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A tanulmány több időkeresztmetszetre – 1910, 1965, 1995, 2000 – készített empirikus hierarchia-
vizsgálat, illetve a városi funkciók mennyiségi oldalának meghatározására végzett számítások eredmé-
nyeit veti össze a városhálózatban bekövetkezett változások felmérése céljából. A szerzők megállapítása, 
hogy a 20. század urbanizációja nem járt a városi funkciójú települések számának látványos emelkedé-
sével; hogy a városhierarchia struktúrája szilárdnak bizonyult a magunk mögött hagyott évszázadban, 
miközben az egyes hierarchia-szintek állománya természetesen cserélődött. A szerzők a településfejlesztés 
figyelmébe ajánlják a hierarchikus pozíciójukban erősen visszaeső városokat (Sátoraljaújhely, Balassa-
gyarmat, Jászberény, Makó, Mohács stb.). A városhierarchiában való emelkedésnek három mozgatóru-
gója volt a 20. században: az iparosítás, az agglomerálódás és az idegenforgalom. 

Városfogalom, városkutatás 

A napjainkban leginkább elfogadott – földrajzi, településtudományi – álláspont 
szerint a város a településállományon belül kialakult földrajzi munkamegosztás 
terméke; e munkamegosztásban a központi szerepkört betöltő település, amelyben a 
városi alapfunkciók megfelelő mennyisége és sokfélesége tömörült; olyan település 
tehát, ahol a lakosság nem mindennapi igényeit kielégítő tevékenységek, intézmé-
nyek koncentrálódnak. Településhálózati szerepénél, „hivatásánál” fogva tehát a 
város a csere, az érintkezés, a „találkozás” kitüntetett színtere a területi munkameg-
osztás által strukturált világban; természetesen nemcsak az áruk cseréjének, hanem 
a tudás, az információ, a „kultúrák”, az eszmék cseréjének is. A központi szerepkör-
re támaszkodva a város jelentős térszervező erővel rendelkezik, s gyakorta döntési, 
hatalmi központ.1 

A fentiekből következik, hogy nem minden, a környező „vidékhez” fűződő tele-
pülésközi kapcsolatokkal rendelkező település számít városnak: elaprózott telepü-
lésszerkezetű, aprófalvas területeken az alapfokú intézmények több környező tele-
pülést láthatnak el szolgáltatásaikkal (körjegyző, „körzeti” általános iskola, több 
faluban működő orvos, állatorvos stb.), de ezzel nem emelik székhelyüket várossá. 
Magyarország aprófalvas vidékein, pl. Zala, Vas, Baranya megyében néhányszáz 
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lelkes kisfalvak intézményei is „vonzásterületre” tesznek szert, „központok” lehet-
nek, de nem városok. 

Az egyes tevékenységek, intézmények „városképző” szerepe koronként változhat-
változik, elterjedtségének, gyakoriságának függvényében. A középkorban minden-
fajta iskola városi funkciónak számított; a dualizmus korától a 20. század elejéig 
mindössze két egyetem működött – Budapesten és Kolozsvárott –, vagyis országos 
szerepkörű intézmények voltak, mára viszont a regionális szint „alá” süllyedtek. Az 
elmúlt másfél évtized látványos példája az autókereskedelem hierarchikus rangjá-
nak inflálódása: az 1980-as években még országos funkciót jelentett, mára viszont 
kisvárosi funkcióvá szerényült.  

A város, mint a földrajzi munkamegosztás terméke, városi javakkal látja el von-
záskörzete lakóit is. A vonzásterület, a „piackörzet” tehát a városi szerepkör „vele-
járója”, ám speciális településhálózat esetén, mint pl. a Nagyalföldön markáns von-
záskörzetek, legalábbis a közigazgatási határokon túlterjedő vonzáskörzetek nem 
alakultak ki. A települések város volta nem párosul szükségszerűen markáns von-
záskörzetek kialakulásával, jelenlétével, a város fogalma nem köthető a vonzáskör-
zetek jelenlétéhez, hierarchikus pozíciója, városi szerepkörének súlya vonzáskörze-
tének nagyságához. Ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert egyes vizsgálatok épp a 
piackörzetek kiterjedésével, nagyságával, ill. a városoknak a „vidék” ellátásában 
játszott szerepével „mérik” a városok hierarchikus pozícióját. (Így járt el „klasszi-
kus” tanulmányában a geográfus W. Christaller, magyarországi vizsgálatai során 
Major Jenő vagy Gál Zoltán, a történészek közül pedig Bácskai Vera−Nagy Lajos.) 

A városok településhálózati szerepköréből, a városok-falvak közötti munkameg-
osztásból következik a városoknak a cserében játszott kiemelkedő szerepe; a váro-
sok s a „vidék” javainak cseréje jórészt a városokban zajlik, de az eltérő termelést 
folytató „vidékek” cseréje is a városokba koncentrálódik, legalábbis a gazdaság 
magasabb fejlettségi fokán. Már a geográfia megteremtőjeként számon tartott 
Strabon szerint is a város „… az a hely, ahonnan kiindulva és ahová érkezve az 
emberek nem csupán egymással érintkeznek, hanem a külvilággal is” (idézi Pounds 
1997). Hasonló véleményeket hosszan sorolhatnánk; közülük csupán L. Mumfordra 
hivatkozunk: „A város voltaképpen már eredetétől fogva olyan struktúraként jelle-
mezhető, amely kiválóan alkalmas a civilizáció javainak tárolására és közvetítésére, 
átadására….” (Mumford 1985) – s a „városvédő” B. Oudint idézzük, aki szerint a 
„…keveredés, csere – ezen a ponton érintjük a város zsenijét” (Oudin én.).2 

Természetesen a városnak a csere kitüntetett színtereként, a településhálózat köz-
ponti szerepkörű tagjaként való meghatározása csupán a városok „géniuszának” 
lecsupaszított vázát tükrözi. Erre a „vázra” egy sor járulékos jegy rakódik, figye-
lembevételük hozzájárul a városokról formálható kép gazdagításához. A városok 
sokrétű funkcióinak működtetése jelentős munkaerőigénnyel jár: a város vonzást 
gyakorol környezetének lakosságára (migrációs központ), lakossága növekszik, 
lélekszámára nézve kiemelkedik környezetéből. A városi intézmények működtetése 
magasabb szintű szaktudást igényel; a városi társadalmak nemcsak népesebbek a 
falusiaknál, hanem eltérő a foglalkozási szerkezetük, képzettségük, iskolázottságuk. 
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Ennek, valamint számos más tényezőnek a hatására – pl. eltérő művi környezet, a 
kiváltságos helyzet, a „tömeg-létből” fakadó szociálpszichológiai hatások stb. – jelleg-
zetes városi életmód, értékrend, életstílus, szociálpszichikai viselkedésmód alakul ki a 
városok falai között. A művi környezet, az infrastruktúra – már csak a nagy népesség-
tömörülésből fakadó igények miatt is – ugyancsak eltérő a falusi településekétől.  

A városok e sokoldalúsága, sokrétű „mássága”, ill. a puszta településhálózati sze-
repkörön felülemelkedő jellegzetességek késztették a városokról gondolkodókat 
újabb és újabb, a városok „lelkéhez-géniuszához” közelebb férkőző megállapítások-
ra, meghatározásokra3. 

Ám pusztán a városok „materiális” összetevői is bonyolult rendszert alkotnak; ez 
lehetővé-szükségessé teszi a sokirányú megközelítést, vizsgálatot, ugyanakkor a 
világosan és egyértelműen meg nem fogalmazott kutatási célkitűzések esetén a 
vizsgálati szempontok összemosódásához, értelmezhetetlen eredményhez vezethet-
nek. Hibás az a vélekedés, hogy a korszerű matematikai-statisztikai módszerek – 
mint pl. a faktor- és klaszteranalízis – birtokában megengedhető a rendelkezésünkre 
álló adatok szelektálatlan tömegének bevonása a vizsgálatokba, rábízván az alkal-
mazott eljárásra ezt a kutatói feladatot.  

A településeknek az 1. ábrán feltüntetett alkotóelemeiből kiindulva felvázolhatjuk 
a városföldrajz főbb vizsgálati terrénumait: 

– Mint város-definíciónkban megfogalmaztuk, a központi szerepkör megléte, 
bizonyos mennyiségének és választékának előfordulása emel egy települést 
várossá, hívja létre azokat a településközi kapcsolatokat, viszonyokat, amelyek 
az adott város településhálózati szerepét meghatározzák. A településhálózati 
szerepkört első renden a városhierarchiában elfoglalt helyzet határozza meg. 
Ennek kimutatása a központi funkciójú intézmények, tevékenységek számbavé-
telén alapul, mindenekelőtt a kínált választék figyelembevételével. 

– A településhálózatban elfoglalt helyzet más aspektusaira mutat rá a városi 
funkciók súlyának, volumenének számbavétele, e funkciók városon belüli je-
lentőségének, szerepének vizsgálata – amit pl. az 1000 lakosra jutó kórházi 
ágyszámmal, középiskolai tanulóval, a kiskereskedelmi boltok alapterületével 
stb. fejezhetünk ki –, ami már átvezet a városok funkcionális típusainak vizs-
gálatához. Kimutatható a városi szolgáltatások vidékre jutó hányada (W. 
Christaller szóhasználatával élve jelentőségtöbblete), ill. a vonzáskörzet nagy-
sága (ám ez utóbbi nem áll egyenes arányban a hierarchikus szinttel, a város-
nak a településhálózatban betöltött szerepével.) 

– A funkciók településen belüli ágazati arányai (a funkciók közé sorolva a lakó-
funkcióit is!) jelölik ki a városok funkcionális típusait (pl. gyáripari város, ki-
kötőváros, üdülőtelepülés, adminisztratív-kulturális központ stb.). Az egyes 
funkció-csoportok, ágazatok településen belüli súlyának összehasonlítására 
többnyire a lakosság foglalkozási szerkezetét használják. 
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1. ÁBRA 
A települések alkotóelemei 
(egyszerűsített vázlat) 
(Components of the Settlements) 
 
 
 Forrás: Saját szerkesztés. 
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– Az elmúlt évtizedekben a településekkel foglalkozó tudományok – település-
statisztika, településtudomány, városföldrajz, városszociológia stb. – körében 
nagyszámú vizsgálat célozta a fejlettségi szint meghatározását. A település-
fejlettségi vizsgálatokban az az igény jut kifejezésre, hogy a települések vala-
mennyi összetevője, tevékenysége összemérhető legyen. A legkülönbözőbb 
léptékű és jellegű tényezők – pl. intézményellátottság, közművesítettség, a la-
kásállomány mutatói, a lakosság műveltségi szintje, egészségi állapota, a tele-
püléssel való elégedettség foka, a jövedelmi viszonyok és így tovább – össze-
mérésének talán egyetlen lehetősége kínálkozik abban, ha feltételezzük: e té-
nyezőknek létezik egy optimuma (vagy maximum-értéke), s változásuk, „fej-
lődésük” ezen érték felé halad. E „fejlettségi skálákon” a városok legkülönbö-
zőbb összetevőinek helyzete kijelölhető – pl. az adott állományon belüli rang-
számmal –, s ezen értékek valamilyen módszerrel összegezhetőek, kialakítható 
akár egyetlen fejlettségi mutatószám (pl. a rangsorszámok átlagértéke). 

– A város változó rendszer; az elmozdulás üteme és iránya alapján kijelölhetők 
dinamikai típusai, a modernizációhoz való viszonyuk, várostörténeti jellemzőik. 

– A város méretére, funkciói súlyára, jelentőségére vonatkozó „mutatók” alapján 
– pl. lakosságszám, munkahelyek száma, az intézmények volumen-adatai (pl. 
kórházi ágyszámok, középiskolás tanulók száma stb.), a lakásállomány nagy-
sága, a beruházások értékei stb. – meghatározható a településállományon belül 
elfoglalt „súly”, ami természetszerűleg nem azonos a településhálózatban el-
foglalt helyzettel, amely a központi funkciók fejlettségének, jellegzetességei-
nek alapján jelölhető ki.  

– Végül a fenti szempontok alapján (esetleg kiegészülve pl. a regionális helyzet-
tel, városesztétikai szempontokkal stb.) kijelölhetők a városok általános (komp-
lex) típusai (a meglehetősen eltérő jellegű, jelentőségű szempontok összevetésé-
nek problémáitól most eltekintünk). Ehhez az „alapkoordinátákat”, vélemé-
nyünk szerint, a településhálózatban elfoglalt helyzet (hierarchikus szint, a köz-
ponti funkciók további jellemzői) és az ellátott funkciók „szerkezete” adja.  

– Nem részletezve napjaink divatos témáit, mint pl. a városok versenyképessé-
gének, innovációs képességének, modernizációs hajlandóságainak, „sikeres-
ségének” vizsgálata, nyilvánvaló a városvizsgálatok lehetséges sokfélesége. A 
városvizsgálatok célkitűzésének pontos körülhatárolása a vizsgálatok sikeré-
nek elengedhetetlen feltétele4. 

Magunk a következőkben az egyes magyarországi városok településhálózatban 
elfoglalt pozíciójának 20. századi változásait tekintjük át több időszakra – hosszú, 
közép- és rövid távú változások – vonatkozóan. A településhálózatban elfoglalt 
pozíció legegyértelműbb meghatározója a városhierarchiában elfoglalt hely(ezés), 
illetve a városi funkciók mennyisége, a vidék ellátásában részt vevő hányada és a 
város nagyságához mért súlya („fajlagos” értékei).  
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Módszerek 

A városhierarchiában elfoglalt pozíciót a szűkebb értelemben vett városi funkciók 
összetétele, egyes szerepkörök, ill. e szerepköröket ellátó intézmények jelenléte vagy 
hiánya, a városi funkciók – mégpedig a hierarchikusan differenciált funkciók-
intézmények – választéka határozza meg.  

E meghatározáshoz néhány kiegészítő megjegyzést kell fűznünk: 
– A tágan értelmezett szolgáltatások egyes szektoraiban – mint pl. oktatás, ke-

reskedelem, közigazgatás, igazságszolgáltatás stb. – működő intézmények is 
hierarchikusan tagoltak. Ezt a tagoltságot a „fenntartásukhoz” szükséges la-
kosság minimális száma, igénybevételük gyakorisága, egyes esetekben nyil-
vánvaló egymásra-épültségük, esetleg szervezeti alá-fölérendeltségi viszonyaik 
határozzák meg5. E hierarchikus láncok „legalján” többnyire olyan intézmé-
nyek állnak, amelyek igénybevétele gyakori, fenntartásukra falusi méretű la-
kosságszám is elegendő (szatócsbolt, általános [elemi] iskola, háziorvos; de pl. 
a bíróságoknak ilyen „falusi” szintű intézményük nincs, ha csak a szabálysér-
tési ügyekben eljáró önkormányzatokat vagy rendőri szerveket nem számítjuk 
az igazságszolgáltatás alsó szintjéhez). Ezeket az alapellátást nyújtó vagy más 
néven falusi intézmények közé sorolhatjuk. A városhierarchia vizsgálatakor a 
ritkábban jelentkező igényeket kielégítő, a hierarchikus láncolatok középső-
felső szakaszán helyet foglaló intézményeket („városi” intézményeket) kell fi-
gyelembe vennünk. 

– Ebből következik, hogy a több települést ellátó – tehát „központinak” tűnő – 
intézmények nem szükségszerűen városi intézmények; az aprófalvas térségek-
ben kialakult „centrum-falvak” központjai ugyan kisebb-nagyobb körzetük-
nek, mégsem városok. 

– Az egyes intézmények hierarchikus értéke természetszerűleg időről időre vál-
tozhat; az újonnan jelentkező városi funkciók-intézmények többnyire fokoza-
tosan szétterjednek az országban. Látványos példát szolgáltatott e folyamatra a 
közelmúltban – mint említettük – az autókereskedelem: a „szocialista kor-
szakban” hosszú éveken át csak a fővárosban „osztogatták” a kiutalt személy-
gépkocsikat, majd egy-két nagyvárosban nyitott kirendeltséget az egyetlen au-
tókereskedő cég, az állami kézben lévő MERKUR. Tehát az autókereskedelem 
országos, majd regionális funkció volt. A rendszerváltozás után rohamosan 
terjedni kezdtek az autókereskedések, s vizsgálatunk idején 118 településen 
működtek márkakereskedések, a nagyobb településeken természetesen egy-
szerre több is. Vagyis bő egy évtized alatt az autókereskedelem országos, ill. 
regionális funkcióból kisvárosi szintű funkcióvá vált. Nagyobb távon hasonló 
„pályát futottak be” pl. a gyógyszertárak, orvosok vagy akár az elemi iskolák 
is. Mindez természetesen hosszabb távon nehezíti a hierarchia-vizsgálatok 
eredményeinek az összehasonlítását. 
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– A városhierarchia-vizsgálatoknál tehát nem egyszerűen számba vesszük az 
egy-egy településen található városi intézményeket, hanem hierarchia-
szintenként tesszük ezt. Ugyanakkor az esetek többségében nem voltunk tekin-
tettel az egyes településeken található azonos intézmények számára, ill. a városi 
szerepkörök volumenére, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan van összefüggés a 
városi intézmények volumene – az azonos funkciót betöltő intézmények volu-
mene! – és a település hierarchia-szintje között. Ha egy településen 1–2–3, a 
másikban több tucat ügyvéd dolgozik, akkor egyaránt „ellátottnak” tekinthetők e 
téren, ám szinte bizonyos, hogy az egy városban dolgozó több tucat ügyvéd kö-
zött több lesz a specialista, mint a néhány ügyvéddel rendelkező településen, s 
ez már e „szolgáltatás” terén is jelenthet magasabb hierarchia-szintet.  

– A városi funkciók-intézmények volumene azonban külön vizsgálatok tárgyát ké-
pezheti. Azonos hierarchia-szint mellett is eltérő lehet egyes városi funkciók 
mennyisége, s ez szintén befolyásolja egy-egy város településhálózati helyzetét; 
a városi intézmények volumene pl. szoros kapcsolatban áll a város vagy vonzás-
körzete lélekszámával. Néhány középvárosunk hierarchikus rangját elsősorban 
nem „középvárosi” funkcióinak köszönheti, hanem tulajdonképpen „nagyra 
nőtt” kisváros; népes vonzáskörzete nagy volumenű kisvárosi funkciók jelenlétét 
indokolja, s ez a tény emeli – a fent mondottak alapján – középvárosi szintre a 
települést. Ilyen tendencia figyelhető meg pl. Kisvárda és Mátészalka esetében. 

– A településhálózatban elfoglalt helyzetet a városhierarchia-szint, a városi 
funkciók volumene mellett természetesen egy sor egyéb tényező is befolyásol-
ja, mint pl. a forgalmi helyzet, a „vidék” ellátásában játszott szerep, a bonyo-
lult vonzáskörzeti rendszerben elfoglalt hely és így tovább. 

– A városhierarchia-vizsgálat – a mondottak alapján – egy sor, a városokkal 
kapcsolatban felvetődő kérdésre természetszerűleg nem ad választ (a városok 
fejlettsége, típusai stb.). Csak közvetve kapcsolódik a hierarchia-vizsgálat az 
újabban gyakori „versenyképesség”-vizsgálatokhoz, a „siker” alapján kialakí-
tott sorrendekhez, vagy a városok innovációs képességének meghatározásához, 
noha a rangsorok közötti összefüggések fontos részei e vizsgálatoknak. (Pl. 
milyen szerepe van a hierarchikus szintnek a versenyképesség alakulásában, a 
„sikerben”.) 

A városhierarchia feltárására alkalmazott módszerek két alaptípusba sorolhatók: 
A vizsgálatok egy részében nem kísérlik meg a városi funkciók részletezőbb 

számbavételét, hanem vagy a városi szerepkör valamely „következményét” mérik, 
mint pl. Christaller, W. német geográfus az 1930-as években Dél-Németországban 
végzett vizsgálatai során, aki a telefonelőfizetők számában találta meg a „központo-
sultság” mérőszámát (Christaller 1933), vagy pedig valamely városi funkció terén 
kialakult hierarchikus rangsort „viszik át” a városi funkciók egészére, elkerülendő 
az egyes mutatók összegzésének nehézségeit. Így járt el pl. Major Jenő, aki a kiske-
reskedelmi szerepkör mérőszámai alapján határozta meg a magyarországi városok 
rangsorát a hatvanas évek elején (Major 1964). De ide sorolandó Kubinyi András-
nak a középkori magyarországi városhierarchia feltárására tett kísérlete is, aki az 
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egyes településekből a bécsi, ill. a krakkói egyetemre érkező hallgatók száma alap-
ján mutatta ki a hierarchikus tagolódást (Kubinyi 1971). A hierarchia-vizsgálatok 
többsége viszont „tételesen” kívánja számba venni a városi intézmények jelenlétét, 
esetleg mennyiségi adataikat, mintegy leltározva a városi funkciókat.  

Kétféle gyakorlat – ill. a mögötte álló elméleti megfontolás – alakult ki abban a 
tekintetben, hogy a hierarchia-szint a városokban található intézmények – meglétük, 
volumenük, hierarchikus szintjük stb. – alapján határozható-e meg, vagy a városi 
szolgáltatásoknak a „vidékre jutó” hányada alapján. Ez utóbbi felfogás, ill. eljárás 
abból indul ki, hogy a város a földrajzi munkamegosztásban a „vidék ellátója” sze-
repét játssza, településhálózati szerepe (hierarchikus rangja) tehát a vidéknek nyúj-
tott szolgáltatások volumenével határozható meg6. 

Ez az eljárás elméletileg is támadható: a város „saját” lakosságszáma egész egy-
szerűen a vonzáskörzet része, éppen úgy, mint a közigazgatási határain kívül eső 
terület. Számos gyakorlati megfontolás is ellene szól: egy olyan országban, ahol a 
városhálózat szerveződési elvei eltérőek tájanként – mint pl. hazánkban az Alföld és 
a Dunántúl eltérő településszerkezetű területein –, ugyanolyan összetételű-
volumenű városi funkció „jelentőségtöbblete” eltérő7. 

A magyarországi városhierarchiát több időpontra is meghatároztuk, mindenkor az 
adott országhatárok között. E vizsgálatok közül jelen tanulmányunkban az 1910-es, 
1965-ös, 1995-ös és a 2000-es vizsgálatok eredményeit vetettük össze egymással. 
Valamennyi esetben a városi funkciók-intézmények megléte-hiánya alapján jelöltük 
ki a települések helyét a hierarchiában, vagyis a „leltározó” módszert alkalmaztuk. 
A figyelembe vett intézmények száma 90-100 között mozgott. Ezen intézményeket 
nem tekintettük úgy, mintha ezek tennék ki egy-egy település (teljes) városi szerep-
körét, hanem a lakmuszpapír szerepét szántuk nekik, feltételezvén, hogy jelenlétük 
jelzi a települések város-voltát, illetve hierarchia-szintjét. A kiválasztott mutatókat 
előfordulásuk gyakorisága („diszpenzációs értékük”) alapján hierarchikus szintekbe 
soroltuk. A hierarchikus szintek számát tapasztalati úton határoztuk meg; számuk 
valamennyi vizsgálat esetében hat volt:  

– országos hatáskörű intézmények, 
– regionális hatáskörű intézmények, 
– megyei hatáskörű intézmények, 
– középvárosi intézmények, 
– kisvárosi (járási hatáskörű) intézmények, 
– mikrotérségi szintű – városi funkciójú! – intézmények.  
A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a települések az egyes hierarchia-szintek 

mutatóiból milyen mértékben részesednek; az egyes városok abba a legmagasabb 
szintbe kerültek besorolásra, amelyben még a mutatók legalább kétötödével rendel-
keztek. A városi szerepkörű települések csoportján belül – csakúgy, mint az intéz-
mények körében – 6 hierarchia-szintet különböztettünk meg (főváros, regionális 
központok, megyeközpontok, közép- és kisvárosok, „városkezdemények”). A nyert 
eredményeket a 2–3. ábrák tartalmazzák. 
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2. ÁBRA 

A magyarországi városok hierarchiája 1910-ben 
(The Hierarchy of the Hungarian Cities in 1910) 

 
 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 
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3. ÁBRA 

A magyarországi városok hierarchiája 2000-ben 
(The Hierarchy of the Hungarian Cities in 2000) 
 
 
 
 

 
 
Forrás: Saját szerkesztés. 
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A városhierarchia hosszú, közép- és rövid távú változásai 

Módszertani megjegyzések 

A több időpontra végzett vizsgálatok szemlélete és az alkalmazott módszerek a 
lehetőségekhez mérten azonosak voltak; ez megkönnyítette a nyert eredmények 
összehasonlítását. 

Ugyanakkor természetszerűleg teljesen azonos módon nem lehetett lefolytatni a 
vizsgálatokat, nem lehet teljesen azonos mutatórendszert kialakítani. A városi funk-
ciójú intézmények az évtizedek során cserélődtek, a 20. század elejének egyes váro-
si intézményei megszűntek, mások időközben keletkeztek (pl. a művese-állomások, 
vagy olyan hivatalok, mint a környezetvédelmi felügyelőségek). A többé-kevésbé 
azonosítható intézmények – pl. a gimnáziumok, a bíróságok stb. – településhálózati 
szerepe, elterjedtsége alapvetően megváltozhatott. A középiskolák a 20. század 
elején még csak elvétve fordultak elő kisvárosokban, a középvárosi szintet jelezték, 
ma viszont már a kisvárosi szint alá „süllyedtek”. A társadalomban betöltött szere-
pük is változott, így pl. az igénybevételük gyakorisága, az igénybevevők köre, tár-
sadalmi állása stb., arról nem is beszélve, hogy az időközben rendkívül differen-
ciálttá váló középiskola-állomány figyelembevétele a településhierarchia kialakítá-
sánál nem lehet azonos a korábbiakkal. Így tehát a különböző időpontokban végzett 
vizsgálatainkat azonos elvek-módszerek alapján folytattuk, de a statisztikai bázis 
változott, változott egyes intézmények társadalmi-településhálózati szerepe-helye is, 
ami a részletekbe menő, rigorózus összevetést nehezíti.  

Természetesen lényegesen változott a városok szerepe a településhálózatban, a 
lakosság ellátásában, a társadalom szerveződésében. Az a tény, hogy pl. 1870-ben 
az akkori országterület lakosságának nem egészen 15%-a élt városokban (ponto-
sabban városi jogállású településeken), 1910-ben 20,4%-a, ma pedig kereken két-
harmada, egymagában jelzi a városok merőben eltérő szerepét a településhálózatban. 
Megváltozott a városok elérhetősége, a városi szolgáltatások igénybevételének lehető-
sége, gyakorisága, az igénybevevők köre. Több ízben változott a városok társadalmi 
„képlete”. E változások természetesen messze túllépték a városhierarchia kereteit, 
illetve fogalomkörét, melynek a hierarchikus rangsorokban elfoglalt helyzetre való 
egyszerűsítése természetszerűleg csak a változások egyes aspektusait adja vissza.  

A két szélső, vizsgált időpont (1910–2000) között két ízben is gyökeresen válto-
zott az ország társadalmi berendezkedése, a tulajdonviszonyok, a társadalom- és 
gazdaságszervezés mikéntje, a politikai berendezkedés, a közigazgatás stb. Mindez 
természetesen messzemenően kihatott a városfejlődésre, a városi élet szerveződésé-
re, a városhierarchia alakulására; nehezíti pl. a piaci alapon – vagy legalábbis a 
részben piaci alapokon – szerveződő városhálózat és az adminisztratív módszerek-
kel szervezett-fejlesztett városhálózat összehasonlítását. Alapvetően megváltoztak a 
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városhálózat – s ennek elemeként a városhierarchia – szerveződési elvei a második 
világháború (illetve a „fordulat éve”) és a rendszerváltozás (1990) után8. 

A nagytávú összehasonlításnál (1910–2000) figyelembe kell vennünk, hogy köz-
ben lezajlott hazánkban a „fordista típusú” iparosítás, a gyáripar, a bányászat, a 
tömegtermelés városokat hívott életre, pontosabban városi méretű népességtömörü-
léseket, – mert nézetünk szerint az ipar nem számítható a szorosabb értelemben vett 
városi funkciókhoz –, melyek többsége aztán városi funkciókra is szert tett. A tömeg-
ipar, mivel telephelyei jórészt az energiaforrásokra és nyersanyaglelőhelyekre tele-
pültek, a meglévő településhálózattól függetlenül hozta létre a népességtömörülése-
ket, városokat, jelentős mértékben átrendezve a településhierarchiát (nemcsak „új” 
városokat teremtve, hanem a környező „régieket” is sorvasztva, pl. Ajka Devecsert, 
Kazincbarcika Edelényt, Tiszaújváros Mezőcsátot stb.). 

Az utóbbi két évtized viszont már Magyarországon is a „posztfordista” korszak 
beköszöntét jelentette, s e folyamat jóval gyorsabb volt, mint a legtöbb fejlett or-
szágban, mert a „természetes” technológiai-gazdasági folyamatok mellett hazánk-
ban a piacgazdaság viszonyai között gazdaságtalannak bizonyult szocialista nagy-
vállalatok, ill. ágazatok – szénbányászat, uránérc-bányászat, kohászat stb. – gyors 
felszámolása, a KGST-piac összeomlása is közrejátszott a gyáripar területi és struk-
turális átalakulásához. Ennek következményei mára már a városhierarchia alakulá-
sában is felismerhetők (pl. Ózd a „kisvárosok” közé „süllyedt”).  

Végül a (nagytávú) összehasonlításnál nem hagyható figyelmen kívül az 
országterület drasztikus mértékű megváltozása az első világháború után (Trianon); 
az államterület harmadára zsugorítása a mai határokon „belül maradt” városokon is 
sokrétű hatást gyakorolt, önmagában átrendeződésre kényszerítve az ország város-
hálózatát. (Nemcsak a határközeli városok vonzáskörzete csonkult, s indította el e 
városok „süllyedését” – Balassagyarmat, Sátoraljaújhely, Sopron, Kőszeg, Szentgott-
hárd, Barcs, Szeged stb. –, hanem a „várostalanná” vált tájakon ösztönözte egyes 
települések „emelkedését” – Mátészalka, Berettyóújfalu, Baja stb. –, megváltoztatta 
Budapest pozícióját az országban, elszakította a legjelentősebb regionális központok – 
Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad stb. – többségét stb.).  

Hosszú távú változások 

A nagytávú változásokat (1910–2000) véve szemügyre, a városhálózat struktúrá-
jában és az egyes hierarchikus szintekbe sorolt városállományban egyaránt szembe-
ötlő a megőrzés-változás egysége; a feltételek nagyarányú módosulását figyelembe 
véve hangsúlyoznunk kell a városhálózat viszonylagos állandóságát. 

Ezt az állandóságot tükrözi a városhierarchia alig módosuló struktúrája. Mind a 
négy időpontra egy hatfokozatú rendszer adta vissza a hierarchikus rangsor fő törés-
vonalait (l. fentebb). E hierarchikus tagolásnak lehetnek szubjektív elemei is, ám 
Budapest településhálózati helyzete (vitathatatlan elsősége, az országon belüli s a 
városállományhoz mért kiemelkedő súlya, a mindenkori városi jellemzők hiányta-
lan megléte, az ország gazdasági, társadalmi, politikai életében játszott szerepe stb.) 



TÉT XVIII. évf. 2004  1 Fel is út, le is út ... 13 
 

 

mindvégig egyértelmű volt. Minden időpontban egyértelmű volt néhány település 
kiemelkedése a megyeszékhelyek sorából; e városok országrésznyi területek városi 
javakkal való ellátását végezték (regionális központok) 9. 

Mindmáig „természetes” hierarchia-szint a megyeközpontok szintje is, különösen 
a polgári közigazgatás kialakítása óta, noha a polgári korszak kezdetén a megye-
székhelyek és a megyeközpontok hierarchikus szintjébe sorolt városok köre megle-
hetősen eltért egymástól. A polgári igazgatás kiépítésekor ugyanis jó néhány vár-
megyében egész egyszerűen hiányoztak azok a jelentősebb városi funkciókkal ren-
delkező települések, amelyekbe a megyei intézmények telepíthetők lettek volna, így 
egy sor alacsony hierarchia-szintű település vált megyeszékhellyé, s a közigazgatási 
szerep mellé csak lassabban társultak a hierarchikus szintre jellemző egyéb intéz-
mények, ill. a városi lét „járulékos” jegyei, mint a magasabb lélekszám, városias 
településkép és infrastruktúra, nagyobb számú polgárság és így tovább (Alsókubin, 
Liptószentmiklós, Fogaras, Csíkszereda, Aranyosmarót, Ipolyság, Dicsőszent-
márton stb.). A „szocialista korszak” végén viszont teljes volt az egybeesés a „me-
gyeközpontok” és a megyeszékhelyek között, s az elmúlt tíz évben is csak Salgótar-
ján hierarchikus helye kérdőjeleződött meg a megyeközpontok között, és Sopron 
„emelkedett” ez utóbbiak közé megyeszékhely-funkció nélkül. 

Valójában csak a „középvárosi” hierarchia-szint vitatható mind a 20. század ele-
jén, mind napjainkban.   

E szintnek a magyar közigazgatási szisztémában nincs megfelelője (nem volt a 
„szocialista korszak” településhálózat-fejlesztési koncepcióiban sem), a különféle 
igazgatási, állami intézmények telepítésénél is mellőzték és mellőzik a megyei és a 
„járási” szint közé eső hierarchikus fokozatot; napjainkban a funkciók e körében 
nem is található jellegzetesen e hierarchikus fokozathoz kötődő intézmény.  

A kisvárosok („járási székhely-szintű központok”) ismét „természetes” elemei a 
településhierarchiának, létüket a közigazgatás területi rendszere is igazolta (és for-
málta is ezen szint állományát, intézményrendszerét), legalábbis 1984-ig – ekkor 
szüntették meg végérvényesen a járásokat –, illetve 1990-ig, a városkörnyékek 
megszűntéig. Ám az igazgatási, államszervezési, igazságszolgáltatási intézmények 
területi szervezetének kialakításában továbbra is kitüntetett szint a kisvárosok köre, 
a városi bíróságoktól az APEH-kirendeltségeken, földhivatalokon, rendőrkapitány-
ságokon át a tűzrendészeti feladatokat ellátó tűzoltóságokig. Legfeljebb ezen intéz-
mények székhelyeinek száma csökkent, főleg az 1960-as, 1970-es évek járásössze-
vonásainak eredményeként. Természetesen az említett „igazgatási” funkciók mellett 
a piaci szférában vagy a kultúra-egészségügy területén is számos jellegzetes „kisvá-
rosi” intézmény működik (napjainkban a középiskoláktól az utazási irodákon át a 
kórházak belosztályáig). 

A középvárosokhoz hasonlóan némi bizonytalanság a kisvárosi szint alatt mutat-
kozik. Az is nyilvánvaló, hogy a többé-kevésbé teljes körű kisvárosi szolgáltatáso-
kat nyújtó, a „járulékos” városi jegyekkel – városi tradíció, városkép, népességszám 
stb. – rendelkező települések mellett léteznek olyan települések is, amelyek nem 
tekinthetők „komplett” városoknak ugyan, de rendelkeznek bizonyos városi intéz-
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ményekkel, szerepkörökkel. Így szükségesnek mutatkozik – s mutatkozott korábban 
is – egy hatodik, a kisváros „alatt” elhelyezkedő szint kijelölése. E hierarchikus 
fokozat esetében gondot inkább a falusi szint felé való elhatárolás jelent, mert két-
ségtelen, hogy a „városi minimum” meghatározása szubjektív megítélést is tükröz. 

A településhierarchia viszonylagos stabilitását jelzi a városi funkciójú települések 
számának alakulása (1. táblázat). Különösen feltűnő az egyértelműen városi funk-
ciót ellátó települések – a főváros és az I–IV. fokozatba sorolt városok – számának 
állandósága: 1910-ben a jelenlegi országterületen 125 (Budapesttel együtt), a 2000. 
évi vizsgálat szerint 122 magasabb hierarchia-szintű város létezett, igaz a hatvanas 
évekre vonatkozó vizsgálat ennél több, 142 „valódi” várost regisztrált. 

1. TÁBLÁZAT 
A városállomány hierarchikus tagolódása, 1910–2000 
Az egyes hierarchia-szintekbe tartozó városok száma* 

(Hierarchical Division of the Cities 1910–2000 
Number of Cities in Each Hierarchical Level) 

Központok száma Hierarchia-szint 1910 1965 1995 2000 
I. Regionális  
    központok 4 5 5 5 

II. Megyeközpontok   20   12   14   13 
III. Középvárosok   21   33   25   25 
IV. Kisvárosok   79   91   83   78 
I-IV. összesen 124 141 127 121 
*A mai országterületen. 
Forrás: Saját szerkesztés. 

A regionális központok száma időközben Miskolccal gyarapodott; lényegesebben 
változott a megyeközpontok száma, 21-ről 13-ra csökkent. Ebben egyrészt a megye-
székhelyek számának csökkenése játszott szerepet; (1910-ben a mai országterületen 
23 megyeszékhely funkcionált, 1922–1950 között pedig 25), másrészt az 1910-ben 
a megyeközpontok között szereplő, de megyeszékhely ranggal nem rendelkező 
városok – a közigazgatási „függés” növekedésével párhuzamosan – a középvárosok 
közé süllyedtek (Nagykanizsa, Pápa, Baja – ez utóbbi 1920–1950 között Bács–
Bodrog megye székhelyének szerepét töltötte be). A közép- és kisvárosok száma 
1910-hez viszonyítva alig változott, igaz, 1965-ben mindkét hierarchia-szinten 
némiképp emelkedett a központok száma. 

Az egyes hierarchia-szintekbe sorolt városállomány változásait véve szemügyre, 
ugyancsak a változások és az állandóság egysége figyelhető meg. 1910-ben az 
akkori országterületen 10 város töltötte be a regionális központok szerepkörét  
(a *-gal jelzett települések regionális funkciói hiányosak): 

1. Zágráb   6. Temesvár 
2. Pozsony   7. Szeged* 
3. Kolozsvár  8. Nagyvárad* 
4. Kassa   9. Pécs* 
5. Debrecen  10. Győr* 
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További két város, Arad és Brassó pedig csak részben látta el a regionális funk-
ciókat. Vagyis a jelenlegi öt regionális központunk közül négy már a 20. század 
elején is hasonló szerepet töltött be, csupán Miskolc „felzárkózása” esett a 20. szá-
zadra; e folyamatot részben Kassa versenyének megszűnése, részben a „szocialista 
korszak” Miskolcot támogató településpolitikája – Nagy-Miskolc kialakítása Diós-
győr s a környező községek hozzácsatolásával, egyetem alapítása, nagyarányú ipari 
és infrastrukturális beruházások stb. – indította el. (Miskolc egyébként már  
1910-ben is a mai országterület 6–7. városa volt.) 

A regionális központok kapcsán megjegyzendő, hogy mit sem változott e hierar-
chia-szint és a Budapest közötti „szakadék”. Nem igazolódott az a felfogás, hogy a 
főváros „túlsúlya” kizárólag a trianoni határmegvonástól datálódik. Már a 20. szá-
zad elején is a városi szolgáltatások igen magas hányada koncentrálódott Budapest-
re. Az ország lakosságának 4,8%-át (1910) tömörítő főváros a városi funkciók ará-
nyára utaló „mutatókból” esetenként 20–62%-kal részesedett (2. táblázat). Mind-
ehhez járult, hogy a gazdasági életben, a kultúrában a főváros „kliensi” viszonyba 
kényszerítette a „vidéket”, ami a Budapesttel szembeni ellenérzések egyik forrása 
(a „másság” mellett) 10. Meglepő, hogy a regionális központok potenciális vonzás-
körzeteinek nagysága (lélekszáma) alig változott egy évszázad alatt, átlagosan nem 
haladta-haladja meg az 1–1,2–1,5 millió főt, ami nem elegendő „igazi” nagyváros 
kialakulásához. (Igaz, egynémely egykori regionális központ potenciális vonzás-
körzetében ma már ennél többen élnek.) 

2. TÁBLÁZAT  
Budapest részesedése néhány városi funkcióból, illetve arra utaló „mutatóból”, 1910 
(Share of Budapest in Several Civic Functions, and in the Relating “Index”, 1910) 

Városi funkció, illetve mutató Budapest részesedése az országos 
értékből, % 

1. Ingatlanokra felvett jelzálog 61,3 
2. Egyetemi és főiskolai hallgatók száma 61,9 
3. Banki tőke 60,0 
4. Napilap és folyóirat-kiadás 47,3 
5. Kezdeményezett távbeszélgetések száma 41,5 
6. Gyáripari dolgozók száma 32,7 
7. Feladott táviratok száma 26,4 
8. Kereskedelemből élő kereső 23,3 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A regionális központok különböző időpontokban elfoglalt pozícióinak összeveté-
se a hierarchikus jellemzők szívós továbbélésére utal. Miskolc a 20. század elején 
még csak a regionális központtá-válás küszöbére jutott, s hiába „szabadult meg” 
Kassa versenyétől, hiába ajnározták a szocialistának mondott érában, késését 
mindmáig nem tudta behozni. A Kisalföldön Győr gazdasági súlya egy sor regioná-
lis központét felülmúlta, adminisztratív-kulturális téren viszont nem vált „régiója” 
egyértelmű központjává, sőt a regionális- és megyeközpontok között ingadozott 
(1900-ban vizsgálataink szerint nem is volt regionális központ), s a helyzet mind-
máig alig változott.  
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A megyeközpontok körében látszólag a változás dominál: az 1910. évi 21 megye-
központtal szemben ma csak 13 város alkotja ezt a hierarchia-szintet. Ám az állan-
dóságot jelzi, hogy a mai 19 megyeszékhelyünk közül 4 a századelőn regionális, 
további 12 megyeközpont volt (közülük Kecskemét és Békéscsaba úgy, hogy akkor 
még nem töltött be megyeszékhely-funkciót), csupán Salgótarján és Tatabánya 
pályája emelkedett meredeken a szocialista érában, ekkor nevezték ki őket megye-
székhellyé, s igyekeztek városi szerepkörüket is kiépíteni. (Ez Salgótarján esetében 
mindmáig fél sikerrel járt: a hatvanas években még nem töltötte be a megyeközpont 
funkcióját, majd rövid „látogatás” után ma már ismét nem felel meg a megyeköz-
pontok feladatainak.) Vagyis megyeközpontjaink többsége e szerepkör ellátásában 
nagy tradíciókkal rendelkezik, fontos „kristályosodási pontokat” képeznek a ma-
gyarországi településhálózatban.  

Ha a hosszú távú tendenciákat az 1910-es megyeközpontokra vonatkoztatva vizsgál-
juk, kétségkívül a változások jelentősebbek, ugyanis 8 város (az 1910-es megyeközpon-
tok 43%-a), kikerült ebből a hierarchikus csoportból: Miskolc „felemelkedett” a regio-
nális központok közé, a többi alacsonyabb hierarchia-szintre süllyedt (4. ábra). Ezek: 

– Nagykanizsa – 1910-ben, csak a mai országterületen található városokra vo-
natkoztatva, a 13. helyen, 

– Sátoraljaújhely – a 14. helyen, 
– Esztergom – a 17. helyen, 
– Balassagyarmat – a 20. helyen, 
– Gyula – a 22. helyen, 
– Pápa – a 23. helyen, 
– Baja – a 24. helyen állt. 
E hét város közül a legnagyobb vesztes minden bizonnyal Sátoraljaújhely. A süly-

lyedése folyamatos: 1910-ben a mai országterület 14. városa, a hatvanas évek köze-
pén a 36. – és ezzel a helyezéssel a középvárosok között foglalt helyet –, ma az  
50–51., s egyértelműen kisvárosi funkciókat lát el. A nagyfokú hanyatlás okai is-
mertek: mint hegyaljai város, már a szőlőtermelés, ill. a borkereskedelem 19. szá-
zadi visszaesését, ill. a filoxéra-vész pusztításait megsínylette, ám népes megyéje 
igazgatási és kereskedelmi központjaként még látványos karriert futott be a dualiz-
mus korában, lélekszáma 1870 és 1910 között megduplázódott, s elérte a 20 ezer 
főt. Az első világháború után megvont határok megyéje, igazgatási és gazdasági 
hinterlandja kétharmadától megfosztották, vasúti csomópontból helyi érdekű vasút 
végállomásává minősült vissza, maga s megmaradt vonzásterülete – a Bodrogköz, a 
Hegyköz – perifériává vált. A második világháború tovább rontott helyzetén: a 
háború végén közel 4 ezer főnyi zsidó lakosságát hurcolták el, ezzel az egyéni s 
kollektív tragédián túl a kereskedelemben, a kisiparban, a szolgáltatások terén, 
vagyis a városi funkciók terén is alig pótolható űr keletkezett, majd a megyeszék-
hely-szerepkör elvesztése (Zemplén megye beolvasztása Borsod-Abaúj-Zemplénbe) 
„végzetesen” hatott településhálózati helyzetére. Szűkebb vonzásterülete is depresz-
sziós térséggé vált, a megye ipari beruházásai is elkerülték a várost és környékét. 
Ma környéke hátrányos helyzetű terület, a város hanyatlása szemmel látható: a 
nyilvánvaló hanyatlás, az általa generált rossz közérzet, letargia a térség konszolidá-
lásának gátja. Sátoraljaújhely esetében a „süllyedés” megállítása céljából indokolt 
lenne külső területfejlesztési támogatás nyújtása a városnak. 
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4. ÁBRA 
A magyarországi városhierarchia hosszú távú változásai, 1910–2000 

(The Long-term Changes in the Hungarian City Hierarchy, 1910–2000) 
 

 
 
 
Forrás: Saját szerkesztés. 
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Balassagyarmat helyzete sok szempontból hasonlatos Sátoraljaújhelyéhez, igaz, a 
város sohasem volt Nógrád megye egyértelmű központja – gazdasági téren Losonc 
jelentősebb város volt –, nem is tartozott a megyeközpont szerepkört maradéktalanul 
ellátó városok közé, 1910-ben lélekszáma a Zemplén megyei székhely felét tette ki. 
Ám előbb a megye területének nagyfokú megcsonkítása, majd 1950-ben a megye-
székhely áthelyezése Salgótarjánba hasonló „eredményekkel” járt, mint Sátoralja-
újhely esetében, igaz a városnak sikerült megkapaszkodnia a részleges középváro-
sok soraiban. Végső soron Esztergom is hasonló csapásokat volt kénytelen elviselni 
– a szocialista korszakban még mint klerikális város is bűnhődött, nem csak a me-
gyeszékhelyet helyezték át Tatabányára, hanem teljesen ésszerűtlenül a járási szék-
helyet is Dorogra –, ám fejlett oktatási-kulturális-egyházi-idegenforgalmi szerepkö-
re, majd iparosodása „tartotta benne a lelket”, rövid távon javít is pozícióján, úgy 
hogy igazán nem sorolható a vesztesek közé (a rangsorban a 17. helyről csupán a 
20.-ra esett vissza, igaz, eközben egy hierarchikus lépcsővel lejjebb került). Sajáto-
san alakult Sopron helyzete; a századelőn közvetlenül követte a rangsorban a regio-
nális központokat, maga is rendelkezett regionális intézményekkel – az igazgatási 
típusú intézmények terén felül is múlta pl. Aradot és Brassót, hasonló pozícióra tett 
szert, mint Győr, ám a gazdasági tevékenység terén nem ütötte meg a regionális 
szintet –, az országos rangsorban (a mai országterületen) az 5. helyet foglalta el. Az 
első világháború után az Ausztriához fűződő kapcsolatok lazulása, megyéje egy 
részének elvesztése szintén érzékenyen érintette, ám az államvezetés „hűségéért” a 
selmecbányai főiskola áttelepítésével, a város hathatós támogatásával jutalmazta. 
1950-ben szintén elvesztette megyeszékhely rangját és feladatkörét, az osztrák határ 
közelében „holtsávba” került, s már a hatvanas években kikerült a megyeközpontok 
közül. A rendszerváltozás azonban „rehabilitálta” a várost, addigi hátrányos forgalmi 
helyzete előnyére fordult, az ország legfontosabb nyugati kapuja, s ma az egyetlen 
nem megyeszékhely a megyeközpontok között; rövid távon javulnak pozíciói. 

Az 1900-as évek elején a megyeközpontok között található, ám megyeszékhely 
ranggal nem rendelkező városok, Nagykanizsa, Pápa és Baja az említett okok kö-
vetkeztében – az intézményszervezés-városfejlesztés és a közigazgatási pozíció 
szoros kapcsolata – már a hatvanas évekre a középvárosok közé kerültek. Helyzetü-
ket rontotta, hogy megyeszékhelyeik riválist látva bennük, adminisztratív eszkö-
zökkel is gátolták városi szerepkörük megtartását-bővítését, pedig földrajzi helyze-
tük, településhálózati pozícióik lehetővé tennék sokoldalú városi szerepkörük „gaz-
daságos” kiépítését. 1990 óta a megyék súlya, hatásköre, hatalmi pozíciója csökkent 
(az alig változó intézménytelepítési gyakorlat miatt a megyeszékhelyeké kevésbé). 
A kistérségi és a régió-szint igazgatási-szolgáltatási-területfejlesztési feladatainak 
további bővítése ösztönzőleg hathat a jelenleg megyei szintű – s szorosan a megye-
székhelyekhez kötődő – intézmények telephelyválasztásának újragondolására; „meg-
mozdul” az intézményi struktúra. (Minden ellenkező ígérettel szemben feltehetően 
tovább csökken a megyék igazgatási, területfejlesztési szerepe, esetleg létük is meg-
kérdőjeleződik.) Ezzel néhány „lesüllyedt” egykori megyeszékhely „rehabilitációja” 
előtt is megnyílhat az út; így pl. Baja számára, mely város a Bácska, sőt a kalocsai és 
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a kiskunhalasi kistérség potenciális központja, s a „távoli” Kecskemét rovására növel-
heti városi szerepkörét, súlyát. Nagykanizsa is előnyösebb helyzetbe kerülhet a város-
versenyben Zalaegerszeggel szemben. De Pápa vagy Esztergom pozíciói is javulhat-
nak, ha nem is várható a megyeközponti hierarchia-szintbe való felemelkedésük.  

A századelőn a mai országterületen található középvárosokból, ill. a később e 
szintre süllyedő megyeközpontokból ma 16 található e hierarchia-szinten 9 újonnan 
felkapaszkodott város mellett, 11 város viszont lesüllyedt e szintről. A középváros-
ok nagyobb „mozgékonysága” is igazolja e hierarchikus szint „átmeneti” voltát, az 
„adekvát” közigazgatási rang stabilizáló hatásának hiányát. A középvárosok 1910 
és 2000 közötti „mozgását” a 3. táblázat foglalja össze. 

3. TÁBLÁZAT 
Az „1910-es” és a „2000-es” középvárosok pozíció-változásai a két időpont között 

(Position Changes in the Middle Sized Cities between 1910 and 2000) 

1910-ben megye-
központok, ma 
középvárosok 

Mindkét időpont-
ban középvárosok 

1910 óta „felemel-
kedett” középvá-

rosok 

1910-ben még 
középvárosok, 
ma kisvárosok 

1. Nagykanizsa 
2. Esztergom 
3. Balassa-

gyarmat 
4. Gyula 
5. Pápa 
6. Baja 

1. Vác 
2. Gyöngyös 
3. Szentes 
4. Keszthely 
5. Cegléd 
6.   Hódmezővá-

sárhely 
7. Kisvárda 
8. Orosháza 
9. Kiskunhalas 
10. (Moson)-

magyaróvár 

1. Salgótarján 
2. Dunaújváros 
3. Siófok 
4. Tata 
5. Hatvan 
6. Gödöllő 
7. Ajka 
8. Kazincbarcika 
9. Mátészalka 

1. Makó 
2. Jászberény 
3. Mohács 
4. Kiskunfél-

egyháza 
5. Kalocsa 
6. Mezőtúr 
7. Szarvas 
8. Karcag 
9. Nagykőrös 
10. Hajdúbö-

szörmény 
11. Kőszeg 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Az 1910-ben vagy 2000-ben középvárosi szinten lévő városok közül különös fi-
gyelmet érdemelnek az 1910-ben még idetartozó, azóta viszont alacsonyabb szintre 
süllyedő városok. E 11 település közül 9 alföldi mezőváros, jelezvén, hogy a  
20. század nem kedvezett az „alföldi úton” járó városoknak (az agrárkonjunktúra 
megszűnte, az ipar késői megjelenése, a vonzáskörzetek kialakításának nehézségei 
stb.). E „lesüllyedő” mezővárosok közül Makó, Jászberény és Kalocsa csak a leg-
utolsó évtizedben került ki a középvárosok sorából, Nagykőrös és Kiskunfélegyhá-
za pedig a „szocialista” érában. Különösen figyelemreméltó Makó „pályája”.  
1910-ben már kiszorult a megyeközpontok közül, de 1950-ig megyeszékhely – az 
első világháború végéig Csanád, majd 1950-ig Csanád–Arad–Torontál vármegye 
szék 35 ezer lakosával az egyik legnépesebb középváros, a városi funkciók terén is 
éppen hogy lemaradt a megyeközponti szintről; a hierarchikus rangsorban ekkor a 26. 
S noha megyei funkcióit 1950-ig őrzi, sőt mezővárosi szerepkörében is „helytállt” – 
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agrártermelését belterjesíti –, lélekszáma már ekkor csökkent, majd a kilencvenes 
években már középvárosi pozícióját is elvesztette (jelenleg a 49. a hierarchikus 
rangsorban). Ez utóbbi feltehetően kevéssé indokolt; igaz, az országhatár, Szeged, 
Hódmezővásárhely és Orosháza hinterlandját szűk területre szorítja, forgalmi hely-
zete is hátrányos, ám a városi élet tradíciói, a kisvárosi szintet meghaladó lélekszá-
ma indokolhatná középvárosi funkcióinak visszaszerzését. Jászberény is megsínyli 
a Jászság Szolnok felé fordulását, illetve Gyöngyösnek a Jászság északi települései-
re gyakorolt vonzó hatását. A „jász identitás-tudat”, a Jászság egészének Berény 
felé fordulása esetleg fenntarthatná a város magasabb hierarchia-szintjét. Mivel ma 
már a Jászság „természetes” központjai közé számítódik Szolnok, Gyöngyös vagy 
akár Hatvan is, Jászberény „jogaiba való visszaállítása” nem nélkülözheti a tervsze-
rűséget, a Jászság egészének közös akaratát.  

Az alföldi mezővárosokon kívül csak Mohács és Kőszeg került ki a középvárosi 
körből a 20. század folyamán. Mohács, a Duna fontos kikötője a 19. században még 
a Dél-Dunántúl egyik legfontosabb kereskedőhelye. A vasúti hálózatban perifériára 
szorult, mindössze egy szárnyvonal fejállomása jutott a városnak; a dunai hajózás 
hanyatlásával párhuzamosan hanyatlottak a város központi funkciói is. Mivel a Dél-
Dunántúl városhálózatának egyik fogyatékossága a középvárosok hiánya – Bara-
nya, Tolna és Somogy megyében csak Siófok lát el ilyen szerepkört –, mérlegelen-
dő, hogy Mohács – hathatósabb támogatás esetén – előbbre léphetne-e a hierarchi-
kus rangsorban. (Pécs versenye erős!) 

Kőszeg lecsúszása a hierarchikus lejtőn érthető: a trianoni határ vonzáskörzetének 
javarészétől megfosztotta, az országhatár és Szombathely között városi intézményei 
alig néhány községre kiterjedő hinterlandra tudtak szert tenni. Járási székhely funk-
cióit is korán elvesztette, ma a kistérségi funkciók egy részét is Szombathely látja el 
a város helyett. Ám az már elgondolkodtató, hogy napjainkban már az első 100 vá-
rosba sem fér bele városi funkcióinak differenciáltsága-mennyisége alapján, a kilenc-
venes évek során is romlottak pozíciói (néhány év alatt a 85. helyről a 114. helyre 
szorult), s ma már olyan települések társaságában található a kisvárosok rangsorának 
végén, mint pl. Letenye, Kunszentmárton, Dunaföldvár, Sümeg vagy Gyomaendrőd. 
Ami egyben a „járulékos városi jegyek” – városkép, tradíció, vendégforgalom, a 
városi szolgáltatások kultúráltsága stb. –, s a szűkebb értelemben vett városhierarchia 
esetenkénti meg-nem-felelésére is rámutat, s hogy a városok „rangjának” megítélése-
kor mily nagy szerepe van a „külsőségeknek” (városfalak, műemlékek, „patina” stb.). 
(S felveti természetesen egy olyan vizsgálat szükségességét is, amely a városi funkciók 
„fejlettsége” mellett figyelembe venné a települések gazdasági jelentőségét és nem-
materiális javait is, így állapítván meg az egyes városok „súlyát”.) 

A középvárosi szintre „felemelkedő” városokat szinte kivétel nélkül a 20. század 
során kibontakozó „új” funkciók városfejlesztő energiája emelte e szintre: Salgó-
tarjánt, Dunaújvárost, Ajkát, Kazincbarcikát a gyáripar és a nagyüzemi bányászat, 
Hatvant a vasút, Siófokot az idegenforgalom. Siófok mára nemcsak nagy forgalmú 
fürdővárossá vált, hanem kiépültek „szokványos” városi intézményei is, és Somogy 
megye északkeleti harmadának, a déli Balaton-partnak „valódi” városává vált.  
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Gödöllőt részben az agglomerálódás, részben az a tény emelte a középvárosok kö-
zé, hogy egyeteme révén a magyar agrár-felsőoktatás és -kutatás központjává vált. 
Végül Mátészalkát a városok iránt mutatkozó „klasszikus” igény emelte a középvá-
rosok közé, noha vizsgálatról vizsgálatra folyamatosan „ingázott” a közép- és kis-
városok között. A századelőn még egyike Szatmár megye kis piacközpontjainak, 
ám fokozatosan a környék vicinális vasútvonalainak csomópontjává vált (a két 
világháború között már 6 irányba futottak Mátészalkáról a vasútvonalak), majd a 
trianoni határmegvonás kevés „nyerteseinek” egyike: Szatmár–Ugocsa–Bereg me-
gye központjává vált, „megszabadult” a korábbi megyeszékhely, a közeli Nagy-
károly versenyétől, városi intézményeit fejlesztik, megyei hivatalait kiépítik. S noha 
1950-től már nem megyeszékhely, egy ideig őrzi megszerzett kedvezőbb pozícióit. 
Ám a környező, határozott profilú kis központok hasonló jellegű fejlesztése erős 
vetélytársakat támasztott Mátészalkának, elsősorban Fehérgyarmatot és Vásáros-
naményt, de Csenger és Nyírbátor is korlátozzák vonzáskörzetét. Vissza is csúszott 
a kisvárosok közé Mátészalka a szocialista korszak végére, ám jelenleg ismét a 
középvárosok-kisvárosok határán található, pillanatnyilag épp „beférve” a középvá-
rosok közé. Városi szerepkörének megerősítése feltétlenül indokolt lenne: a megye-
székhelytől, Nyíregyházától messze fekvő, azzal csak igen laza kapcsolatban álló 
csengeri, fehérgyarmati, mátészalkai és vásárosnaményi kistérségnek szüksége van 
egy, a kisvárosi szint fölé emelkedő városi központra; ez az a területe az országnak, 
ahol egy középváros lehetséges vonzáskörzetén egy sor alacsonyabb hierarchia-
szintű központ található. 

Megjegyzendő, hogy sem a századelőn, sem az ezredfordulón nem tartoztak a kö-
zépvárosok közé Ózd, Komárom és Sátoraljaújhely, ám a köztes időben „tiszteletü-
ket tették” e hierarchia-szinten: Sátoraljaújhely a megyeszékhelyek közül a középvá-
rosokat érintve szállt alá a kisvárosok közé, Ózdot a gyáripar emelte a középvárosok 
közé, és ipari szerepkörének felszámolása nyomán került vissza a kisvárosok soraiba.  

A két időpontot összehasonlítva a kisvárosokat is hasonló csoportokba oszthatjuk, 
mint a középvárosokat, annyi eltéréssel, hogy az 1910-es kisvárosi csoportból felfe-
lé is vezettek utak (a fent említett Salgótarján, Tata, Hatvan, Gödöllő, Mátészalka). 
Az 1910-es kisvárosok közül 30 kirostálódott e hierarchia-szintről11. 

Közöttük már korántsem dominálnak az alföldi kismezővárosok, noha „süllyedé-
sük” folyamatos; az 1960-as évek óta vált ki a kisvárosok sorából Mezőcsát, 
Túrkeve, Nagykálló, Bácsalmás, a kilencvenes években Hajdúnánás. Az utóbbi 
eljelentéktelenedése elgondolkodtató; számottevő vonzáskörzete ugyan nincs – az 
egész Hajdúság Debrecen erős hatása alatt áll, ráadásul Böszörmény és 
Tiszavasvári közé szorítva legfeljebb Hajdúdorog városi javakkal való ellátásából 
vállalhat részt –, ám egynéhány kisvárosi funkcióra specializálódva, vagyis a hason-
ló nagyságú-funkciójú-városi rangú települések közt bizonyos munkamegosztást 
kialakítva talán fenntartható lenne kisvárosi szerepköre. (Ugyanez vonatkozik pl. a 
nagykunsági városokra is.) Az alföldi mezővárosok mellett elsősorban olyan egykori 
járási székhelyek estek ki a kisvárosi körből, amelyek az igazgatási funkciók mellé 
nem tudtak számottevő egyéb városi funkciót is letelepíteni, viszont járási székhely 
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rangjukat korán elvesztették (mint pl. Vál, Adony, Lengyeltóti, Sásd, Szentlőrinc, Tab 
stb.). E csoportban is található néhány „nagy vesztes”, pl. Abaújszántó, mely település 
a második világháborúig a Hegyalja élénk forgalmú kereskedőhelye, járási központ 
volt – s „teljes értékű” kisváros –, ma pedig városi szerepkörű intézményekkel már 
alig rendelkezik, s 2003-ig még a városi rangot sem „kapta meg” kárpótlásul. 
Devecser is elsorvadt Ajka mellett, ám mára „legalább” várossá vált.  

Találunk a mai kisvárosok között mintegy tucatnyit, amely a századelőn még 
semmiféle városi szerepkörrel nem rendelkezett. „Felemelkedésüket” három ténye-
zőnek köszönhették: ipari fejlesztésüknek (Ózd, Komló, Várpalota, Oroszlány,  
Dorog, Tiszaújváros, Százhalombatta), az agglomerációs fejlődésnek (Érd, Budaörs, 
Dunakeszi, Szigetszentmiklós) vagy az idegenforgalomnak (Balatonboglár, Fonyód). 

E nagyarányú mozgás ellenére „tipikus” kisvárosaink többsége a 20. században 
mindvégig stabil tagja volt a kisvárosi körnek (Tapolca, Körmend, Bonyhád,  
Szigetvár, Kapuvár, Sárvár, Szerencs, Mór, Szentgotthárd, Berettyóújfalu stb.). 

Közép- és rövid távú változások 

A hatvanas évek elejétől napjainkig terjedő időszakban valamelyest csökkent az 
általunk kimutatott, funkcionális értelemben vett városok száma. A csökkenés első-
sorban a közép- és a kisvárosokat érintette; az előbbiek száma nyolccal (24%), az 
utóbbiaké tizenhárommal (14%) fogyatkozott meg, a teljes városállomány (a kisvá-
rosokig bezárólag) húsz településsel. Mint említettük, pontosan azonos kritériumo-
kat nem alkalmazhattunk a városállomány kijelölésére, tehát az eltérés ebből is 
adódhat. De joggal feltételezhető, hogy a középvárosok esetében a már vázolt fo-
lyamatok a felelősek a csökkenésért, a kisvárosok esetében pedig a hatvanas–
hetvenes években végrehajtott járás-összevonások, egy sor járás megszüntetése, a 
járási székhelyek meggyérítése. E folyamatot ebben az időben nem kísérte – kom-
penzálásként – a járási székhely-funkciójukat vesztett települések várossá-
nyilvánítása, így a térségi hatáskörű intézmények is távoztak e településekből (va-
gyis pl. a járásbíróságok nem alakultak át városi bíróságokká). Így azok az „elha-
gyott” járási székhelyek, amelyek nem rendelkeztek jelentékeny súlyú más, nem 
igazgatási jellegű funkciókkal, vagy egyéb „megtartó” tényezővel – pl. nagy lélek-
számmal –, kiestek a kisvárosi körből. Számuk jóval nagyobb (33), mint a kisvá-
rosok létszámfogyatkozása („új”, felemelkedő települések is bővítették a kisvárosi 
kört, illetve a középvárosok létszámcsökkenése a kisvárosok körében természetesen 
növekedést eredményezett). Itt kell megjegyeznünk, hogy a kisvárosi szint alatt, a 
csekélyszámú városi intézménnyel, szerény városi funkciókkal rendelkező települé-
sek köre is erősen leszűkült, noha a falvak-városok közti határ megvonása meglehe-
tősen bizonytalan. A hatvanas évek első felére vonatkozó felmérésünk mintegy 150 
ilyen települést mutatott ki, napjainkra viszont csak kb. 90-et (ha az akár egyetlen, 
általunk figyelembe vett „indikátorral” rendelkező településeket is figyelembe vesz-
szük, akkor sem emelkedik e szám 120 fölé). Ennek magyarázata lehet a napjainkra 
alkalmazott mutatórendszer szigora (pl. a 2003-ban várossá-nyilvánított települé-
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sekkel együtt ma 256 városi rangú település létezik; ez a szám több, mint az álta-
lunk kimutatott összes városi funkciójú település), de az is, hogy a szocialista kor-
szak ellátási modellekben gondolkodó, koncentrációra törekvő településpolitikája 
az „elhagyott” kis központokból „kivonta” a városi intézményeket, és a városias 
funkciók „államosítása” is a koncentrációt ösztönözte, így a korábbi központ-
kezdemények, „elemi központok” jó néhány képviselője végleg kiesett a városállo-
mány számbavételénél szóba jöhető települések köréből. Így egy sor olyan települé-
se van a magyarországi városállománynak, amely valaha szerény központi szerep-
kört töltött be, ma pedig már „belevész” a falvak sorába, mint pl. Mándok, Gáva, 
Szegvár, Kiszombor, Elek, Igal, Ricse, Gönc, Szendrő, Gyönk, Vajszló stb. Manap-
ság, amikor a közigazgatás, a településfejlesztés és a városodás kapcsolata megla-
zult, ismét könnyebb „felkerülni” a városok körébe, s ezzel a lehetőséggel feltehe-
tően élni is fog egynéhány település. Ugyanakkor időszerűnek látszik ismét „újra-
leltározni” a városi intézmények körét, ugyanis számos, korábban városinak számí-
tó szolgáltatás nagyszámú településen fellelhető ma már (kozmetikus, videotéka, 
ingatlanügynökség, panzió, szaküzletek stb.). Ezek esetleges figyelembevétele 
módosíthatja fenti megállapításainkat.  

Az egyes hierarchikus szintek „állományának” középtávú változásairól megál-
lapítható: 

A regionális központok sorában a századelőhöz képest változást jelentett Miskolc 
„felemelkedése” a regionális központok közé; a tradíciók nélküli regionális központ 
azonban „kiérleltségben”, minőségi jegyekben nem érte utol a tradicionális ország-
rész-központokat, Pécset, Szegedet és Debrecent. A város a kilencvenes évek átme-
neti „süllyedése” után napjainkra ismét felzárkózott a regionális központok teljes 
jogú tagjai közé.  

Középtávon csekély változás mutatkozik a megyeközpontok sorában is. A kilenc-
venes évek folyamatainak eredményeként ismét e városok közt találjuk Sopront 
(napjainkban az egyetlen nem megyeszékhelyet a megyeközpontok között), noha 
természetesen a dualizmus-kori pozícióit nem sikerült visszaszereznie. Középtávon 
nem változott Salgótarján helyzete sem – akkor is, most is a középvárosok élén állt, 
illetve áll –, ám közben mintegy negyed századon át megyeközponti funkciókat 
látott el, még a kilencvenes évek elején is tartotta ezt a pozícióját, csupán az utolsó 
6–7 év versenyében bizonyult alkalmatlannak e szerepkör ellátására (lehet, hogy 
ismét csak átmenetileg).  

A középvárosok gyérülése-pozícióvesztése, mely folyamatról a hosszú távú ten-
denciák ismertetésekor szóltunk, a második világháború után is folytatódott. Szá-
muk a bő harminc év alatt nyolccal csökkent; a középvárosi szintről kilépő települé-
sek száma – miután e szintre „felemelkedő” városok is előfordulnak – ennél termé-
szetesen nagyobb. A hatvanas éveket és a jelenlegi állapotot összevetve tíz városunk 
lépett ki „lefelé” e csoportból, közülük a következő hat, Nagykőrös, Karcag, Mohács, 
Komárom, Sátoraljaújhely, Kiskunfélegyháza már a „szocialista korszakban”. 

Mohács és Sátoraljaújhely viszontagságairól korábban már szóltunk; Sátoraljaúj-
hely számára a középvárosi szint csak „megállónak” bizonyult a megyeközponti 
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szintről a kisvárosok felé vezető úton. Komárom „pályája” sajátos: a trianoni ha-
tármegvonásig csupán külvárosa-gyárvárosa és pályaudvara a túlparti megyeszék-
helynek, törvényhatósági jogú városnak, Komáromnak. A Duna jobb partján lévő 
városrész a húszas években kezdte pótolni városi funkcióit, a rohamosan fejlődő 
iparvidék is támogatta növekedését; a hatvanas évekre a középvárosok közé került. 
A dezindusztrializáció azonban leértékelte az erős vetélytársak által kis 
hinterlandba zárt várost – Győr, Tatabánya, Tata, Esztergom versenye –, s már a 
kilencvenes évek elejére a kisvárosok közé került Komárom. Nagykőrös, Karcag és 
Kiskunfélegyháza „alászállása” az alföldi mezővárosok meglehetősen általános 
hanyatlásának a része. Jászberény, Ózd, Kalocsa, Makó a kilencvenes években 
került a kisvárosok közé.  

A hatvanas évek óta vált középvárossá Gödöllő, Ajka és Kazincbarcika, ez utóbbi 
kettő csak a közelmúltban. Gödöllő, mint már említettük, az agrároktatás és -kutatás 
révén került a középvárosok közé. Ajka és Kazincbarcika az ipari boom terméke, a 
hatvanas években még egyik város sem volt a „legjobb százban”. Mindkét város 
egyértelműen „leküzdötte” a szomszédjában fekvő tradicionális kisvárost, Devecsert, 
illetve Edelényt, átvette szerepkörüket, s jelentős vonzáskörzetre tett szert, városi 
funkcióik mennyisége is tekintélyes; Kazincbarcika pl. az ország egyik legjelentősebb 
iskolavárosa, a középiskolai tanulók száma alapján felállított rangsorban a 26. A hat-
vanas években mind Kisvárda, mind pedig Mátészalka a középvárosok sorában talál-
ható, s azóta a középvárosok-kisvárosok között húzódó zónában „ingáznak”. 

A kisvárosok köre is számottevően változott negyven év alatt. A hatvanas évek 
kisvárosai közül 33 (az 1965-ös állomány 36%-a) ma már alacsonyabb hierarchia-
szinten található. Ebben közrejátszik az is, hogy a két vizsgálati időpont között a 
kisvárosok száma tizenhárommal csökkent. Azok az „alászállások”, amelyeket a 
hosszú távú változásoknál említettünk, többnyire ezekben az évtizedekben, tehát a 
„szocialista korszakban” realizálódtak (ennek okait említettük). E „lesüllyedő” 
városok többsége a hatvanas–hetvenes–nyolcvanas évek áldozata (pl. Devecser [95 
ranghely-visszesés], Szob [75], Sellye [70], Csurgó [67], Enying [66], Derecske 
[64], Abaújszántó [62], Pécsvárad [62], Putnok [58], Kunhegyes [57], Mezőcsát 
[55], Sásd [53], Biharkeresztes [51] stb.) 

A kilencvenes években vesztette el kisvárosi funkcióját Kisbér, Vasvár, Edelény, 
Füzesabony, Szécsény, Kisújszállás és Hajdúnánás.  

A listából kitűnik, hogy a járási székhely-rangjuknak köszönhetően „központi he-
lyekké”, ám nem sokoldalú kisvárosokká váló települések kerültek ki elsősorban e 
hierarchia- szintből (Devecser, Szob, Sellye, Sásd, Biharkeresztes, Csenger stb.). 

A hatvanas évek óta gyarapodott is a kisvárosi állomány, s a felemelkedés mögött 
– mint más hierarchiaszinteken és más időintervallumokban is – az erőteljes ipari 
fejlődés (Tiszaújváros, Oroszlány, Százhalombatta), az agglomerálódás (Érd, 
Szigetszentmiklós, Dunakeszi, Budaörs) és az üdülőhelyi fejlődés (Balatonboglár, 
Fonyód, Balatonalmádi) állt. Csak Letenye került, – a kilencvenes években – más 
„indokok” alapján a kisvárosok közé. 
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De ezek az indokok „mozgatják” felfelé a településeket a városiasodás alsó zóná-
jában is. Gárdony és Balatonlelle a hatvanas években falusi funkciójú települések, 
ma már a „jobb” kisközpontok közé tartoznak (a rangsor 143. és 148. helyén). Buda-
keszi, Kerepestarcsa, Dunaharaszti és Veresegyház a fővárosi agglomeráció része-
ként tett szert néhány városi intézményre. Bátonyterenye, Tiszavasvári és Martfű az 
iparosításnak köszönheti mindezt.  

A rövid távú, a kilencvenes években bekövetkezett változások jeleznek ugyan fi-
gyelemre méltó tendenciákat, de a rendszerváltozás után eltelt rövid idő nem for-
málta át jelentősebb mértékben a városhierarchiát.  

A regionális központok állománya, hierarchikus rangsora nem változott, de apró 
elmozdulások megfigyelhetők az elmúlt években is. Miskolc „hullámvasutazása” 
folytatódott: a szocialista érára eső felfutása után már a nyolcvanas években hul-
lámvölgybe került a város – a nehézipar válsága, a munkanélküliség, a kiemelt 
központi támogatások elapadása, a gyors népességszám-csökkenés miatt –, ám a 
kilencvenes évek közepétől ismét felszálló ágba került. A város (némi meglepeté-
sünkre) felzárkózott a teljes körű ellátást nyújtó regionális központok közé, annak 
ellenére, hogy a város gazdasága (ipara) nem revitalizálódott-modernizálódott szá-
mottevő mértékben. A város rehabilitációja a városi funkciók bővülésével-
modernizáció-jával vette kezdetét, ám felsőoktatási, tudományos, kulturális szerep-
köre szerényebb, mint a másik három regionális központnak.  

Győr hosszú idő óta részben betölti a regionális központok feladatkörét, a vidéki 
városok rangsorában tartósan az ötödik helyet foglalja el. Azonban részben erős 
konkurensei – a 20. század elején Pozsony, Sopron, sőt a viszonylag közeli Buda-
pest és Bécs –, részben a regionális funkciók szétforgácsolódása – Sopron, Szom-
bathely, sőt Székesfehérvár és Veszprém is betölt regionális funkciókat az Észak- és 
Közép-Dunántúlon – következtében mindig igen távol állt a „valódi” regionális 
központok funkcióitól. Ez különösen szembetűnő volt a felsőoktatás terén. Mindezt 
nem ellensúlyozta – legalábbis a városhálózatban elfoglalt hely megítélésekor – a 
város prosperáló gazdasága, a városi élet járulékos jegyeinek kétségtelen fejlettsé-
ge, a polgári lét feltételeinek magas nívója. Viszont az elmúlt évtizedben a város 
mégis szűkítette a szakadékot maga s a többi regionális központ között, elsősorban 
a „piaci” szerveződésű intézményhálózat – pénz- és biztosítóintézetek, kereskede-
lem, gazdasági és lakossági szolgáltatások stb. – terén. A felsőoktatás, a tudomá-
nyos kutatás, az egészségügy, az államigazgatás intézményei terén viszont a város 
továbbra is csak hiányosan tölti be a regionális központok feladatait; a két „szektor” 
meglehetősen eltérő utat jár, eltérő pozíciót foglal el a hierarchikus rangsorban.  

A „szocialista korszakban” meglehetősen uniformizált, zárt településcsoporttá vá-
ló megyeszékhelyek hierarchikus szintjének „fellazítására” – legalábbis elméletileg 
– megteremtődtek a feltételek a rendszerváltozás után. Úgy tűnik, az elmúlt évtized 
kevés volt arra, hogy jelentősebben differenciálja ezt a városcsoportot, ám két moz-
zanat feltétlenül említést érdemel. Az egyik Sopron nagyon indokolt rehabilitációjá-
nak előrehaladása. A város a 20. század elején még a mai országterület 6. városa volt, 
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több regionális szintű funkcióval. Egy sor „csapás” után (trianoni határok, vonzáskör-
zete egy részének elvesztése, a megyeszékhely-szerepkör megszűnte, határsáv stb.) a 
„szocialista korszakban” a középvárosok közé süllyedt. Az utóbbi tíz évben viszont – 
Győrhöz hasonlóan elsősorban a piaci alapon szerveződő intézményei révén – egye-
düliként a nem megyeszékhelyek közül „felkerült” a megyeközpontok közé.  

Salgótarján egyike korai ipari településeinknek, 1910-ben járási székhely, s a 
„teljes értékű kisvárosok” között találta vizsgálatunk. „Trianonnal” „megszabadult” 
Losonc és Fülek versenyétől, gyáripara és bányászata tovább növekedett, végül 
1950-ben áthelyezték a megyeszékhelyet is Balassagyarmatról a bányászvárosba. 
Ám a hatvanas évekre még nem fejlődött „valódi” megyeközponttá, a hetvenes–
nyolcvanas években viszont, ha részlegesen is, de betöltötte e hierarchia-szint fel-
adatait. A szénbányászás megszűnte, iparának leépülése, a kiemelt településfejlesz-
tés elmaradása viszont mára hierarchikus rangját is „leszállította”; a kis 
hinterlanddal rendelkező, kedvezőtlen forgalmi helyzetű város piaci alapú városi 
funkcióinak modernizálására, kiépítésére máig nem volt képes. Ma a két hierarchia-
szint között foglal helyet a város, miután – megyeszékhelyként – „hivatalból” to-
vábbra is ellát néhány megyeközponti szerepkört.  

A középvárosok száma a kilencvenes években már nem változott, jelenleg 25 vá-
ros található e szinten; középtávon azonban (1965–2000 között) számuk 8 darabbal 
csökkent. A középvárosok egyötöde azonban kicserélődött. A napjainkra vonatkozó 
vizsgálat már nem találta e hierarchia-szinten Kalocsát, Ózdot, Makót, Jászberényt 
és Szentendrét. Szentendre hierarchikus pályája sajátos. A „tipikus” kisvárost 
(1965-ös vizsgálatunk Szentendrét a hiányos szerepkörű kisvárosok között, a rang-
sor 99. helyén találta) az agglomerációs folyamatok, a mértéktelenül felduzzadt 
turistaforgalom és Pest megye „székhely-keresése” (Szentendrére telepítették a 
megyei művelődési házat, a múzeumi központot, könyvtárat) a középvárosok közé 
emelte a szocialista korszak végére, miközben a tipikusan kisvárosi funkciói is 
hiányosak voltak (mindenekelőtt egészségügyi téren). Mindezzel együtt a város a 
hierarchikus rangsorban „feljött” a 33. helyre; úgy tűnik azonban, hogy a kilencve-
nes években terjedő-bővülő „új” funkciók – pénzügyi-üzleti szolgáltatások, keres-
kedelem – csak kis számban telepedtek Szentendrére, a turisták nem a városi szol-
gáltatásokat keresik a kisvárosban. Ózd „alászállását” már „magyaráztuk”, Kalocsa, 
Makó és Jászberény az alföldi mezővárosok városi szerepkörének vontatott bővülé-
se következtében került relatíve kedvezőtlen helyzetbe. Településhálózati helyzetük 
romlásához feltehetően az is hozzájárult, hogy gazdaságuk még nem heverte ki a 
rendszerváltozás okozta válságot. Településhálózati helyzetük egyébként nem indo-
kolja egyértelműen kisvárossá szerényülésüket, különösen Jászberény esetében, 
hisz a város szűkebb vonzáskörzetében is kb. 80–82 ezren élnek – valamennyien az 
egykori Jászság településein –, s ehhez még 20–22 ezres peremzóna járul. A közép-
városok körén belül is megfigyelhető néhány elmozdulás: Baja valamelyest vissza-
esett a rangsorban, ami azért feltűnő, mert a város és vonzáskörzete igen messze esik 
Kecskeméttől, a megyeszékhelytől, s Baja potenciális vonzáskörzete akkora (Kalocsa, 
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Kiskunhalas és környékük is ide sorolható, ahol kb. 220 ezren élnek), hogy ekkora 
területre egyes megyei funkciók letelepedése is indokolt lenne. (Tolna megyében  
250 ezren élnek, de Szekszárd vonzása alig terjed ki Dombóvár és Tamási kistérségé-
re.) Vác is visszaesett némiképp, Tata, Hatvan és Pápa viszont javított helyezésén. 

Valamelyest csökkent a legutóbbi időben a kisvárosok száma is. (1995-ben 83, 
jelenleg 77). Az „elhagyott” adminisztratív központok (valamikori járási székhe-
lyek) alászállása folytatódott, hacsak az igazgatási funkciók megfogyatkozását más 
szektorok városi intézményeinek súlya, vagy jelentős városi tradíciói ezt a folyama-
tot nem fékezték (mint az megtörtént pl. Kőszeg vagy Szentgotthárd esetében).  

Ilyen „alapon” került ki a kisvárosok köréből Edelény (helyzetét a közeli Kazinc-
barcika versenye is nehezíti), a Balassagyarmat és Salgótarján közé szorult 
Szécsény, a csak jelentéktelen vonzáskörzettel rendelkező, gazdaságilag is meglehe-
tősen gyenge Vasvár, a városi tradíciókat nélkülöző, Eger árnyékában fekvő Füzes-
abony, valamint Ráckeve és Kisbér. Kunszentmiklós, Hajdúnánás és Kisújszállás 
településhálózati pozíciójának romlása a kicsiny, számottevő vonzáskörzettel nem 
rendelkező alföldi mezővárosok általános hanyatlásának képezi részét, 
Bátonyterenye pedig a lassan eltűnő Zagyva-völgyi iparvidék meglehetősen 
funkciótlanná váló, tradíció nélküli „lakótelepeként” veszített jelentőségéből.  

A kisvárosi szinten maradt, de romló pozíciójú városok többsége a Tiszántúlon 
található, jelezvén ezen országrész válságát. Feltűnően „visszaeső” kisváros pl. 
Berettyóújfalu, Tiszafüred, Nyírbátor, Vásárosnamény, a Duna–Tisza közén Kis-
kunfélegyháza. Feltűnő, hogy Sárospatak hierarchikus helyezése is romlott. A terü-
letfejlesztésnek megkülönböztetett figyelmet kellene e településekre fordítani, mert a 
lefelé irányuló pályaív nehézzé teszi az „önerőből” való megkapaszkodást az adott 
szinten. Ráadásul a fenti kisvárosok jelentékeny vonzáskörzettel rendelkeznek, városi 
szerepkörük eljelentéktelenedése városhiányos térségek kialakulásához vezetne.  

Az elmúlt évtizedben „felkerült” települések száma csekély, csupán Sümeg, 
Dunaföldvár és Letenye tartozik e csoportba. Letenye aprófalvas terület lokális 
központja, ahol a települések erősen rá vannak szorulva a központi szerepkörű tele-
pülésekre (Lenti is érzékelhetően javított pozícióján a kilencvenes években), más-
részt a határátkelő forgalma is hozzájárulhat a városi szerepkörök bővüléséhez. 
Sümeg és Dunaföldvár nagy hagyományokkal rendelkező kisvárosok; úgy tűnik, 
adminisztratív szerepük elvesztését, Dunaföldvár esetében Dunaújváros erős verse-
nyét sikerült ellensúlyozniuk. A kisvárosok csoportján belüli előrelépést a már 
többször felsorolt tényezők indokolják: az agglomerációs fejlődés (Érd, 
Szigetszentmiklós, esetleg Nagykáta esetében), az idegenforgalom (Fonyód és Sár-
vár esetében, esetleg Siklós pozíciójavulásában) (5. ábra). 
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5. ÁBRA 
A magyarországi városhierarchia közép- és rövid távú változásai, 1965–2000 

(The Mid-term and Short-term Changes in the Hungarian City Hierarchy, 
1965–2000) 

 
 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 
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Változások az ellátott lakosság számában  
(a városi funkciók mennyiségi elemzése) 

Több szempontból vizsgáltuk az egyes városokban előforduló városi funkciók 
mennyiségi vonatkozásait is. Ugyanis – mint jeleztük – a szűkebb értelemben vett 
hierarchia a városok településhálózati szerepének csak egyik aspektusát regisztrálja. 
Pl. az alföldi települések legtöbbjének magas hierarchikus rang esetén sincs kiter-
jedtebb vonzáskörzete, városi javaival elsősorban saját lakosságát látja el; tehát 
azonos hierarchikus pozíció esetén is igen eltérő lehet a városi szolgáltatások „vi-
dékre eső hányada”. Az 1910-es vizsgálatunkban tapasztaltuk, hogy a többé-
kevésbé azonos szintű, súlyú városi funkciók az alföldi városok agrárszerepkörének 
tengerében szinte eltűnnek, feloldódnak (az agrárvárosok város-volta is kérdésessé 
válik ezáltal), a tradicionális városok esetében viszont – különösen, ha azokba még 
nem települt számottevő gyáripar – „tisztán” jelentkeznek, hangsúlyos városi jelle-
get kölcsönözve e településeknek. Vagyis eltérő a városi funkciók „sűrűsége”. S 
noha a városhierarchiában elfoglalt pozíció s a városi funkciók mennyisége között 
szoros korreláció mutatkozik, ám egyazon hierarchikus szinten belül is jelentősen 
eltérhet egymástól az egyes városok városi funkcióinak mennyisége, mert pl. a 
népes települések saját lakosságának ellátása megköveteli bizonyos intézmények 
megtöbbszöröződését, ám ez nem vezet közvetlenül a hierarchiaszint megemelke-
déséhez. (Pl. népes városokban több polgári iskola is működött, de ez nem javított a 
települések hierarchikus pozícióján az egy-egy polgári iskolával rendelkező telepü-
lésekhez képest.) A városi funkciók minőségi összetétele mellett ezért vizsgáljuk a 
városi szolgáltatások mennyiségi adatait is. Ebből ugyanis következtetni tudunk a 
szolgáltatásokat igénybe vevő népesség nagyságára, közvetve pedig az (elméleti) 
városi vonzáskörzetek kiterjedésére is. (A város és vidéke közti viszony feltárása a 
településhálózati kutatások egyik legfontosabb aspektusa. Egyes megközelítések 
szerint [(pl. Mendöl 1963]) alapvetően ez határozza meg a települések város voltát 
[a város mint „központi hely”].) 

A városi funkciók mennyiségi vonatkozásainak elemzéséhez az 1910-es vizsgálat 
során a következő mutatókat vettük figyelembe: 

– A kereskedelemből élő keresők száma (fő), 1910; 
– A közszolgálati keresők száma (fő), 1910; 
– A házicselédek száma (fő), 1910; 
– Az ügyvédek száma (fő), 1910; 
– A pénzintézetek bankbetétállománya (korona) 1909; 
– A középiskolai tanulók száma (fő), 1910/1911; 
– A telefonállomások száma, 1911. 
A különböző jellegű mutatók – középiskolai tanuló, bankbetétállomány koroná-

ban, telefonállomások száma – összehasonlíthatósága-összegezhetősége érdekében 
kiszámítottuk a városi funkciók által ellátott lakosság számát. Ezt lehetővé teszi a 
kereskedelmi és közszolgálati keresők, a bankbetétek, ügyvédek stb. „egységnyi” 
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lakosra jutó országos értékének ismerete, ill. ebből következően az egy kereskedő, 
házicseléd, ügyvéd vagy egy korona bankbetét által átlagosan „kiszolgált” lakosok 
száma. 1910-ben pl. egy kereskedelemből élő kereső által ellátott népesség száma 
országos átlagban 65,7 főt tett ki. Így a Pozsonyban 1910-ben tevékenykedő 3552 
kereskedő által ellátott lakosság kereken 233 ezer főre rúgott. Miután az egy főre 
jutó bankbetétek országos átlaga 1909-ben 175,4 korona volt, Pozsony 70 millió 
koronát meghaladó betétállománya 401 ezer lakos pénzintézeti kiszolgálását való-
színűsíti. A fenti értékekből a város lakosságszámát levonva megkapjuk az ellátott 
vidéki lakosság számát, a város „jelentőségtöbbletét” (l. korábban), egyes geográfu-
sok szerint a városhierarchia „valódi” mérőszámát. A fenti példa esetében ennek 
értéke 115 ezer kereskedelem által ellátott vidéki, illetve 323 ezer, a pénzügyi szol-
gáltatások terén ellátott lakos. A városi funkciók súlyának az ellátott lakosság szá-
mával való mérése lehetővé teszi az egyes szerepkörök, intézmények összevetését, 
illetve súlyuk megállapítását. Tulajdonképpen a vizsgálatot egyetlen mutatóval is 
elvégezhetjük, de a pontosabb eredmény érdekében több változóval dolgoztunk: a 
kiszámított „központ-vidék arányok” (az ellátott „vidéki” népesség és a város saját 
népességének hányadosa) átlagolásával érkeztünk el a végeredményhez: az egyes 
városok által ellátott összes és „vidéki” lakosság számához. A mutatókat úgy vá-
lasztottuk ki, hogy azok a kisvárosi-középvárosi szerepkörök súlyát és a kisvárosi 
szintű vonzáskörzetek nagyságát tárják fel, a teljes magyar városhálózat tagjai csak 
így hasonlíthatók össze. (Nyilván a városi funkciók súlyát nem mérik tökéletesen 
ezek a mutatók, inkább csak indikátorként jelzik a legfontosabb tendenciákat.) 
Ugyanezzel a módszerrel megkíséreltük a városi funkciók mennyiségi elemzését 
2001-es adatbázison is. Felhasznált mutatóink ekkor: 

– kiskereskedelmi üzletek száma (db), 2001; 
– járóbeteg szakellátás évi rendelési ideje (óra), 2001; 
– nappali tagozatos középiskolai hallgatók száma (fő), 2001; 
– társas vállalkozások száma (db), 2001. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy e számításokkal nyert különféle eredmények „képle-

tes számok”, nem a tényleges helyzetet tükrözik, pl. az ellátott vidéki lakosok szá-
ma nem azonos a városok vonzásterületének nagyságával, annak lakosságszámával. 
Ennek okai sokrétűek. Az egyes funkciók regionális elterjedtsége eltérhet az orszá-
gos átlagtól; jobb kereskedelmi ellátottságnak örvendő területeken, pl. ugyanannyi 
kereskedő kevesebb lakost lát el, mint a gyéren ellátott területeken. (E hibalehető-
séget csökkenteni lehetne regionális vagy megyei átlagértékek alapján történő szá-
mításokkal; ezzel ugyan reálisabban mérnénk egy-egy település saját környezeté-
ben, régiójában betöltött településhálózati szerepét, de rontanánk az országos ösz-
szevetések pontosságát.) A városi szerepkörök, pontosabban az általunk figyelem-
bevett „ágazatok” koncentrálódása vidékenként eltérő – nagyfalvas területen a „vi-
déki” települések is rendelkeznek több-kevesebb általunk figyelembevett intéz-
ménnyel, aprófalvas vidékeken viszont a kereskedelmi, közszolgálati, pénzintézeti 
stb. tevékenység túlnyomó többsége a városokba húzódik –, s a falvak is ellátnak 
bizonyos, általunk figyelembevett tevékenységeket. A városi funkciók igénybevé-
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telének gyakorisága a városokban élők részéről magasabb, mint a vidékiek részéről, 
ahol az igények s a „vásárlóerő” is alacsonyabb, így az ellátott lakosság mechanikus 
szétosztása városira-vidékire a városok lakosságszáma alapján minden bizonnyal 
nem felelt meg a tényleges helyzetnek.  

Az elemzés végeredményeként három újabb rangsort kaptunk: a városok által el-
látott összes lakosság és „vidéki” lakosság nyomán kirajzolódó rangsorokat, illetve 
a „központ-vidék arány” rangsorát; ezek összevetése egymással és a városhierarchiá-
ban elfoglalt hellyel érdekes tanulságokat tartogat. Az adatsorok közlése előtt máris 
felhívjuk a figyelmet az egyik legfontosabb sajátosságra: az ellátott vidéki lakosság 
száma negatív (elméleti) értéket is felvehet: ez az jelenti, hogy az adott település 
saját lakosságát sem látta el teljes egészében városi javakkal (kimutatható vonzáskör-
zetük ezeknek a városoknak nincsen; illetve a más városok által az illető településből 
„elvonzott” lakosság – igénybevétel, vásárlóerő – nagyobb, mint a „bevonzott”). Ezen 
települések egy része mégis város lehet, amennyiben városi intézményeik vannak, és 
(legalább) saját lakosságuk számára nyújtják a városi lét előnyeit.  

Első megközelítésként korrelációt számoltunk a városok népessége és a központ-
vidék arány között. A számítással azt a feltevést szerettük volna igazolni (vagy 
cáfolni), mely szerint a népesebb városokhoz arányaiban is nagyobb vonzáskörzet 
tartozik. A korrelációszámítások eredménye (1910-ben r = 0,05; 2001-ben r = 0,18) 
azt mutatja, hogy nincs ilyen összefüggés, a markáns központi szerepkörű település 
mérettől független, mind a kisebb, mind a népesebb települések között találunk 
ilyeneket, 1910-ben Békéscsaba (42 ezer lakos) esetében az ellátott vidéki/saját 
lakosság aránya mindössze 22%, míg ugyanez a hányados a 8200 fős Balassagyar-
mat esetében 400%! A szélsőségek 2001-re is csak arányaiban enyhültek: Tata-
bányán (84 ezer lakos) az ellátott vidéki/saját lakosság aránya csak 16%, a 15 ezer 
fős Fehérgyarmat esetében 168%. A látszólagos ellentmondást csak részben magya-
rázza a hierarchiában elfoglalt pozíció, bár a városhierarchia mentén lefelé haladva 
viszont a csökkenés egyértelmű: az alacsonyabb hierarchia-szintű városok (átlago-
san) kisebb központ-vidék aránnyal rendelkeznek (4. táblázat). A legnépesebb 
települések (25 ezer fő fölött) köre, ahol az elméletileg ellátott vidéki lakosság 
értéke negatív (nincs kimutatható vonzáskörzet) 1910 és 2001 között új típusokkal 
bővült. 1910-ben Hajdúböszörmény, Békés, Csongrád és Törökszentmiklós alkotta 
az „élbolyt”, 2001-ben viszont Érd, Ózd, Hajdúböszörmény, Orosháza, Komló és 
Nagykőrös a sorrend. Míg a múlt század elején szinte kizárólag alföldi, nagy határú, 
tanyás mezővárosok kerületek ide, ma a népes, vonzáskörzet nélküli települések 
három jól elkülöníthető csoportra bonthatóak. Egyrészt ilyenek a budapesti agglo-
meráció felduzzadt népességű „alvóvárosai” (Érd, Monor stb.), másrészt azok az 
alföldi (egykori) mezővárosok, amelyeknél a központi funkció soha nem vált jel-
legadóvá (a fentiek mellett: Karcag, Mezőtúr, Gyomaendrőd stb.), harmadrészt 
pedig az egyoldalúan ipari jellegű, funkcióhiányos „szocialista” városok (Ózd, 
Komló, Várpalota, Oroszlány stb.) (6. ábra).  
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6. ÁBRA 
A városok központi funkciói által ellátott összes és vidéki lakos, 2001 (elméleti 
értékek) 
(The Number of Total and Rural Population Provided by the Central Functions 
of the Cities, 2001 – Theoretical Values) 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 
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4. TÁBLÁZAT 
A városi funkciókkal ellátott lakosság 1910-ben és 2001-ben 

(Population with Civic Functions in 1910 and 2001) 

Hierarchia-
szint  

Tele-
pü-

lések 
száma 
1910 

Népes-
ség 

1910 

Átlagos 
ellátott 
összes 
lakos-

ság 
1910 

Átlagos 
ellátott 
vidéki 
lakos-

ság 
1910 

Vidéki 
ellá-

tott/vá-
rosi 

népes-
ség 

1910 
(%) 

Tele-
pü-

lések 
száma 
2001 

Népes-
ség 

2001 

Átlagos 
ellátott 
összes 
lakos-

ság 
2001 

Átlagos 
ellátott 
vidéki 
lakos-

ság 
2001 

Vidéki 
ellá-

tott/vá-
rosi 

népes-
ség 

2001 
(%) 

Átlag  76 295 216 022 139 728 183  168 350 271 975 103 624 62 I. Regioná-
lis közpon-

tok 
Ösz-
szeg 4 305 179 864 090 558 911  5 841 752 1 359 873 518 121  

Átlag  27 987 81 096 53 109 190  74 471 118 959 44 488 60 II. Megye-
központok Ösz-

szeg 20 559 734 1 621 913 1 062 179  13 968 127 1 546 472 578 345  

Átlag  23 946 37 382 13 436 56  32 234 44 225 11 990 37 III. Közép-
városok Ösz-

szeg 21 502 874 785 027 282 153  25 805 861 1 105 623 299 762  

Átlag  7 889 10 537 2 649 34  16 429 17 750 1 321 8 IV. Kisvá-
rosok Ösz-

szeg 79 631 086 842 998 211 912  78 1 281 453 1 384 480 103 027  

I–IV. össze-
sen   

124 1 998 873 4 114 027 2 115 154 106 121 3 897 193 5 396 448 1 499 255 38 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A két időpont összevetésénél feltűnik, hogy napjainkra a városhálózat összessé-
gében – és minden hierarchiaszinten – romlott a központ/vidék arány, csökkent az 
ellátott vidéki lakosság száma. Ugyanakkor a városi javakkal ellátott összlakosság 
száma növekedett. Ez persze nem jelent mást, mint azt, hogy a városokban élők 
száma e szűk száz év alatt gyakorlatilag megduplázódott: a potenciális és a tényle-
ges vonzáskörzet jó részt a „falakon belülre” került. Viszont a városhálózaton belül 
jelentős strukturális átrendeződés nem következett be: az ellátott népesség arányai-
ban hasonlóan oszlik meg az egyes hierarchiaszintek között. 

Jelentősek a változások a központ/vidék arány által kialakított rangsorban.  
1910-ben a rangsor élén nyugat-dunántúli és észak-magyarországi kis- és középvá-
rosok álltak, néhány megyeközponttal soraikban. Olyan markáns városi profilú 
települések ezek, amelyek vagy a dualizmus kori átalakulás nyertesei voltak  
(pl. Szentgotthárd, Balassagyarmat, Szombathely, Sátoraljaújhely), vagy szűkebb-
tágabb régiójuk tradicionális központjai (pl. Veszprém, Kőszeg, Keszthely). Az 
alföldi városok közül csupán Kalocsa, Kisvárda és Baja kerülhetett be a legjobbak 
közé: egyikük sem tartozik a tanyás mezővárosok típusába. 2001-ben magas vidék-
re jutó hányaddal elsősorban a várostalan, apró- és középfalvakkal sűrűn megült 
Szatmár-Bereg kisvárosi központjai dicsekedhettek (Fehérgyarmat, Vásáros-
namény, Mátészalka és Szabolcsból Kisvárda). A megyeközpontok közül a legki-
sebb népességű, Szekszárd került ide, amely sokáig Tolna megye várostalan tájának 
szinte kizárólagos centruma volt, illetve a részben hasonló helyzetű Heves megye 
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székhelye: Eger. Jó pozícióját őrzi (csak a rangsorban csúszott hátrébb) pl. Szent-
gotthárd, Keszthely, Zalaegerszeg, Balassagyarmat vagy Esztergom is.  

Tulajdonképpen nem történt jelentős változás az ellátott összes és az ellátott vidé-
ki lakosság rangsorának élmezőnyében. Továbbra is a regionális centrumok állnak 
az élen, őket a megyeközpontok követik. Az egykori iparvárosokat leszámítva  
(pl. Salgótarján, Dunaújváros) néhány város tudta lényegesen javítani pozícióját, pl. 
a szocializmus megyeszékhely-fejlesztésének egyértelmű nyertese: Nyíregyháza, 
vagy a budapesti agglomeráció peremén középvárosi szerepében megerősödött Vác. 
Ugyanakkor a Dunántúl középvárosainak (egykori megyeközpontjainak) jó része 
(pl. Nagykanizsa, Sopron, Pápa vagy a Duna alföldi oldalán Baja) jelentős pozíció-
vesztést könyvelhet el. 

Városhálózatunk évszázados térbeli átrendeződése – a legközelebbi 
szomszéd analízis tükrében 

Település-földrajzi kutatásoknál gyakran felmerülő kérdés, hogy a településháló-
zat-városhálózat térbeli elhelyezkedése mutat-e valamiféle szabályosságot, vagy az 
elrendeződés teljesen véletlenszerű, esetleg koncentrált. Különösen izgalmas a 
vizsgálat akkor, ha időbeli elmozdulásra is kíváncsiak vagyunk: hogyan alakította át 
a hálózatot a spontán fejlődés, esetleg a központi tervezés-beavatkozás. A kérdés 
megválaszolására a regionális kutatási gyakorlatban a legközelebbi szomszéd analí-
zis módszerét alkalmazzák (Nemes Nagy 1998, 191–196). A módszer ismertetésétől 
eltekintve előrebocsátjuk: koncentráltnak tekinthető egy ponteloszlás (esetünkben a 
városok eloszlása), ha az index értéke 0 és 1 közé esik; véletlenszerű eloszlásokra 
pedig 0,9 és 1,3 közötti értékek jellemzőek. A 2-es érték felé való elmozdulás sza-
bályos alakzat irányába mutat, négyzetrácsos ponteloszlásnál az index értéke 2; az 
elméleti maximumot pedig a hatszöges térlefedés jelenti, ebben az esetben az index 
L=2,149. Jelen kutatásunkban az elemzést három időpontra (1910, 1965, 2001) 
végeztük el, egyaránt vizsgálva a városi címmel rendelkező települések körét, illet-
ve (a hierarchiavizsgálatok alapján) a városi funkciókat betöltő települések körét. 
(Ez utóbbi esetben a kisvárosi szinttel bezárólag húztuk meg a városok alsó hatá-
rát.) A vizsgálat eredményét az 5. táblázat mutatja be. 

A vizsgálat legfontosabb eredménye, hogy bár a közigazgatási ranggal elismert 
városok száma megtöbbszöröződött, illetve a városhierarchián belül is jelentős 
mozgások zajlottak le, a városállomány alapvető térbeli struktúrája nem változott. 
Ez egyrészt azt jelenti, hogy a tömeges várossá nyilvánítás térben egyenletesen 
zajlott le, nem alakultak ki városi koncentrációk, a véletlenszerű eloszlás pedig a 
több évtizedes településhálózat-tervezés ellenére nem fordult át szabályos térbeli 
alakzattá. Másrészt megállapítható, hogy a városi funkciót betöltő települések szá-
ma nem növekedett az elmúlt majd’ száz év során (sőt 1965-höz képest napjainkra 
csökkent), az átrendeződés ellenére alapvető térbeli szerkezete állandó maradt. A 
városi címmel rendelkező települések számának felduzzadása mindenesetre a sza-
bályosság irányába történő csekély elmozdulást eredményezett. A táblázatok össze-
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vetéséből az is leszűrhető, hogy a funkcionális városállomány térszerkezete minden 
időpontban szabályosabb, mint a „jogi” városállományé. 

5. TÁBLÁZAT 
A magyar városhálózat térbeli átrendeződése – a legközelebbi szomszéd  

analízis eredményei 
(Spatial Realignment of the Hungarian City Network – Outcome of the Nearest 

Neighbor Analyses) 

 Közigazgatási városállomány 

Évszám Elemszám Átlagtávolság 
(km.) L-érték 

1910* 42 28,2 1,20 
1965 64 23,1 1,21 
2001 252 13,0 1,35 

 Városi funkciójú települések 

Évszám Elemszám Átlagtávolság 
(km.) L-érték 

1910* 126 18,8 1,38 
1965 142 17,5 1,37 
2001 122 18,7 1,36 

 * A mai országterületre számolva 
 Forrás: Saját szerkesztés. 

A városhierarchiában bekövetkezett változások összegzése 

1) A 20. század urbanizációja nem jelentette a városi funkciójú települések szá-
mának látványos emelkedését. A sokoldalú városi funkciókkal rendelkező, 
egyértelműen városi szerepkörű települések száma (a kisvárosi szintig bezáró-
lag) a mai országterületen a 20. század elejéhez képest alig változott. Mind-
eközben természetesen megtöbbszöröződött a városi funkciójú intézmények és 
a városokban élő lakosság volumene is. A városi népesség arányának növeke-
dése azt eredményezi, hogy a városi intézmények szolgáltatásainak nagyobb 
hányada a „saját” lakosság ellátását szolgálja, és nem a „vidéki” lakosságét.  

2) Noha korábban – elsősorban a „szocialista” korszakban, de annak előtte is – a 
közigazgatási szerepkörök és a településhierarchiában elfoglalt helyzet között 
szoros kapcsolat alakult ki, ma már a várossá-nyilvánítások nincsenek hatás-
sal a településhálózati pozícióra.  

3) A városhierarchia struktúrája szilárdnak bizonyult a 20. században. Lényeges 
változás e téren nem várható. A régiók „hivatalos térszerkezeti egységgé” való 
szervezése növelheti a régióközpontok szerepét, városi intézményhálózatuk 
bővülhet. A modernizáció hierarchikus modell szerinti terjedése is a regionális 
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központok helyzetét javíthatja. Miután számos városi intézmény ma már nem 
kötődik a közigazgatási beosztáshoz, elképzelhető, hogy ezen intézmények 
megyeközpont-szintű koncentrációja csökken, az erősebb középvárosok is – 
elsősorban a piaci szerveződésű funkciók terén – felzárkózhatnának a megye-
székhelyek mögé. E folyamat azokban a megyékben haladhat előre, ahol fej-
lett középváros található (mint Zalában Nagykanizsa, Veszprémben Pápa,  
Fejér megyében Dunaújváros, Bács-Kiskunban Baja), vagy ahol a megyében 
„centrifugális” erők uralkodnak (mint Nógrádban), ill. ahol középvárosi szin-
ten városhiány mutatkozik, s célszerű lenne itt a középvárosi fejlődést támo-
gatni, mint a szatmári-beregi részeken, esetleg Zemplénben. Ez a folyamat az-
zal járhat, hogy a középvárosok csoportja tovább differenciálódik, néhányuk 
felzárkózik a megyeközpontok mögé, mások a kisvárosok közé süllyednek. A 
kisvárosi szint alá a 20. század során számos település süllyedt, közülük nem 
egy jelentős városi tradíciókkal rendelkezik, esetleg kicsiny, de markáns 
hinterlandjuk van, vagy egykori alföldi mezővárosok lévén lélekszámuk ma-
gas (pl. Vasvár, Tokaj, Szécsény, Csurgó, Balmazújváros, Hajdúnánás, Bács-
almás, Jászapáti, Túrkeve stb.). E kisközpontok városi szerepkörének bővülése 
mindenekelőtt a lakosság vásárlóerejének növekedésétől remélhető. 

4)  A struktúra szilárdsága ellenére az egyes szintek állománya jelentős mérték-
ben cserélődött. Különösen figyelemre méltóak – s helyzetük területfejlesztési 
szempontú elemzést kíván – a tartósan hanyatló városok, hisz a pillanatnyilag 
azonos hierarchia-szintű települések közül rosszabb helyzetben vannak az oda 
lesüllyedők, mint az oda felemelkedők. E városokat korábban felsoroltuk, 
helyzetüket is vázoltuk. Itt csak a legkirívóbb eseteket említjük újra: 

– Sátoraljaújhely szinte az egész 20. század folyamán „süllyedt”, pedig 
„középváros-hiányos” térségben fekszik, s hanyatlása tovább nehezíti a 
környező depressziós térségek helyzetét. 

– Balassagyarmat sorsa hasonlatos Sátoraljaújhelyéhez, noha ma kedve-
zőbb a hierarchikus pozíciója, mint a zempléni városé. 

– Jó néhány korábbi középváros szállt alá a kisvárosok közé, ezek egy ré-
sze ma nem is nagyon van hivatva magasabb funkciók ellátására, mások 
esetében azonban a kisvárosi szerepkör nem feltétlenül indokolt (Jász-
berény, Makó, esetleg Mohács stb.). 

– Még számosabb 20. század eleji karakteres kisváros városi szerepköre 
vált jelentéktelenné, gyakorta egy erős vetélytársnak a közelben való fel-
növekedése nyomán. Mivel egyszer már városi szintre emelkedtek, lakóik 
többnyire igénylik – érzelmi alapon is – ezt a szerepkört, „tervszerű” 
kárpótlásuk erős alkotó energiákat szabadíthat fel, jelenlétük színesítheti 
a településhálózatot. Funkciómegosztás, speciális városi funkciók letele-
pítése részben visszaadhatná e települések korábbi rangját. E települések 
sora hosszú, csak néhányukat említjük újfent: Devecsert, Csurgót, 
Abaújszántót, Putnokot, Sellyét, Pécsváradot, Vasvárt.  
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5) A felemelkedésnek három fontosabb forrása volt a 20. században: az iparoso-
dás – szinte valamennyi ún. szocialista városunk legalább a kisvárosi szintet 
elérte –, az idegenforgalom – a balatonparti városok kialakulása – és az 
agglomerálódás. Feltűnő, hogy a településhálózati helyzet – a városi funkcióik 
iránt támasztott igény –, ill. a közigazgatási szerepkör mily kevés városunkat 
emelte fel a 20. században. Ez utóbbit részben magyarázza, hogy járási szék-
helyeink már az 1870-es években kijelöltettek. A közigazgatási funkció első-
sorban „új” megyeszékhelyeinket emelte meg a hierarchikus rangsorban – Tata-
bányát, Salgótarjánt, Békéscsabát, bizonyos fokig Kecskemétet –, ill. az ötve-
nes évektől hozzájárult a megyeközponti szint markáns jellemzőinek kialaku-
lásához. Alsóbb szinteken csupán Lenti, Encs, Vásárosnamény sorolható a te-
lepüléshálózati igény nyomán kialakult kisvárosok közé. A közigazgatás – 
pontosabban a közigazgatási funkció elvesztése – inkább egy sor városunk hi-
erarchikus helyezésének csökkenését váltotta ki. 

6) A „közigazgatási determinációnak” a rendszerváltást követően csökkenő szerepe 
már értékelhető a hierarchiában bekövetkezett változásban – pl. Sopron bekerü-
lése a megyeközpontok közé, ugyanakkor Salgótarján szerepcsökkenése –, ám e 
téren csak a jövőben várhatóak jelentősebb változások.  

Jegyzetek 

1 A meghatározás pontosítása érdekében hozzátesszük, hogy a településtudományban elfogadott a 
települések által ellátott szerepkörök „működési rádiusz” szerinti hármas felosztása: 

− A helyi (alapfokú, lokális) szerepkörök a tágabb értelemben vett szolgáltatások „mindennapi” 
szükségleteket ellátó tevékenységei (a szolgáltató ágazatok „saját” hierarchiájának alsó fokán álló 
intézmények tevékenységei, pl. az elemi iskolák, „háziorvosok”, élelmiszerbolt, községi admi-
nisztráció, postai alapszolgáltatások, egyházközségek stb.).  

− A városi alapfunkciókon vagy központi („központi helyi”) funkciókon a szolgáltató ágazatok  
hierarchiájában magasabb szinteken álló, kevésbé mindennapi igényeket kielégítő intézményeket, 
tevékenységeket értjük (tehát pl. a közép- és felsőfokú oktatást, a kórházakat és szakrendelő-
intézeteket, klinikákat, bíróságokat, a luxuskereskedelmet stb.), melyek szolgáltatásaikkal, „városi 
javakkal” az e szempontból funkcióhiányos „vidéket” is ellátják.  

− A speciális (régión túlnyúló hatókörű) funkciók jelenléte a településhálózat egyes elemeiben nem 
szükségszerű, tevékenységük eredménye – az „áru” – nem kötődik szorosan a települések lakossá-
gához; ilyen tevékenység (funkció) manapság pl. a gyáripar tevékenysége, az idegenforgalom stb.  

− A városokban a földrajzi munkamegosztás eredményeként a „központi” funkciók koncentrálód-
nak, bizonyos fokú mennyiségi-minőségi (sokféleség!) koncentráció nyomán alakulnak ki a városi 
funkciójú települések. 

2 Oudin idézi Micheletet (Historie de la Rēvolution française), aki így lelkendezett Párizsról írván:  
„A földgömbnek ezen a centrális pontján, ahol az összes mágneses áramlatok találkoznak és áthatják egy-
mást, behatolhatnak a fenséges misztériumba, az eszmék láthatatlan, öntörvényű keveredésébe” (én.). 

3 Ezek sorában újra s újra felbukkan a várost a szabadság színtereként meghatározó nézet. B. Oudin is 
abban látja a város „hivatását”, hogy az a „szabadság helyszíne”. „Ha egy szóban kellene definiálnunk 
a városi koncentráció létjogosultságát, azt mondhatnánk, sajátos hivatása, hogy a szabadság helyszíne 
legyen”. (Oudin én.) Ezt a szabadságot értelmezhetjük a városi kiváltságok által garantált szabadság-
jogokként, a rendi társadalmakban a feudális kötöttségektől való mentességként, a városi önkormány-
zatok, céhek, a polgárok szabadságaként, de értelmezhető tágabban is: a városi „tömeg” biztosította 
arctalanságként, anonimitásként, a lazább társadalmi kontrollként, de mindenekelőtt a választás lehe-
tőségeként. „Mi indokolja a ’szabadság’ szót, amikor a város fogalmát gyakrabban asszociálják a pol-
gárságéval? A szabadság ugyanis az élet minden területén elméleti marad, ha nem párosul a gyakorlat-
ban a választás lehetőségével. A választás megvalósulásához pedig a választék megléte szükséges. 
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Súlyos tévedés a kényszerben és elnyomásban látni a szabadság egyetlen akadályát … Csak a város 
teszi lehetővé az ember számára, hogy másoktól különböző önmagára eszméljen, és ugyanakkor talál-
kozzék más, a többiektől hozzá hasonlóan különböző lényekkel” – summázta a város nyújtotta szabad-
ságról való vélekedését Oudin (én.). 
A szociológia, ill. a kultúrantropológia „meditációi” vezetnek át a konkrét, statisztikai adatokkal, to-
pográfiai koordinátákkal jól-rosszul megragadható „várostól” az „eszmék világában létező” városig, az 
ezt a síkot definiáló városfogalmakig. Pl. Park, a városszociológia „klasszikusa” szerint „… a város 
lelkiállapot, szokásokból és hagyományokból, a szokások keretében szerveződő, s a hagyomány álta l 
közvetített viselkedésformákból és érzelmektől összetevődő egész.” (Park 1925) Niedermüller Péter is 
úgy véli, hogy „… a városok nem csak formájukat, építészetüket tekintve különböznek egymástól, 
hanem elsősorban azért, mert a városok lakói másképpen élik meg saját városukat, és ezeken az eltérő 
„megéléseken” keresztül másképpen teremtik meg azt; mert a mindennapi életüket élő emberek más-
képpen alkotják meg önnön képüket a városról és ez a másképpen alkotott kép nagyon különböző vá-
rosokat hoz létre, azaz a közigazgatásilag ott lévő, egy adott fizikai teret elfoglaló város mindig más-
képpen és másképpen válik az ’elképzelt’ várossá, az egyedül valóságos várossá, amiben élni lehet”. 
(Niedermüller 1994). 

4 Különösen a rokontudományok városvizsgálatai nem tesznek eleget e követelményeknek (gyakorta 
abban bízva, hogy az általuk alkalmazott matematikai-statisztikai módszerek majd automatikusan 
„rendet vágnak” a legkülönbözőbb szempontokat tükröző mutatók rengetegében).  
Pl. Vörös Károly Pécs 20. század eleji városhálózatban elfoglalt helyzetéről írott tanulmányában 64 
mutató alapján vizsgálta 24 törvényhatósági jogú város helyzetét az 1910-es években. Az adatbázis 
„kezelésére” a rangszám-módszert alkalmazta, mely eljárás a Szerző szerint „… kétségtelenül nyers és 
elég kezdetleges módszer…” A nyert eredményeket azonban nem ez, hanem a mutatók által képviselt 
vizsgálati szempontok keveredése teszi kérdésessé. A mutatók egy része a városok központi funkció-
nak volumenét méri – pl. a pénzintézeti vagyon nagysága, a nyomdaüzemek száma (?) –, mások a tele-
pülés nagyságával állnak kapcsolatban – pl. a népesség száma, a lakóházak száma, a keresők száma, a 
postai jövedéki bevétel, az iskolai osztályok száma (az iskolatípustól függetlenül), a rendőrség létszá-
ma stb. –, megint mások a „fejlettséget” tükrözik – pl. az egy lakásra jutó szoba, a kőből vagy téglábó l 
épült lakások száma stb. –, vannak a funkcionális típusra vonatkozó adatok – pl. a kereső népesség 
foglalkozási megoszlása, a gyáripari üzemek száma stb. –, a dinamikára vonatkozóak – az 1869–1910 
között bekövetkezett népességszám-változás – s olyanok, amelyek nehezen kapcsolhatók a városháló-
zatban elfoglalt helyzethez – mint pl. a 20–24 évesek között a házasulandók aránya, a sztrájkok miatt 
kiesett munkanapok száma vagy a bortermelés hektoliterben. Az adatbázis sokoldalú megközelítést tett 
volna lehetővé, a vizsgálati szempontok-megközelítések tisztázatlansága miatt azonban nem rajzolód-
hatott ki egyértelmű kép Pécs városhálózati helyzetéről. Szinte pontosan ugyanez mondható el Bácska i 
Vera és Nagy Lajos 19. század elejére (1828) vonatkozó kutatásairól, melyekben szintén a település-
hálózati helyzet, ill. a városhierarchia kimutatása volt a cél, ám a heterogén „mutatórendszer” követ-
kezményeit még a faktoranalízis alkalmazása sem tudta kiküszöbölni. 

5 Ilyen „hierarchikus láncot” alkot pl. a kiskereskedelemben az alapvető élelmiszereket, napi cikkeket 
árusító szatócsbolt → a specializált élelmiszerbolt → a háztartási bolt → ruházati szaküzlet → hasz-
náltautó-kereskedés → autós márkabolt → műkereskedés; ez esetben az igénybevétel gyakorisága, a 
fenntartásukhoz szükséges vásárlóközönség száma alakítja a hierarchikus rangsort. A közoktatásban az 
óvoda → az általános iskola alsó tagozata → felső tagozata → a középiskolák → a főiskolák, egyete-
mek alkotják a hierarchikus láncolatot; ezen intézmények egymásra épülése nyilvánvaló. A város i 
bíróságokat → megyei bíróságot → a táblabíróságokat → és a Legfelsőbb Bíróságot bizonyos szerve-
zeti kapcsolatok is hierarchikus láncba fűzik. 

6 Így járt el W. Christaller, aki a telefonállomások „jelentőségtöbbletét” határozta meg, azt számítva ki, 
hogy egyes településeknek a regionális átlaghoz képest több vagy kevesebb telefonelőfizetője van-e, 
mint amennyi lakosságszáma alapján megilletné. Ezt a megközelítést alkalmazta Major Jenő a már 
említett vizsgálatában; ő a kereskedelmi forgalom jelentőségtöbbletét számította a           Fm   

        K = Fv – Lv x Lm 
képlettel, ahol a K a központ jelentőségtöbblete, Fv = a város szaküzleteinek éves forgalma, és  
Lm = a megye lakosságszáma. Teljesen hasonló eljárást alkalmazott Gál Zoltán a 20. század eleje 
pénzintézeti hierarchiájának meghatározásakor. 

7 Magyarországon pl. Hódmezővásárhelynek – alig 2–3 község tartozván vonzásterületéhez – „jelentő-
ségtöbblete” elenyésző, szemben pl. a valamivel szerényebb városi funkciókkal rendelkező Pápáva l 
vagy Gyöngyössel, ahol a városi szolgáltatások jelentékeny hányada „jut vidékre”. (Vizsgáltuk – s a 
későbbiekben ismertetjük – a városok központi funkciójú intézményeinek szerepét a vidék ellátásában. 
Kiszámítottuk a városi intézmények „jelentőségtöbbletét”; Hódmezővásárhely esetében a városi szol-
gáltatásoknak 1,7%-a, Pápa esetében 21,9%-a, Gyöngyös esetében 37,5%-a „jut vidékre”.) Ezért 
Hódmezővásárhely nem tekinthető városnak?   
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8 Ezek részletes számbavételére itt nincs lehetőségünk, csupán megemlítjük, hogy a negyvenes évek 
végétől 
− az állam a társadalom és a gazdaság szinte minden szegmensét teljes ellenőrzése- irányítása alá von-

ta; államosította a társadalmat és a gazdaságot. Ez egyben a társadalom és gazdaság – s benne a tele-
püléshálózat – „felülről” való irányítottságát, a piaci viszonyok kikapcsolását, az. autonómiák – így 
a települési autonómiák – felszámolását, az erős urbanizációt jelentette. 

− A városi funkciójú intézmények tulajdonosa is – közvetlenül vagy közvetve – az állam lett. Ezen 
intézmények létesítése, megszüntetése, fenntartása, fejlesztése, „profiljának”, olykor működési terü-
letének meghatározása szintén – végső soron – állami feladat volt, „felülről” történt.  

− Mindez az intézményszervezés terén az uniformizáltságot, a koncentrációt, a szűk „választékot”, 
egyes intézmények monopolizált helyzetét, a közigazgatási beosztáshoz való erős kötődést eredmé-
nyezte. Pl. banki szolgáltatásokat évtizedeken át csak az MNB és az OTP látott el az országban, egy-
séges hierarchikus rendszerbe foglalva, azonos hatáskörökkel, tevékenységi fajtákkal. Ilyen körül-
mények között pl. „regionális pénzügyi központok” kialakulása elképzelhetetlen volt. Hasonló elvek 
szerint működött az egészségügytől kezdve a helyi sajtóig az államosított társadalom szinte minden 
intézménye. A városi intézmények működési területeit is többnyire adminisztratív úton jelölték ki, 
azok a közigazgatási határokhoz igazodtak; ebből következett, hogy a közigazgatási központok szin-
te azonos intézményhálózattal rendelkeztek, s nemcsak az államigazgatás területén, hanem az „álla-
mosított” társadalmi-gazdasági feladatok ellátása terén is (múzeumi igazgatóságok, megyei könyvtá-
rak, levéltárak, idegenforgalmi hivatalok, távirati iroda, napilapok és így tovább). Ez az intézmény-
telepítési elv pl. a megyeszékhelyek intézményhálózatát, hierarchia-szintjét igen hasonlatossá tette, a 
„megyeszékhely-szint” meglehetősen zárt, masszív településcsoportot jelentett évtizedeken át. 

1990 után a piaci szerveződés, a piaci szempontokat figyelembe vevő telephelyválasztás ismét teret  
nyert, főleg a gazdaságban, a vállalkozások terén, a szolgáltatásokban, ám a legtöbb „költségvetési” 
intézmény ma is a „régi” gyakorlat alapján szerveződik, akár indokolt ez, akár nem. Ezért bizonyul 
még napjainkban is „mozdulatlan” település-csoportnak a megyeszékhelyek köre, és ezért tükröződnek 
még ma is a hatvanas–nyolcvanas évek egyes közigazgatás-szervezési döntései mindmáig a városháló-
zaton, a településhierarchián. (Pl. a járási székhely-rangjukat „korán” elvesztő települések városi sze-
repkörét erősen megviselte a döntés, s a városi rangra való emelés később nem „állította” helyre város i 
szerepkörüket.) 

9 Természetesen a regionális központok „feladatköre” is változott s egyes települések besorolása e 
hierarchia-szintbe nem volt egyértelmű. 1910-ben Arad és Brassó besorolása kérdéses, s néhány, a 
megyeközpontok közé került város rendelkezett több regionális intézménnyel: Sopron, Szombathely, 
Nagyszeben, Marosvásárhely, Miskolc stb. A trianoni határmegvonás után pedig Győr regionális sze-
repköre bizonyult vitathatónak. 

10 A budapesti szellemi elit, a modern gazdasági ágakhoz kötődő polgárság, Ady és eszmetársai „fejlő-
dés” iránti lelkesedése mellett (Ady írta: „Sohasem kényeztették el ebben az országban a városokat. 
De ilyen rosszindulat se tombolt még a városok ellen… A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a 
fejlődés. Egyszóval a Város: a kultúra.”) a politikai elit és „holdudvara” – közhivatalnokok, publicis-
ták, szakírók stb. – körében a városellenesség már a dualizmus korában is általánosnak mondható. A 
városellenes publicisztika első számú célpontja Budapest. Példánkat egy „tudományos” műből – 
Mártonffy 1938 – vettük: „Minden, ami szép, ami drága, az egyetlen kedvencre halmoztuk s a külsősé-
geken túl nem terjedt vágyunk, akár egy hiú parvenűnek. Arra senki sem gondolt, hogy mi a város, a 
főváros hivatása a nemzet egésze szempontjából s mik a feltételei annak, hogy jól betölthesse ezt a 
hivatását. Öncélú városiasodás és városimádat vett erőt a nemzeten s az ország népe mintegy bűvölten 
hordta kincseit a városba, hogy áldozhasson a bálványozott kedvenc oltárán… Nem bánta, hogy a vá-
ros a magyar nép természetes kivirágzása-e vagy idegenlelkű Moloch….” 

11 Az 1910-es kisvárosok közül e hierarchiaszintről kirostálódott települések:   
1. Csurgó  11. Gyönk   21. Edelény 
2. Tokaj   12. Vasvár   22. Túrkeve 
3. Battonya  13. Devecser  23. Ráckeve 
4. Jászapáti  14. Mezőcsát  24. Szentlőrinc 
5. Kunszentmiklós  15. Abony   25. Sásd 
6. Hajdúnánás  16. Tab   26. Enying 
7. Abaújszántó  17. Kunhegyes  27. Lengyeltóti 
8. Nagykálló  18. Csepreg  28. Pécsvárad 
9. Bácsalmás  19. Szikszó  29. Adony 
10. Szécsény  20. Tiszalök  30. Vál 
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RISE AND FALL… 

CHANGES IN HIERARCHICAL POSITION OF THE HUNGARIAN 
CITIES IN THE XX. CENTURY 

PÁL BELUSZKY – RÓBERT GYŐRI  

In order to survey the changes in the settlement pattern, this essay compares the results of 
empirical hierarchy research carried out for the years 1910, 1965, 1995, 2000, with those of 
the analysis that was made for specifying the quantitative characteristics of urban functions. 
Considering the results, we can state that 20th century urbanization did not result in a 
spectacular increase in the number of settlements with urban functions, and that the structure 
of the urban hierarchy appeared to be stable for the last century–even if the composition of 
certain hierarchy levels was altered. We called particular attention to the cities falling back in 
their hierarchy position (e.g. Sátoraljaújhely, Balassagyarmat, Jászberény, Makó, Mohács 
etc.) Industrialization, agglomeration and tourism were the three major incentives that caused 
rise within the urban hierarchy in the 20th century. 
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A COLEMAN-MODELL ALKALMAZÁSA A LAKÓ-
KÖRNYEZETI KUTATÁSOKBAN 

(The Application of the Coleman-Model in Residential 
Environmental Research) 

FÖLDI ZSUZSA 

Kulcsszavak: 

lakókörnyezet minőségi dimenziója    lakókörnyezeti dinamika    mikro és makro kutatási szint   rehabilitáció 

A tanulmány egy strukturalista szemléletű modell – a Coleman mikro-makro rendszerviselkedés modell – 
lakóterületek fizikai és ezzel összefüggő társadalmi átalakulásának dinamikájára vonatkozó alkalmazha-
tóságát tárgyalja. A mikro és makro vizsgálati szintek összekapcsolásának jelentőségére hívja fel a 
figyelmet. A cikk a modell bemutatása és magyarázata mellett területspecifikus alkalmazásának lehető-
ségére is kitér.  

Bevezetés 

Az egyes budapesti lakóterületek fejlődésének iránya, fizikai és társadalmi le-, ill. 
felértékelődése, és e folyamatok hátterében meghúzódó okok tárgyalása több ta-
nulmány témáját képezte az utóbbi bő egy évtizedben, mégsem mondhatjuk, hogy 
kimerítő ismeretekkel rendelkezünk a témával kapcsolatban (Hegedűs–Tosics 1991; 
Kovács 1992; 1998; Utasi 1996; Dingsdale 1999; Földi 2000; Tosics et al. 2001; 
Egedy et al. 2002; Egedy–Kovács 2003).  

A lakókörnyezetnek a társadalmi polarizáció és térbeli szegregáció jegyeit magán 
viselő átalakulása egyre nagyobb méreteket ölt, többszereplős volta pedig szinte 
lehetetlenné teszi negatív hatásainak tompítását, illetve kivédését.  

A jelenség túlontúl összetett, a folyamat részleteire vonatkozó ismereteink bővül-
nek ugyan, de a rendelkezésre álló adatok, különösen a felértékelődő területek tár-
sadalmi átalakulására vonatkozóan hiányosak. A népszámlálási adatok nem adnak 
kielégítő mélységű információt, főleg mivel egyre több, a népszámlás adatgyűjtési 
módszereivel nem feltárható adatra van szükség, mint pl. a lakók értékrendjére és 
kulturáltságára, életcéljára vonatkozó információk. A kutatások többnyire egy-egy 
mintaterületre koncentrálnak – mint ahogy, pl. a NEHOM1 projekt budapesti minta-
területei is –, vagy a város átfogó folyamatainak magyarázatára fókuszálnak. A 
kutatások egymással párhuzamosan mikro- (az egyének, családok) és makroszinten 
(a város és társadalma) folynak. Ugyanakkor a két szint ideális kombinálása objek-
tív és viszonylag komplex képet ad az átalakulás mikéntjéről.  

A tanulmány az e két vizsgálati szint összekapcsolására alkalmas elméleti model-
lel foglalkozik, és annak alkalmazhatóságát vizsgálja a lakókörnyezet minőségi 
átalakulásának értelmezésére.  
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Ez a megközelítés strukturalista szemléletű, elve a Coleman-féle mikro-makro 
rendszerviselkedési modellen alapul. Alkalmazása több kutatási módszertani kér-
désre ad választ, ugyanakkor természetesen vannak hiányosságai is.  

A tanulmányban a lakókörnyezet dinamizmusát bemutató általános modell alkal-
mazási lehetősége a VIII. kerületben zajló rehabilitációs folyamat ábrázolásával 
kerül szemléltetésre.  

A vizsgálat tárgya – a lakókörnyezet átalakulása   

Budapest átalakulása látványosan és tagadhatatlanul gyors ütemben halad előre, 
bár többen még gyorsabb és áthatóbb – főleg az életminőségre vonatkozó minőségi 
– változásokat látnának szívesen. A főbb utcák, terek összképének, funkciójának 
átalakulása mellett – melyeket a régi látogató számára szinte felismerhetetlenné 
tesznek a gombamód szaporodó, az új idők kirekesztő poszt-modern vonásait ma-
gukon viselő legkevésbé sem KÖZ-épületek (irodaházak, bankok, bevásárlóköz-
pontok stb.) – lakóterületeink is átalakulnak (Harvey 1989). Az átalakulás összetett, 
és a lakóterületek esetében elsősorban nem funkcionális, hanem minőségi értelem-
ben értendő. Ez a változás természetesen nem olyan ütemben zajlik és kevésbé 
látványos, mint a kereskedelmi céllal emelt vagy átalakított épületekkel szegélye-
zett tereké, sugárutaké (pl. Váci út), de annál áthatóbb. A lakóterületeket érintő 
változásnak, amely takarhat javuló vagy romló tendenciát, számos dimenziója van.  
A térbeli összetevő maga az épített környezet, a társadalmi dimenziót pedig a „rej-
tett”, mégis sokféle módon előbukkanó, leginkább „félig kötött”2 környezeti ele-
mekben megnyilvánuló lakosság jelenti. Ez a két, folytonos kölcsönhatásban lévő 
tényező határozza meg egy-egy lakóterület objektív és szubjektív szempontból 
értékelhető minőségi jellemzőit – minőségi dimenzióját. 

A lakóterületek, egyszóval a lakókörnyezet – ahogyan az egész város is – folyton 
formálódik, területi dinamikája van. A dinamikát a befektetések különféle formája 
(piaci vagy önkormányzati), illetve a lakosság mozgása, lakóhelyváltoztatása adja. 
A kettő természetesen nem függetlenül történik egymástól. A lakásépítési vagy 
felújítási befektetések – függetlenül azok forrásától – alkalmazkodnak a mindenkori 
lehetőségekhez és igényekhez, és ott jelennek meg, ahol az önkormányzat 
kezdeményezőleg lép fel (rehabilitációs akcióterületek), illetve ahová a különféle 
igényekkel és lehetőségekkel rendelkező kereslet orientálja.  

A lakónegyedek átformálódása nem egyenletes intenzitással zajlik sem térben, sem 
időben. Egy-egy kevésbé intenzív városfejlődési szakaszban, pl. gazdasági recesszió 
idején teljesen lelassul, míg máskor, prosperitás idején megélénkül: új lakóépületek 
vagy egész lakóterületek építésében, a régi lakóterületek rehabilitációjában, tehát a 
lakókörnyezet felértékelődésében nyilvánul meg. Ugyanakkor minden időben lesznek 
fizikailag és ezzel összefüggésben társadalmilag leértékelődő lakóterületek is.  
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Az utóbbi évtized városfejlődési szempontból kezdetben stagnáló, majd fokozato-
san egyre intenzívebb szakasznak tekinthető, amit a befektetések fokozódó lakás-
piac-orientáltsága jelez (Baross–Soóki-Tóth 2000). Ami a területi változékonyságot 
illeti, egyes kerületekben (mint pl. a VIII. és IX. kerület) jelenleg a városközpont-
hoz közel eső, sűrű beépítésű területek felértékelődése és pozitív irányú átalakulása 
a jellemző. Ugyanakkor, a hasonló beépítésű, korú és földrajzi elhelyezkedésű lakó-
területek többsége homlokegyenest eltérő fejlődési irányt vett, állapota jobb esetben 
stagnál, de sok esetben inkább tovább romlik. Mivel nem lehet a teljes megújulási 
folyamatot a piaci szereplők aktivitására bízni, kihangsúlyozódik a Fővárosi  
Önkormányzat átfogó és a kerületi önkormányzatok specifikus szerepe és jelentő-
sége egy-egy lakóterület sorsának alakulásában (Erő 2000).  

Természetesen a városközpont mint lakókörnyezet még megújulva sem képes 
vonzerőben felülmúlni a zöldövezeti lakóparkokat vagy családi házas életformát. 
Mindezzel párhuzamosan erősen csökken a lakótelepi létforma népszerűsége, aki 
teheti, elköltözik (Egedy–Kovács 2003). Ezzel összefüggésben a fizikai, társadalmi 
megújulást célzó befektetések is messze elkerülik a panelházas környezetet, teret 
engedve a leértékelődésnek. 

A lakóterületek természetes fizikai és társadalmi mozaikosságának szélsőséges 
megjelenési formája, a térbeli szegregáció felerősödése a városfejlődés szempontjá-
ból nem kívánatos folyamat. Ugyanakkor olyan mikro- és makroszintű rendszerek 
szövevényes összekapcsolódását takarja, amit igen nehéz befolyásolni, és amibe a 
liberalizálódó lakáspiaci rendszerben – a tervezési szintű erőfeszítések ellenére – 
hatékony eszközök híján szinte lehetetlennek tűnik beavatkozni.   

A Coleman-modell 

James S. Coleman 1990-ben publikálta a Társadalomelmélet Alapjai3 c. könyvét, 
melynek legfőbb eredményét összetett társadalmi és gazdasági jelenségek vizsgála-
tára használta. Az elmélet az egyén (vagy más, egyéni döntéshozatalra képes kisebb 
közösség, pl. család vagy gazdálkodó személyiség) és az össztársadalom (illetve 
gazdaság) mint két-két dinamikus tevékenységi rendszer együttélését és összefonó-
dását vizsgálja. Coleman állítása szerint a vizsgált döntéshozó és cselekvő egyének 
és családok (illetve vállalkozások) társadalmi szintű struktúrák hatása alatt léteznek, 
és tevékenységük összeadódva végül ugyanezen a szinten eredményez új jelensége-
ket és rendszereket. A társadalmi szinten létező struktúra tehát nem közvetlenül hoz 
létre új társadalmi jelenségeket, rendszereket, hanem az egyének szintjének beikta-
tásával. Az 1. ábrán követhető nyomon a Coleman-modell működése. 
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Forrás: Coleman 1990. 

A makroszinten létező struktúrák (1) azonos intenzitással hatnak (a) a mikroszint 
elemeire. A hatások azonban eltérően értékelődnek ezen a szinten, hiszen a 
mikroszint elemei (szereplői) eltérő alapjellemzőkkel bírnak (pl. életkor, társadalmi 
státusz, értékrend stb.), így eltérően reagálnak ezekre a hatásokra. A választás (2) 
gyakorlatilag a makroszint új jelensége által kiváltott reakció, ami előkészíti a cse-
lekvésre vonatkozó döntést (b). A cselekvési fázisban (3) végrehajtott tevékenysé-
gek a társadalom szintjén újra összeadódnak (c), és ott új struktúrákat eredményez-
nek. Az új struktúra értelmezhető térbeli, szervezeti vagy egyszerűen minőségi 
átalakulás formájában. Példáként vegyük egy mai napig ható makroszintű átalaku-
lás következményeit.  

Új struktúrának tekinthető a gazdasági-társadalmi átalakulást eredményező rend-
szerváltás és a piacgazdaságba történő átmenet folyamata. A politikai, gazdasági, 
társadalmi rendszer alapjaiban történő megváltoztatása (1) elméletileg egyenlő 
intenzitással hatott a lakosságra (a), valójában az eltérő életkörülményű, képzettsé-
gű, vagyoni helyzetű és kapcsolatrendszerrel bíró, így eltérő lehetőségekkel rendel-
kező egyénekre teljesen eltérő hatást gyakorolt. A makroszinten kialakított új felté-
telek egyeseknek kedveztek, másokat igen kedvezőtlenül érintettek. Az új élethely-
zetek döntéseket kívántak meg az egyénektől életmódjukra, lakhelyükre, vagy akár 
gyerekeik taníttatására (így jövőjére) vonatkozóan (b). Viselkedésüket is ez határoz-
ta meg; „lejjebb adták” igényeiket, vagy életmódjukban is alkalmazkodtak a maga-
sabb jövedelem és társadalmi pozíció nyújtotta táguló lehetőségekhez: magasabb 
presztízsű lakóterületre költöztek, új autót vásároltak és esetenként barátokat is 
váltottak. Ez a folyamat a társadalom szintjén összeadódva (c) teljesen új belső 
társadalmi és térbeli struktúrákat eredményezett. A fenti egyszerű példához hason-
lóan a folyamat levezethető a gazdaság szerkezeti és térbeli átrendeződésére is. 

A Coleman-modell lehetővé teszi köztes (mezo) szint beiktatását is, amely alkalma-
zása a többszereplős összetett folyamatok vizsgálatánál elengedhetetlen. Ha például a 
várost vesszük makroszintnek, az egyént vagy családot mikroszintnek, mezo-
szintnek tekinthető egy adott lakónegyed, vagy akár egy demográfiai vagy jöve-
delmi jellemzői alapján várhatóan azonos viselkedés-csoportba tartozó társadalmi 
csoport is.  
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Az előzőek alapján azt mondhatjuk, hogy a képlet egyszerű, ráadásul nem is iga-
zán eredeti. Max Weber (1904) lényegében ugyanebben a rendszerben gondolkodva 
(őt nem foglalkoztatta a mezoszint) keresett összefüggést a protestáns vallási etika 
terjedése és a kapitalizmus kialakulása között (Weber 1982). Elmélete szerint a 
protestáns vallási etika olyan értékrendet teremtett, amelynek nyomán az egyén 
saját boldogulását helyezte középpontba. Ez olyan döntéseket és tevékenységeket 
eredményezett az egyén szintjén, amelyek a gazdaság és társadalom kapitalista 
berendezkedésének kialakulásához vezettek (Coleman 1990). 

Annak ellenére, hogy a mikro-makro rendszerszemlélet már korábban is létezett, 
Coleman munkája szemléletváltást jelent a 20. század második felében uralkodó 
kutatási alapszemlélethez képest, mely az egyes társadalmi jelenségeket vagy csu-
pán mikro-, vagy csak makroszinten vizsgálja. Nem is csoda, hiszen a két szint 
közötti átmenet esetenként nem könnyen definiálható, az ilyen jellegű komplex 
kutatások módszertani szempontból is komoly kihívást jelentenek. Mikroszinten 
inkább a kvalitatív, míg makroszinten inkább a kvantitatív kutatási módszerek al-
kalmazása jellemző, és ezek összeegyeztethetősége bonyodalmakkal jár. 

A lakónegyedek folytonos átalakulásának integrált szemléletű kutatása, egy-egy 
jelenség kombinált szociológiai, környezet-lélektani, lakáspiaci, városépítészeti stb. 
vizsgálata egyre jellemzőbbé és szükségszerűvé válik. Ezzel összefüggésben lesz 
ugyancsak elengedhetetlen a mikro- és makroszintek összevont vizsgálata is. Az 
erre vonatkozó igények az 1980-as években már megfogalmazódtak, pl. 
Cadwallader (1989) kutatási módszertannal is foglalkozó, migrációs folyamatokat 
vizsgáló cikkében. A mikro-makro rendszerviselkedés modell a két szint egyesíté-
sével választ adott sok korábban felvetett kérdésre.  

A Coleman-modell és a lakókörnyezet dinamizmusa 

Coleman elméleti modelljét – mint említettük – főleg társadalmi, de gazdasági je-
lenségek vizsgálatára is használta, így tulajdonképpen nehéz olyan folyamatot vagy 
változást találni a városi térben, amit ne lehetne ebben a rendszerben értelmezni. 
Ennek megfelelően a lakóterületek átalakulásának folyamata is interpretálható eb-
ben a rendszerben. A modell alkalmazásához meg kell vizsgálni az értelmezendő 
társadalmi jelenség hátterét, meg kell találnunk a mikroszint összetevőit, amelyek a 
rendszer átalakulására hatást gyakorolnak.  

A lakókörnyezet értelmezhető fogalmi szinten – egyfajta területhasználati forma 
lakófunkcióval, persze a térbeliség itt sem marad el: a városi tér lakófunkciójú sze-
lete. A lakókörnyezet lehet konkrétabb jelentésű is. Lehet pontos objektív paraméte-
rekkel leírható (mint pl. határ, területi kiterjedés) területegység, utcákkal lehatárol-
ható városrész (pl. Középső-Józsefváros); avagy szubjektív paraméterekkel jellem-
zett terület, amit az ember térhez fűződő viszonya, a „hol is érzem otthon magam?” 
kérdésre adott válasz, a „feel at home modes” határoz meg (Allen 2003). Ez utóbbi 
az adott terület imázsával és az ott élők identitásával áll szoros összefüggésben 
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(Lukovich 2001). A tér minőségi dimenziója a lakóterületeket is érinti, és ugyanúgy 
értelmezhető, mint általában a települési téré. 

Schneller (2002) értelmezésében az alábbi minőségi térdimenziók léteznek:  
– A tér használhatóságán nyugvó minőségi dimenzió – a funkcionális műkö-

dési dimenzió; 
– A tér érzékelhetőségén, az egyes részekhez való kötődés eltérő mértékén 

nyugvó pszichikai-territoriális dimenzió; 
– A társadalmi értékhierarchián nyugvó társadalmi-szellemi dimenzió; 
– A „hely és korszellem”, a GENIUS LOCI hagyományozott értékein nyugvó 

történelmi-közösségi dimenzió.   
E minőségi dimenziók absztrakcióra alapozott modellezése nem célunk, főleg mi-

vel filozófiai megalapozottságuk ezt meg is nehezíti.  
A lakókörnyezet dinamikája – minőségi dimenziójának megváltozása – egyrészt a 

lakók társadalmi összetételének megváltozásából adódik, másrészt pedig a lakóépü-
letek, közterületek fizikai állapotának megújulásából vagy éppen romlásából. Előbbit 
a migrációs döntések, az ezzel járó lakásmobilitás gerjeszti, míg a másodikat a 
lakásépítési vagy felújítási befektetésekre vonatkozó elhatározások, illetve megva-
lósuló projektek befolyásolják.  

A lakókörnyezet dinamikájára vonatkozó iker-modell bármely nagyvárosra al-
kalmazható, de légfőképpen a poszt-szocialista nagyvárosokra illik, ahol a gyors-
ütemű átalakulások egyre erősebb társadalmi polarizációs és térbeli szegregációs 
folyamatokat indítottak el (2. ábra). Mindazonáltal általános érvényűvé is tehető, 
amennyiben a makroszint megváltozott kondícióit nem csupán a piacgazdaságba 
való átmenetre, hanem a globalizáció folyamatára és annak gazdasági és kulturális 
hatásaira vonatkoztatjuk, és annak vizsgáljuk a városok makroszintjén jelentkező 
következményeit.  

A globalizációval jelentkező új feltételek, a neo-liberális gazdaságszemlélet tér-
hódítása a jóléti társadalom gondoskodó államával szemben ugyancsak látványos 
térbeli átalakulást hoztak a fejlett országok nagyvárosaiban (Harvey 1989; Lukovich 
2001). Ezeknek a lassúbb, gazdaságilag és társadalmilag (intézményileg) jobban 
megalapozott változásoknak a jegyeit egyre inkább magukon hordozzák az új piac-
gazdaságok nagyvárosai, így Budapest is. Ugyanakkor az igazán nagy volumenű 
befektetéseket igénylő poszt-modern utópiáktól talán kicsit még messze állunk, 
habár a Westend City bevásárlóközpont és a Váci út bevehetetlennek tűnő irodahá-
zai, illetve a poszt-modern kor klasszikus bekerített közösségeinek (az ún. „gated-
community”- k) II. és XII. kerületi, zártságukban még csak szemügyre is alig vehe-
tő példái azért már közelítenek. 

A bemutatott modell a magyarországi és budapesti mikro-makro viszonyokra vo-
natkoztatva készült, elsősorban a kerületi önkormányzatok átlagosnál nem nagyobb 
önrendelkezésének következményeit figyelembe véve. 

A bemutatott értelmezés szerint makroszintnek tekintendő minden, ami az egyén 
szintje fölött van, és befolyásolja, vagy kondicionálja annak döntéseit. 
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2. ÁBRA 
A lakókörnyezet dinamizmusának strukturalista értelmezése 

(Structuralist Interpretation of the Dynamism of Residential Environment) 
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A modellben a makrostruktúra a globalizálódó környezetben formálódó közép-
európai ország fővárosának átalakult gazdasági, társadalmi és intézményi rendjét 
jelenti, amely új feltételeket teremtett a különféle lehetőségekkel rendelkező egyé-
nek („egyéni mobilitás”), valamint a gazdaság és közigazgatás szereplői („tőke 
mobilitás”) számára. Ilyen makroszintű feltételek által eredményezett változás volt, 
pl. a kilencvenes évek gazdasági struktúraváltása által kiváltott tömeges munkaerő 
leépítés, vagy bizonyos, korábban nem jellemző, viszont az új viszonyok között 
jövedelmező (dominánsan üzleti-szolgáltatási) tevékenységek fellendülése. Ez 
együttesen kihatott az egyének pénzügyi, ill. társadalmi helyzetére (társadalmi mo-
bilitására), ez pedig befolyásolta a lakóhely-változtatásra vonatkozó döntéseiket 
(térbeli mobilitás – migráció). A közvetlen makroszintű hatás migrációs „forrásterü-
letek” és célterületek szintjén jelentkezik, mivel megváltozik azok társadalmi össze-
tétele, ami pedig a fentiek szerint alapvetően fontos tényezője a lakókörnyezet mi-
nőségi ismérveinek.  

A lakókörnyezet (lakónegyedek) minőségi átalakulásához (fel-, illetve leértékelő-
déséhez) ennél persze több kell, hiszen a lakókörnyezet minőségi sajátosságait a 
társadalmi és fizikai jellemzők együttesen határozzák meg. Éppen ezért figyelembe 
kell venni a befektetési tőke mobilitását is, mivel valójában ez képes látványos 
változás létrehozására. A lakókörnyezet minőségének megváltozása szempontjából 
háromféle tőkebefektetési mód lehetséges: (1) az egyszerű zöldmezős beruházások, 
pl. lakóparkok; (2) barnamezős beruházások, pl. szanálást követő foghíjtelkek be-
töltése, illetve meglévő, rossz állapotú lakóépületek felújítása; valamint (3) a továb-
bi leépülést okozó befektetéshiány. Területileg ezek a beruházási módok vegyesen 
vagy egyedül is megjelenhetnek. A belső rehabilitációs területekre a barnamezős 
beruházások kétféle formája vegyesen jellemző. A rehabilitációs programba foglalt 
befektetési akcióterületek egész városrészeket érinthetnek (lásd VIII., IX. kerület), 
ilyenkor önkormányzati és a vállalkozói tőke együttesen „dolgozik”. A tőkebefekte-
tés lehet pontszerű is, ilyenkor csak egyes épületre koncentrál és esetleg nem része 
komplex programnak. A sok pontszerű fejlesztés végül az egész lakókörnyezetet 
áthatja egy-egy városrészben. Hasonló jelenség tapasztalható, pl. a XIII. kerületben 
Újlipótváros területén, ahol a Váci út kereskedelmi célú környezet-átalakító fejlesz-
tései kétségtelen hatással voltak a lakásárakra, így a lakáscélú befektetések növekvő 
volumenére és a befektetők aktivitására a Váci út és a Duna közötti területen (pl. a 
Kleopátra ház projekt is ennek az eredménye). 

Az, hogy az említett befektetési formákból melyik valósul meg egy adott város-
részben, azokon a döntéseken múlik, amelyeket mikroszinten hoznak az ebben 
érintettek. A makroszint (a struktúra) csupán a feltételeket teremti meg a döntések-
hez is (orientálja a tőkét, vagy egyáltalán nem hat pozitívan rá – elbátortalanítja). 
Bátorítólag hat, pl. ha egy adott terület megújulása érdekében az önkormányzat 
kezdeményezi a közterületek megújulását, növeli a zöldfelület nagyságát, élhető 
környezetet teremt, gondoskodik az „agora” megteremtéséről (Erő 2000). A piaci 
befektetők ilyen kezdeményezésre reagálva szívesen fognak ingatlanfejlesztési 
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projektekbe, amelyeket mások is követnek, ez együttesen biztosítja a fizetőképes 
kereslet megjelenését és tartós megtelepedését.  

A lakókörnyezet Coleman-modellre alapozott értelmezése szerint az egyén és be-
fektetés mobilitása nem független, hanem a mikro-, illetve a beiktatott mezoszinten 
kapcsolódnak össze. Ez annyit jelent, hogy a befektetői döntés nem csupán az ille-
tékes önkormányzatok és a terület által kínált, azaz a makroszintű befektetési felté-
telek függvénye, hanem az egyéni döntések (igények) jellegétől is függ. Persze soha 
nem egy-egy személy igénye a mérvadó, de bizonyos jellemzők mentén már cso-
portigényről beszélhetünk, és erre már érdemes befektetéseket alapozni.  

A lakosság szándékaira és törekvéseire való fokozottabb figyelemre hívja fel a 
figyelmet egyik munkájában Tosics (2000). Véleménye szerit a főváros passzívan 
áll ehhez a kérdéshez az utóbbi évtizedben: ami „… a lakásszektor erőfeszítéseinek 
egyoldalúan csak az épületfelújításokra koncentrálásával együtt – oda vezetett, 
hogy a lakásnagyság, a lakóház körüli környezet iránt növekvő minőségi igényeket 
támasztó társadalmi csoportok egyre inkább csak a városon kívül találják meg igé-
nyeik kielégítésének lehetőségeit.” (Tosics 2000) 

A piaci befektetők célterületei tipikusan fizetőképes, tehát közepes, illetve magas 
jövedelmi csoportokhoz kötődnek. A befektetések nagyságrendje természetesen 
alkalmazkodik a csoportokon belül is erősen differenciált kereslethez, és térben is 
eszerint különül el (pl. luxuslakások a Várnegyedben, komfortos lakáskomplexum 
uszodával a XIII. kerületben és társasházak Csepelen).  

Egy erre vonatkozó korábbi kérdőíves kutatásban a rendszerváltozás után presztí-
zsét tekintve felemelkedő csoportok lakóhelyváltoztatási motivációit és célterületeit 
vizsgálva kirajzolódtak azok a területek a fővárosban, ahová ezek a csoportok szí-
vesen költöznek, és amelyek szóba sem jöhetnek a lakhelyválasztásra vonatkozó 
döntéseknél (Földi 2000).  

Egy adott társadalmi és jövedelmi csoporton belül már más lakóhelyválasztást be-
folyásoló tényezőt is figyelembe lehet (kell) venni, mint a jövedelmi viszonyok. 
Ezek lehetnek objektív életkori sajátságokra visszavezethető tulajdonságok (Mulder 
1993), illetve kevésbé mérhető „soft” tényezők, pl. kulturáltság, értékrend, amelyek 
csak részben függvényei az iskolai végzettségnek (Ley 2002). A környezetlélektan 
szerint is a környezeti minőség összetett fogalom és alapvetően értékfüggő. A vá-
rosról – így lakókörnyezetünkről – alkotott kép társadalmi csoportonként változhat, 
és ennek megfelelően a környezet megváltoztatására irányuló döntések is eltérhet-
nek egymástól (Meggyesi 2002). 

Vizsgálható a modell tehát aszerint, hogy egy adott jellemző alapján meghatáro-
zott csoport igényeire hol és melyik befektetési forma reagál. Egy jellemző és prob-
lémáinak megoldását illetően sok szempontból fejtörést okozó társadalmi csoport, a 
szociálisan hátrányos helyzetűek csoportja, akiknél az utóbbi évtized gazdasági-
társadalmi változásai lecsúszást eredményeztek. A befektetési mobilitás piaci sze-
replői egyáltalán nem reagálnak e csoportoknak az igényeire, ami természetes, 
hiszen nem számíthatnak profitra. A piaci alapú lakásberuházásoknak jellemzően 
nem ez a társadalmi csoport a célcsoportja, és a manapság fel-fel tűnő magán bér-
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lakás építkezések sem erre a csoportra alapozzák befektetéseiket. Ugyanakkor a 
minimálisra csökkentett szociális önkormányzati bérlakás-állomány fenntartása és 
bővítése a jelenlegi feltételekkel lehetetlen.  

A modellben ábrázolt folyamat területi szempontból is megközelíthető. Ekkor arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott helyen történő befektetési forma milyen igényű 
csoportok igényeire alapozódik. 

Területi szempontból modellezhető jelenség a budapesti klasszikus belső lakóöv 
rehabilitációs folyamata, ami a tőke-mobilitás szempontjából a barnamezős beruhá-
zási formába tartozik, annak is a vegyes formájába, amikor a századfordulós bérla-
kások felújítása és a szanálást követő foghíjtelkek beépítése párhuzamosan folyik és 
eredményez radikális lakókörnyezeti átalakulást. A történeti városrészek többsége 
képtelen megújulásra önmagától, egyesekben olyan negatív tendenciák uralkodnak, 
amelyek a „fizikailag és erkölcsileg elavult területektől távol tartják a városfejlesztő 
erőket” (Erő 2000). 

Ennek megfelelően a belső, sűrű beépítésű lakóövezet a kerületek szintjén jelent-
kező makroszintű körülmények különbözősége miatt nem kezelhető egységes terü-
letként. Az eltérést másként is lehet magyarázni: „Jellegüktől, adottságaiktól, vala-
mint a városban betöltött múltbéli és tervezett jövőbeni szerepüktől függően a külön-
böző városrészek rehabilitációja is különböző.” (Sárkány–Szeifreid 2003) 

A befektetés-mobilitási alrendszer makroszintjén a belvárosi területek önkor-
mányzatainak értékesítésre kínált épületei és foghíjtelkei vonzzák a befektetőket. Itt 
az önkormányzati szándékra és a vállalkozói érdekekre alapozott befektetési folya-
mat természetesen bizonyos speciális társadalmi csoportok igényeire alapozódik, 
ami mögött minden esetben megbújik egy széles konszenzus, méghozzá, hogy a 
„folyamatos értéktelenedést meg kell állítani” (Sárkány–Szeifreid 2003). A 
dzsentrifikáció folyamata új makrostruktúrát eredményez. Itt azonban érdemes 
elkülöníteni a klasszikus dzsentrifikációt, ami teljes társadalmi és fizikai megújulás-
sal jár (pl. a IX. kerületben Ferencváros) és az ún. óvatos dzsentrifikációt – ami 
olyan megújulást jelent, amely az eredeti lakosság bizonyos részének helyben tartá-
sával jár (erre történik kísérlet a VIII. kerület rehabilitációs programja kapcsán). A 
két rehabilitációs jelenség más-más társadalmi összetételt eredményez, s más jelle-
gű igényekre is alapoz, amelyeket eltérő befektetői típus (önkormányzati, illetve 
piaci) elégít ki. Ez a jelenség problémát vet fel a modellel kapcsolatban, nevezete-
sen, hogy a befektetés-mobilitást értelmező alrendszer nem képes elkülöníteni az 
önkormányzatokat és a piaci befektetőket, ami azért gond, mert az önkormányzat, 
miközben részt vesz a változások feltételeinek megteremtésében, maga is befekte-
tőként van jelen az átalakulásban.  

Amennyiben egy adott terület változásaira alkalmazzuk a modellt, érdemes leha-
tárolni azt a makroszintet, aminek a hatásait vizsgáljuk. Ez meglehetősen nehéz, pl. 
ha az egyes kerületek eltérő szociális bérlakás-politikájának térbeli hatásait (struk-
túra) akarjuk vizsgálni, figyelembe kell vennünk más, ennél magasabb szintről 
származó hatásokat is (adópolitika, szociálpolitika stb.). A kondíciók többsége nem 
azon a szinten teremtődik, ahol az új struktúra keletkezik.  
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A modell alkalmazása konkrét mintaterületen 

A modell alkalmazhatóságát a VIII. kerületben folyó komplex városrehabilitációs 
program (Corvin–Szigony projekt) folyamatán vizsgáljuk, mely projekt kezdeti 
stádiumában van, de már számos lakótömb felújítását és foghíjtelek beépítésének 
megindítását eredményezte a többségében (60%) kerületi önkormányzati, kisebb 
részt (40%) fővárosi tulajdonú Rév8 Rt. irányításával.  

A fejezetnek nem célja a program részletes ismertetése, inkább annak modellezhe-
tőségét tárgyalja. A 3. ábra a VIII. kerület makroszintű területi specifikumaira al-
kalmazott változatot mutatja be a Középső-Józsefváros rehabilitációs területére 
vonatkoztatva.  

A makroszintet hármas területi megosztásban ábrázoljuk. Ennek oka, hogy az or-
szágos és fővárosi szinten jelentkező keretfeltételek fontos szerepet játszanak a 
kerületi szintű feltételek kialakításában, melyekre az egyén mobilitási és piaci-
befektetési döntésekkel reagál. A rehabilitációs tevékenység alapfeltétele a jogi és 
szervezeti háttér létrehozása, ami kerületi szinten nem jöhetne létre – a kerületek 
igen magas fokú önállósága ellenére sem –, ha azt a főváros intézkedései nem tá-
masztanák alá. A főváros kilenc kijelölt rehabilitációs akcióterületének egyike  
Középső-Józsefváros. Ez a fővárosi szintű döntés feltétlenül hozzájárult ahhoz, 
hogy valami „beinduljon” Józsefvárosban.  

A rehabilitációs tevékenység célja, hogy a megújulás során az eredeti lakosság 
igényeinek figyelembevételével és megtartásával hozzanak létre egy élhető környe-
zetet, miközben az eredetinél magasabb státuszú lakosságot is vonzanak a piaci 
alapon megvalósuló lakásépítési beruházásokkal (Egedy et al. 2002). A városrész 
negatív vonásainak megszüntetése mellett az a cél, hogy megmaradjon a Józsefvá-
ros hangulata (ami a társadalmi összetétel javításával az épületállomány részbeni 
megtartása mellett sem valószínű). A városrész megújításának  célja ugyanakkor az 
is, hogy ne exportálja társadalmi problémáit más kerületekbe, amint az korábbi 
rehabilitációs tevékenységek esetén történt. Ennek megfelelően a projekt kidolgo-
zása alapvetően két csoport igényeinek figyelembevételével történt (egyéni mobili-
tás mezoszintje): az egyik a helyi, viszonylag alacsony társadalmi státuszú és jöve-
delmi helyzetű lakosság – akiket szigorúan rászorultsági alapon támogat a program, 
illetve a belvárosi életformához ragaszkodó, viszonylag magasabb jövedelmi cso-
portba tartozó betelepülők, akiknek az igényeit az egyre nagyobb teret nyerő piaci 
építési vállalkozások elégítik ki. Ilyen szempontból a modellben az egyéni mobili-
tás specifikus mezoszintű csoportjaihoz hasonlóan valamelyest elválnak a beruhá-
zási mobilitás szereplői is.  

A befektetői oldalon figyelembe kell még venni azt a tényt, hogy a Középső-
Józsefváros megújulásának nem csupán a lakásépítés a záloga, hanem a közterüle-
tek és szolgáltatások magas színvonalú biztosítása is (3. ábra). Ez kifejezetten von-
zó, megerősítő tényező a magasabb státuszú családok letelepedését megalapozó 
döntésekben. 
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3. ÁBRA 
A lakókörnyezeti dinamika modelljének területi alkalmazása –  

Középső-Józsefváros rehabilitációs területe 
(Regional Application of the Residential Environment Dynamic Model –  

Rehabilitative Zone of Middle Józsefváros) 

Makroszint      Makroszint 
Országos szintű gazdasági társadalmi átalakulás 

Budapest      Budapest 
Város  

rehabilitációs 
program 

 A főváros szintjén bekövetkező struktu-
rális átalakulás a lakóterületek viszony-
latában (fizikai és társadalmi diverzifi-

káció lassulása) 

 Város  
rehabilitációs prog-

ram 

VIII. kerület      VIII. kerület 

Kerületi szin-
ten nem cél a 
társadalom 

dzsentrifiká-
cióval történő 
teljes kicseré-

lése. 
Lakbér támo-
gatási politika 

 Megújuló lakókörnyezet: 
– felújított régi tömbök és új társasházak 

térbeli mozaikja; 
– társadalmi sokszínűség (esetlegesen 

feszültségek is); 
– eredeti józsefvárosi hangulat részleges 

megőrzése; 
– javuló imázs; 
– lecsúszás megállítása. 

 Rév8 létrehozása  
Rehabilitációs 
politika:  
– piaci szereplők 

bevonása; 
– önkormányzat 

aktív szerepválla-
lása; 

– nem cél a teljes 
épületállomány 
lecserélése. 

 

 

 

 

 

Me-
zo-
szint 

Eredeti ala-
csony státuszú 
csoportok 
megmaradnak. 
Beköltöző 
középosztály-
beli csoportok 
érkezése. 

  

Mikroszint 
Egyéni  

mobilitás 

    Mikroszint 
Befektetői 
mobilitás 

Régi lakosok 
mérlegelik a 
felkínált kon-
díciókat lehe-
tőségeik függ-
vényében. 
Új betelepülők 
mérlegelik a 
hely előnyeit 
és a különleges 
miliőt. 

 
 

 
Maradás, illetve 
beköltözés 
stratégiája 

 

Rév8 felújítja 
az önkormány-
zati tömböket 
az eredeti 
lakosok igényei 
szerint. 
 
 
Piaci alapon új 
lakóépületek 
épülnek a 
magasabb 
státuszúak 
vonzása érde-
kében. 

  
Rév8 tevékenysége; 
más piaci befekte-
tők szembesülnek a 
kerület kínálta 
lehetőségekkel. 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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A létrejövő új makroszintű struktúra tervezett jellemzői a fentiekben leírt mobili-
tási (egyéni és befektetési) feltételek mellett a következők:  

– Megújuló, felértékelődő lakókörnyezet; 
– Felújított régi tömbök és új társasházak térbeli mozaikja; 
– Társadalmi sokszínűség (esetlegesen feszültségek is); 
– Eredeti józsefvárosi hangulat részleges megőrzése;  
– Javuló imázs; 
– Lecsúszás megállítása. 

A főváros különböző pontjain bekövetkező felértékelődési, illetve leértékelődési 
folyamat a lokális szint felett összeadódva új térbeli struktúrát hoz létre a társadalmi 
és fizikai tulajdonságok tekintetében.  

A városfejlődés sokszereplős „… sok, nemegyszer egymással ellentétes tulajdo-
nosi és fejlesztői érdeket felvonultató, egymástól elszakadó (mozaik- vagy kollázs-
szerű) projektekből építkező folyamatként írható le …” (Baross–Soóki-Tóth 2000). 
Többek között ez a sokszereplős jelleg is gyengítheti a modell relevanciáját olyan 
területeken, ahol a változás ellentmondásos, és kevésbé koncentrálódik egy döntés-
hozói kézben.  

A modell hiányosságai, használhatóságának korlátai 

A modell hiányosságának fogható fel, hogy nem képes elválasztani a piaci és köz-
szereplőket, ami kevesebb problémát jelentene, ha Magyarországon is kialakult 
volna már, és hagyományokkal rendelkezne a városi „governance”, ami a piaci és 
közszereplők konszenzusán és együttműködésén alapuló, EU-ban már hagyomá-
nyokkal rendelkező ismert városszervezési és irányítási forma.  

Emellett nem lehet egyéb, nem befektetés orientált szervezetek hatását beiktatni a 
rendszerbe (civil szervezetek, szakmai, tervezői vélemények).  

A strukturalista modell további hiányossága, hogy nem fejezhető ki vele a lakosság 
és a környezet közvetlen kölcsönhatása sem, amely nem a befektetésekben, hanem az 
imázsképző „félig kötött” és rugalmas” környezeti elemekben nyilvánul meg. 

Erre alkalmasabb a lakókörnyezet dinamizmusának kritikai realizmuson alapuló 
értelmezése, amely az alkotóelemek kölcsönhatására és az ezt befolyásoló mecha-
nizmusok szerepére alapozza a dinamika (a változás) értelmezését (4. ábra) (Földi 
2003a; 2003b). A realista szemlélet előnye, hogy nyitottnak tekinti a rendszert, tehát 
fogékonynak bármilyen külső hatásra, ez azonban meg is nehezíti az elemző dolgát. 

A lakókörnyezet realista értelmezése az absztrakció módszerére támaszkodik, 
amely a realizmus egyik alapeszköze (Yeung 1997). Feltételezi, hogy a vizsgált 
rendszer (lehetséges és valós) tulajdonságai annak alkotóiban és azok kölcsönhatá-
sában rejlik (Smith 1998). A kölcsönhatást és annak eredményezett térbeli megjele-
nését a hatótényezők (mechanizmusok) befolyásolják. A lakókörnyezet alapalkotói 
a statikus épített könnyezet és a dinamikus társadalmi összetevő; kölcsönhatásuk 
eredménye a lakókörnyezet dinamizmusa. A kölcsönhatást az önkormányzatok és a 
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lakáspiac természetes működése együttesen irányítják. A realista modell szerint 
ezeket az adott lakóterületre jellemzően „governance-nek” is tekinthetjük (ameny-
nyiben ez a jellemző az adott kerületre), de vizsgálhatjuk külön a piaci és külön a 
közszereplők hatását is a lakókörnyezet összetevőinek kölcsönhatására.  

4. ÁBRA 
A lakókörnyezet dinamizmusának realista értelmezése (vázlatos, áttekintő modell) 

(Realist Interpretation of the Dynamism of Residential Environment) 

Külső tényezők:   Belső tényezők:  

Világpiac; globális, 
európai gazdasági 

és kulturális  
hatások 
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       Társadalmi, 
gazdasági, 

kulturális trendek és 
mechanizmusok 

nemzeti és városi 
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szintje (pl. kerület) 
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környezeti 
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épített 
környezet 

 
 
 
 

 

 
Dinamikus 
környezeti 

elemek –a la-
kosság  

Globális kulturális 
hatások 

    
 

Forrás: Földi 2003a. 

Ez az értelmezés gyökeresen eltér a tanulmány tárgyát képező strukturalista rend-
szerviselkedés modell alapelvétől. A lakókörnyezeti dinamizmus realista értelmezé-
sének felvillantásával, a lakókörnyezeti dinamika alapértelmezésének egy másik 
lehetséges alternatívájával a kapcsolódó térbeli jelenségek elemzésének egyéb lehe-
tőségeire kívánja felhívni a figyelmet a tanulmány. A realista értelmezés kiküszöböl 
néhányat a Coleman-modell kapcsán fent felvetett alkalmazhatósági problémák 
közül, azonban komplexitása miatt egyéb problémákat vet fel.  
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Összegzés 

A tanulmány a gyors ütemben átalakuló budapesti lakónegyedekben végbemenő 
folyamatok strukturalista szemléletű Coleman-féle mikro-makro rendszerviselkedés 
modellre alapozott értelmezésével foglalkozott. A társadalmi és gazdasági folyama-
tok elemzésére alkalmazott modell alkalmas arra, hogy rávilágítson az egyén és a 
társadalom vagy annak adott szintjén jelentkező folyamatok összekapcsolódására és 
így a folyamatok komplex mikro- és makroszintű vizsgálatának jelentőségére. A 
dolgozatban ismertetésre került a Coleman-modell alapértelmezésének lakókörnye-
zet dinamizmusára vonatkoztatott modellje, valamint egy példa is annak területi 
alkalmazhatóságára. Mindemellett egy tudományos realizmuson alapuló, eltérő 
rendszerben gondolkodó modell felvillantásával rámutattunk a Coleman-modell 
hiányosságaira és az egyéb tudományfilozófiai alapon születő rendszerértelmezések 
sokszínű alkalmazhatóságára is.  
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THE APPLICATION OF THE COLEMAN-MODEL  
IN RESIDENTIAL ENVIRONMENTAL RESEARCH 

ZSUZSA FÖLDI 

In the paper a possible theoretical approach of residential environmental research is out-
lined. The paper also deals with the application of the resulted model in the case of concrete 
neighbourhoods. The model is based on the Coleman system behaviour model, which  
mphasizes the fact that the macro level changes always happen with the “mediation” of the 
micro level. The decisions brought on the micro level under the conditions set on the macro 
level add up on the aggregate level again and produce a new structure in society and space. 

The aim of the research the model is used in is to explain the differences in the trajectories 
of different residential areas of originally nearly the same age, architectural design and social 
composition in Budapest.  

In the applied twinning residential environment dynamics model the classic Coleman-
model is doubled. It is due to the necessity of combining the individual mobility and invest-
ment mobility trends, that together give dynamism to the neighbourhoods and other larger or 
smaller scale spatial units of residential function. 

Besides the general model a neighbourhood specific application of the model is presented 
on the rehabilitation process of Middle–Józsefváros, a classic downgrading area, where a few 
years ago a large scale renewal process was initiated.  
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ADALÉKOK A GAZDASÁGI SZUBURBANIZÁCIÓ 
KÉRDÉSKÖRÉHEZ 

(Additions to the Question of Economic Suburbanisation) 

KOÓS BÁLINT 
Kulcsszavak:  

Magyarország    decentralizáció    gazdasági átalakulás    szuburbanizáció  

A rendszerváltást követően a magyar gazdaságban is érvényre jutottak a piacgazdaság szigorú törvé-
nyei, amelyek intenzív átalakulásra késztették a hazai vállalkozásokat. A megváltozott körülményekhez 
történő alkalmazkodás egyik aspektusa a telephelyek térbeliségének felülvizsgálata, vagyis a relokáció. 
A folyamat révén a korábbi erős koncentráció mérséklődik, hiszen a cégek jellemzően a városkörnyéki 
településeken keresnek maguknak új telephelyet. 

Bevezetés 

Magyarországon az utóbbi években több okból is az érdeklődés középpontjába 
került a gazdasági tevékenységek térbeli koncentrációjának mérséklődése. A 
megnövekedett figyelem érthető, hiszen a kérdés jelentős társadalmi-gazdasági 
csoportok helyzetét befolyásolja. A gazdasági tevékenységek áthelyeződése ugyanis 
alapjaiban formálja át a kialakult helyzetet: megváltoztathatja az évtizedek alatt 
kialakult ingázási viszonyokat, a helyi adókon keresztül befolyásolja az érintett 
önkormányzatok mozgásterét, a közszolgáltatások fejlesztésének anyagi alapját. De 
ide lehet sorolni a munkavállalókat is, sőt a közszolgáltatások nyújtóit is: a gazda-
ság igényei nem csupán a tömegközlekedést formálják, de hosszabb távon a szak-
képzési intézményeket is. Fontos tehát képet alkotnunk arról, hogy a folyamat mi-
lyen földrajzi kiterjedéssel, intenzitással és szektoriális jellegzetességekkel zajlik. 

A folyamat jellemzésére rengeteg fogalom honosodott meg hazánkban, egyebek 
mellett szokták dekoncentrációnak, szétterülésnek, túlcsordulásnak, kiegyenlítődés-
nek nevezni. Bár mindegyik kifejezés megragad egy-egy markáns jellemzőt, a továb-
biakban mégis inkább a szociológusoktól átvett gazdasági szuburbanizáció (Tímár–
Váradi 2000) kifejezést alkalmazzuk. Ugyanis, megítélésünk szerint e fogalom úgy 
ragadja meg a folyamat lényegét, hogy nem szűkíti le azt néhány speciális okra vagy 
esetre, mint teszi azt például a túlcsordulás, bár kétségtelenül magában foglal egy erős 
földrajzi lehatárolást. Érzékelteti ugyanis, hogy a folyamat korántsem tekinthető álta-
lánosnak, inkább csak az urbánus városkörnyéket érinti, miközben a rurális térségek 
egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben kapcsolódnak be a folyamatba. 

A nemzetközi szakirodalomban hasonló terminológiai kavalkáddal találkozunk, 
amiben kétségtelenül szerepet játszik az egyes diszciplínák eltérő megközelítése is. 
A közgazdászok előszeretettel használják a dekoncentrációt, illetve diszperziót 
(Krugman, Porter), az új gazdaságföldrajzi megközelítés hívei (többek között 
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Brennan, Hill) inkább a decentralizációt részesítik előnyben (Brennan–Hill 1999). 
A földrajz, gazdaságföldrajz felől érkezők ezzel szemben gyakran szétterülésként 
értelmezik a jelenséget.  

A gazdasági aktivitás térbeli dekoncentrációja a fejlett világ valamennyi országá-
ban érzékelhető, de intenzitása, időbeli megjelenése komoly eltéréseket mutat. Az 
Amerikai Egyesült Államokban már az 1950-es években megindult és a hatvanas 
évekre markáns jelenséggé vált a vállalatok (különösen a feldolgozóipari cégek) 
kihúzódása a városokból, miközben Európában a folyamat jó tíz éves késéssel: 
Nagy-Britanniában az 1960-as években, míg a kontinentális Európában inkább csak 
a hetvenes években jelentkezett (Cheshire–Hay 1989), melynek hatását csak tovább 
erősítette az 1973-as olajválság. A technikai, technológiai fejlődés, valamint az 
inputárak drasztikus megváltozása gyors reagálást kényszerített a fejlett világ vál-
lalkozásaira, amelynek egyik eleme volt a telephely elhelyezésének felülvizsgálata. 

Magyarországon, miként a többi szocialista államban is, elmaradtak azonban azok 
a stratégiai döntések, amelyek a megváltozott körülményekhez igazították volna a 
vállalat működését. A tervgazdaság keretei közepette, amikor vállalati döntési sza-
badságról egyáltalán nem lehetett beszélni, nem voltak adottak a feltételek a kény-
szerű alkalmazkodáshoz: se kellő döntési jogkör, se információ, se pedig megfelelő 
anyagi háttér nem állt rendelkezésre. 

Ezen stratégiai döntések egyike a „hol működjön a vállalat”, hiszen a telephely 
megválasztásával komoly mértékben befolyásolni lehet a vállalat költségeit, eseten-
ként még az árbevételét is. Ez a kérdés természetesen csak a tényleges gazdálkodási 
szabadság létrejöttével kapott figyelmet, ami aztán egy igen intenzív relokációs 
hullámot eredményezett a rendszerváltást követően. Az a folyamat, amely a fejlett 
gazdaságokban közel két évtized alatt zajlott le, hazánkban jóval intenzívebben 
folyt és folyik még ma is, hiszen még korántsem állíthatjuk, hogy befejeződött 
volna a tevékenységek „térbeli racionalizálása”. A magyar gazdaságnak a telephely 
választás területén közel négy évtizednyi (technológiai, infrastrukturális, szemléleti) 
fejlődéshez kell rövid időn belül alkalmazkodnia, ha javítani akarja nemzetközi 
versenyképességét. 

Elméleti keretek 

A vállalkozások térbeli elhelyezkedése évszázadok óta foglalkoztatja mind a tu-
dományos, mind pedig az üzleti élet szereplőit. A klasszikus telephelyelméletek 
(Thünen, Weber, Lösch) alapvetéseit, miszerint racionális gazdálkodót és tökéletes 
informáltságot tételeztek fel, ugyan számos irányból támadták, ám mégis alkalmas-
nak bizonyultak mind a tudományos élet, mind pedig a napi (gazdasági) döntési 
helyzetekben. A döntés kritériumává ugyanis a költségminimalizálást emelték, 
amely számszerűsíthető és alkalmas a versengő alternatívák összevetésére is. Sőt az 
elmélet alapján megmagyarázhatóvá váltak a gazdasági tér „egyenetlenségei” is – 
bizonyos ágazatok területi koncentrációja levezethetővé vált a költségviszonyokból. 
Az 1950-es évektől kezdődően azonban érzékelhetően megváltozott a gazdaság 
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térbeli elhelyezkedése, a vállalatok látványos költözködésbe kezdtek, megkérdője-
lezve ezzel az addigi elméletek érvényességét. A tudományos világ válasza nem 
késett soká (Isard), hamarosan megjelentek azok a publikációk, amelyek az új hely-
zethez igazították a régi elméleteket, a költségviszonyok megváltozása ugyanis 
alapvető változásokat idézett elő.  

Tekintsük át, milyen tényezők hatására döntenek a vállalkozások a relokáció mel-
lett. (A tényezők és hatásaik számbavételekor nagyban támaszkodtunk Natalie 
Cohen 2000-ben megjelent Business Location Deciosion-Making and Cities: 
Bringing Companies Back című kutatási eredményeire.) 

A szervezeti változás gyakran jár együtt a cég tevékenységének földrajzi értelem-
ben vett racionalizálásával. Különösen hangsúlyossá vált ez a kérdés a vállalati 
életben drasztikusan megugrott felvásárlások és összeolvadások (M&A üzletek) 
következtében, hiszen a korábban független szervezetek összevonása lehetőséget 
teremt a szinergikus hatások maximális kihasználására, a szervezeti ellenállás meg-
törésére. Különösen jelentős a változás, ha egy tradicionális családi tulajdonú vál-
lalkozás kerül „eladósorba”, mivel e vállalatcsoport tagjai jellemzően erősen kötőd-
nek az alapítás helyéhez. 

A szervezeti változás természetesen nem köthető csupán a tulajdonosi kör átala-
kulásához, számos más hatás is a szervezeti változás és ezzel a telephelyváltás felé 
tereli a szervezetet. E hatások közül feltétlenül ki kell emelni az utóbbi három évti-
zed egyre élesedő piaci versengését, amely drámai mértékben átalakította a vállala-
tok felépítéséről alkotott képet. A különböző versengő menedzsment-tanok divat-
hullámait követve a szervezetek jószerével permanens átalakulás állapotában van-
nak, amelynek a hátterében a külső környezet dinamikus változása áll. Gyakorlati-
lag, amire a szervezet alkalmazkodik egy helyzethez, addigra a környezet újabb 
változása miatt ismét alkalmazkodásra kényszerül.  

A különböző szervezeti átalakítások földrajzi kihatásait nem szabad alábecsülni. 
A szervezeti hierarchia lelapítása (Carlzon 1985) nem csupán a szervezeti szintek 
számát csökkentette, de az ideálisnak tekintett épület képét is megváltoztatta. Elő-
térbe kerültek azok a nagy alapterületű, „lapos” irodák, amelyek már kialakításuk-
nál fogva is jobb átláthatóságot, kisebb széttagoltságot képviselnek a több emeleten 
szétszórt irodákkal szemben. Ez a vezetői szemlélet a belvárosi felhőkarcolók iro-
dáival szemben inkább a külvárosi, szuburbán irodákat preferálja.  

A technológiai fejlődés hatása az optimális telephely kiválasztására triviálisnak 
tekinthető: a vasútvonalak kiépítése tette lehetővé az első nagy ipari vállalkozások 
létrejöttét. Iparfejlesztő hatását mi sem mutatja jobban, mint hogy a budapesti gyár-
ipar is jellemzően a körvasút menti területeken telepedett meg (Ferencváros, Újpest, 
Kispest), ott fejlődött naggyá. A közlekedési lehetőségek fejlődésén túlmenően a 
kommunikációs technikák fejlődése is nagy hatással bír a földrajzi elhelyezkedésre. 
A telefonellátottság javulásával vált lehetővé a vállalati funkciók elkülönítése, 
melynek hatására a vállalatvezetés a belvárosi irodákba költözött, a termelés pedig 
előbb a városszéli telephelyre, majd a későbbiekben a rurális térségekbe húzódott ki 
(urban–rural shift).  
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A kommunikációs költségek csökkenése, az internet, az e-mail jelentette forra-
dalmi változás új dimenziókba helyezte a telephelyválasztás kérdését, lehetővé vált 
ugyanis a vállalati funkciók térbeli elhelyezkedésének globális optimalizálása. 
Harminc éve még elképzelhetetlen lett volna egy olyan szervezet, amelynek köz-
pontja New Yorkban van, az „irodai” funkciók egy texasi kisvárosban, a termelés 
pedig Bulgáriában, Vietnámban és Brazíliában. 

A telephely racionális elhelyezését komoly mértékben képes befolyásolni a kor-
mányzati tevékenység, mivel alapjaiban képes megváltoztatni a költségviszonyokat. 
A kormányzat szabályozási aktivitása a különböző deregulációs, liberalizációs 
politikák következtében mélyreható változásokat generált az üzleti életben. Elég itt 
csupán a telekommunikációs, illetve a légiközlekedési piac felszabadítására utalni, 
a piaci verseny hatására mindkét területen látványosan zuhantak az árak, megvál-
toztatva ezzel a költségviszonyokat, új helyszíneket értékelve fel.  

A szabályozási tevékenység ennél direktebb módon is kifejtheti hatását, elegendő, 
ha megszigorítják az építési előírásokat, a környezetvédelmi szabályokat, vagy 
korlátozzák a közlekedést, például súlykorlátozást vezetve be. 

A kormányzat nem csupán regulátorként, hanem vásárlóként is komoly befolyást 
gyakorol a vállalati életre. A nagy állami infrastrukturális beruházások (autópálya, 
repülőtér, híd, újabban nagysebességű vasútvonal) építése a közlekedési költségek 
módosítása révén gyakorol befolyást a gazdálkodókra.  

A hazai helyzet bemutatása 

A rendszerváltást követően, a gazdasági szabadság megteremtésével létrejöttek 
azok az alapvető feltételek, amelyek teret és lehetőséget teremtettek a hatékonyabb 
gazdálkodásnak. A vállalkozási szabadság megteremtésével látványos növekedés-
nek indult a gazdálkodó szervezetek száma, kezdetben főként a több telephelyes 
állami vállalatok felbomlásával, illetve privatizációjával, később jóval inkább az új 
alapítású vállalkozások révén. A vállalkozások száma alapján azonban erős területi 
koncentrációt fedezhetünk fel, a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások közel fele 
Budapesten került bejegyzésre. Az utóbbi években ugyanakkor felfedezhető, hogy a 
korábbi erős koncentráció oldódóban van, ha kis mértékben is, de érzékelhető az 
elmozdulás a kiegyenlítődés felé. 

A folyamat két forrásból táplálkozik, egyrészt nagy számban jönnek létre új vál-
lalkozások, másrészt pedig a meglévő vállalkozások is „mozognak a térben”, áthe-
lyezik működésük helyszínét a számukra jobb feltételeket nyújtó területekre. Napi 
tapasztalat, hogy a fővárosi agglomerációban gomba módra szaporodnak az ipari-
logisztikai-kereskedelmi parkok, látványosan példázva a dekoncentrációt. De jogo-
san merül fel a kérdés, hogy ez a folyamat csak a fővárost érinti, vagy a jelenség 
országosnak ítélhető? Milyen irányú ez a vándorlás? Milyen vállalkozások dönte-
nek működésük áthelyezése mellett?  

A kérdéseket sokáig lehetne sorolni, de világosan kell látnunk, hogy számos ténye-
ző nehezíti a tisztánlátást. Legfontosabb, hogy a nyilvános adatbázisok csak a vállal-
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kozások székhelyadatait tartják nyilván, de azt már nem, hogy ténylegesen hol van a 
vállalatvezetés, és akkor még nem is szóltunk a különböző tulajdonosi összefonódá-
sokról, az azonos tulajdonosi kör által működtetett vállalatokról, vállalatcsoportokról. 

A KSH által negyedévente megjelentetett Cég-Kód-Tár adatbázisra támaszkodva 
mégis nyerhetünk valamiféle képet a vállalkozások térbeli mozgásáról, ugyanis 
nyomon követhetők a bejelentett székhelyt érintő változások. Ezen adatok jelentősé-
gét túlbecsülni nem szabad, hiszen a vállalkozás székhelyének megváltoztatása in-
kább csak papírmunkát igényel, mintsem komoly anyagi, időbeli ráfordítást, ebből 
adódóan élhetünk a gyanúperrel, hogy ezen átjelentkezések egy része csupán a hivata-
los nyilvántartások szerint valósul meg, a valóságban nem. Másrészről viszont az is 
kétségtelen, hogy a tényleges kiköltözéseket maradéktalanul tartalmazza az adatbázis. 

Lássuk mindezek után, hogy milyen megállapításokat tehetünk a gazdasági társa-
ságok relokációs tevékenységéről egy hároméves időszak (1999–2001) alapján. Az 
említett adatbázis adatai alapján hazánkban 282 713 olyan vállalkozás volt, amely 
mind 1999-ben, mind 2001-ben működött. A vizsgált időszakban 19 858 vállalko-
zás jelentette át székhelyét, ami azt jelenti, hogy minden tizennegyedik vállalkozás 
(7,02%) költözésre szánta el magát.  

1. ÁBRA 
Megyei szintre számított vándorlási egyenleg, 1999–2001  

(Migration Balance in County Level, 1999–2001) 

Forrás: KSH Cég-Kód-Tár 1999/1; 2001/3. 

Az 1. ábra jól érzékelteti, hogy bár valamennyi megyében tapasztalható 
relokációs tevékenység, mélyreható változást csupán Budapest és Pest megye tekin-
tetében fedezhetünk fel. Míg a többi megye esetében a vándorlási egyenleg értéke  
-149 (Borsod-Abaúj-Zemplén) és +8 (Komárom-Esztergom) között ingadozik, vagyis 
azt mondhatjuk, hogy a cégek költözési hajlandósága alacsony, a központi régió  
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esetében kifejezetten magas értékkel találkozhatunk. Budapest a vándorlási kedv 
vesztesének (-1001), míg Pest megye a folyamat  nyertesének (+1696) tekinthető.  

Elhamarkodott következtetés lenne a fenti eredmények alapján azt állítani, hogy a 
gazdasági szuburbanizáció kizárólag a fővárosi agglomeráció esetében érzékelhető. 
Amennyiben ugyanis települési szinten vizsgáljuk meg a vállalkozások térbeli 
mozgását, érdekes eredményre jutunk. 

A nagyobb lélekszámú városok közvetlen közelében szinte minden esetben találni 
olyan települést, amely jelentős számú vállalkozást volt képes letelepedésre bírni. 
Csupán a példa kedvéért nevezzünk meg néhányat közülük! Ide sorolhatjuk a Pécs 
melletti Kozármislenyt, a Győrrel szomszédos Abdát és Győrújbarátot, illetve Sze-
ged mellől Szatymazt, Sándorfalvát és Deszket. Budapest esetében felesleges lenne 
a felsorolás, mert jószerével Pest megye valamennyi települését meg lehetne  
nevezni (2. ábra). 

2. ÁBRA 
A beköltöző cégek száma 

(The Number of Companies Moved to the Settlements) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Forrás: KSH Cég-Kód-Tár 1999/1; 2001/3. 

A települési adatsorokat megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a nagy lélekszámú 
és/vagy jó közlekedési helyzetű, országos főút mentén elterülő települések voltak a 
leginkább képesek arra, hogy gazdasági bázisukat betelepülő cégekkel erősítsék 
meg. Különösen látványos a fővárosból kiinduló országos főutak mentén elhelyez-
kedő városok, falvak gyarapodása. A 2-es, 11-es, 10-es, 1-es, 6-os, 5-ös, 4-es, 3-as 
számú főutak helyenként 50–60 kilométeres „csápokat” formálnak, mintegy vizuá-
lisan is igazolva az országos főutak gazdasági tengely szerepét. A fővárosi agglo-
meráción kívül a 8-as (Székesfehérvár–Veszprém–Ajka), a 21-es (Hatvan–Pásztó–
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Salgótarján), valamint Debrecen környékén a 4-es és a 35-ös számú út egy részén 
fedezhetünk fel hasonló mértékű koncentrálódást.  

Jogosan merül fel ezek után a kérdés, hogy honnan érkeznek a betelepülő cégek 
ezekre a kitüntetett helyszínekre. Az adatbázisból nyert válasz nem mond ellent sem 
a közvélekedésnek, sem pedig a vállalkozói interjúk révén nyert tapasztalatoknak: 
nagyon ritka a gyökeres váltás, sokkal jellemzőbb, hogy a vállalat a már ismert 
piacon kíván jobb pozícióba kerülni, nem akar egy teljesen ismeretlen világban 
elölről kezdeni mindent. Ennek alátámasztására egyetlen példa: a vizsgált időszak-
ban Baranya megyében 1484 cég döntött a költözés mellett, közülük 1215 (82%) 
maradt a megyehatárokon belül, s közel 70%-uk (1031) az eredeti kistérségen belül 
keresett új székhelyet magának (3. ábra). 

3. ÁBRA 
Kistérségi szintre számított vándorlási egyenleg (1999–2001) 

(Migration Balance in Micro Regional Level, 1999–2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Forrás: KSH Cég-Kód-Tár, 1999/1; 2001/3. 

A kis távolságon belüli költözést nem csupán információs okok (fogyasztói, be-
szállítói bizalom), hanem praktikus tényezők is magyarázzák. A relokációt ugyanis 
mindig az adott alkalmazotti körrel kell lebonyolítani, mivel egyetlen cég sem en-
gedheti meg magának, hogy az új alkalmazottak felvételéig, betanításáig ne üzemel-
jen. Ebből adódik, hogy az új hely kiválasztásánál figyelembe kell venni a munkatár-
sak ingázási hajlandóságát is. Az Egyesült Államokban, ahol jóval mobilabb a mun-
kaerő, sokkal gyakoribb a nagy távolságot jelentő relokáció, de még ott is tipikusnak 
nevezhető, hogy a munkatársak alig tizede követte a céget, amikor az 300 mérfölddel 
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keletre költözött. Nem véletlen, hogy a jó közlekedési helyzetű települések voltak a 
leginkább képesek a költöző cégek letelepítésére, nem csupán a szükséges teherforga-
lom, de a létfontosságú ingázás tömegközlekedési feltételei is ott adottak. 

Vizsgáljuk meg ezek után, hogy milyen tendenciák jellemzik a fővárosi agglome-
rációt a gazdasági szuburbanizáció tekintetében. Mint arra már korábban kitértünk, 
Pest megye nagy számban volt képes vállalkozásokat becsábítani – és ami sokkal 
fontosabb – a betelepülő vállalkozások száma jelentős mértékben meghaladta az 
elköltöző cégek számát, ily módon pozitív vándorlási egyenleget biztosítva a vizs-
gált időszakra (4. ábra). 

4. ÁBRA 
Pest megyei településekre beköltöző cégek száma 

(The Number of Companies Moved to the Settlements of Pest County) 

        Forrás: KSH Cég-Kód-Tár, 1999/1; 2001/3. 

A megyében letelepedő vállalkozások kétharmada a fővárosból érkezik, ami meg-
határozó hatást gyakorol a térség gazdaságára (5. ábra). A megyén belüli relokáció 
mértéke nem tekinthető magasnak, mind a népesség, mind pedig a helyben lévő 
vállalkozások számához viszonyítva közel átlagos a mobilitás. A többi megyével 
összevetve némileg kedvezőbb Pest megye helyzete, hiszen velük szemben is pozi-
tív vándorlási egyenleget tud felmutatni, ami kétséget kizáróan jelzi a terület gazda-
sági vonzerejét. 
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5. ÁBRA 
A Pest megyében letelepedő vállalkozások száma és megoszlása  

a korábbi székhely alapján 
(The Number and the Distribution of Companies Settled Down  

in Pest County by the Previous Centre) 

 

           Forrás: KSH Cég-Kód-Tár, 1999/1; 2001/3. 

A Budapestről elköltöző vállalkozások telephelyválasztása tekintetében azt lehet 
mondani, hogy a legfontosabb tényező a fővárostól való távolság, és csak másod-
sorban számít a település lélekszáma és a jó megközelíthetőség. De ha ez a három 
tényező egy irányba mutat, vagyis a főváros közvetlen közelében terül el, jó közle-
kedési kapcsolatokkal és viszonylag nagy lélekszámmal rendelkezik, akkor a tele-
pülés bizton számíthat a kiköltöző cégek iparűzési adójára. Nem meglepő, hogy a 
vizsgált időszakban Szentendre, Budaörs, Törökbálint, Érd és Szigetszentmiklós 
volt képes a fővárosi cégeket legnagyobb számban áttelepülésre bírni (4. ábra). 
Csupán az elmúlt három éves időszakban olyan neves cégek tették át székhelyüket 
Budaörsre, mint a Vivendi (telekommunikáció), a Tesco (kereskedelem), valamint a 
gyógyszeriparban tevékenykedő Roche.  

A gazdasági társaságok mozgásának számszaki regisztrálására, bizonyos megkö-
tésekkel, alkalmasak a statisztikai adatok, azonban a folyamat mélyebb rétegeinek 
feltárása csak a szereplők jobb megismerése révén lehetséges. Ennek érdekében az 
elmúlt három évben ötvennél is több interjút készítettük a fővárosból az agglomerá-
cióba kiköltöző cégek vezetőivel, hogy megismerjük a folyamat mozgatórugóit, 
visszásságait. Az interjúkat 1999 februárja és 2002 augusztusa között folytattuk le a 
fővárosi agglomerációban, elsősorban az M0 körgyűrű megépült szakasza mentén 
(Biatorbágytól Gyálig). 
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A terepmunka tapasztalatai alapján kísérletet tehetünk a vándorló cégek jellemzésére. 
„Öntörvényűek” – ide sorolhatók azok a fejlődőképes hazai kisvállalatok, ame-

lyek valamilyen kényszerítő körülmény hatására – ez a leggyakrabban az, hogy 
kinőtték a korábbi telephelyet, de előfordul, hogy jogszabályi változások kényszerí-
tő hatására – keresnek új helyszínt maguknak (szigorodó emissziós normák, súly-
korlátozás az utakon). Általában nagyon körültekintőek, széles körben tájékozódnak 
a lehetőségekről, nem félnek egyedül belevágni az új telephely kialakításába, még 
akkor sem, ha ez komoly szervezési, engedélyeztetési procedúrát jelent (például 
földátminősítés, közművesítés). A döntéseket jellemzően egyetlen személy hozza 
meg, aki általában maga az alapító, a meghatározó tulajdonos és egyben az ügyve-
zető is. A legfontosabb döntési szempont a nagy növekedési potenciál (vagyis nagy 
terület) biztosítása, a jó megközelíthetőség, ami általában azt jelenti, hogy az ügy-
vezető fél órán belül beérkezzen, valamint az, hogy a meglévő munkavállalói kör 
számára biztosítható legyen a napi beutazás. (Előnyös a jó tömegközlekedés, de 
arra is találni példát, hogy céges autóbusz gyűjti be az alkalmazottakat.) A szállítói-
vevői kapcsolatok megőrzése, fejlesztése nem fogalmazódik meg általában döntési 
szempontként, ugyanakkor jellemzően a költözés rövid távolságot jelent, ami bizto-
sítja a kialakult kapcsolatok megtartását, sőt akár szorosabbra fűzését is. Ahogy azt 
egy interjúalany megfogalmazta: „Mi voltunk itt, ebben a faluban az első fecskék – 
de minket újak is követnek, mert mi a beszállítóinkat, alvállalkozóinkat is ide csá-
bítjuk.” (Gáspár János – Engofer Kft. Felsőpárkány) 

„Kereskedők” – ebbe a csoportba azokat a külföldi tőkével működő kis és nagy-
kereskedelmi vállalkozásokat soroltuk, akik a rendszerváltás után, minimális koc-
kázatot vállalva Budapesten nyitottak egy pár fős vállalkozást a piac tesztelésére. A 
jellemzően bérelt irodában-raktárban dolgozó vállalkozások a hazai piac kiismerése 
után, a pozitív visszajelzések hatására komolyabb beruházásokra szánták el magu-
kat – s ekkor már a klasszikus telephelyválasztási elveknek megfelelően városkör-
nyéki ingatlanokba költöztek ki. A döntéseket jellemzően nem a hazai, hanem az 
anyacég vezetői hozták meg – helyenként komoly szervezeti ellenállást váltva ki a 
magyar alkalmazottak körében.  

Ahogyan egy 1995-ben Törökbálintra kiköltözött papír-nagykereskedelmi cég gazda-
sági igazgatója fogalmazott: az osztrák cégvezetés hozta meg a döntést, hogy ki kell 
költözni a fővárosból, ezért aztán Budapest határában, szó szerint egy kukorica-
földön láttak neki az új raktár-iroda komplexum felépítésének. Egyöntetű volt a vé-
lemény a cégen belül, hogy ezzel a vállalat aláírta a saját halálos ítéletét – a vevők 
nem lesznek hajlandók kimenni a cég után, és kérdéses, hogy a kereskedők vállalják-
e a hosszabb utazást. A költözés ellen szólt, hogy a III. kerületben, ahol a cég akkori-
ban működött, 20%-kal olcsóbban lehetett volna egy jó állapotú, korszerű raktárcsar-
nokot vásárolni, mintsem egy újat felépíteni. A döntés azonban Bécsben született 
meg, a helyi költségviszonyok figyelmen kívül hagyásával.  

Ez a vállalati kör preferálja a jó megközelíthetőséget, és kisebb hangsúlyt fektet 
az alacsony ingatlanárakra, így aztán nagy számban találkozni velük a M0, M1, M7 
autópálya melletti ipari-logisztikai parkokban. 
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A „kamionosok” csoportjába a közúti teherszállítással foglalkozó, illetve komoly 
teherforgalmat bonyolító vállalkozások: fuvarozók, logisztikai szolgáltatók sorolha-
tók. Számukat tekintve kifejezetten szűk csoportot alkotnak, de gazdasági jelentő-
ségüket tekintve meghatározóak lehetnek az adott település tekintetében. Több száz 
főt foglalkoztat például a biatorbágyi Rynart Transport, az üllői Tibbett&Britten, 
vagy a szintén Üllőn működő K-Sped Kft. Az országos elosztási feladatokat ellátó 
vállalatok számára rendkívül fontos a központi raktár helyének megválasztása, 
hiszen a hatalmas futásteljesítményt produkáló járműállomány esetében 5–10 kilo-
méteres többlettávolság is komoly költségeket jelent. A kiköltöző cégek között 
szinte kizárólag külföldi tulajdonú, nemzetközi porondon is komoly hírnevet szer-
zett vállalkozással találkozunk, a hazai cégek körében alig-alig találni példát a 
relokációra. (Pontosabban településen belüli költözések dominálnak, példaként 
hozható fel a Masped esete, hiszen ők a belvárosi irodából egy Váci utcai, bérelt 
irodába költöztek át.)  

Itt kell megemlíteni, hogy a komoly áruforgalmat ugyan nem bonyolító, de a ka-
mionok kiszolgálásával, szervízelésével, forgalmazásával foglalkozó cégek is ha-
sonló relokációs mintákat követnek: vagyis döntő az autópályák és az M0 gyors 
elérhetősége, miközben az ingatlan ára csekély súllyal esik latba. Jellemző, hogy 
ezeket a logisztikai parkokat erre specializálódott ingatlanfejlesztő cégek 
(AIG/Lincoln, Crow Holding, Gronmijk stb.) üzemeltetik, gyakran eleve bérle-
ménynek épített raktárcsarnokokkal, kiszolgáló létesítményekkel. Érdekes fejle-
mény, hogy ebben a szférában a relokáció második hulláma is megindult: míg az 
első években Törökbálint–Budaörs volt a felkapott helyszín, az utóbbi időben bizo-
nyos kihúzódás kezdődött meg e településekről a távolabbi, olcsóbb és kevésbé 
irodai-kereskedelmi jellegű települések felé: kitüntetett célterületté vált Biatorbágy 
és Dunaharaszti. Említésre méltó az is, hogy az utóbbi években egyre több országos 
hatókörű kereskedelmi lánc (CBA, REWE, Penny Market) helyezi központi raktár-
bázisát Alsónémedi északi iparterületére, ami egyrészt az M0-körgyűrű közvetlen 
közelében terül el, másrészt pedig szinte az ország földrajzi középpontját jeleníti meg. 

A „számlások” csoportja a létszámát tekintve a legnagyobb, de gazdasági ereje, 
jelentősége messze elmarad a korábban említett csoportokhoz képest. A megyében 
letelepedő vállalkozások kétharmadának egyáltalán nincs, vagy csupán egyetlen 
alkalmazottja van, 70%-ának pedig árbevétele nem éri el a 20 millió forintot. A 
vállalati kör jellemzése rendkívül nehézkes, hiszen megtalálhatjuk közöttük azokat 
a vállalkozókat, akik főfoglalkozásuk mellett végeznek különböző szolgáltatásokat, 
vélhetően csupán „adó-optimalizálási” megfontolásokból (innen ered a csoport 
megnevezése is) létesítve az egész vállalkozást. De ide soroltuk mindazon kisvál-
lalkozásokat is, amelyek már méretüknél fogva is, csekély gazdasági hatást gyako-
rolnak a környezetükre.  

A csoport telephelyválasztását nem gazdasági tényezők határozzák meg – sokkal 
inkább a lakóhelyi szuburbanizációból vezethető le a vállalkozások megtelepedése. 
Ahogyan ingatlanszakértők szoktak fogalmazni: az Érd–Veresegyház vonaltól 
északra fekvő települések ingatlanpiaci pozíciója tekinthető jónak, ezek a települé-
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sek tudják a magasabb státuszú fővárosi lakosokat megszólítani, azokat, akiknek 
vannak vállalkozásai is. Ettől a képzeletbeli, de a valóságban erősen érzékelhető 
vonaltól délre sokkal alacsonyabb a beköltöző vállalkozások között a tercier szek-
torba tartozó cégek aránya (4. ábra) és meghatározó a termelő funkció. 

x x x 

A fenti csoportosítás meglehetősen önkényes, inkább csak a főbb típusokat ragad-
ja meg, ám segítségével mégis könnyebben értelmezhető ez a bonyolult társadalmi-
gazdasági jelenség. A magyarországi helyzet sajátossága a gazdaságilag fejlett 
országokkal összevetve az, hogy összetorlódtak azok a technikai, technológia, sza-
bályozási stb. hatások, amelyek befolyásolják a vállalkozások térbeli elhelyezkedé-
sét. Ebből adódóan hazánkban, de különösen a fővárosi agglomerációban látványos 
alkalmazkodási folyamat indult el. A folyamat résztvevői markánsan eltérő szándé-
kokkal kapcsolódnak be a gazdasági szuburbanizációs folyamatba. Az eltérő szán-
dékok, célok hatására a folyamat markáns térbeli jellegzetességeket mutat, alapve-
tően formálva át a hosszú évtizedek során kialakult gazdasági szerkezetet. 
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ADDITIONS TO THE QUESTION OF ECONOMIC SUBUR-
BANISATION 

BÁLINT KOÓS  

After the political-economic transition in Hungary the strict rules of the market economy 
enforced a rapid adaptation to these new conditions. One aspect of this adaptation is the re-
examination of the firms' location. In consequence of this relocation the preceding high 
(urban) concentration of the economic activity has been reducing since the relocating firms 
prefer suburban location to rural or urban sites. 
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A RÉGIÓ MINT DISZKURZÍV TERMÉK1 

(The Region as a Discursive Construct) 

VARRÓ KRISZTINA 

Kulcsszavak: 

tér    térfogalom    térértelmezés    nyelv    diskurzus    régió 

A diszkurzív megközelítés terén a kilencvenes évektől kezdve igazi „boom” figyelhető meg, nem utolsó-
sorban a területi kérdésekkel foglalkozó szakirodalomban is. Ez a nyelvi közlést előtérbe állító nézőpont 
a térfogalmakat mint az emberi kommunikáció nélkülözhetetlen elemeit és termékeit fogja fel, melyek 
maguk is a valóságot alakítják. A szerző tárgyalja ezek jellegzetességeit, illetve bemutatja, hogyan 
tekinthetünk a térstruktúrák létrejöttére mint a térről való beszéd eredményére, s ez milyen kérdéseket 
vet fel. Mindezt, ahol lehet, a régiók, illetve azok hazai kialakulásával, kialakításával kapcsolatos pél-
dákkal teszi, mely most a térről való beszéd  egyik leggyakrabban felbukkanó tárgya. 

Bevezetés 

Curry (1996, 24) szerint „...telítődve vagyunk olyan tárgyakkal és szavakkal, 
amelyek meghatározzák, hogy miként gondolkodjunk és beszéljünk a térről. Ez az, 
ami a tér kérdését oly komplexszé teszi.” Ezen idézet második mondatának az a 
része, mely a tér kérdésének komplexitására utal, közhelyszámba megy, már csak 
azért is, mert valójában minden felmerülő kérdésnek van a térre vonatkozó dimen-
ziója. A kijelentés érdekessége abban áll, hogy ezt a térrel kapcsolatos tárgyak és 
szavak sokaságával magyarázza, melyek befolyásolják, hogy hogyan gondolkodunk 
és beszélünk a térről. A szavak, pontosabban a nyelv előtérbe állítása korántsem 
újkeletű a térrel kiemelten foglalkozó tudományterületeken (mint például a társada-
lomföldrajzban, területfejlesztésben, vagy a területpolitika elemzésében), de az 
1990-es évektől még markánsabban jelenik meg az erre irányuló figyelem. Erre 
utalnak az olyan elnevezések, mint kommunikáció-elméleti megközelítés (Miggel-
brink 2002), illetve a szinte paradigmatikus váltást jelző kommunikatív, diszkurzív 
(Salet–Faludi 2000), vagy argumentatív fordulat kifejezések (Hajer 2000). 

A hazai szakirodalomban egyelőre azonban még nem érezhető a „kommunikatív 
fordulat” szele. Bár egyes tanulmányokban történik utalás arra, hogy a fennálló 
területi „rend” diszkurzív párbeszéd eredménye (Pfeil 2003, 201), de eddig csekély 
érdeklődés mutatkozott ezen aspektus behatóbb vizsgálatára. A ritka példák közé 
tartoznak például Faragó (2001; 2003a) elméleti jellegű írásai, melyek a habermasi 
és foucault-i diskurzusfogalmakat tárgyalják, illetve Ocskay (2002) szintén 
foucault-i ihletésű cikke, melyben a szerző a szubszidiaritást mint a lokális diskur-
zusok felhatalmazását értelmezi egy határ menti kisrégió szerveződésének esetta-
nulmánya alapján. 
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De mit is értsünk a „diskurzus” szó alatt? A foucault-i „A diskurzus rendje” 
(Foucault 1991) című előadás magyar fordítója utal a francia discours, illetve az 
angol discourse szó pontos magyar fordításának nehézségére, minthogy az hol 
előadást, hol beszédet, hol közlést, illetve szöveget jelent. Követve a fordítói gya-
korlatot a tanulmány írásakor az idegen nyelvű irodalom feldolgozása során ezt 
következetesen diskurzus-nak fordítottam.  

A térről való diskurzus 

A régióról való diskurzus szorosan kapcsolható a térről való diskurzushoz, ezért 
mindenképpen fontos ez utóbbiról is szót ejteni. A tér és a térbeliség kérdése az 
egész filozófiai gondolkodáson végigvonul, ennek kimerítő áttekintése nem lehet e 
cikk feladata. Ezért itt csak rövid és szelektív áttekintés következik a térértelmezést 
illető főbb kérdésekről. A mindennapi életben magától értetődőnek tűnik az abszo-
lút, tartályként mindent magában foglaló tér képzete, illetve az abban lévő tárgyak 
egymáshoz való viszonyának leírásakor az euklideszi geometria fogalmainak hasz-
nálata. Ez az absztrakt térképzet azonban maga is emberi konstrukció (Smith 1993; 
Faragó 2003a), mely sikerrel totalizálta a térről való beszédet. Ezt hangsúlyozza 
Lefebvre (1991) is A tér megalkotása című munkájában, mely címből már kitűnik, 
hogy Lefebvre a térre mint társadalmi produktumra tekint. Az ő olvasatában a ho-
mogén, semleges és áttetsző tér „csupán” a tér reprezentációja, mégpedig a modern 
kapitalista társadalmakban a legbefolyásosabb. A tér társadalmi termelésének általa 
kidolgozott koncepciójában a térbeli viszonyok mind anyagi, mind gondolati aspektu-
saival foglalkozik, három pillérre építve. A materiális térbeli gyakorlatok, mint egy út 
építése, észlelhető (perçu) eredménnyel járnak. A közigazgatási régiók kijelölésének 
eredménye konceptualizált tér, melyet az ember gondol ki (conçu). A harmadik, meg-
élt tér (vécu) pedig az egyes térhasználó individuumok által elképzelt tér, mely ráte-
lepszik a fizikai térre, és annak objektumait ruházza fel szimbolikus jelentéssel. 

Az üres tér tehát csupán elviekben létezik, azt az ember tölti meg tartalommal. Ez 
már megjelenik Kantnál is, aki szerint (Kant 1981, 49–54) a tér és az idő szemléle-
teink szubjektív feltételei, amelyek nem tapasztalatból származnak, hanem ezt egy-
általán lehetővé teszik. A tér tehát külső érzékünk tiszta a priori szemléleti formája. 
Másrészt: „...a dolgokról csak azt ismerjük meg, a priori, amit magunk képzelünk 
beléjük” (Kant 1981, 13–14). Störig (1997, 554) szerint így valójában Kant a konst-
ruktivizmus ősatyja, mivel azt állítja, hogy a valóság nem „kívül” található, hanem 
megismerő apparátusunk építi fel. 

Az ember tehát térszemléletének megfelelően alakuló térkapcsolataival és azok 
objektivációival hozza létre a térstruktúrákat (Faragó 2003a, 21). Ezeket az objek-
tivációkat azonban azután hajlamos magától értetődőnek, vagy Weichart (1999, 76) 
szavaival „a valóság önálló, ontológikus struktúrájának” tekinteni, még ha persze 
ennek nincs is mindig tudatában. Valójában ezek ontológiailag nem megalapozot-
tak, evidenciájuk csupán abból adódik, hogy az észlelés és kommunikáció köznapi 
beszédben mélyen horgonyt vert elemei (Weichart 1999, 77). A köznapi, térről való 
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beszédben elkerülhetetlen és egyben szükségszerű a redukcionizmus, hisz a térbeli-
ségre vonatkozó fogalmak célja éppen a komplex valóság leképezése, struktúrált 
leírása (Miggelbrink 2002, 13; 158). Ebből a szempontból a térkoncepciók eszkö-
zök, amelyek a valóság észlelt elemeihez jelentést társítanak, azokat megkülönböz-
tetik egymástól. Céljuk az emberi cselekvés irányítása, összehangolása. 

A nyelv szerepe 

Mindez egyúttal a nyelvre mint a közlésben nélkülözhetetlen elemre hívja fel a 
figyelmet. Az, hogy mi is pontosan a nyelv szerepe, a valóságot tükörként vissza-
adó eszköz, vagy maga is a valóság formálója, szintén a filozófiai gondolkodás 
egyik központi kérdése. Illetve nem volt mindig az: Descartes és Kant szerint a 
magányosan reflektáló, minden nyelvhasználat előtt álló, interakcióba nem bonyo-
lódott egyén képes érvényes ismereteket szerezni, vagyis helyes fogalmakat kialakí-
tani a valóság tárgyairól éppúgy, mint önmagáról (Felkai 2001, 10). A valóság 
megismerésében tehát nem tulajdonítanak szerepet a nyelvnek. Később, a felvilágo-
sodás nyomán a pozitivista álláspont nyer teret, mely csupán a tapasztalatot ismeri 
el a valóság megismerési forrásaként. A kizárólag gondolkodásra alapozott, vagyis 
a priori lényegi törvényeket már nem tartja többé elfogadhatónak, s azok átadják 
helyüket a törvényhipotéziseknek, melyek helyessége megfigyeléssel és kísérlettel 
vizsgálható felül (Fürst 1993). A pozitivizmus számára a nyelv bár nélkülözhetet-
len, de semleges eszköz, mellyel ezek a törvényhipotézisek megfogalmazhatók. 
Annak tárgyalása, hogy miért és hogyan irányult a filozófia figyelme a nyelvre, 
illetve hogyan szorult egyre inkább háttérbe ez a pozitivista nézőpont, messze meg-
haladja e cikk kereteit. A szemléletváltás lényege a nyelvapriori hangsúlyozásában 
van, vagyis hogy a jelnek transzcendentális elsőbbséget tulajdonít a jelentéssel 
szemben, illetve, hogy a jelentés azonosságát a jelentési szabályok alkalmazásának 
interszubjektív gyakorlatától teszi függővé. A paradigmaváltást jól kifejezik 
Wittgenstein (1989, 70) következő megállapításai: „Nyelvem határai a világom 
határait jelentik.” Illetve: (Wittgenstein 1998, 42) „Az esetek nagy részében − ha 
nem is minden esetben −, amikor a jelentés szót használjuk, a szót így magyaráz-
zuk: egy szó jelentése − használata a nyelvben.” 

A térbeliséggel kapcsolatos fogalmak születése 

Visszatérve a térbeliségre vonatkozó fogalmak köznapi használatára, a 
wittgenstein-i megállapítást a következőképp értelmezhetjük: az egymással való 
kommunikáció során a térbeliségre vonatkozó kijelentések valójában kommunikatí-
van eszközölt megkülönböztetések. Például két szomszéd közös megegyezéssel egy 
határvonallal megkülönbözteti egyikük telkét a másiktól. A „határ” szó valóságtar-
talma, logikus volta valójában érdektelen; szerepe, hogy a két szomszéd cselekvéseit 
koordinálja.  
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Itt tűnik hasznosnak Searle beszédaktus-elméletének (a beszédaktust tekinti a 
nyelv alapegységének) megemlítése, mely a nyelvre mint az emberi társas életet 
koordináló elemre is tekint, s nem csupán mint a fizikai valóságot reprezentáló 
eszközre. Searle (2000) szintén a nyelvapriorira épít: állítása szerint a legegysze-
rűbb gondolatok kivételével az embernek szüksége van valamilyen nyelvre, hogy 
elgondolhassa a gondolatot. Kitart egyes, általa alapértelmezett pozícióknak neve-
zett a priori igazságok léte mellett, és álláspontja szerint a tények a nyelvtől tökéle-
tesen függetlenül léteznek. Megkülönbözteti a világ megfigyelőtől, vagyis embertől 
független (pl. erő, tömeg, gravitáció) és a tőle függő (pl. kés, szék, angol mondat) 
sajátosságait. Előbbire utal nála az eredendő, utóbbira az eredeztetett intencionalitás 
elnevezés. Minden nyelvi jelentés eredeztetett intencionalitás, hiszen az, hogy va-
lamit miért úgy nevezünk, ahogy, az az embertől függ. Például egy folyó objektív 
létmóddal rendelkezik, létezése semmilyen tekintetben nem függ attól, hogy meg-
éli-e valamilyen szubjektum. Mivel mibenléte nem attól függ, hogy így nevezzük, 
léte mint tény nem nyelvi természetű. A valóság leírására a rendelkezésünkre álló 
fogalmakban tehát nincs semmi szükségszerű. A Searle által intézményinek neve-
zett tények azonban nyelvi természetűek: ilyen például a házasság, a tulajdon, a 
pénz vagy akár egy régió; ezeket az ember hozza létre a nyelv segítségével. Az 
intézményi valóságban tehát a nyelvet nem pusztán a tények leírására használjuk, 
hanem azzal tényeket is létrehozunk. Azokat a kijelentéseket, amelyek tényeket 
létrehoznak, performatívnak nevezi. Ilyen például annak kijelentése, hogy egy folyó 
két törzs vadászterületének határa. Amint ezt a két törzsfőnök egyhangúlag kijelen-
tette, a folyó egyben határfolyó. Csupán a nyelv (melyről az egyszerűség kedvéért 
feltételezzük, hogy mindkét törzs sajátja) segítségével megváltozott az intézményi 
valóság. A folyó csak az ember által neki tulajdonított jelentés által lett határ, igaz, 
e funkcióját fizikai sajátosságai (mély, és/vagy széles, híd nincs felette, ezért az 
átkelés rajta nehézkes) miatt kapta. Tegyük fel, hogy több híd is létesül a folyó 
felett, esetleg leapad annak vize, tehát nem lenne akadálya a vadászok átkelésének. 
Bár ez esetben a fizikai sajátosságok már nem teszik egyértelműen alkalmassá a 
határ szerepének betöltésére, mégis e szerep kollektív elfogadása elegendő hozzá. 
Az intézményi valóság megkonstruálásához tehát a nyelv nem elég, szükség van 
még a társas együttműködést lehetővé tevő kollektív intencionalitásra, a feladat 
kijelölésére, illetve a cselekvést szabályozó létesítő szabályokra. A nyelv maga is 
intézményi tény, mely intézményi tények mintájára épül fel, de a többi közül ki-
emeli, hogy létéhez nem szükséges a többi. A többi intézményi tény azonban nem 
jöhet létre a nyelv szimbolizáló sajátossága nélkül, mely lehetővé teszi, hogy egyes 
objektumokat a fizikai sajátosságain túlmutató feladattal, státusfunkcióval lássanak 
el. Az intézményi tények ugyanis általában egyáltalán nem a fizikai sajátosságaik 
alapján látják el feladatukat. A határok példájánál maradva, az országhatárok is 
elenyészően kevés esetben „természetes” határok, de az egyes országokon belüli 
közigazgatási egységek, például a régiók határai szinte kizárólag az ember általi 
feladatkijelölés alapján határozódtak meg. Searle állítása szerint e státusfunkciók 
tehát csupán a kollektív elfogadás vagy elismerés alapján láthatók el. 
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Searle elméletét továbbgondolva helyettesíti Apel a kantiánus tudatot mint az is-
meretek érvényességét igazoló végső instanciát az ideális kommunikációs közösség 
eszméjével (Felkai 2001, 11). Számára az érvelés tekinthető az összes társadalmi 
intézmény „meta-intézményének”, mely a nyelvvel együtt a kölcsönös megértés 
transzcendentális feltétele (Apel 1990, 36). Eszerint az igazság kérdéseit nyilváno-
san, az egyenlőnek tekintett érdekeltek konszenzusára alapulva kell eldönteni. Bár 
számos ponton eltér az apeli felfogástól, ez egyúttal a habermasi kommunikatív 
etika egyik alapgondolata is. Habermas (1986, 188) azokat a kisléptékű terekhez 
köthető kis közösségeket, melyekben lehetőség van a hasonló nézetegyeztetés le-
folytatására, az életvilág kontextusának nevezi. Kommunikatív racionalitás 
(Habermas 1984) alatt pedig olyan kommunikatív gyakorlatot ért, mely során min-
denféle érvényességi igény megjelenhet a résztvevők részéről, s azok közül a kö-
zösség tagjai által interszubjektíven osztott életvilágon alapuló tudás, meggyőződés 
mentén kialakított jobb érv kerül elfogadásra. Ez azonban feltételezi az „ideális 
beszédhelyzet” meglétét, mely a dialógusban betöltött szerepek elvileg korlátlan 
felcserélhetőségére épül; illetve megköveteli, hogy semmilyen külső kényszer ne 
háborítsa a kooperatív és kizárólag érveken nyugvó közmegegyezés előállításának 
menetét, semmilyen előfeltevés ne húzhassa ki magát huzamosabb ideig a megmé-
rettetés alól, és hogy bizonyos helyzetekben egyetértésre kell jutni arról, hogy mi 
számít általános és mi partikuláris érdeknek (Felkai 2001, 22). A diskurzus alatt 
Habermas tulajdonképpen ezeket a kényszermentes kommunikációs szituációkat 
érti (Blotevogel 2000, 131). Az ezekben lefolytatott nézetegyeztetések során elfo-
gadott jelentések magától értetődő, implicit tudássá halmozódnak fel az egyén szá-
mára. Ezzel a tudással annyira meghitt viszonyban van, hogy azt meg sem tudja 
kérdőjelezni. Az életvilág háttérfeltevések olyan, nyelvileg szervezett készlete, 
amely a kulturális áthagyományozás formájában reprodukálódik (Habermas 1986, 
189). Alapvetően ezekben a kisléptékű terekben újratermelődő tudáskészlet az ott 
élő közösség tagjai szocializációjának alapja, ebből nyeri az egyén a térre vonatko-
zó értelmezéseit is (Faragó 2003a, 24). A térkoncepciók egy része hasonló szituá-
ciókban született és születik, ahol a beszélők tehát személyesen is kapcsolatot léte-
sítenek egymással, és lehetőség van a jelentés interszubjektív egyeztetésére. 

A „készen kapott” térfogalmak igazsága: kontextus és hatalom 

A társadalom tagjai azonban nem vesznek, vehetnek részt egyformán a térstruktú-
rák megalkotásában: kevesek igazán aktívan, míg a nagy többség csupán passzív 
fogyasztója annak, illetve a már „kész” fogalmak alapján alakítva mindennapjait 
azokat újratermeli (Paasi 2001, 13). Searle modellje nem foglalkozik azzal, hogy 
milyen körülmények között alakul ki a társadalmi tények kollektív elfogadása. 
Összemosódik nála emellett a kis- és nagyléptékű terekben formálódó konszenzus 
is, mely által ezek a tények létrejönnek. 

Habermas (1984) már egyértelmű különbséget tesz a kommunikációs rendszerek 
két ideáltípusa között: a már említett kommunikatív racionalitás az egyik, a másik 
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pedig az instrumentális racionalitás. Utóbbi a cselekvés-koordináció egy másik 
formájához kapcsolódik: a sikerre orientált instrumentális (vagy stratégiainak is 
nevezett) cselekvés során a beszélő a mondanivalójának érvényességét az igazságra, 
hatékonyságra vonatkoztatva támasztja alá, a másik személyt pedig befolyásolni 
akarja, nem érvekkel meggyőzni. 

Az igazság kérdésének kapcsán utalhatunk ismét Searle-re, aki elveti, hogy egy 
tényállás csakis valamilyen fogalmi rendszeren belül létezik. Példáként a követke-
zőt hozza: arra a kérdésre, hogy a szobában hány tárgy található, megszámolhatjuk 
a szoba bútorzatának egyes darabjait. Egy olyan fogalmi rendszer szerint azonban, 
amely nem tesz különbséget a bútorzat egyes tételei között, hanem az egész beren-
dezést egyetlen egészként kezeli, más választ kapunk erre a kérdésre. A két eltérő 
mértékrendszer alkalmazásával alternatív, egyformán igaz leírást kapunk a világról. 
Searle (2000, 32–33) szerint a látszólagos összeférhetetlenség könnyen feloldható 
annak világossá tételével, hogy melyik válasz melyik számítási rendszer alapján 
született: „Ha értjük a kijelentések természetét, akkor nincs semmiféle összeférhe-
tetlenség.” Searle nem foglalkozik azonban azzal, hogy számtalan esetben a kettő 
vagy még több fogalmi rendszer közül egy bizonyosat kell alkalmaznunk, s ennek 
számos következménye van. Vegyük például a magyar régiók kérdését: hány régió 
van Magyarországon? Mielőtt erre válaszolni próbálunk, tudnunk kell, milyen fo-
galmi rendszer szerint meghatározott régiókra vonatkozik a kérdés: gazdasági vagy 
kulturális szempontból erősebb kohéziót felmutató (s magát ezen ismérv alapján 
megkülönböztető), tervezési-statisztikai, vagy területfejlesztési régiókra − és még 
folytathatnánk a sort. Ha csak az utolsó ismérv alapján tesszük fel a kérdést, akkor 
is pontosításra szorul, hogy az melyik időpontra vonatkozik, hisz az 1999. évi XCII. 
törvény a területfejlesztés megújításáról módosította a fogalmi rendszert, amelyen 
belül az megválaszolható. Ahogy Searle is kifejti, a félreértések tisztázhatók, ha 
világos, melyik fogalmi rendszeren belül keressük a választ. Ennél azonban több a tét, 
hiszen annak, hogy melyik fogalmi rendszer alkalmazandó, számos folyománya van: 
a magyar területfejlesztési régióknál maradva gondoljunk csak Zala megye példájára. 

A fentiek alapján két, egymással összefüggő kérdést érdemes közelebbről meg-
vizsgálni. Az egyik, hogy egyes szavak, fogalmak − így olyan térkoncepciók is, 
mint a régió − bizonyos kontextuson belül nyernek jelentést. Ezzel egybecseng a 
hermeneutika (a megértés művészetének tana) álláspontja, mely szerint egy kijelen-
tést mindig egy nyelvi és az adott történelmi keretben kell értelmeznünk. Gadamert 
(1984, 192) idézve: „... a szöveget mindig a kor, illetve a szerző nyelvhasználatából 
kell megértenünk.” Hiszen, ha a térre vonatkozó fogalmakat, mint például a régiót 
társadalmi konstrukciónak fogjuk fel, akkor egyúttal történelmi produktumnak is 
tekinthetjük (Miggelbrink 2002, 46). Másrészt fontos tudni, hogy egy adott, régiók-
ról szóló beszéd, diskurzus esetén a beszélő milyen értelemben használja a régió 
szót? Ezzel elkerülhető lenne az egymás mellett való elbeszélés is. 

A másik felmerülő kérdés pedig, hogy egy adott kontextusban miért egy bizonyos 
értelmezés válik dominánssá. Ha egy adott kontextusban, például az említett  
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törvény elfogadása utáni Magyarországon ezt halljuk: területfejlesztési régió, akkor 
mi az a tényező, ami biztosítja, hogy ugyanarra gondolunk? 

E két kérdés kapcsán kínálkozik az alkalom, hogy két, a posztstrukturalista filozó-
fiák közé sorolt gondolatrendszerre hivatkozzunk. A posztstrukturalista megközelí-
tések az univerzális, transzcendentális a priorit visszautasító episztemológiára épül-
nek, melyek elutasítják, hogy az egyes kijelentések „a valóságot” tükrözik. Elvetik 
a feltételezést, hogy a megfigyelhető valóság rendelkezik egy mögöttes struktúrá-
val; számukra nincsen rögzített pont, transzcendentális horgony, független megkü-
lönböztetés, vagy szükség a metafizikára. A nyelv már nem egy egyedül lehetséges 
valóságot reprezentál; a „reprezentál” szó annyit tesz, mint a nyelv által, 
diszkurzíven megalkotni a lehetséges valóságok közül egyet (Zierhofer 2002, 4). 

A posztstrukturalisták egyik legtöbbet hivatkozott alakja Derrida, aki Saussure 
strukturalista jelentéselméletét gondolja tovább. Utóbbi már valamennyire szakít a 
metafizikai tradícióval, és egy nyelvi jelölő, például egy szó jelentését nem annak 
pozitív tulajdonságához köti, hanem a többi nyelvi jelölőhöz való viszonyához, 
azoktól való különbözőségéhez (Krauss 2001, 27). Maga a strukturalizmus elneve-
zés is onnan ered, hogy a nyelvi jelölők definiáló jegyeit egyedül azoknak az összes 
többihez való, szisztematikusan rögzített kapcsolata által tartja meghatározottnak 
(Habermas 1998, 149), vagyis a jelentéselemek kölcsönösen egymásra épülő, stati-
kus struktúrájából származtatja a jelentést. A „régió” szó jelentése is csupán a szó 
más szavakhoz  való viszonya alapján határozható meg, hiszen eleve annak bármi-
nemű definíciójához más szavakra (például: terület, állam, határ stb.) van szüksé-
günk. Csakhogy nem tekinthetjük állandónak a szavak egymáshoz való viszonyát, 
különösképpen, amikor folyamatosan új szavak, kifejezések is képződnek (mint 
például Európai Unió), s ezekkel bővül a jelentéselemek hálózata. Derrida is a je-
lentésgeneráló különbségek struktúrájának statikus voltára vonatkozó, transzcen-
dentális a priori feltételezést kritizálja, mely csupán a jelenlét egy adott pontját 
véve megalapozott. Voltaképpen a saussure-i strukturalista modellt dinamizálva 
vezeti be a posztstrukturalizmust: Derridánál a jelentésgeneráló különbségek sosem 
véglegesek, hanem állandóan mozgásban vannak. A különbség tehát nem csupán fix 
különbséget jelent, hanem egyúttal a vég nélküli jelentés-eltolódások dinamikáját 
(Krauss 2001, 17). Feloldja tehát a rögzített pillanat saussure-i rendezőelvének 
kiváltságos szerepét; számára (Derrida 1976, 158) „semmi sem létezik a szövegen 
kívül”. Megközelítésében értelmetlen a „végső” igazság, a fix jelentés keresése: a 
jelentések mindig ideiglenesek és az adott kontextustól függenek, az egyes szöve-
gek mindig őket megelőző reinterpretációi (Pratt 1991, 260). A nyelvi kifejezések 
nála változó kontextus függvényében megváltoztatják jelentésüket, a nyelv sajátos-
sága éppen az, hogy kijelentések egyes kontextusokból átültethetők másikba (bő-
vebben lásd: Habermas 1998, 162; Zierhofer 2002). 

Igaza van Derridának abban, hogy nincs értelme egy fogalom végső jelentését, 
igazságát keresnünk. Áll ez a „zavarba ejtően sok értelmet kapott” (Papp–Tóth 
1999, 131) régió szó esetére is. Félrevezető lehet azonban, hogy sokszor úgy tűnik, 
megtaláltuk, vagy megtalálták ezt a bizonyos fix, végső jelentést. E ponton hasz-
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nosnak tűnik egy másik posztstrukturalista, Foucault említése. A foucault-i állás-
pont szerint minden létező egy diskurzuson belül nyer jelentést, válik a tudás tár-
gyává. Nem azt tagadja, hogy a dolgok anyagi mivoltukban vannak jelen (lehetnek 
jelen) a nem-diszkurzív területen, hanem azt állítja, hogy azok nem létezhetnek, 
nem jelenhetnek meg egy nem-diszkurzív vákuumban. Saját szavaival (Foucault 
1991, 881): „...a diskurzust nem kell feloldani előzetes jelentések terében; ne gondol-
juk, hogy a világ olvasható arccal fordul felénk, amelyet csupán meg kell fejtenünk; a 
világ nem tudatunk cinkosa; a diskurzus előtt nincs prediszkurzív gondviselés, amely 
a világot kedvünk szerint valóvá alakítaná. A diskurzust olyan erőszakként kell fel-
fognunk, amit a dolgokon követünk el, mint valami általunk a dolgokra erőszakolt 
gyakorlatot, és a diskurzus eseményei e gyakorlatban találják meg szabályszerűségük 
elvét.” A térképzetre vonatkoztatva ezt úgy értelmezhetjük, hogy térre nem tekinthe-
tünk úgy, mint egy, a megfigyelőtől függetlenül létező rendezőelvre. 

Foucault először mint a tudás archeológusa közelített a beszédekhez, vagyis dis-
kurzusokhoz. A tudás nála lehet független a tudománytól, általánosságban 
diszkurzív gyakorlatok által szabályosan kialakított elemek halmazát érti alatta 
(2001, 233). Az archeológia pedig nem egy mögöttes beszédet, elrejtőző vagy meg-
nyilvánuló gondolatokat, reprezentációkat, képzeteket kutat fel, hanem a beszédek 
által működésbe hozott szabályegyüttest, vagyis a diszkurzív gyakorlatok típusait és 
szabályait. Célja a beszéd-tárgy módszeres leírása. Azt vizsgálta többek között, 
hogy a történelem során hogyan jöttek létre a diskurzusok igazságát konstituáló 
szabályok, mindenekelőtt a humán tudományok területén. Ahogy A tudás archeoló-
giája (2001, 66–67) című művében megfogalmazza: „A feladat abban áll, hogy a 
beszédeket − többé már − ne jelek (olyan jelölő elemek, amelyek tartalmakra vagy 
reprezentációkra utalnak) halmazaiként fogjuk fel, hanem gyakorlatokként, ame-
lyek megadott rendszer szerint alakítják ki a tárgyakat, amelyekről beszélnek. Ter-
mészetesen a beszédek jelekből állnak; de több az, amit tesznek, mint jelek felhasz-
nálása dolgok jelölésére. Ez a több az, ami lehetetlenné teszi a beszéd puszta visz-
szavezetését a nyelvre és a kiejtett szóra. Ezt a többet kell megjeleníteni és leírni.” 
A többlet leírása abban ragadható meg, hogy az archeológia megjeleníti a beszéd-
képződmények és nem-diszkurzív területek (intézmények, politikai események, 
gazdasági gyakorlatok és folyamatok) közötti kapcsolatokat; de nem az előbbiek 
motivációjára kérdez rá, vagy hogy mi fejeződik ki bennük, hanem, hogy az adott 
kijelentéshalmazra érvényes szabályok milyen kapcsolatban lehetnek nem–
diszkurzív rendszerekkel. 

Később az általa geneológiainak nevezett történetírásra irányítja figyelmét; ezen 
belül a történelmet mint diskurzus-univerzumok értelmetlen, kaleidoszkópszerű 
alakváltozásait fogja fel (Habermas 1998, 228). Azt, hogy miképpen formálódnak a 
diskurzusok egy adott korban, miért lépnek fel s tűnnek el ismét, a hatalommal 
magyarázza. Egy adott koron belül sem megengedett a diskurzusok korlátlan szapo-
rodása (Foucault 1991, 869): „...minden társadalomban ellenőrzik, kiválogatják, 
megnevezik a diskurzus termelését, majd a termékeket újra elosztják, mégpedig 
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bizonyos számú eljárás szerint, melyeknek az a szerepük, hogy csökkentsék a dis-
kurzus veszélyeit…” 

A szelekció foucault-i megközelítésben a hatalom mentén történik, a hatalmi vi-
szonyoktól függ, hogy mely diskurzus szerzi meg az igazság, az igazságot tükröző 
tudás státuszát. Ehhez kapcsolhatjuk válaszunkat arra a korábban feltett kérdésre is, 
hogy mitől függ például, hogy a területfejlesztési régiókról hallva ugyanazokra a 
lehatárolt területegységekre gondolunk. Minden kornak megvoltak (és vannak) azok 
a tudásrendszerei, amelyek az adott kor emberének gondolkodását, viselkedését befo-
lyásolták, anélkül, hogy annak tudatában lett volna. Foucault (l. Fontana–Pasguino 
1980) szerint az igazság olyan rendezett műveletek rendszere, mely állításokat ter-
mel, szabályoz, oszt el, áramoltat és működtet. Ez kapcsolódik az őt termelő és 
fenntartó hatalomrendszerekhez, illetve az általa indukált és őt kiterjesztő hatalmi 
hatásokhoz. Ez az igazságrezsim minden társadalom sajátja. Az igazság csekély 
számú nagy, domináns, sőt kizárólagos politikai és gazdasági apparátus felügyelete 
alatt termelődik és kerül továbbításra, és emellett politikai vita és társadalmi  
konfrontáció tárgya is. Foucault a hatalom természetéről a következőképp véleke-
dik: „A hatalom lehetőségfeltételét … korántsem valamilyen előzetesen adott kö-
zéppontban, a szuverenitás egyetlen fókuszában kell keresnünk, amelyből a hatalom 
származékos, vagy lefelé irányuló formái mintegy sugárszerűen áradnak ki; hanem 
azoknak az erőviszonyoknak az örökösen változó szubsztrátumában, amelyek 
egyenlőtlenségeikkel újra meg újra létrehozzák, gerjesztik a − mindig helyi és min-
dig ingatag − hatalmi viszonyokat.” Továbbá: „Ne keressünk itt semmiféle vezér-
kart, amely racionalitását irányítaná; nincs olyan kormányzó kaszt, nincs olyan 
csoport − ellenőrizze bár az állam mechanizmusait, vagy hozza meg akár a legfon-
tosabb gazdasági döntéseket −, amely az adott társadalomban működő hatalmi há-
lózat egészét kézben tartaná és működtetné.” (Foucault 1999, 92–94) 

A hatalom tehát Foucault szerint alulról jön; a tudás-hatalom helyi, kisléptékű 
központjainak (mint a család, kiscsoportok, intézmények) erőviszonyai a tartófelü-
letei a hatalom egész társadalomra jellemző tagolódásának. Egy diskurzus kimond-
hatósága, s főleg általános igazsággá válása elválaszthatatlan a hatalmi viszonyok-
tól: azok egyes diskurzusformákat preferálnak (Ocskay 2002), másokat pedig 
marginalizálnak. 

Azonban legtöbbször az egymással szembehelyezkedő szereplők diskurzusai 
ugyanazzal a szókészlettel, ugyanazokkal a kategóriákkal dolgoznak (Foucault 
1999, 100–102): „…nem úgy kell elképzelnünk a diskurzus világát, mintha azt két 
részre osztaná az elfogadott és kirekesztett, illetve a domináns és az elnyomott 
nyelvi közlés; a diskurzus világát a különféle stratégiákban szerepet játszó 
diszkurzív elemek sokféleségének kell tekintenünk. … Nem úgy kell elképzelni a 
dolgot, hogy az egyik oldalon áll a hatalom diskurzusa, a másik oldalon pedig a 
másik, vele szemben álló. A diskurzusok voltaképpen taktikai elemek vagy tömbök 
az erőviszonyok mezejében; mindamellett igen különbözőek, sőt egymásnak el-
lentmondóak is lehetnek egyazon stratégián belül; még az ellentétes stratégiákba is 
átkerülhetnek, s ehhez még formájukat sem kell megváltoztatniuk.” 
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Bár a hatalom Foucault által középpontba állított mikrofizikai vetülete kétségtele-
nül fontos, s egyetérthetünk azzal is, hogy a hatalmat számtalan pontból kiindulva 
lehet gyakorolni, mégis a fentieket továbbgondolva szükségesnek tartom feltételez-
ni, hogy a helyi kontextusok hatalmi viszonyai hatalmi csomópontokat hoznak létre. 
S ha az ezekben fellelhető szereplők váltakoznak is, maguk a csomópontok, mint 
például a nemzeti politikaformálásé, tartósan megmaradnak. Emellett a foucault-i 
nézőponttal szembehelyezkedve úgy gondoljuk továbbá, hogy ezekben kialakul egy 
domináns diskurzus, mégpedig diszkurzív elemek egy bizonyos kombinációja. Igaz, 
ezek közül számtalan felbukkan más diskurzusokban is: a magyar regionalizálás 
kapcsán ilyen, egymással szembehelyezkedő diskurzusokban is megjelenő elemek 
például a közigazgatási modernizáció, az európai uniós csatlakozásból eredő elvárá-
sok, a gazdasági versenyképesség fokozása, a szubszidiaritás elve stb. A domináns 
diskurzus is ezekből építkezik, de képes magát mint az igazságot, tudást prezentál-
ni, s saját fennmaradását azáltal biztosítani, hogy behatárolja a gondolat és cselek-
vés számára a „lehetségest”. 

Totalizáló igény, újratermelés és ellenállás 

Miggelbrink (2002) szerint a térbeliségre egyrészt mint valamilyen materiális jel-
legű elrendezésre, másrészt kommunikatív úton létrehozott rendre, elrendezésre 
tekinthetünk. E kettő persze nem független egymástól; a terek és a helyek nemcsak 
anyagi mivoltukban léteznek és termelődnek újjá, hanem egyúttal diszkurzív kép-
ződmények is, s e két „képzési-képződési mód” kölcsönösen hat egymásra (Allen–
Massey–Cochrane 1998, 9–13). E cikk mindenekelőtt a diszkurzív oldalra helyezi a 
hangsúlyt, vagyis arra, hogy a térhez, annak egyes elemeihez és viszonyaikhoz az 
ember bizonyos jelentéseket társít, s azok így töltik be az észlelés és közlés eszkö-
zének szerepét. A térről való kommunikáció a társadalmi valóság rendezőelve. 
Akárcsak az életvilág keretei között, azon túlmenően is a térre vonatkozó fogalmak 
a kommunikáció eszközei, bizonyos szituációban, bizonyos céllal születnek. A célt 
követő tevékenység Habermasnál (1986, 197) is éppúgy alkotóelemét képezi a 
kölcsönös megértésre, mint a sikerre irányuló cselekvésnek. A személyes kapcsola-
tok által behatárolt kisléptékű terekben van mód, hogy a kommunikációban részt-
vevők rákérdezzenek az egymás által magától értetődőként használt térfogalmakra, 
melyek legtöbbször tudatosan, vagy tudattalanul, de leegyszerűsítők. 

Napjainkban azonban, Jessop (2000) megfogalmazásával élve, a diszkurzív mó-
don képzett és intézményei által anyagi létet öltő térbeli szintek (scales) megsok-
szorozódásának lehetünk a tanúi, melyek inkább fokozottan komplex hierarchiákba 
tagozódnak, mintsem egyszerűen egymásba ágyazottak. Ezek az új térkoncepciók 
(itt gondolhatunk eurorégiókra, vagy éppen a hazai kistérségi társulásokra) már 
csak a legritkább esetben gyökereznek a kisléptékű terekhez köthető kommuniká-
cióban. Eltolódás figyelhető meg az egyes terek és helyek nevében a politikai szín-
téren fellépő és beszélő szereplők javára, illetve, ahogy Paasi (2001, 13) megjegyzi, 
az üzleti szféra és a média szereplői, tanárok, sőt a kutatók is fontos pozícióval 
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bírnak a térhez kapcsolódó jelentéstartalmak formálásában. A sokasodó, nem 
interszubjektíven kialakított térkoncepciók a kommunikatív mindennapi gyakorlat-
ban kialakítottakkal megegyeznek abban, hogy szintén egy rejtett a priori térszem-
léletre épülnek, melynek alapja a tér tartályként való felfogása. Különbség azonban 
több ponton mutatkozik: egyrészt abban, hogy bizonyos határokon belül ugyan, de 
egyre inkább totalizáló igénnyel lépnek fel, másrészt esetükben nem biztosított a 
mögöttes a priori feltételezésekre való rákérdezés lehetősége. A totalizáló igény 
mindenekelőtt a modern állam részéről jelentkezik, mely a társadalomról szóló 
tudás termelésének fontos és elsődleges pólusává vált a térbeliség vonatkozásában 
is, emellett pedig rendelkezik azon mechanizmusok felett, amelyekkel az általa 
képviselt igazságnak érvényt szerez. Legkézenfekvőbb példa egy törvény elfogadá-
sa a parlamentben a régiókról, azok lehatárolásáról, amely a searle-i értelemben 
performatív kijelentés, és így a világ megváltoztatott reprezentációjával hoz létre 
változást a világban. Ma már emellett nem elhanyagolandó érvényességi igények 
jelennek meg a nemzetállamon kívülről: Magyarország vonatkozásában mindenek-
előtt az Európai Unió „nőtte ki magát” észrevehetően jelentős diskurzus-forrássá, 
már jóval a csatlakozás előtt. 

A totalizáló igények tehát legtöbbször sikeresen alakítják a valóságot. Ahogy már 
volt róla szó, a többség csupán passzív fogyasztója ennek, és a már „kész” fogal-
mak alapján alakítva mindennapjait azokat újratermeli (Paasi 2001, 13). Újraterme-
li ezt a média, például, amikor regionális, információs és közéleti lapot jelentet meg 
egy régió nevével, emblémájával, de a tudományos szféra is, amikor a „már adott” 
regionális kereteket veszi alapul a vizsgálódásai során, mondjuk egy régió verseny-
képességének elemzésekor. Sokszor kényszerű ez az alkalmazkodás, hiszen a sta-
tisztikai adatok (amelyek másrészt a modern állam „térkezeléséhez” kapcsolhatók) 
is csupán e séma alapján hozzáférhetők.  

Lényeges hangsúlyozni, hogy a diszkurzív módon képzett terek ellenállást is ki-
válthatnak, ami nem feltétlenül egy ellen-diskurzusban ölt testet, hanem sokszor 
csak a mindennapi gyakorlatok annak ellentmondó voltában (Häkli 1998, 338). 
Habermasnál (1986, 197) magyarázatot is találunk: „A tradíciók elsajátítása, a 
szolidaritások megújítása, az egyének társadalmasítása azonban rászorul a köznapi 
kommunikáció természetadta hermeneutikájára, s ezzel a konszenzusképzés köze-
gére. Az az interakció, amely során az egyik fél a másikat a befolyásolás objektu-
maként kezeli, elmegy a nyelvileg megteremtett interszubjektivitás eme dimenziója 
mellett. A kölcsönös befolyásolás keretében nem lehet áthagyományozni a kulturá-
lis tartalmakat, nem lehet integrálni a társadalmi csoportokat, s nem lehet szociali-
zálni a felnövekvőket.” A hazai regionalizációra e gondolatok úgy alkalmazhatók 
az olvasatunkban, hogy az egyének nem szoríthatók régiós határok közé, anélkül, 
hogy megértenék, átéreznék ennek jelentőségét. Illetve szoríthatók, de amíg ez 
valamiképp nem hatja át mindennapi térkezelésüket, nem lehet csodálkozni azon, 
hogy például a mai területfejlesztési-statisztikai régiók miért nem rendelkeznek 
identitással. A régiókban való gondolkodás ettől függetlenül tetten érhető, még ha 
ez nem is a „régió” szó explicit használatával manifesztálódik. Ennek egyik meg-
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nyilvánulási példája, amikor valaki „alföldi”-ként mutatkozik be. A (magyarorszá-
gi) köznapi kommunikációban magyarázat nélkül értjük, mit akar ezzel mondani: az 
e kifejezésben rejlő megkülönböztetéshez a távoli múltban történt a jelentés társítá-
sa, az valószínű szemtől-szembeni kommunikációban gyökerezik, s egyre szélesebb 
körű elfogadottsága révén tartalma, ti. hogy az illető valahonnan a Magyarország 
délkeleti felét „jelentő” sík vidékről származik, máig áthagyományozódott. Mind-
amellett a térről való köznapi beszédben nem merül fel az „Alföld” egzakt lehatáro-
lásának kérdése, ha valaki alföldinek vallja magát, nem kérdezünk rá, hogy valóban 
az Alföld része-e az adott település. E kijelentése alapján inkább a térhez való vi-
szonyát, térhasználatát illetően tudunk meg valamit: nem szokott a dombok-hegyek 
látványához, az ilyen terepen való közlekedéshez stb. Nem így van ez a megyék 
esetében, amelyek mint a települési és országos szint között lévő egységek, szintén 
régiók: az ő esetükben az egyén számára adott a határ, mely alapján azt értelmezi. 
Bár e régiók azonosítása is a téregységek megkülönböztetésének szükségességéből 
ered, de ez a szükségesség nem a szemtől-szembe kommunikációban, hanem az 
állam szintjén jelentkezett. Utóbbi rendező igényével karöltve egyúttal a lehatárolás 
is szükségszerű volt. A megye hosszú múltja, az egyén életét átszövő volta miatt 
mégis képessé vált arra, hogy a térbeli szocializáció fontos eleme legyen. A kölcsö-
nös, illetve ez esetben felülről érkező befolyásolás is eredményezheti tehát a jelen-
téstartalmak áthagyományozását, de ehhez mindenképpen idő és a mindennapi 
térbeli gyakorlatokhoz való szoros kapcsolódás kell. 

A „készen kapott” térkoncepciók ellen a tudomány berkeiben is kialakulhat pasz-
szív vagy aktív ellenállás. Utóbbit Miggelbrink (2002, 167) nyomán emancipa-
tórikus töltetűnek nevezhetjük, mely elveti a tér domináns reprezentációinak létjo-
gosultságát, s ehelyett azt hangsúlyozza, hogy a térrel kapcsolatos elbeszéléseknek, 
lokális diskurzusoknak a sokasága van jelen. Célja a már-már készpénznek vett 
térfogalmak dekonstruálása, demisztifikálása. Ez posztpozitivista színezetű beállí-
tódást feltételez, melyből következik, hogy az erre az álláspontra helyezkedő sem 
állíthatja nézőpontja abszolút objektivitását és semlegességét. A hangsúly azon van, 
hogy a különböző szereplők megnyilvánulásainak diszkurzív beágyazottságára saját 
értékválasztásainak explicitté tétele mellett világít rá, s így nyíltan vállalja, hogy 
saját kijelentései is egy diskurzuson belül léteznek. 

A diszkurzív megközelítés elméleti alapjai: 
megengedhető-e az eklekticizmus? 

A cikkben hivatkozott filozófiai gondolatrendszerek összekapcsolásának helyes-
sége valószínűleg sokak számára kérdéses, hiszen egy filozófiai életmű kellően 
átfogó és igazán mély ismeretét kevesek mondhatják magukénak, s akkor még min-
dig ott van annak interpretációs problémája, illetve több gondolatrendszerrel való 
munka esetén azok „kompatibilitásának”, fogalmi átfedéseinek kérdése, vagyis, 
hogy egyáltalán megengedhető-e azokból valamiféle eklektikus modell megalkotá-
sa. Az e tanulmányban szereplők közül klasszikus példának számít Searle és 
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Derrida vitája (bővebben lásd: Habermas 1998, 160–165; Zierhofer 2002, 11), 
illetve a habermasi kommunikatív etika és a foucault-i hatalomelmélet összekapcso-
lási nehézsége (Faragó 2001, 21). Az ellentétes álláspontok kimerítő ismertetése 
nem lehet e cikk feladata, ehelyütt csupán a habermasi és foucault-i gondolatkör 
„ütköztetéséről” lesz szó. Richardson (1996, 280) szerint ezek, illetve az ezekre 
építők egyenesen két, jól elkülönülő táborba sorolandók. A következőkben röviden 
arra szeretnék rámutatni, hogy miért leegyszerűsítő, sőt, bizonyos szempontból 
értelmetlen ez a szétválasztás, s miért tartjuk lehetségesnek és hasznosnak is egy-
idejű felhasználásukat, többek között a régió-kialakítás kérdése kapcsán is. 

A modernséget csupán befejezetlen projektnek feltételező habermasi gondolatkör 
és benne a kommunikatív racionalitás mindenekelőtt azért vonzó sokak számára, 
mert így nem kell feladnunk az észre való hivatkozást, hanem a társadalmi diskur-
zusokban megnyilvánuló relatív racionalitásra támaszkodhatunk. Így lehetőség van 
az ész „megtartására”, az interszubjektív kommunikáción belüli érvelés segítségé-
vel (Healey 1993, 237; Blotevogel 2000, 133). Mintegy menedéket kínál ez a néző-
pont azoknak, akik számára a modernséget meghaladni kívánók (vagy ha úgy tet-
szik, „posztmodernek”) relativizmusa diszkomfortot okoz (Throgmorton 1991; 
Blotevogel 2000). Ahogy Blotevogel (2000, 129) megjegyzi, az, hogy a posztmo-
dern megközelítésben az igazság helyébe a diskurzus lép, s nincsenek 
metakritériumok, amelyek alapján választhatunk az egymással versengő, érvényes-
ségre jogot formáló kijelentések közül, végül az érvek reménytelen relativizációját 
eredményezi. Osztjuk véleményét, miszerint az értelem, a racionalitás elvetése 
helyett a társadalmi diskurzusok relatív racionalitására kell támaszkodnunk, s hogy 
ezek között kell konszenzust keresni. E habermasi ihletésű nézőpontot a régiók 
létrehozására szigorúan véve úgy adaptálhatjuk, hogy feltételezzük egy kommuni-
kációs közösség létét, melyet az érintettek, vagyis ez esetben a „regionalizálandó” 
állam polgárainak összessége alkot, akik érveik játékszabályokhoz kötött cseréje 
révén állapodnak meg a régió mibenlétében. Ily módon a „régió” szó jelentése, s 
egyúttal a régió(k) esetleges határa, szerepe stb. interszubjektíven osztott. E diskur-
zus lefolytatása azonban idealista ábrándnak tűnik, s a habermasi kommunikatív 
etikával, illetve a habermasi megközelítésre épülő egyéb elméletekkel szemben 
éppen azok idealisztikus feltételezései kapcsán fogalmazódott meg számos ellenve-
tés az elmúlt évtizedben (bővebben lásd Störig 1997, 564–566; Faragó 2001, 18; 
Felkai 2001, 32–42). A régiókról való diskurzus kapcsán sem feltételezhetjük, hogy 
technikailag, illetve adott idő- és anyagi korlátokon belül megoldható minden érin-
tett bevonása, akik egyébként sem rendelkeznek azonos szintű ismeretekkel és 
fogalmazási képességekkel, ráadásul nem egy esetben alárendeltek egymásnak. A 
habermasi modell kritikusai által megfogalmazott ellenvetések is szinte kizárólag az 
ideális beszédhelyzet létrehozásával szembeni szkepticizmusra vezethetők vissza. 
Blotevogel (2000, 133) szerint azonban a társadalmi diskurzusok erejébe vetett hit 
nem összekeverendő a naivitással. Ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy ezek köl-
csönhatása hatalmi játékokká degradálódjon, Blotevogel szerint az államnak kell 
világos és kötelező érvényű szabályrendszert kialakítania és felügyelnie. Ennek 
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azonban véleményünk szerint nincs és nem lehet meg az intézményi realitása, hi-
szen az állam maga is a hatalom egyik csomópontjában áll, s nem csupán semleges 
felügyeleti szerepet játszik. A régió-kialakítás kapcsán is számtalan érvényességi 
igény jelenik meg különböző szereplők részéről a régiók szerepére, határaira stb. 
vonatkozólag. Általánosan, és így a magyar régiók esetében sem léteznek abszolút 
érvényességű metakritériumok, amelyek mentén azok létrehozhatók. Még a gyakran 
hivatkozási alapként feltűnő Európai Unió sem rendelkezik egyértelmű régió-
modellel (Grabbe 2001, 1019). A régió-vitában, amelyben tehát különböző szerep-
lők érvei ütköznek, az állam korántsem tekinthető a kommunikatívan strukturált 
eszme-csere letéteményesének, hiszen annak ő is résztvevője, s hozzá kötődik a 
domináns diskurzus. Sőt, mi több, főszerepet játszik a játékszabályok kialakításá-
ban, melyek között a különböző diskurzusok színre léphetnek: a régióknál maradva 
azok lehatárolásával, a velük kapcsolatban felállítandó intézmények (azok összeté-
telének) meghatározásával egyúttal kijelöli a régiókkal kapcsolatos beszéd tereit, 
résztvevőit, tárgyait, s ezzel irányadó a régióhoz társított jelentés formálásában. 

Ahogy arról már volt szó, a jelentésnek sosem lesz végső formája; a régió külön-
böző kontextusban más-más értelmet nyerhet, különböző diszkurzív pozíciókból 
más-más jelentéstartalommal is feltölthető. A Habermast követőket és bírálókat 
láthatólag az osztja meg, hogy egy adott kontextusbeli jelentés kialakítását lehetsé-
gesnek tartják-e, akárcsak megközelítőleg is, a habermasi elveknek megfelelően 
(mely jelentés következésképpen interszubjektíven osztott), vagy nem (ekkor a 
jelentés inkább felülről oktrojált). Egyértelműen az utóbbiak közé tartozik 
Richardson (1996), aki az érvelés keretei idealisztikus modelljének tartja és egye-
nesen „hatalomvak”-nak bélyegzi a habermasi megközelítést, mely figyelmen kívül 
hagyja, hogy a versengő diskurzusoknak mind megvan a sajátos tudás-hatalom 
dinamikájuk. Inkább a foucault-i nézőpontot preferálja, melyből lehetőség nyílik 
megfigyelni, hogy egyes érvek hogyan válnak tudássá. Hasonlóképp Foucault „felé 
húz” Flyvbjerg (1998, 227–228) is, aki szerint a racionalitást mindig áthatja a hata-
lom, ezért félrevezető és értelmetlen olyan racionalitás-fogalommal dolgozni, 
melyből az hiányzik2. Ebben a megközelítésben a régió-kialakítással kapcsolatban 
megfogalmazott adott érvényességi igény állítólagos ésszerűsége is csupán az azt 
megfogalmazó szereplő hatalmi érdekei szempontjából ésszerű. A foucault-i gondo-
latokkal szimpatizálók szemszögéből tehát nem hihetünk a jelentés interszubjektív 
kialakulásának lehetőségében, ehelyett a régióhoz való jelentés társítása a hatalom 
racionalitása mentén megy végbe. 

A habermasi kommunikatív etika és a foucault-i hatalomelmélet összekapcsolási 
nehézségei véleményünk szerint mindenekelőtt abból adódnak, hogy a két elmélet 
eltérő gondolati síkon operál. Ezért talán nincs is értelme a kérdésnek, hogy melyik 
nézőpont elfogadhatóbb. Fontos kiemelni, hogy Habermas (1984) tulajdonképpen 
elébe megy a modelljét ért vádaknak, amikor maga is elismeri, hogy a kommunika-
tívan strukturált kapcsolatok egyre inkább marginalizálódtak, mivel hiányoznak 
azok az intézmények, amelyek megvédenék a magán- és közszférát a gazdasági és 
közigazgatási alrendszerek dinamikájával szemben. A modernitással szembeni 
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elégedetlenség álláspontja szerint abban gyökerezik, hogy nem sikerül intézménye-
síteni az értelem különböző dimenzióit kiegyensúlyozott módon. Bár a habermasi 
modell megvalósításának társadalmi-politikai lehetőségfeltételei igen szűkösek, 
azok Habermas szemében valójában nem preskriptív koncepciók, hanem racionális 
anticipációk. Álláspontja szerint a nyelvileg közvetített emberi kommunikáció 
mélyszerkezetében bizonyos normatív anticipációk húzódnak meg és magában a 
nyelvben gyökerezik az általános és korlátozatlan konszenzus (a valódi konszenzus) 
iránti immanens igény (lásd Felkai 2001, 20; 35). Az ideális kommunikációs közös-
ség tehát nagyon kisszámú esetben áll rendelkezésünkre, de még azokban az ese-
tekben is, amikor az ideális beszédhelyzet feltételei nem teljesülnek maradéktala-
nul, a résztvevőkben él annak hipotézise, s annak megfelelően vesznek részt a vitá-
ban. A magyarországi régió-vitában is megfogalmazódnak kritikus álláspontok, s 
ezek képviselői, még ha tudatában is vannak csekély befolyásuknak, mégis azt 
feltételezik, hogy érveikkel valamiképp az általuk helyesnek vélt irányba terelhetik a 
régió-kialakítás folyamatát, ellenkező esetben értelmetlen lenne megnyilvánulniuk. A 
habermasi diszkurzusetika feltevései tehát a résztvevők (valójában később csupán 
részben beteljesülő) előfeltevéseinek tekinthetők, illetve olyan utópisztikus konven-
ciórendszernek, melynek akár csak a megközelítőleges megvalósítására való törek-
vés a jövőbeli békés emberi együttélés szempontjából mindenképpen kívánatos. 
Úgy vélem, hogy a megvalósításra való törekvésben hasznos lehet a foucault-i gon-
dolatrendszer néhány eleméhez, megfigyeléséhez folyamodni. Hiszen a habermasi 
elképzelés többek között ott nem felel meg a valóságnak, hogy minden érintett részt 
vehet az adott vitában, mindenki ki tudja fejteni a véleményét, meg tudja fogalmaz-
ni az érveit (Faragó 2001, 18). A foucault-i genealógia pedig éppen azokra a tudá-
sokra irányítja figyelmét, amelyeket diszkvalifikálnak, „mert nem tárgyszerű, vagy, 
mert nem eléggé kimunkált: naiv, a hierarchia alsó részén, a megkövetelt tudás- és 
tudományosság-színvonal alatt elhelyezkedő” tudásfajtákról van szó (idézi 
Habermas 1998, 230). A modern állam által képviselt, térrel kapcsolatos tudás (is) 
technokrata szemléletű és szabványosított nyelvezetű. Ezzel szemben más tudásfajták, 
például implicit, látens térképzetek (mint az említett, az Alfölddel kapcsolatos régió-
képzet) birtokosai már csak azért sem tudnak megnyilvánulni, mert híján vannak a 
képességnek, hogy tapasztalataikat kifejezzék, ráadásul az eleve adott koncepcionális 
keretek között. Foucault stratégiája a régió-kialakítás kapcsán az olvasatunkban az 
lenne, hogy feltárja azokat a térrel kapcsolatos lokális, marginális és alternatív tudá-
sokat, amelyek önnön erejükből nem tudnak hivatalos tudássá emelkedni3.  

Úgy gondoljuk, hogy a kétségtelen különbségek ellenére hasonló feltételezések és 
megfontolások húzódnak meg a habermasi és foucault-i tábor gondolatai mögött, és 
ezek a diskurzusok dekonstruálására tett kísérletnek együttesen képezhetik az alap-
ját, akár a régiókról szóló diskurzusok esetében is. Mindenekelőtt abban értenek 
egyet − s erre a közös kiindulópontra épít ez a cikk is −, hogy a nyelv segítségével 
csupán a valóság egy lehetséges változatát hozzuk létre. Ahogy Zierhofer találóan 
megjegyzi (2002, 4), Habermas munkásságának ez a „posztmodernisztikus” oldala. 
A különbségek tekintetében, ti. hogy elfogadjuk-e transzcendentális a priori vagy 
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más univerzális érvényességi igények létét, e cikk a habermasi oldalra helyezkedik, 
mely szerint léteznek ilyenek, mint például kultúra, természet, emberségesség. 
Ezek, ismét Zierhoferre utalva, Habermas gondolatkörében a modernizmus marad-
ványai. A posztstrukturalisták, mint Foucault, ezeket el nem utasítják, hiszen egy 
ilyen abszolút (ez esetben negatív) érvényességi igénnyel önmaguknak mondanának 
ellent, de nem is fogadják el (Zierhofer 2002, 4). Éppen ez vezet a végletes relati-
vizmushoz, melynek kritikájára már utaltunk. 

Összegzés: a diszkurzív megközelítés jelentősége 

E tanulmány mindenekelőtt azon a meggyőződésen alapult, hogy a nyelv nem a 
külső, a nyelven kívüli valóságról tesz kijelentés(eke)t, úgymond „objektíven” 
tükrözve azt, hanem, hogy a kijelentések egyúttal a valóság létrehozásában is szere-
pet játszanak. A térbeliséggel kapcsolatos fogalmak sem a tér eleve létező leképezé-
sei, hanem kommunikációs folyamatok eredményei. A régió mint entitás is mindig 
egy adott kommunikatív megkülönböztetésből adódóan válik entitássá, s a kontex-
tusok sokasága, melyen belül megkülönböztetéseket eszközölhetünk, magyarázza a 
szó jelentéstartalmainak sokszínűségét. A tér reprezentációjában különböző tudást 
és valóságot megjelenítő, racionalitásokat kifejező diskurzusok küzdenek egymás-
sal a hegemónia megszerzésére. A küzdelem azonban kiegyenlítetlen: a hatalom 
egyes diskurzusokat (a régiók esetére lefordítva: bizonyos ismérvek mentén képzett 
entitásokat) preferál, s mindig maradnak elnyomott nézőpontok. Ahogy Häkli 
(1998) megjegyzi, a tudás mindig egy bizonyos álláspontot képvisel, amely a társa-
dalmi élet (social world) egyes vonásait kiemeli, s másokat elhomályosít. Flyvbjerg 
(1998) megfogalmazásában a hatalomgyakorlás legfőbb eszköze az, hogy meghatá-
rozza a valóságot a racionalitás meghatározásával. Ez utóbbiról azonban a racionális-
nak tűnő érvrendszer szétbontásával legtöbbször kiderül, hogy csupán racionalizáció. 

A diszkurzív megközelítés aktualitását többek között az adja, hogy a magyar terü-
leti szintek terén a közelmúltban jelentős változások mentek végbe, illetve még 
továbbiak várhatók, s a térstruktúra átrajzolásával egyben új érdek- és diskurzuste-
rek (Faragó 2003a, 29) is létrejönnek. A térről, és ezen belül a régiókról mind a 
köznapi, mind a politikai és tudományos beszéd is egyre jobban kibontakozóban 
van. E cikk szándéka szerint azoknak kívánt muníciót szolgáltatni, akik a térről 
szóló diskurzusok pluralizmusa mellett kötelezik el magukat, de elutasítják a nihi-
lizmusba torkolló relativista álláspontot is. Az elrejtett nézőpontok feltérképezése 
mellett a térrel (és a régiókkal) kapcsolatos meddő viták is áttekinthetőbbek és na-
gyobb eséllyel megoldhatók, ha a szubsztanciális térontológiákat megkérdőjelezzük 
és dekonstruáljuk.  

Jegyzetek 

1 A szerző köszönetét fejezi ki Faragó Lászlónak a cikk megírása során adott hasznos tanácsaiért. 
2 Mások, mint Zierhofer (2002, 12) elutasítják a habermasi megközelítés állítólagos hatalomvakságára 

vonatkozó kritikát, mondván az érvelés, amely Habermasnál (1984, 18) olyan beszédtípus, melyben a 
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résztvevők vitatott érvényességi igényeket tematizálnak, és azokat megpróbálják érvényesíteni, illetve 
kritizálni, reprodukálja mindazon erőket, amelyek nem közvetlenül erőszakon alapulnak. 

3 Fontos ismét megjegyezni, hogy a térrel kapcsolatos tudás bizonyos szempontból veszített nemzet-
állam-központúságából, s ennek egyik legkézenfekvőbb példája az Európai Unió területpolitikájának 
hatása a nemzetállami térfogalom-alkotásra, térrel kapcsolatos gyakorlatokra. Érdekes ellentét feszül a 
szubszidiaritás uniós, területpolitikában is érvényesítendő alapelve között, illetve az uniós területpoli-
tikában is megnyilvánuló, totalizáló fogalomalkotás között. Az utóbbi célja egy olyan földrajzi tudás 
létrehozása, amely az uniós tér, terület és azzal összefüggő folyamatok, jelenségek, problémák kö-
zös(ségi) értelmezésén, felfogásán alapul (Scott 2002, 147). Az ellentét abból adódik, hogy míg egy-
részt a szubszidiaritás elve a szubnacionális területi szintek nagyobb kompetenciakörrel való felruhá-
zását szorgalmazza, vagyis célja, hogy lokális diskurzusokat (értsd: szubnacionális területi szereplők 
nézőpontját, térfelfogását) hozzon működésbe (lásd Ocskay 2002), addig ezen szereplők gondolkodá-
sára az uniós fogalomrendszer mintegy koncepcionális keretként nehezedik, vagyis saját megnyilvánu-
lásaikban kénytelenek az Unió adta szókészlettel, fogalomrendszerrel operálni. A kérdéseket illetően, 
hogy az Európai Unió a térrel kapcsolatos lokális, marginális és alternatív tudásoknak valóban számot-
tevően nagyobb „teret” biztosít-e a megnyilvánuláshoz, vagy ez esetben is helye lenne a foucault-i 
feltáró munkának, inkább az utóbbira adnánk igenlő választ. 
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THE REGION AS A DISCURSIVE CONSTRUCT 

KRISZTINA VARRÓ 

By treating concepts of space, such as that of the region as discursive constructs the author 
attempts to introduce a perspective that seems to be lacking in current accounts about Hun-
garian regionalisation. The discursive approach rests on the assumption that language is 
central to our knowledge about reality. On this basis, the emergence and role of spatial  
concepts is discussed in terms of their ability to coordinate human action. Furthermore, 
particular attention is paid to those questions that arise in connection with spatial concepts 
the meaning of which is not rooted in the Habermasian lifeworld and is thus not intersubjec-
tively shared. Emphasis is put on the importance of the discursive context and power and 
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possible modes of resistance are equally mentioned. Allusion is made to several strands of 
philosophical thought, such as poststructuralism and Habermasian action theory. These ad-
mittedly diverging accounts agree on looking at entities as discursively constituted and can 
thus be fruitfully exploited to develop a position, which rejects the taken-for-granted repre-
sentations of space and aims at their deconstruction. This is hoped to result in uncovering 
oppressed points of view, as well as in canalizing current debates.  
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GYORS TÉNYKÉP 

A TŐKEÁRAMLÁS EGYIK LEHETSÉGES  
CSATORNÁJA  

A TERMŐFÖLDALAPÚ JELZÁLOGHITELEZÉS 

(One of the Possible Channels of Capital Inflow is Land Based 
Mortgage Credit) 

KÖKÉNYESI LÁSZLÓ 

Kulcsszavak:  

regionális különbségek    tőkeáramlás    jelzáloghitelezés    termőföld    családi gazdaság 

Jelen tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a jelzáloghitelezés által létrehozott tőkeáramlásban 
háttérbe szorulnak a kistelepülések. A szerző véleménye szerint a termőföldalapú jelzáloghitelezés a 
falvak felé fordíthatná a tőkeáramlást. A szerző a regisztrált családi gazdálkodók adataiból és az FHB 
hitelfeltételeiből kiindulva modellszámítást mutat be a gazdák termőföldalapú hitelezhetőségére.  
A modellszámítás eredménye, hogy egy átlagos gazdálkodó 6,7 M Ft termőföldalapú jelzáloghitelt lenne 
képes felvenni. Elégséges jövedelem igazolása nélkül 500 eFt/ha földárral számolva 10 hektár,  
800 EFt/ha-os átlagárral számolva pedig 7 hektár a hitelezhetőség alsó határa. Több mint 72 Mrd Ft 
földalapú jelzáloghitel lenne kihelyezhető a családi gazdálkodókhoz.  

Az elmúlt években a bankrendszerben az egyik legjelentősebb növekedés a lakás-
célú jelzáloghitelek piacán következett be. A jelzáloglevélhez kötődő állami támo-
gatás bevezetése és az infláció ütemének csökkenése miatti kamatlábcsökkenés – 
más piaci folyamatok kedvező hatásai mellett – a jelzáloghitel-állomány dinamikus 
növekedését idézték elő (Várhegyi 2002). A személyi jövedelemadóról szóló tör-
vénybe épített adókedvezmény mértékének növekedése is kedvezően hatott a hitelke-
resletre. A Földhitel- és Jelzálogbank Rt. – mint a hazai jelzáloghitelezés kiemelkedő 
intézménye – folyamatosan növelte hitelkihelyezéseit, miközben eredményessége 
javult, tőke-megfelelési mutatója pedig 26% fölé emelkedett (FHB Rt. 2000; 2002).  

A lakáscélú kihelyezések növekedése háttérbe szorította az egyéb célú kihelyezé-
seket (pl. ipari ingatlan vagy termőföld fedezete mellett nyújtott hitelek). A termő-
föld fedezetű kintlévőség az FHB hitelportfóliójában nem éri el a 0,7%-ot. 

Ha a jelzáloghitelezést, mint tőkeáramlási csatornát tekintjük, akkor vizsgálhatjuk, 
hogy milyen irányú tőkeáramlást hoz létre. A hitelintézetek üzleti titokra hivatkoz-
va nem publikálnak olyan adatokat, amelyek a hitelfelvevő lakhelye szerint, illetve 
a finanszírozott hitelcél helye szerinti bontásban tükrözné a hitelportfóliót.  

A hivatalos lakásstatisztika alapján azonban tudunk következtetni a kihelyezések 
területi szerkezetére. Az elmúlt évek lakásépítési adatait mutatja az 1. táblázat. 
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1. TÁBLÁZAT 
A lakásépítés alakulása 

(The Development of Housing) 

Épített lakás, darab 1990 1995 1999 2000 2001 2002 

Budapesten 6 985 2 945 2 904 3 113 4 434 6 473 
A többi városban 19 640 9 494 8 635 9 760 13 685 15 853 
Községben 17 146 7 884 7 748 8 710 9 935 9 185 
Összesen 43 771 20 323 19 287 21 583 28 054 31 511 

Épített lakás (%) 1990 1995 1999 2000 2001 2002 

Budapesten 16 14 15 14 16 21 
A többi városban 45 47 45 45 49 50 
Községben 39 39 40 40 35 29 
Összesen 100 100 100 100 100 100 

Épített lakás 
(előző év =100%)    2000 2001 2002 

Budapesten    107% 142% 146% 
A többi városban    113% 140% 116% 
Községben    112% 114% 92% 
Összesen    112% 130% 112% 

Épített lakás 
(1999 =100%)    2000 2001 2002 

Budapesten    107% 153% 223% 
A többi városban    113% 158% 184% 
Községben    112% 128% 119% 
Összesen    112% 145% 163% 
Forrás: Saját számítások a Magyar Statisztikai Évkönyv (2002) 6.3 táblázata alapján. 

Az adatok azt tükrözik, hogy 2001-ben és 2002-ben az épített lakások számát te-
kintve 40,2%-ról 29%-ra csökkent a községekben megvalósult kivitelezések rész-
aránya, miközben dinamikusan nőtt a városi lakásépítések száma. Ha megyék és 
régiók szerint is vizsgáljuk a lakásépítések alakulását, akkor még nagyobb területi 
különbségek figyelhetőek meg. Amint a 2. táblázat mutatja, a Győr-Moson-Sopron 
megyei városokban az 1000 lakosra eső épített lakások száma (7,1 lakás/efő) több 
mint hétszerese a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városokban épített lakások szá-
mának (1 lakás/efő), és több mint tizennégyszer akkora, mint a Békés megyei köz-
ségekben épített lakások számaránya (0,5 lakás/efő). Az is igaz, hogy vannak me-
gyék, ahol a községek adatai jobbak a városok építési adatainál (pl. Pest és Fejér 
megye), de összességében mégis megállapítható, hogy lakosságszám szerint alul-
reprezentáltak a lakásépítésben a községek. 
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2. TÁBLÁZAT 
Lakásállomány és lakásépítés területi egységenként 

(Stock of Dwellings and Dwelling Construction by Regions) 
 

Kokenyesi _tablak.xls 
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2002. 
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Tekintettel arra, hogy az elmúlt években az épített lakások túlnyomó többsége la-
káscélú hitelfelvétel mellett valósult meg, úgy gondoljuk, hogy az épített lakások 
területi eloszlása jó indikátor a lakáscélú hitelek áramlási irányának a meghatározá-
sához. Szerintünk a használt lakások piacán kialakult hitelfelvétel melletti forga-
lom, az átlagos építési költségek területi különbségeinek alakulása csak megerősít-
heti azt a vélekedést, hogy a lakáscélú hitelek nem lakosságarányosan oszlanak 
meg. A jelzáloghitelek terén háttérbe szorulnak a kistelepülések. A hitelállomány 
elsősorban a fővárosban, a megyeszékhelyeken és egyéb városokban megvalósított 
beruházásokat finanszíroz. A falvakba a lakosságarányosnál kevesebb jelzáloghitel, 
és ezzel együtt kevesebb támogatás áramlik. 

Az állami költségvetés jelentős deficitje miatti jogszabályváltozások és más piaci 
folyamatok miatt várható, hogy a közeljövőben lelassul, megtorpan a lakáscélú 
jelzáloghitelek növekedési üteme. Ha a lakáscélú jelzáloghitelezés piacának további 
bővülése valóban korlátokba ütközik, miközben a hitelezők oldalán bővül a szerep-
lők köre, akkor szükségképpen várható, hogy egyrészt erősödni fog a hitelfelvevő 
ügyfelekért folyó verseny, másrészt új potenciális piacok felkutatására és új célpia-
cok megnyitására fognak törekedni a hitelintézetek, mely változás a tőkeáramlás 
irányát is megváltoztathatja.  

Tanulmányunkban egy lehetséges „régi-új” célpiaccal, a termőföldalapú jelzálog-
hitelezéssel foglalkozunk. A regisztrált családi gazdálkodókról rendelkezésünkre 
álló információk alapján modellszámítást végeztünk a földjelzálog-alapú finanszí-
rozhatóságukra vonatkozóan. Az alkotott modell feltételeit a 3. táblázatban, a hasz-
nálatával kapott eredményeket pedig a 4. és 5. táblázatban foglaltuk össze.  

A számításokhoz konstruált kétváltozós lineáris modellt egy függő változó, egy 
független változó valamint hét paraméter alkotja. A paraméterek között kettőnek az 
értéke független a hiteligénylők összetételétől és konkrét jellemzőitől. Az egyik a 
hitelbiztosítékiérték-arány a piaci ár százalékában kifejezve, a másik a hitelezhető-
ség mértéke a hitelbiztosítéki-érték (HBÉ) százalékában kifejezve. Az előző konk-
rét értékét a földértékelések során a szakmában elfogadott és megszokott gyakorlat 
alakította ki, a másik pedig a jelzálogbank által meghatározott, és a termékismerte-
tőkben közzétett, de ugyancsak szakmai érvekre alapozott érték. E két paramétert 
addig, amíg a gyakorlat meg nem változik, illetve amíg a hitelfeltételeket meg nem 
változtatják, konstansnak is tekinthetjük. A további öt paraméter viszont „valódi” 
paraméternek tekinthető, és értékük annak megfelelően változik, hogy a modell 
alkalmazása a hiteligénylők milyen körére terjed ki, illetve, hogy a hiteligénylők 
milyen jellemzőkkel bírnak.  

A modell a paraméterek megfelelő megválasztásával és egyszerűségénél fogva is 
alkalmas arra, hogy segítségével meghatározzuk egy konkrét gazda hitelezhetőségét 
valamely jelzálogbank adott feltételrendszerében. Alkalmazásával meghatározható 
a regisztrált családi gazdaságok egy részének, vagy egészének a termőföldbázis-
alapú jelzálog hitelezhetősége is.  
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3. TÁBLÁZAT 
Modellszámítás a regisztrált családi gazdálkodók termőföldalapú jelzálog-

hitelezhetőségéről az FHB jelenlegi termékpalettájának feltételei szerint 
(Model Calculation on the Land Based Mortgage Credit of Registered Farmers by 

the Conditions of FHB’s Current Products) 
 

A modell feltételei az FHB-ra vonatkozóan: 
1)  Csak a termékismertetőben rögzített feltételeket követeli meg. 
2)  A feltételeknek megfelelő minden hiteligényt ki tud, és ki akar elégíteni, egyéb 
     feltételt nem támaszt. 
3)  Nem alkalmazza a hitelbiztosítéki-értékre (HBÉ) vonatkozó 4 MFt-os minimális  
     egyedi érték követelményét. 

A modell feltételei a családi gazdálkodóra vonatkozóan: 
1)  Minden gazda, aki elfogadja a banki kondíciókat, megfizeti az egyéb díjakat. 
2)  Az életkor szerint egyenletesen oszlik el a földtulajdon. 
3)  Hiteligénylés vagy elutasítás szerint egyenletesen oszlik el a földtulajdon. 
4)  Minden gazdánál elfogadják rendszeres jövedelemszerző tevékenységének  
     igazolását.   
5)  Minden gazda megköti a szükséges vagyonbiztosítást. 
6)  A hitelt közerkölcsöt nem sértő és jogszabályba nem ütköző vállalkozási célra  
     kívánja fordítani. 
7)  A gazdálkodók az egyéb hitelnyújtási feltételeket is teljesítik. 
8)  Az életkor és a hiteligénylési szándék között nincs szignifikáns kapcsolat. 

A modell feltételei a családi gazdálkodó termőföldjére vonatkozóan: 
1)  A családi gazdaságok termőföldjei rendezett jogi státusúak, per-, igény- és  
     tehermentesek. 
2)  Az ingatlanok tényleges állapota egyezik az ingatlan-nyilvántartás adataival. 
3)  Minden termőföld önállóan forgalomképes és 180 napon belül értékesíthetőnek  
     minősül. 
4)  Nincs akadálya az első ranghelyű jelzálogjog, ill. elidegenítési és terhelési 
     tilalom bejegyzésének. 
5)  A termőföld jellemzői és a gazda életkora között nincs szignifikáns kapcsolat. 
6)  A földterületek mérete azonos eloszlást mutat a hitelt igénylők és nem igénylők  
      között. 
Forrás: Saját szerkesztés. 

A modell segítséget nyújthat ahhoz is, hogy a jelzáloghitelezés támogatási feltét-
eleit kidolgozzák, hiszen használatával megbecsülhető a hitelezhető földbázis, 
meghatározható a várható hitelkihelyezés értéke, és ebből becsülhető a várható 
támogatási igény is. 

Munkánkban a Földhitel- és Jelzálogbank (FHB) feltételrendszerére alapozva al-
kalmaztuk a modellt, és végeztük el a számításokat.  
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A modell változói és paraméterei az FHB hitelezési feltételeihez igazodóan a  
következők: 

Változók:   

  – Függő változó: A termőföldfedezet mellett felvehető jelzáloghitel eFt-ban 
kifejezett nagysága (megjelölése: Felvehető jelzáloghitel). 
Értelmezése a független változóhoz kapcsolódik. Amely sokaságra vonat-
kozik a független változó, ugyanarra a sokaságra vonatkozik a függő válto-
zó értéke is. 

– Független változó: Az összes földterület hektárban (jele: a). 
Attól függően töltendő ki a megfelelő értékkel, hogy egy konkrét személy-
re, egy átlagos gazdára, vagy az egész gazda-sokaságra, esetleg részsoka-
ságra kívánunk-e számításokat végezni. 

Paraméterek: 
1) Az 5 ha egybefüggő területet elérő földek aránya %-ban (jele: b). 

Az FHB nem fogadja el fedezet gyanánt az 5 hektárnál kisebb területeket 
akkor sem, ha összességében jelentős méretű és jelentős értékű, ezért kell 
ezzel a paraméterrel leszűkíteni a művelés alatt álló összes földterületet. A 
paraméter értékét tizedes tört formában kell megadni. 

2) A 18–60 év közötti gazdák aránya %-ban (jele: c). 
Szigorú feltétel, hogy a hitelfelvevő a hitel teljes futamideje alatt 65 év 
alatti legyen. Ha ez nem teljesül, akkor nagy értékű földterületek sem vál-
hatnak fedezetté. Mivel 5 és 15 év közöttiek a kihelyezések, ezért a hitelbí-
rálatkor a gazda nem tölthetti be az 50. illetve a 60. évét. Ha egy konkrét 
személyre, vagy az átlagos személyre végzünk számítást, akkor a tényle-
ges, illetve a számtani átlaggal számolt életkornak megfelelően kell a pa-
raméternek értéket adni. Ha alatta marad az értéknek, akkor a paraméter ér-
téke 100%, ha meghaladja a kritikus értéket, akkor a paramétert 0%-ra kell 
beállítani tizedes tört formában. 

3) Hiteligénylők aránya a hitelezhetők között %-ban (jele: d). 
A független változóként konkretizált potenciális földterületet az 1. és 2. 
pontban leszűkítettük az elfogadható, hitelezhető körre, de nem biztos, 
hogy közülük mindenki kér is jelzáloghitelt. Ebben a pontban szűkítjük a 
hiteligénylők körére. Ha egy konkrét személyre, vagy az átlagos személyre 
végzünk számítást, akkor kérelem esetén 100%, hitelkérelem be nem nyúj-
tása esetén 0% a paraméter értéke, tizedes tört formában. 

4) Hitelkapacitás kihasználása (%) (jele: e). 
Az eddig megfelelő személyek, ha adnak is be hitelkérelmet, akkor sem 
biztos, hogy az általuk maximálisan felvehető hitelt kérik. Tudnunk kell, 
hogy hány %-ban merítik ki lehetőségeiket. Ennek egyformán lehet értéket 
adni akkor is, ha egy-egy személyre, és akkor is, ha rész- vagy teljes soka-
ságra kívánunk számítást végezni. Az értéket tizedes tört formában kell 
megadni. 
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5) A föld átlagos piaci ára eFt/ha-ban (jele: f). 
Miután a személyek életkora és hitelfelvételi szándéka, továbbá a föld ap-
rózottsága szerint behatároltuk a hitelezhető földterületet, most meg kell 
határozni az értékét is. Ehhez használjuk a hektáronkénti átlagár paramé-
tert. Egyedi árakból, súlyozott számtani átlaggal javasolt ezt kiszámolni, és 
a modellhez eFt/ha-ban megadni. 

6) Hitelbiztosítékiérték-arány a piaci ár %-ában (jele: g). 
A jelzálogbank nem a teljes aktuális piaci értéket fogadja el biztosítéki ér-
téknek, mert adott esetben az értékesítésnek gyorsan kell megtörténnie, 
ami csak piacinál alacsonyabb ár elérését teszi lehetővé. Általában a piaci 
érték 80%-a körül határozzák meg a HBÉ-et. Amekkora arányt a konkrét 
esetben alkalmaznak, azt az értéket kell megadni tizedes tört formában. 

7) Hitelezhetőség aránya a HBÉ %-ában (jele: h). 
A HBÉ-nek nem egészét hajlandó kihitelezni a jelzálogbank, csak egy ré-
szét, hogy az esetleges későbbi piaci árváltozások, árcsökkenések esetében 
is kellő fedezetet jelentsen az ingatlan. Jelenleg az FHB konkrét esettől 
függően csak a HBÉ 35–60%-áig hajlandó hitelt nyújtani.  

 
A felsorolt paraméterek segítségével a következő matematikai formulával tudjuk 

kiszámítani a termőföldfedezet mellett felvehető jelzáloghitel eFt-ban kifejezett 
nagyságát: 

 
Felvehető jelzáloghitel  =    a x b x c x d x e x f x g x h 

 
A modell alkalmazásához vagy ismerni kell az elemzés alapjául szolgáló „gazda-

sokaság” pontos jellemzőit, vagy becsléseket kell végezni a modellhez fontos jel-
lemzőkre vonatkozóan, illetve feltételezésekkel is élhetünk. Egy átlagos jellemzők-
kel bíró gazda jelzáloghitel-potenciáljára vonatkozó számításoknál a következő 
adatokat, illetve feltételezéseket használtuk: 

Az átlagos családi gazdálkodó 60 ha területen gazdálkodik, amelynek 70%-a legalább  
5 ha-os egybefüggő szántóterületet alkot, földjei átlagos piaci értéke 500 eFt/ha, és a 
gazda életkorát tekintve megfelel az FHB feltételének. Feltételeztük továbbá, hogy 
egy ilyen gazda 100%-ban ki kívánja használni hitelpotenciálját, de megfelelő (szá-
mításaink szerint tízéves futamidő, 50%-os terhelhetőség és az FHB jelenlegi kondí-
ciói mellett havi nettó 250 eFt) jövedelemigazolást nem tud becsatolni a termőföld 
alapú jelzáloghitel igénylése során. 

A modell felhasználásával elvégzett számítások azt mutatják, hogy egy ilyen átla-
gos gazda 6,7 MFt jelzáloghitelt kaphatna az FHB-től (4. táblázat), feltéve, hogy a 
3. táblázatban foglalt egyéb feltételek is teljesülnek. Ez az érték meghaladja a mai 
lakáscélú hitelek 4–5 MFt-os átlagos mértékét. Jelentős beruházáshoz ugyan nem 
elegendő, de például tartós forgóeszköz lekötés finanszírozásához, vagy gépvásár-
láshoz jó kiegészítő forrásul szolgálhatna. 
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4. TÁBLÁZAT 
Egy konkrét gazda hitelezési lehetősége 

(The Credit Possibilities of a Real Farmer) 

A modellszámítás változói és paraméterei Kihelyezhető jelzáloghitel  
számítása 

1. Összes földterület (ha) 50 Összes földterület (ha) 60 
2. Ebből 5 ha egybefüggő 

szántóterületet elérő föl-
dek aránya (%) 

70 
Ebből 5 ha és nagyobb 
szántóföldterület (ha) 42 

3. 18–60 év közöttiek aránya 
(%) 100 Ebből 18–60 év közöttiek 

területe (ha) 42 

4. Hitelkérők aránya (%) (hi-
telezhetőkön belül) 100 Ebből hitelkérők területe 

(ha) 42 

5. Hitelkapacitás kihasználása 
(%) (hitelezhetőkön és 
hitelkérőkön belül) 

100 
Hitelezhető földterület 
(ha) 42 

6. Föld piaci átlagára (eFt/ha) 500 Föld piaci átlagára 
(eFt/ha) 500 

7. HBÉ-arány (piaci ár %-a) 80 Hitelezhető földek piaci 
értéke (eFt) 21 000 

8. Hitelezhetőség (HBÉ %-a) 40 HBÉ-arány (piaci ár %-a) 80 

   HBÉ (eFt) 16 800 
   Hitelezhetőség  

(HBÉ %-a) 40 

   Nyújtható hitel összege 
(eFt) 6720 

A paraméterek tetszőlegesen változtathatóak. 
Forrás: Alapadatok az FVM-től. 

Figyelembe véve, hogy az FHB-nál az ilyen célú hitel minimális összege 1,5 MFt, 
így meghatározható a minimálisan szükséges földterület. Ezek szerint – továbbra is 
az 500 eFt/ha földárral és megfelelő jövedelemigazolás nélkül 35% hitelezhetőségi 
aránnyal számolva – 10 hektár alatt nem hitelképes az ügyfél. Ha viszont feltételez-
zük, hogy jó minőségű termőföldjének piaci értéke eléri a 800 eFt/ha-os átlagárat, 
akkor ceteris paribus a hitelezhetőség alsó határa 7 hektárra csökken. Elégséges 
jövedelem igazolásával a hitelezhetőség aránya 60%, így egy 5 hektáros szántó 
fedezetével (kb. havi nettó 75 000 Ft jövedelemigazolás mellett) 625 eFt/ha földár 
esetén már van lehetőség 1,5 MFt földalapú jelzáloghitel felvételére.  

A paraméterek és a modell feltételei szerint megyénként, régiónként és országo-
san is meghatároztuk a kihelyezhető jelzáloghitel nagyságát. Azt az eredményt 
kaptuk, hogy összességében több mint 72 Mrd Ft jelzáloghitel lenne kihelyezhető a 
családi gazdálkodókhoz. Legnagyobb hitelre Észak-Alföld (16,7 Mrd Ft) és Dél-
Alföld (15,1 Mrd Ft) számíthatna. A megyék közül kiemelkedik Jász-Nagykun-
Szolnok megye (6,2 Mrd Ft) (5. táblázat). 
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5. TÁBLÁZAT 

A kihelyezhető jelzáloghitel nagysága megyék és régiók szerint 
(The Possible Volume of Mortgage Credit by Counties and Regions) 

 
 

Forrás: Alapadatok az FVM-től. 
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A kapott eredményeket azonban óvatosan kell kezelni, mert megtévesztőek lehet-
nek. Egyrészt az egész ország területére nyilvánvalóan nem érvényes egyformán az 
500 eFt-os hektáronkénti termőföldár. Ha pontos adataink lennének az egyes me-
gyék átlagos földárairól, akkor a modell alkalmas lenne annak befogadására és 
használatára is. Másrészről a földterületek elaprózottságának mértéke sem azonos 
az egyes megyékben. Ebből következően az 5 hektár alatti területek megyénként 
eltérő mértékben esnek ki a hitelezhető földterületek köréből. Harmadrészt a re-
gisztrált gazdák életkora szerinti megyénkénti és régiónkénti eltérések is módosít-
hatják a kihelyezhető jelzáloghitel értékét. Ahol a gazdák magas életkora miatt 
sokan esnek ki a hitelezhető körből, illetve, ahol a kieső gazdák nagyobb átlagos 
birtokméreteken gazdálkodnak, azokban a megyékben és régiókban jelentősen 
csökken a kihelyezhető hitelösszeg. 

Az életkorra és a birtokméretekre vonatkozó pontos regionális egyedi alapadatok 
sajnos nem állnak rendelkezésünkre. A regisztráció érdekében kitöltött és benyújtott 
nyomtatványokon a megyei FVM hivatalokban ugyan zömmel hozzáférhetőek 
lennének az adatok, de a hivatalok ilyen irányú adatfeldolgozást még nem végeztek. 
Elsősorban a regisztrációs feltételeket ellenőrizték, illetve az FVM által megköve-
telt jelentésekhez szükséges adatfeldolgozást végezték el (6. táblázat). Mindebből 
következően a megyénkénti és régiónkénti jelzáloghitel kihelyezési lehetőség pon-
tosabb meghatározásához az elemi adatok szintjéig, az egyéni regisztrációs lapokig 
lenne szükséges kiterjeszteni a vizsgálatot. Ha ezek az adatok rendelkezésünkre 
fognak állni, akkor a modell tovább finomítható, feltételezései pedig szűkíthetőkké 
válnak. A regisztrációs adathalmazból a modell finomításához a legfontosabb ada-
tok azok lennének, amelyek a paraméterek egymáshoz való kapcsolódásáról infor-
málnak bennünket (paraméterek közötti korrelációs együtthatók).  

A modell alkalmazási feltételei között az egyik kritikus pont a földterületek élet-
kor szerinti megoszlása. Úgy gondoljuk, hogy a földjelzálog-alapú hitelezésben 
nem lenne feltétlenül szükséges a gazdák életkor szerinti megkülönböztetése, de 
mivel a jelzálogbankok alkalmazzák ezt a differenciálást, így a Pest megyei adatok 
felhasználásával számításokat végeztünk e téren is. 

A Pest megyében regisztrált 1292 fő családi gazdálkodó köréből 1021 fő esetén 
rendelkezésünkre állnak az életkori és a földhasználati adatok. Ezen adatok alapján a 
használt termőföld életkor szerinti megoszlására végeztünk számításokat (1., 2. ábra).  

Az elemzés azt mutatja, hogy a gazdák átlagéletkora csaknem 50 év (49,71 év). 
Az életkor szerint normális eloszlást követve szóródik a 20 és 93 éves kor közé eső 
sokaság. 
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6. TÁBLÁZAT 

Kimutatás a családi gazdálkodók nyilvántartásba vételéről, 2003 
(Statement on the Farmers’ Registration, 2003) 

 
 

Forrás: FVM adatai alapján. 
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1. ÁBRA 
Pest megyei gazdák száma és átlagos földterülete életkor szerint 

(The Number of Farmers and Their Average Arable Land in Pest County by Age) 
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Forrás: Pest Megyei FVM Hivatal. 

Figyelembe véve, hogy a 60 éven felüliek a jelenlegi feltételek szerint nem lennének 
hitelezhetőek, így a gazdák 20,8%-a kiesik a potenciális ügyfélkörből. Mivel azonban 
néhány kiugró adatot leszámítva az életkor szerinti földhasználat is normális eloszlást 
mutat, így velük csupán a földterületnek csak 17,8%-a kerül ki a hitelezhető körből. 

A Pest megyei fenti eredményhez hasonló megoszlást mutatott egy 2000-ben 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében készült, 1000 fős mintára kiterjedő vizsgálat is 
(Baranyi 2000). Az életkori és földhasználati kérdésekre értékelhető választ adó 
590 fő vizsgálatakor 3 életkori csoportot (0–25 év, 26–61 év, 62 év és felette) al-
kalmaztak. Az adattáblák újraelemzésével arra a megállapításra jutottunk, hogy a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei mintában a 62 éves és idősebb gazdák aránya 12,2% 
volt, és az általuk használt földterület az összes használt földterület 9,33%-át tette 
ki. Feltételezve itt is az életkor szerinti normális eloszlást, megfogalmazható, hogy 
megalapozott a konstruált modell azon feltétele, miszerint a gazdák 80%-a megfelel 
az FHB életkor-kritériumának. A potenciális termőföldbázisnak pedig 15–17%-a 
esik ki a hitelezhető körből azért, mert használóik életkora a 60 évet meghaladja. 
Meggondolandó lenne, hogy az életkor-kritérium van-e olyan fontosságú hitelezési 
feltétel, hogy miatta ilyen mértékben szűküljön a hitelezhetők köre. 
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2. ÁBRA 
Földterület életkor szerinti megoszlása 

(The Distribution of Arable Land by Age) 
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Forrás: Pest Megyei FVM Hivatal. 

Az eddigi számítások alapján várható, hogy ekkora potenciális hitelpiacot tartósan 
nem fognak kihasználatlanul hagyni a jelzálogbankok. Különösen akkor lesz ez 
számukra kívánatos célpiac, ha megerősödnek ezek a vállalkozások, és beszűkülnek 
a más irányú (pl. lakáscélú) hitelkihelyezések csatornái. Addig is kívánatos lenne, 
hogy lezajlódjon egy birtokrendezési folyamat, hogy a földterületek elaprózottsága 
miatt ne legyen korlátozva a hitelképesség. Így bővülne a hitelezhető kör, és másik 
oldalról pedig javulna a gazdák finanszírozási lehetősége is.  

Az is indokolja a termőföldfedezet előtérbe kerülését, hogy létrejött a jelzáloghi-
tel-intézetek és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) között egy megállapo-
dás, amely értelmében az NFA szerződésben vállalt kötelezettség szerint, előre 
kiszámítható értéken és kiszámítható időben megvásárolja a fedezetül szolgáló 
termőföldet, ha az adós nem törleszt, vagyis, ha a hiteltartozás rendezésébe a fede-
zet bevonásra kerül. Ez úgy válik lehetségessé, hogy a fedezetértékelést a hitelt 
nyújtó bank az NFA által közzétett vagyonértékelői névjegyzéken szereplő szakér-
tők valamelyikétől rendeli meg. A fedezetértékelést az NFA saját rendszerén belül 
felülvizsgálja, majd nyilatkozik arról, hogy az abban foglaltakat elfogadja-e. 
Amennyiben igen, úgy az NFA elkötelezi magát arra, hogy szükség esetén a termő-
földet az értékelés alapján megveszi. Ez a vásárlási garancia csökkenti a jelzálog-
bankok kockázatát és a szükséges eljárási költségeket. Közvetetten pedig szélesíthe-
ti a jelzálogbankok célpiacát, javíthatja az agrárvállalkozók finanszírozási helyzetét, 
és módosíthatja a tőkeáramlás irányát. 
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KITEKINTŐ 

AZ OSZTRÁK TERÜLETI TERVEZÉS  
JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

(System of the Austrian Spatial Planning) 

FINTA ISTVÁN 

Kulcsszavak: 

területi tervezés    területrendezés    területi programozás    regionális politika    jogi szabályozás 

A tanulmányban három olyan jogszabály bemutatására kerül sor, amelyek kiválasztásánál szerepet  
játszott a területi tervezés jogi szabályozásának központi szerepe, illetőleg olyan területi rendszer kiala-
kítása és szabályozása, amely közel áll a magyar területi beosztási rendszerhez. E három tartományi 
törvény a burgenlandi, illetve a voralbergi területi tervezésről szóló tartományi törvény, valamint a tiroli 
területrendezési törvény. A területrendezés olyan tág kategória Ausztriában, amelybe belefér a mi fogal-
maink szerint értelmezett területfejlesztés-rendezés, területi tervezés, sőt a regionális politika is. Ugyan-
akkor a vizsgált jogszabályok alapján megállapítható, hogy az egyes tartományi törvények területi 
tervezésre vonatkozó részei elősegíthetik mind a hazai értelemben vett területfejlesztés, mind pedig a 
területrendezés – különösen az alapelvek, célok meghatározására vonatkozó – jogszabályi rendezését. 

Bevezetés 

A területi tervezésre vonatkozó osztrák jogi szabályozás bemutatása előtt szüksé-
ges néhány olyan sajátosságra felhívni a figyelmet, melyek hiányában nehezen 
lenne értelmezhető az ausztriai területi tervezés tartalma és eljárási rendszere.  

Ausztria szövetségi állam, ezáltal a tartományok igen jelentős autonómiával, önál-
ló szabályozási jogosítványokkal rendelkeznek. Ezt az önállóságot csak tovább 
erősíti az a tény, hogy – a szomszédos Svájccal vagy Németországgal ellentétben – 
Ausztriának szövetségi szinten nincs területrendezési törvénye. A területrendezés 
jogi szabályozása és gyakorlati végrehajtása így a tartományok szintjén zajlik  
(1. táblázat). A tartományok mindegyike rendelkezik területrendezési, illetve terü-
leti tervezés című törvénnyel, szemben például Németországgal, ahol ezt a kifeje-
zést kizárólag a szövetségi szint számára tartják fenn, alatta pedig tartományi, regio-
nális tervezésről beszélnek. A területi tervezés Ausztriában csupán egy bizonyos 
része, részhalmaza a területrendezésnek. „A területrendezés a közjogi testületek 
köz- és magánjogi intézkedéseinek (aktusainak) összessége, melyek arra irányul-
nak, hogy a terület egésze meghatározott politikai célkitűzéseknek megfelelően 
alakuljon. Ez vonatkozik a gazdasági, szociális, kulturális viszonyokra egyaránt. A 
területrendezés ezentúl nemcsak előre tervezett földhasználatot jelent, hanem min-
den olyan, a térre vonatkozó, ill. hatást gyakorló intézkedést, amely az adott terület 
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alakulására valamilyen hatást fejt ki.” (Schindegger 1999, 32) „Összefoglalva meg-
állapítható, hogy a területrendezés feladata egyrészt a társadalom és a gazdaság 
területi igényeinek, másrészt a meglévő területi potenciálok közötti kiegyenlítés 
megvalósítása.” (Schindegger 1999, 34) 

1. TÁBLÁZAT 
Az osztrák területi tervezés rendszere 

(Analyse of the Legal Regulation of the Austrian Spatial Planning) 
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A területrendezés tehát olyan tág kategória Ausztriában, amelybe belefér a mi fo-
galmaink szerint értelmezett területfejlesztés-rendezés, területi tervezés, sőt a regio-
nális politika is. 

Tartományi szinten kilenc területrendezési törvény megalkotására került sor az 
ötvenes, hatvanas években. (Tartalmilag azóta jelentősen megújultak, különösen a 
kilencvenes években az EU csatlakozás küszöbén.) A törvények középpontjában a 
helyi szint feletti tervezés eszközrendszere, illetve annak felépítése áll. Ezentúl – az 
egyik legrészletesebben szabályozott terület – az önkormányzatok helyi tervezésé-
nek megvalósítására vonatkozó kötelezettségeire vonatkozik. 

Az alábbiakban három olyan jogszabály bemutatására kerül sor, amelyek kivá-
lasztásánál szerepet játszott a területi tervezés jogi szabályozásának központi szere-
pe, illetőleg olyan területi rendszer kialakítása és szabályozása, amely közel áll a 
magyar területi beosztási rendszerhez. E három tartományi törvény a burgenlandi, 
illetve a voralbergi területi tervezésről szóló tartományi törvény, valamint a tiroli 
területrendezési törvény. 

A jogszabályok váza, felépítése jelentősen hasonlít egymáshoz, azonban tartalmi 
szempontból nem csekély eltérések fedezhetők fel az egyes tartományi törvények 
között. Az egyes jogszabályok tartalmi rendelkezéseinek bemutatását a burgenlandi 
területi tervezésről szóló törvény elemzésével kezdjük. 

A burgenlandi területi tervezésről szóló tartományi törvény 

A burgenlandi területi tervezés szabályozására 1969-ben született az első törvény, 
melyet azóta 13 ízben módosítottak (8 alkalommal 1990–2002 között). 

A törvény három fejezetre tagozódik, az első fejezet foglakozik a területi tervezés 
szabályozásával, a második fejezet a helyi szintű területi tervezés elemeit részletezi 
(a legnagyobb terjedelmű fejezet), végül a harmadik fejezet a hatályba léptető ren-
delkezések néhány paragrafusát tartalmazza. 

Alapelvek, célok 

Az első fejezet meghatározza a területi tervezés alapelveit és céljait. A burgenlan-
di szabályozás értelmében a területi tervezés (tartományi tervezés) a tartomány, 
illetve ezen belül egyes területekre vonatkozó olyan átfogó tevékenység, amely a 
természeti adottságok, a szociális és kulturális követelmények, a környezetvédelem 
és a közösségi jólét megfelelő rendszerének kialakítását célozza. 

A területi tervezés céljait és alapelveit a törvény 13 pontban foglalja össze, me-
lyek közül a legfontosabbakat kívánjuk idézni: 

− A tervezési régiók és tervezési zónák rendje illeszkedik az átfogó területi ter-
vezés rendjébe, rendszerébe. Az átfogó területi tervezés ugyanakkor tekintettel 
van az egyes tervezési régiók és zónák adottságaira és igényeire. Az egymás-
sal szomszédos régiók és zónák tervezési rendszere illeszkedik egymáshoz. 



110 Kitekintő TÉT XVIII. évf. 2004  1 
 

 

− A tartomány minden részén a lakosság igényeinek kielégítése érdekében töre-
kedni kell az életfeltételek lehetőség szerinti azonos értékének megteremtésére 
és fenntartására, a gazdasági, a szociális, a közlekedési struktúrában lévő kü-
lönbségek kiegyenlítése révén. 

− A természeti életfeltételeket óvni és körültekintően kell igénybe venni, annak 
érdekében, hogy a jövő számára is megfelelő mennyiségben és minőségben 
elérhető legyen az. Különösen figyelemmel kell lenni a növények, az állatok, a 
föld védelmére, a levegő tisztaságára, a klíma védelmére, a kulturális javak, a 
táj- és helységkép megőrzésére. 

− További cél a helyes településstruktúra kialakítása, a lakosság alapszükségle-
teinek biztosítása, különös tekintettel a lakásról, lakhatásról, a közjavak, köz-
szolgáltatások elérhetőségéről való gondoskodásra, a kulturális, szociális, kép-
zési, sport, információs, kommunikációs és közlekedési ellátottságra. 

− A területi tervezés a gazdaság, az infrastruktúra, a lakásviszonyok, illetve a szük-
séges szerkezetátalakítás hosszú távú fejlesztésének alapjait biztosítja és javítja. 

− A területi tervezés célja az életképes mező- és erdőgazdaság fenntartása, mely 
oly módon fejlesztendő, hogy biztosítható legyen a lakosság fenntartható ellá-
tása élelmiszerrel és nyersanyagokkal, az agrárstruktúra javítása és az ökoló-
giai állapot megőrzése mellett. 

− További cél az üzemek és az ipar teljesítőképességének biztosítása és javítása, 
a helyi igényekre, az infrastruktúrára, különösen a környezet állapotára való 
tekintettel. 

− A tervezés során meg kell akadályozni a víz és nyersanyag lelőhelyek olyan 
használatát, amely csökkenti, vagy gátolja azok kiaknázását. A vízierőművek 
használata szintén a tájkép védelme és az ökológiai egyensúly megőrzése mel-
lett lehetséges. 

− A köz- és magánszolgáltatások intézményrendszerét oly módon szükséges fej-
leszteni, hogy azok feladataik ellátása során lényegesen hozzájáruljanak a 
gazdaság növekedéséhez. 

− Az idegenforgalmat az ökológiai terhelhetőségre tekintettel és a területek gaz-
dasági erejéhez mérten, a természet- és tájvédelem követelményeire való te-
kintettel kell fejleszteni. 

− A településszerkezetet úgy kell fejleszteni, hogy a népsűrűség illeszkedjen a 
terület ökológiai és gazdasági teljesítőképességéhez, és a lehető legjobb össz-
hang alakuljon ki a lakóövezetek, a gazdasági vállalkozások, a közszolgálta-
tások, valamint a pihenőövezetek között. 

A törvény saját maga számára is megfogalmaz bizonyos korlátokat, amikor meg-
állapítja, hogy saját rendelkezései nem érinthetik a kormányzati kompetenciákat. 
Ezentúl a tervezés során figyelembe kell venni nem csupán a kormányzati, hanem a 
szomszédos tartományok intézkedéseit, szabályozását is. 
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A területrendezési terv 

A tervezésről szóló fejezeten belül a célok és alapelvek meghatározását követően 
a tartományi területrendezési terv elemeit határozza meg a burgenlandi jogalkotó. A 
terv a fentebb ismertetett célok és alapelvek figyelembevétele mellett alkotható 
meg. A terv jogforrását tekintve rendelet, melyet a tartományi kormány bocsát ki. A 
terv a rendelet szövegéből és grafikai ábrából áll (pl. térképes ábrázolás). A doku-
mentum megalkotása során figyelemmel vannak a kormány, a szomszédos tartomá-
nyok, az önkormányzatok és a tervezésben egyébként érdekeltek intézkedéseire. A 
terv kialakítása során meghallgatják az önkormányzatok, a Burgenlandi Mezőgaz-
dasági Kamara, az Ipari Kamara, a Köz- és Magánalkalmazottak Kamarájának a 
véleményét. A tervezetet, véglegesítése előtt, a kormányzati hivatalban, valamint az 
önkormányzatoknál három hónapon keresztül közszemlére teszik, emellett a hivata-
los közlönyben is megjelentetik. A tervezetre – a rendelkezésre álló időn belül – 
minden választásra jogosult tartományi polgár megalapozott írásbeli észrevételt 
tehet. A véglegesítést megelőzően a tartományi kormány területi tervezési bizottsá-
ga a tervezetet megtárgyalja, melynek során a meghallgatási eljárás eredményeit és 
a megfelelő időben érkezett észrevételeket a tanácskozás során figyelembe veszik. 

A törvény területi tervezésről szóló fejezetében ezt követően egy kifejezetten ren-
dezési jellegű szabályozással találkozhatunk, amikor is az ún. fenntartott területekre 
vonatkozó rendelkezések felsorolására kerül sor. Ennek közvetlen oka az, hogy 
ezeket a területeket a területrendezési tervben is szerepeltetni szükséges. Ezt, a 
gyakorlatilag kisajátítást megelőző és a tulajdonosi jogokat alapvetően korlátozó 
jogot csak olyan igények kielégítésére lehet felhasználni, amelyek közösségi érde-
keket szolgálnak. (5 éven belül e területek nem adhatók el, nem terhelhetők meg 
stb., viszont ezen idő lejáratát követően, – ha kisajátítási eljárás nem kezdődött –, ez 
az állapot automatikusan megszűnik.) 

A tartományi területrendezési terv csak akkor változtatható meg, ha azt a tervezési 
alapelvekhez kapcsolódó új okok indokolják, vagy a tervezési körülmény lényege-
sen megváltozik.  

A terv minden önkormányzatra nézve kötelező érvényű. 

A területi kutatás 

A törvény önálló cím alatt rendelkezik egy igen fontos kérdésről, a területi kutatás 
feladatáról. A jogszabály szerint a tartományi kormány a tervezés céljainak elérése 
érdekében, a területek eddigi állapota, valamint a természeti adottságok, gazdasági, 
kulturális, szociális feltételek jövőbeni fejlesztése céljából kutatások megvalósítását 
biztosítja. 

Szervezetrendszer és eljárási rend 

A területi tervezés intézményrendszerében a tartományi kormány mellett a tör-
vény további fontos szereplőt jelöl meg a területi tervezési tanács formájában. A 
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tanács 13 tagból áll, elnöke a kormány azon tagja, aki a területi tervezési ügyek 
referense. Az alelnökök szintén a kormány tagjai közül kerülnek ki. Akadályoztatá-
suk esetén a kormányhivatal igazgatója vezeti az ülést szavazati joggal. A további 
tagokat a tartományi kormány nevezi ki: a Mezőgazdasági Kamara, az Ipari Kama-
ra, a Köz- és Magánalkalmazottak Kamarája, az Osztrák Gyáriparosok Szövetsége 
burgenlandi egységének egy-egy képviselőjét, illetőleg az önkormányzatok és a 
tartományi ügyész két képviselőjét. A legnagyobb és a második legnagyobb ön-
kormányzati érdekképviseletek biztosítják az önkormányzati oldal képviseletét. A 
tartományi parlamentben lévő pártok erőviszonyainak megfelelően négy személy 
kerül a tanácsba. A tanács megbízatása megegyezik a tartományi parlament mandá-
tumával. Az új tanács az új választástól számított három hónapon belül alakul meg. 
A kormányhivatal igazgató tanácskozási joggal vesz részt az üléseken, melyekre 
további szakértőket is meghívhatnak.  

A tanács ügyrendjéről szólva a törvény megállapítja, hogy a tanácsot az elnök, 
akadályoztatása esetén a helyettese hívja össze, a napirend írásos kézbesítését köve-
tően, melynek legkésőbbi időpontja az ülést megelőző hetedik napon lehet. Ha a 
tartományi kormány, vagy legalább négy tag az ok megjelölésével írásban kéri, az 
elnök az ülést két héten belül köteles összehívni. A tanács határozatképes, ha tagjai-
nak több mint fele jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű többségi döntése 
alapján hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet vezetnek, a jegyzőkönyvvezetőt a tar-
tományi kormány hivatala biztosítja. 

A tanács véleményt nyilvánít a fejlesztési programok és a területrendezési tervek 
tartalmáról és célkitűzéseiről, a kormányzat felhatalmazása alapján megállapítja a 
területhasznosítási tervek alkalmasságát, illetve eljár minden olyan tervezéssel 
kapcsolatos ügyben, amellyel a kormány megbízza. 

A fejlesztési program 

A törvény a területrendezési program mellett egy további programtípust is intéz-
ményesít, melyet fejlesztési program címmel illet. A fejlesztési program alaki jog-
forrása szintén rendelet formáját ölti. A fejlesztési program a tartomány, illetve 
egyes tartományrészek természeti, gazdasági, szociális, kulturális igényeinek meg-
felelő tervszerű komplex kialakítása, a célok eléréséhez szükséges intézkedések 
megjelölése mellett. A jelzett elemeket a helyi területi tervnek is tartalmaznia kell, a 
fejlesztési program az önkormányzatok számára pedig éppúgy kötelező érvényű, 
mint a területrendezési program. A fejlesztési program kidolgozása természetesen a 
törvényben meghatározott alapelvek figyelembevétele mellett történhet mind tarto-
mányi, mind helyi szinten. A tartományi program kialakítása során ugyanúgy tekin-
tettel kell lenni a kormányzati, ill. a szomszédos tartományok programjaira, mint a 
területrendezési program során azt bemutattuk. Az előkészítés során a véleménye-
zésre felkért kamarák összetétele is ugyanaz, mint a területrendezési program esetén. 
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Tájékoztatási kötelezettség 

Külön érdemes kiemelni a tájékoztatási, adatközlési kötelezettség intézményét, 
amely jelen esetben nem a programalkotó kormányzatot terheli (a kormányzat ez 
irányú kötelezettsége a korábbiakban már ismertetésre került), hanem a terv alapján 
érintetteket, különös tekintettel az elektromos, közlekedési, szolgáltatási ágazatban 
működő társaságokra. Az érintettek – az üzleti titkok sérelme nélkül – kötelesek 
felvilágosítást adni a tervezők számára a tervet érintő minden lényeges kérdésben. 

A helyi tervezés 

A törvény második – terjedelmileg legnagyobb fejezete – a helyi tervezéssel fog-
lakozik. A helyi önkormányzatok ugyanis kötelesek saját hatáskörükben a területi 
terv keretén belül területhasznosítási tervet, valamint beépítési tervet készíteni, 
továbbá meghatározni az építési irányelveket. Érzékelhető, hogy a helyi területter-
vezési program elemeit alapvetően rendezési, technikai típusú normák alkotják, 
ezért ezek részletes bemutatását nem e tanulmány keretei között célszerű elvégezni. 
Mindemellett indokolt legalább a fejezet címeinek felsorolása, amely kellően alá-
támasztja a tartalom technikai jellegét. Az első cím az építési területek mobilizáció-
jára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, a továbbiakban pedig a következő 
területek részletes szabályozására kerül sor: 

− területhasznosítási program meghatározása, tartalmi elemei, a módosítás sza-
bályai, a program hatálya, 

− építési terület, beépítési terv (részbeépítési terv), a terv tartalma és módosítási 
szabályai, a terv hatálya, 

− építési irányelvek, határidős építési tilalmak, 
− bevásárló centrumok, 
− büntető rendelkezések, 
− közlekedési területek, zöldterületek, fenntartott területek, 
− eljárási szabályok, a kártalanítás szabályai. 

A voralbergi területi tervezésről szóló törvény 

Az osztrák jogalkotási rendszerben – a burgenlandi mellett – a voralbergi tarto-
mányi törvény rendelkezik önállóan a területi tervezésről. Mint ahogyan korábban 
jeleztük, a törvények felépítése igen hasonló, azonban tartalmukban jelentős eltéré-
sek mutatkoznak. Ezért mindenképpen szükséges bemutatni az azonos címek alatti 
rendelkezéseket. 
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Alapelvek, célkitűzések 

A voralbergi területi tervezési törvény célkitűzései az alábbiakat foglalják magukban: 
− az emberek részére történő területi egzisztenciális alapok fenntartása, különö-

sen a lakás és a munkalehetőségek terén, 
− a természet, a táj sokszínűségének fenntartása, 
− a terület igényeinek lehető legjobb kielégítése és kiegyenlítése. 

A tervezés során különösen az alábbi célokat szükséges szem előtt tartani: 
− a beépítés során takarékoskodni kell a rendelkezésre álló területekkel, 
− a területhasználat különböző alternatíváit lehetőség szerint hosszú távon válto-

zatlanul kell tartani, 
− a természeti és a természetközeli tájegységek állapotát, valamint az ivóvízbá-

zisok fenntartását biztosítani szükséges, 
− a mező- és erdőgazdálkodásra különösen alkalmas területek más célú haszno-

sítása csak akkor tervezhető, ha azt nyomós közérdek támasztja alá, 
− a lakás, a munka, a szabadidős, bevásárló és más egyéb rendeltetésű területe-

ket úgy kell egymáshoz illeszteni, hogy a (mindennemű) terhelés lehetőség 
szerint csökkenjék, 

− azokat a területi struktúrákat, amelyek a szükségtelen individuális motorizált 
közlekedést idézik elő, meg kell szüntetni,  

− a közösségi szükségleteknek megfelelő berendezkedést az adott hely igényei-
nek megfelelően kell kialakítani. 

A célok meghatározását követően a tervezés módjára vonatkozóan állapít meg a 
törvény – más jogszabályokban nem szereplő – rendelkezéseket. Ezek szerint – az 
érdekek kiegyensúlyozása céljából – az összes tervezés által érintett érdekeit úgy 
kell figyelembe venni, hogy az a lakosság, a közjó érdekeit a legjobban szolgálja. A 
tervet a magántulajdon lehetőség szerinti kímélete mellett kell megvalósítani. 

Intézményrendszer, eljárási szabályok 

A tervezés intézményrendszerével kapcsolatosan itt is megtalálható a tervezési 
tanács szervezete, amely a voralbergi kormányhivatal keretein belül működik. A 
tanácsot elsősorban a tartományi területi tervek kibocsátása és módosítása, illetve a 
területhasználati tervek jóváhagyása előtt hallgatják meg. Elnöke a tartományi kor-
mány tagja, további tagjai a tartományi parlamentben szereplő pártok által delegál-
tak, valamint két tag a Mezőgazdasági Kamara képviseletében, egy-egy tag a Köz- 
és Magánalkalmazottak, ill. az Építész és Mérnöki Kamarából, négy tagot az ön-
kormányzati szövetségek delegálnak, a Turisztikai, a Gyáriparosok és az Iparosok 
Szövetsége egy-egy taggal képviselteti magát. További négy személyt a tartományi 
kormány nevez ki azon szakemberek közül, akik a területi tervezés területén ko-
moly jártassággal rendelkeznek, egy-egy képviselőt delegál a voralbergi 
„militärkommando”, valamint a természet és tájvédelmi egyesület. 
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A tanács működésének szabályai lényegesen nem térnek el a burgenlandi tör-
vényben már ismertetett részletektől (megbízatásuk ideje a tartományi kormány 
megbízatásának idejéhez igazodik, határozatait egyszerű többséggel hozza, 
Voralbergben évente kétszer, illetve szükség szerint ülésezik stb.). A tájékoztatási 
kötelezettség itt is megjelenik az előző törvényhez képest annyi eltéréssel, hogy az 
mindenkire vonatkozik, aki a tervezés szempontjából valamely lényeges információ 
birtokában van, illetőleg a törvény külön nevesíti az önkormányzatokat, melyek 
ezzel kapcsolatosan kötelesek az egyes előterjesztések fontosabb indokait, alapjait 
ismertetni. Az Unió 96/82/EG irányelve alapján a törvény külön nevesíti az olyan 
vállalkozásokat, amelyek – súlyos balesetek okozására is képes – veszélyes anyagok 
feldolgozásával foglakoznak, valamint kötelezi őket kielégítő információ szolgáltatá-
sára abban az esetben is, ha tevékenységüket bővíteni, vagy fejleszteni kívánják.  

A második fejezet határozza meg a tartományi területi tervek kibocsátásának sza-
bályait, melyek alaki jogforrása Voralbergben is rendelet formáját ölti. A rendelet 
megalkotására abban az esetben kerül sor, ha a területi tervezés céljainak elérése ezt 
megköveteli. A terv alapvetően a tartomány egészére egységesen vonatkozik, azon-
ban a törvény lehetőséget biztosít az igényeknek, illetve egyes ágazati érdekeknek 
megfelelő területrészek kijelölésére is. 

A terv készítésének eljárási szabályozása nem tér el jelentősen a burgenlandi sza-
bályozástól, tehát e tartományban is figyelembe kell venni az országos, a szomszé-
dos tartományok és országok terveit, az önkormányzatok érdekeit. A tervezetet itt is 
mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, és meghatározott időtartamon belül 
biztosítani szükséges az észrevétel, javaslattétel lehetőségét minden állandó lak-
hellyel rendelkező voralbergi polgár számára. A részletszabályok teljes ismertetésé-
től eltekintve arra talán érdemes felhívni a figyelmet, hogy Voralbergben a jogalko-
tó a közszemlére tétel időtartamának csupán alsó határát vonta meg, mely legalább 
egy hónap. A közzétételi eszközök között a hagyományos információhordozók 
(tartományi, Mezőgazdasági Kamara közlönye, kifüggesztés) szerepelnek, az elekt-
ronikai eszközök igénybevételének lehetősége egyelőre nem jelenik meg a jogsza-
bályban. A közzététel tartalmi elemeit vizsgálva a burgelandi szabályozáshoz ké-
pest új elem a terv grafikai, térképes megjelenítése, melyet egyedül a hivatalos 
közlönyben nem szükséges szerepeltetni. 

A terv, illetőleg a rendelet hatálya tekintetében kimondja azt az általánosan ismert 
és alkalmazott elvet, hogy a terv nem lehet ellentétben más tartományi tervekkel, 
illetve jogszabályokkal. Új elem az a rendelkezés, amely szerint köztestületek, a 
magánjog keretein belül szabályozott alapítványok, alapok és szervezetek területi 
hatással rendelkező tevékenységének összhangban kell állnia a törvényben megha-
tározott célokkal, illetve csak a célokhoz igazodó tevékenységet folytathatnak.  

A törvény bevezeti az ún. kivételi jogosultság intézményét, mely a tartományi 
kormányt illeti. E jogkör alapján „bizonyos elképzelések kivehetők a tervből” 
(LGB1. 39/1996.), ha azok a terv céljait, illetve más területi tervezési célok elérését 
veszélyeztetik. Ezen felhatalmazás jogi természete szerint a hatósági mérlegelés 
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(diszkrecionális jog) körébe tartozik, és megfelelő határidőkhöz, körülményekhez, 
feltételekhez igazodhat. 

A terv módosítására akkor nyílik lehetőség, ha más jogszabályok változása ezt 
szükségessé teszi, vagy a terv kialakítása során figyelembe vett tényezők jelentősen 
megváltoztak. A módosítás folyamata gyakorlatilag megegyezik a terv kialakítása 
során alkalmazott eljárás jogi szabályozásával. 

A voralbergi jogszabály a területi tervezés fejezetén belül is szerepelteti az építési 
tilalom intézményét (Burgenlandban ez kizárólag a helyi önkormányzatok hatáskö-
rébe tartozik), melyet a tartományi kormány rendelet formájában állapít meg. Ez a 
tilalom viszont legfeljebb csak két évig maradhat fenn, illetve egy ízben további 
egy évvel hosszabbítható meg. A határidők lejártát, illetve a tilalom okának meg-
szűnését követően automatikusan megszűnik. 

A második fejezet záró rendelkezései között szerepelnek az idegen telkek haszná-
latáról szóló szabályok, melyek alapvetően – a nálunk polgári törvénykönyvből 
ismert – szolgalmi jog konkretizálását tartalmazzák. 

A helyi tervezés 

A törvény harmadik fejezetén belül a helyi önkormányzati tervezésre vonatkozó 
rendelkezések szerepelnek. Ezek részletes ismertetése – a burgenlandi elemzés 
során megfogalmazott indokokkal egybehangzóan – nem tűnik elengedhetetlennek. 
Általános tartalmáról kellő információt szolgáltatnak a fejezet főbb címei: 

− fejlesztési koncepció (a területhasznosítás és beépítési terv alapelveinek meg-
határozására, a kívánatos gazdasági és település szerkezetre, a közlekedési  
hálózatra stb. vonatkozóan), 

− területhasznosítási terv: 
− építési területek, az építési területek megosztása, 
− bevásárlóközpontokra vonatkozó rendelkezések, 
− üdülőövezetek, 
− szabadterületek, közlekedési területek, 
− fenntartott területek, 
− eljárási szabályok, a rendelet hatálya, kivételi jogosultság, módosítás,  

felülvizsgálat, 
− építési tilalom, idegen telkek használata, 
− döntés. 

− beépítési terv: 
− általános rendelkezések, eljárási szabályok, módosítás, 
− az építés keretei (magasság meghatározás stb.), az építés típusa (nyitott, 

zárt beépítés stb.) 
− lakóövezetre vonatkozó szabályok, 
− telkek funkciói, területi jellegű megosztása stb. 
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A tiroli területrendezési törvény 

Az osztrák területi tervezés jogszabályi vizsgálatát a tiroli területrendezési törvény 
ismertetésével zárjuk, mely egyben a legújabb (1997.) és legnagyobb terjedelmű 
jogszabály. Ez a jogszabály elnevezését tekintve ugyan nem a tervezéssel foglako-
zik, azonban tartalmát tekintve nem tapasztalható a tervezési tevékenység rendezé-
sére utaló hiány a területi tervezés címet viselő jogszabályokhoz képest. 

Alapelvek, célok 

Az első fejezet (területi szintű területrendezés) általános rendelkezései a terület-
rendezés céljait és feladatait határozzák meg. A törvény értelmében a tiroli terü-
letrendezés a tartomány rendezett és komplex fejlesztését szolgálja. A területrende-
zés célja különösen: 

− a földek takarékos és célhoz kötött használata, 
− a környezet ápolása és védelme, különös tekintettel a víz, a levegő, a föld tisz-

taságának megőrzésére, illetve a tisztaság helyreállítására, valamint a zajterhe-
lés csökkentésére, 

− az érintetlen természet megőrzése, a biodiverzitás fenntarthatóságának biztosí-
tása, a házi növény- és állatvilág természetes életterének biztosítása, a termé-
szeti és kultúrtájak sajátosságainak, szépségének és sokszínűségének ápolása 
és védelme, 

− az élettér biztosítása, különös tekintettel a településeket és a fontos közlekedé-
si utakat fenyegető természeti veszélyek tekintetében, 

− a lakott területek, az üdülőövezetek, a közlekedési útvonalak és az ökológiai-
lag különösen értékes területek védelme a veszélyes anyagok használata során 
bekövetkező balesetek ellen, tekintettel a 96/82/EG irányelvre, 

− a lakóterületeknek a lakosság lakásigényeit és megelégedését szolgáló fenntar-
tása és továbbfejlesztése, az életfeltételeket hátrányosan befolyásoló környeze-
ti ártalmak csökkentése mellett, 

− a munkaerőpiac adottságainak, a lakosság, a gazdaság – környezetvédelmet 
szem előtt tartó – igényeinek megfelelő, időszerű és a teljesítőképességet szol-
gáló fenntartása és fejlesztése. Különös tekintettel a mező- és erdőgazdálkodás 
számára szükséges területek biztosítása, az agrár-infrastruktúra javítása, az  
agrár üzemstruktúra fenntartása, az ipari területek biztosítása és a turizmus 
működtetése érdekében. 

− az üdülőterületek biztosítása, a közlekedési igények környezetvédelemnek 
megfelelő kielégítése, különös tekintettel a tömegközlekedés továbbfejleszté-
sére, a szükségtelen közlekedés csökkentésére, 

− a forrás és talajvizek védelme, a környezeti ártalmakat csökkentő, megszünte-
tő hulladékgazdálkodás, az energia takarékos és célszerű használatának biztosí-
tása, különös tekintettel a házi és megújítható energiaforrások kihasználására, 
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− a képzési intézmények fenntartása és továbbfejlesztése, különös tekintettel az 
iskolai, a kulturális és sportlétesítményekre, 

− a lakossági igények kiegyensúlyozott ellátása és fejlesztése a szociális-
egészségügyi szolgáltatások területén, 

− a lakosság és a gazdaság legszükségesebb igényeinek ellátása krízishelyzetekben, 
− az önkormányzati közigazgatás fenntartása és fejlesztése, önkormányzatok 

együttműködésének javítása. 

Tájékoztatási kötelezettség 

A célok meghatározását követően e törvény is rendezi az információszolgáltatási 
kötelezettség szabályait. E jogszabályban határozta meg legvilágosabban a jogalko-
tó azoknak a körét, akik e kötelezettség címzettje. Nem „mindenki”, és nem csupán 
a köztestületek és magánjogi szervezetek lettek megjelölve, mint az előzőekben 
ismertetett két törvény során, hanem a tartomány, valamint az önkormányzatok 
minden szerve köteles a tervezést befolyásoló minden lényeges körülményről a 
lehető legkorábban tájékoztatni a tartományi kormányt, illetve annak illetékes szer-
vét. Ugyanakkor egy ellentétes irányú kötelezettség is megfogalmazódik a szabá-
lyozás során, ahol a kötelezetti oldalon a tartományi kormány áll minden olyan 
ügyben, amely lényegesen befolyásolhatja a helyi tervek elkészítését. A törvény 
meghatározza a lényeges ügyek körét, miszerint ide tartozik minden olyan tervezési 
tevékenység és intézkedés, amely nagyobb kiterjedésű területek igénybevételére, a 
lehetséges területhasználat korlátozására, vagy megváltoztatására irányul, továbbá 
az olyan fejlesztés, amely befolyásolja a helyi területrendezési törekvéseket. 

A kisrégiók 

A tiroli törvény a tartományi és a helyi szint között egy – eddigi jogszabályokból 
ismeretlen – területi szintet, a kisrégiók szintjét is intézményesíti. A kisrégiókat a 
tartományi kormány rendelet útján, területrendezési szempontból, a természeti, 
gazdasági, szociális és kulturális adottságok alapján határozta meg. A kisrégiók 
határai az önkormányzatok és járások határait nem vághatják át. 

Helyzetelemzés, előkészítés 

A területrendezési programra vonatkozó szabályozást megelőzően a törvény két 
olyan tevékenységgel is foglalkozik, amelyek elősegítik a programalkotás eredmé-
nyességét. Az első ilyen terület az állapotfelmérés, szakszerűen szólva helyzetelem-
zés. A tartományi kormány a helyzetelemzés során rögzíti a lényeges természeti, 
gazdasági, infrastrukturális, szociális és kulturális adottságokat és ezek előre látható 
változásait. A második fontos tevékenység az előkészítés, melyet a tartományi kor-
mány szervei, illetve a kormány által megbízott egyéb szervezetek végezhetnek el. 
Ezek a szervek készítik el a helyzetelemzést, illetve annak aktualizálását, valamint 
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előkészítik a területrendezési terv alapjaira, alapelveire vonatkozó javaslatokat, 
közreműködnek egyéb technikai tevékenységek megvalósításában. A jelzett tevé-
kenységeket úgy kell megvalósítani, hogy azok az érintett ingatlantulajdonosok 
érdekeit a legkevésbé sértsék. A szükséges tevékenységekről a jogosult szervek 
írásban értesítik az érintetteket. A tulajdonosok, illetve a tulajdonosi jog gyakorlói 
tűrni kötelesek e tevékenységeket, illetőleg az azokhoz kapcsolódó telekhasználatot. 
Vita esetén e kérdésben a tulajdonos(ok) kérelmére a tartományi kormány jogosult 
dönteni. Sérelem esetén a tulajdonosok kártérítést igényelhetnek a tartománytól. 

Területrendezési program, területrendezési terv 

A területrendezési program Tirolban is rendelet formájában kerül kibocsátásra. A 
program megalkotása során figyelembe veszik azokat a helyzetelemzés során kiala-
kított célokat, alapelveket, amelyek a törvényben meghatározott területrendezési 
célokkal, alapelvekkel összhangban állnak, és a tervezési területek szabályozott 
fejlődését eredményezik. A területrendezési program intézkedései között alapvetően 
ugyanazok a célok, intézkedések szerepelnek, amelyekkel az előző két törvény 
bemutatása során már megismerkedhettünk (pl. ökológiailag értékes területek, nyers-
anyag, vízlelőhelyek, mezőgazdasági területek megőrzése, bizonyos területek bizto-
sítása az ipari, az infrastrukturális, turisztikai beruházások számára stb.). Ugyanak-
kor szükségesnek tűnik felhívni a figyelmet arra a rendelkezésre, mely szerint 
azoknak a tervezési területeknek a határai, amelyek csak a tartomány egy részére 
vonatkoznak, metszhetik a kisrégiók és az önkormányzatok határait, ha a program 
tartalma szerint ez indokolt.  

A tiroli törvény külön szabályozza a bevásárlóközpontok területrendezési prog-
ramját, s csak ezt követően tér rá az általános területrendezési program megalkotá-
sának eljárási rendjére. Az eljárási szabályok nem sokban különböznek az előző két 
törvény során már ismertetett szabályoktól, azonban a tiroli rendszerben külön 
nevesítik az önkormányzati szövetségeket és az innsbrucki városi önkormányzatot 
(az önkormányzatok és a különböző kamarák mellett), mint azon címzetteket, akik 
számára a tervezetet elküldik állásfoglalás, javaslattétel érdekében. A nevezettek 
két hónapon belül tehetnek észrevételeket és módosító javaslatokat a tervezetre. Az 
önkormányzatok polgármesteri hivatalaiban négy héten át látható a tervezet, mely-
nek véleményezésére az állandó lakhellyel rendelkező személyek mellett a telep-
hellyel, székhellyel rendelkező vállalkozások képviselői is jogosultak.  

A területrendezési program megváltoztatására – hasonlóképpen a már ismertetett 
törvényekhez – a program alapjául szolgáló tények megváltozása esetén van lehető-
ség, illetve új elemként jelenik meg a hazai alkotmányjogi, valamint a közösségi jog 
átvétele során fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges változtatá-
sok lehetősége, továbbá a fontos közérdek alapján történő módosítás esélye. 

A tiroli törvény is ismeri – hasonlóan a voralbergihez – a területrendezési prog-
ramból történő kivétel, kivonás intézményét. A szabályozás ebben az esetben vi-
szont konkrétabb, akkor nyílik rá mód, ha az adott önkormányzat írásbeli kérelmet 
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terjeszt elő, melynek alapján a tartományi kormány felhatalmazhatja bizonyos terü-
letek meghatározott célú hasznosítására, illetve használatból történő kivonására. 
Mindennek feltétele az, hogy az önkormányzat az adott igényt a rendelkezésre álló 
területen nem, vagy nem racionálisan képes kielégíteni, illetve az igény kielégítésé-
hez közérdek fűződik. A kérelemhez csatolni kell az érintett tulajdonosok nyilatko-
zatát. A döntést megelőzően a tartományi kormány meghallgatja a területrendezési 
tanács érintett bizottságát. Pozitív döntés esetén is megszűnik az önkormányzat 
jogosultsága akkor, ha hat hónapon belül nem hasznosítja a kérelemnek megfelelően 
az adott területet. 

A jogalkotó e fejezeten belül olyan további speciális területek szabályozására vál-
lalkozott, mint az üdülőterületek korlátozása, az üdülőépületek jegyzékének szabá-
lyozása, a meglévő üdülőövezetek bővítésének kérdése. Ezek után jutott el ismét 
néhány, olyan számunkra nem közömbös rendelkezéshez, mint például a területren-
dezési tervek területe, vagy a területrendezés szerveinek rendezése. A tiroli jogsza-
bály különbséget tesz a területrendezési program és a területrendezési tervek kö-
zött. Területrendezési tervek megalkotására abban az esetben van lehetőség, ha azok a 
tartomány egésze, vagy részei fejlődését segítik elő, és a területrendezési program 
nem érintette az adott területeket, témaköröket. Ezek alapján a tervek lehetnek ágaza-
tokon túlnyúló, integrált tervek, illetve ágazati, szektorális tervek. Kidolgozásukra a 
területrendezési programra vonatkozó szabályok az irányadóak, azzal az eltéréssel, 
hogy a javaslattételre rendelkezésre álló idő ebben az esetben egy hónap. 

Intézményrendszer, eljárási szabályok 

A területrendezés legfontosabb szerve – a tartományi kormányt követően – Tirol-
ban is a területrendezési tanács. Elnöke – hasonlóan a két másik tartományhoz – a 
tartományi kormány tagja. A további öt tag öt kamara képviseletében látja el teen-
dőit, egy-egy tagot pedig a Tiroli Önkormányzati Szövetség, az innsbrucki városi 
önkormányzat, az innsbrucki egyetem, az Osztrák Gyáriparosok Szövetsége, az 
Osztrák Iparegyesület területi szerve, a munkaügyi központ, a tartományi ügyész, 
valamint a kormányhivatal delegál (ez utóbbi a szakterület szerint illetékes ügyosz-
tály vezetőjét delegálja). 

A törvény – a korábban ismertetett jogszabályoktól eltérően – rendezi a kinevezés 
átfogó szabályait is. Ezek szerint a kinevezés az érintett szervezetek javaslata alap-
ján történik. A javaslatokat a kormány megválasztásától számított egy hónapon 
belül kell megtenni. Ha ezen az időn belül nem érkezik javaslat, akkor a kormány 
annak hiányában is dönt a kinevezésről. A tagsági viszony a tartományi parlamenti 
megbízatás időtartamához kötődik. A törvény felsorolja a tagsági viszony megszű-
nésének eseteit, melyek között a visszahívás esete is megtalálható. 

A jogszabály külön rendelkezik a területrendezési tanács bizottságairól, melyek 
meghatározott területekre, feladatok ellátására alakíthatók ki. 

Más tartományokhoz képest teljesen új intézményeket honosít meg a tiroli tör-
vény a járási bizottságok, valamint a regionális tanácsok formájában. 
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A járási bizottságot e törvény hozza létre oly módon, hogy minden politikai járást 
(illetőleg testületét) felhatalmaz és egyben kötelez területrendezési ügyekben törté-
nő eljárásra. A bizottság elnöke a járási testület vezetője, további tagjai a regionális 
tanácsok elnökei, azok a polgármesterek, amelyek önkormányzata önmagában egy 
kisrégiót képez, a tartományi parlament járásban megválasztott tagja, az öt kamara 
illetékes képviselői, a munkaügyi központ illetékes szervének vezetője, négy további 
tag, akik kiemelkedő szakismerettel és tapasztalattal rendelkeznek a településfejlesz-
tés és lakásügyek, az infrastruktúra-fejlesztés, a természet- és környezetvédelem, 
valamint a képzés és kultúra területén. Az innsbrucki járás bizottságának összetételére 
vonatkozóan különálló, az általánostól némiképp eltérő tagságot rendel a törvény.  

A regionális tanácsokat a kisrégiókhoz illeszkedően hozta létre e törvény. Minden 
egyes kisrégió – amely több önkormányzatot foglal magában – regionális tanácsot 
működtet. A regionális tanács feladata a kisrégió területrendezéssel kapcsolatos 
ügyeinek szakmai előkészítése. A mindenkori regionális tanács tagjai a kisrégió 
minden önkormányzatának polgármestere, további négy olyan tag, akiknek az állandó 
lakhelye a kisrégió területén van, és kiemelkedő szaktudással és tapasztalattal rendel-
keznek településfejlesztés és lakásügyek, az infrastruktúra-fejlesztés, a gazdaságfej-
lesztés, valamint a természet- és környezetvédelem területén. Legfeljebb négy olyan 
további tagja lehet a regionális tanácsnak, akik az imént jelzett területeken kívül a 
területrendezéshez kapcsolódó kiemelkedő tudással és tapasztalattal rendelkeznek. A 
tagokat – a polgármestereken kívül – a járási testület vezetőjének javaslatára a tarto-
mányi kormány nevezi ki. Az előterjesztést megelőzően a testület vezetője meghall-
gatja a kisrégió önkormányzatainak javaslatát. A regionális tanács tagjainak megbíza-
tása az önkormányzatok képviselő-testületeinek megbízatási idejéhez kötődik. Felada-
tukat mindaddig ellátják, amíg az új tagok kinevezése meg nem történik. 

A törvény az összes területrendezési szerv ügyrendjét együtt szabályozza, ami 
gyakorlatilag megegyezik a korábbi két tartomány esetén már megismert jogi sza-
bályozással (határozatképességhez legalább a tagok felének jelen kell lenni, határo-
zataikat egyszerű többséggel hozzák stb.).  

A jogszabály további részei a területrendezés helyi kérdéseivel foglakoznak, alap-
vetően technikai, rendezési szempontok alapján. E szabályok ismertetése itt sem 
tűnik alapvető fontosságú feladatnak. 

Következtetések 

Az ausztriai jogrendszer a területi tervezés jogi szabályozási feladatát az egyes 
tartományokra bízza. Ez elvileg megteremtheti a széttagoltság, az egymástól telje-
sen eltérő szabályozások kialakulásának lehetőségét, amely egy országon belül – 
főként kis és nyitott nemzetgazdaságok esetén – egyáltalán nem kívánatos állapotot 
teremthet. Ausztriában az átfogó, országos szintű tervezési jogszabály hiánya mel-
lett – a jogi szabályozás területén – mégsem alakult ki ez a nemkívánatos helyzet, 
ehelyett a koherenciát is biztosító kilenc tartományi szintű területi tervezéssel fog-
lalkozó jogszabály megalkotására került sor. A tartományi szintű szabályozás poten-
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ciális veszélye előnyöket is hordoz magában azáltal, hogy biztosítja a területi adottsá-
goknak, igényeknek, céloknak megfelelő területi jogszabály kialakításának lehetősé-
gét. Ezt a lehetőséget – az elemzett jogszabályi rendelkezések tanúsága szerint – az 
egyes tartományi jogalkotók ki is használták, és például az alapelvek, vagy a területi 
szintek meghatározása során érvényesítették saját tartományuk igényeit, érdekeit. 

A bevezető általános megállapításokon túl szükségesnek tűnik felhívni a figyel-
met olyan, a tartalomhoz kötődő, illetőleg szabályozástechnikai sajátosságokra, 
amelyek esetleg tanulságosak lehetnek a magyar jogi szabályozás kialakítása során. 

1) A jogszabály helye a jogrendszerben, illeszkedése más normákhoz 

Az osztrák jogszabályok területi szintű törvény, illetve kormányrendelet (területi 
tervezésről, területrendezésről szóló program) formájában jelennek meg a jogrend-
szerben. Hazánk esetén ilyen megoldás nyilván nem képzelhető el, hiszen területi 
szinten nincs olyan jogalkotó szerv, amely mindenki számára kötelező erejű normát 
alkothatna. Ez viszont önmagában még nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy vala-
mely központi jogalkotó szerv (például az országgyűlés, esetleg a kormány) a szá-
mára rendelkezésre álló valamely jogi norma segítségével kihirdesse a hét magyar-
országi régió saját maga által alkotott területfejlesztési, területrendezési programját. 
Az ilyen típusú megoldás egyúttal szolgálná a decentralizáció elvének (legalább 
részleges) érvényesülését és a területi sajátosságok figyelembevételét, valamint 
képes lenne biztosítani a program kötelező érvényét az adott jogszabály ereje által. 
Az alkotás (területi szintű) szabadsága és joga, valamint a jogszabályt kibocsátó 
központi szerv normaalkotáshoz fűződő joga olyan konszenzusos helyzetet eredmé-
nyezhetne, ahol együtt érvényesülhetnének a területi és az országos érdekek. 

A más normákhoz történő illeszkedés kapcsán nem mellékes az, hogy minden tör-
vény megköveteli a szomszédos tartományok, országok jogszabályainak, program-
jainak figyelembevételét. Külön érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a területi 
programok megalkotása során nem csupán a felsőbb szintű normákhoz kell alkal-
mazkodni, hanem figyelembe kell venni a helyi önkormányzatok érdekeit, tervezési 
tevékenységeit is. Ez utóbbi rendelkezéshez hasonló szabályozás mintha hiányozna 
a magyar jogalkotási gyakorlatból. 

2) Alapelvek, célok 

Az ismertetett jogszabályok viszonylag széleskörűen határozzák meg a területi 
tervezés alapelveit és céljait. Számos olyan elvvel vagy céllal találkozhatunk, ame-
lyek hazánkban különböző ágazati jogszabályokban szerepelnek. Mindemellett 
talán nem tűnik haszontalannak ezen elvek, célok területi tervezést szabályozó 
normákban való elhelyezése, hiszen így alakítható ki egy olyan logikai lánc, amely 
akár az alkotmánytól kezdődően képes megjeleníteni, kibontani azokat az elveket, 
célokat, amelyek a (komplex) területi tervezés szempontjából fontosak. Ez különö-
sen olyan esetekben lehet hasznos, amikor konkrét jogvita vagy jogértelmezés során 
elegendő a területre vonatkozó egységes jogi normára utalni, és nem szükséges más 
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ágazati jogszabályokból – esetleg nehezebben azonosítható – jogokat, kötelezett-
ségeket levezetni, illetőleg ezek hiányában az alkotmánybíróság határozatára várni.  

Az osztrák jogszabályok alapelvei, céljai az alábbi főbb területek, tevékenységek 
szerint csoportosíthatók: 

− az épített és természeti környezet védelme, 
− a kiegyenlítés elvének érvényesítése, 
− a helyes településstruktúra kialakítása,  
− a megfelelő földhasználat biztosítása, 
− az infrastruktúra fejlesztése (különös tekintettel a közlekedés, azon belül,  

a tömegközlekedés fejlesztésére), 
− a közszolgáltatások biztosítása, 
− a gazdaság fejlesztése (nevesítve az ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom), 
− közigazgatás fejlesztése. 
Fontos hozzáfűzni, hogy az esetek többségében nem csupán a célokat jelöli meg a 

jogalkotó, hanem utal az eléréshez vezető út során figyelembe veendő körülmé-
nyekre is. Ezek a körülmények túlnyomóan a környezet védelméhez kapcsolódnak 
(pl. a vízierőművek használata szintén a tájkép védelme és az ökológiai egyensúly 
megőrzése mellett lehetséges), ritka esetben fordul elő a gazdaság, a társadalom 
fejlesztése során figyelembe vehető körülmény (pl. a munkaerőpiac igényeinek 
megfelelő fejlesztés). 

Kifejezetten ugyan nem történik utalás a törvény legfontosabb céljának – területi 
tervezés – megvalósítási módjára, azonban az egyes rendelkezések alapján (pl. a 
program kialakításának, az elfogadott változat módosításának körülményei) egyér-
telműen állítható, hogy a program hosszú távra készül, ami ezáltal biztosítja az 
érintettek számára a tervezhetőséget, a nemzetgazdaság számára pedig a kiszámít-
ható, stabil működés esélyét. 

3) Eljárási szabályok 

A területrendezési, területi tervezési programok megalkotásának egyes fázisaira 
vonatkozóan az osztrák jogszabályok viszonylag részletes útmutatást adnak. A tiroli 
törvény a helyzetelemzés és az előkészítés szakaszát is szabályozza, míg a vizsgált 
másik két jogszabály a tervezet nyilvánossá tételére, a társadalom, illetőleg az érin-
tettek tervezési folyamatba történő bevonására, az érdekek, vélemények megjelení-
tésének módozataira helyezi a hangsúlyt (hivatalos közlöny, kifüggesztés, térképek, 
határidők, címzettek köre, írásos indokok stb.). A jogi szabályozás ezen formája 
példa értékű lehet a magyar jogalkotó számára is.  

A tájékoztatási kötelezettség különböző fejlettségi foka érzékelhető az egyes jog-
szabályok rendelkezései között. Alapesetben a köztestületek és magánjogi szerveze-
tek kötelesek minden olyan információ közlésére, amelyek befolyásolhatják a terü-
leti tervek tartalmát. A következő lépcső az, amikor e kötelezetti körben fellelhető 
az összes önkormányzat, illetve állami intézmény. A legfejlettebb szabályozás so-
rán nem csupán az imént felsorolt címzettek állnak a kötelezetti oldalon, hanem 
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maga a tartomány is, a helyi tervek vonatkozásában számára rendelkezésre álló 
érdemi információk tekintetében. A viszonosság ily módon történő megjelenítése, 
ismét mintaértékű lehet a magyar szabályozás számára. 

Talán az a kérdés sem mellékes, amely az előkészítésre, illetve a program kidol-
gozására vonatkozik a program elkészítésére való jogosultság, felhatalmazás szem-
pontjából. Jelen pillanatban az készít hazánkban területfejlesztési programot, aki 
akar, illetve akit ezzel megbíznak. Ez némiképp jelzi a programoknak tulajdonított 
jelentőséget és rosszabb esetben a programok minőségét is. Ezzel szemben a rende-
zési-tervezési tevékenység elvégzésére nem mindenki jogosult, és – a fejlesztési 
tevékenységekkel kapcsolatosan – az is érzékelhető, hogy például az uniós források, 
fejlesztések kezelésének feltétele egy akkreditációs folyamat. Talán nem lenne 
haszontalan a fejlesztési, rendezési tevékenységek alapjául szolgáló programok 
potenciális alkotóival szemben is egy követelményrendszert felállítani, amely eset-
leg hozzájárulhatna a minőségibb programalkotás kialakulásához. 

4) Intézményrendszer 

A területrendezés, területi tervezés intézményrendszere szerves része a jogalko-
tásnak, a jogalkotási folyamatnak, így maguk a szervezetek is a jogi normák kibo-
csátására jogosult szervek (tartományi parlament, illetve kormány) intézményrend-
szeréhez, olykor intézményrendszerébe illeszkednek. Ez a tény – a kormány után a 
legfontosabb intézmény – a területi tervezési, területrendezési tanács tagságán belül 
a vezető tisztségek kormánytagok által történő betöltése útján jut kifejezésre. Mind-
emellett az osztrák jogalkotó törekszik a társadalmi érdekek mind szélesebb körű 
megjelenítésének biztosítására, melyet a kamarák, a különböző érdekszövetségek és 
egyesületek, valamint a helyi önkormányzati társulások képviselete útján biztosít. 
Az egyes érdekek és szereplők közötti helyes képviseletei arány megválasztása nem 
könnyű feladat, melynek eredménye a működés, a működőképesség vizsgálata 
során mérhető, a törvény szövegéből legfeljebb csak sejthető. 

Az osztrák jogalkotó viszonylag részletesen rendelkezik a tagsági megbízatás el-
nyerésének módjairól, illetve a szervezetek ügyrendjéről. A magyar jogalkotó – 
például a társadalmi, szakmai szervezetek különböző döntésekbe, szervekbe történő 
bevonása során – sokkal elnagyoltabban foglakozik e kérdésekkel, bár fontosságuk 
egyáltalán nem tűnik elhanyagolhatónak. 

5) A jogszabály hatálya 

A törvény, a rendelet érvényesülését biztosító rendelkezések szokásos körén túl a 
vizsgált jogszabályok tartalmaznak némi többletet. A jogszabály nem csupán köte-
lező a címzettekre nézve, de a rendelkezések azt is kimondják, hogy a területi  
folyamatokat befolyásoló tevékenység csak a törvény céljaira való tekintettel foly-
tatható. Hazánkban ilyen típusú szabályozás főként az alacsonyabb szintű ágazati 
jogszabályok körében, ott is konkrét esetekre vonatkozóan jelenik meg (leírják egy 
konkrét tevékenység folytathatóságának feltételeit, módját stb.). Magasabb szintű 
jogszabályok valamely tevékenységtől való tartózkodást irányoznak elő (pl. Btk.), 
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vagy éppen általánosabb és diszpozitív módon szabályozzák az egyes tevékenysé-
gek megvalósíthatósági módjait (pl. Ptk.). Talán megfontolásra érdemes – például a 
területfejlesztési törvényben – olyan rendelkezés beépítése, amely előírja, hogy a 
területi folyamatokat érdemben befolyásoló fejlesztési tevékenység csak a törvényben 
meghatározott célok mentén folytatható. Ennek előnye lehet a fejlesztési tevékenysé-
gek mederbe terelése, összehangolása, hátránya viszont a bürokrácia reálfolyamatok-
ba történő – sokszor negatív hatású – beavatkozási lehetőségének biztosítása. 

A hatály kapcsán érdemes utalni a programból való kivétel lehetőségére, ponto-
sabban annak feltételeiről szóló szabályozásra. Amennyiben hazánkban sor kerül 
hasonló jogintézmény bevezetésére, akkor – az osztrák rendelkezésekhez hasonlóan 
– minimálisan szükségesnek tűnik a közérdek és az igénykielégítés más módon nem 
teljesíthetőségének feltételkénti beépítése. 

6) Speciális rendelkezések 

A vizsgált jogszabályok területi tervezéssel foglalkozó részein belül találhatók 
bizonyos speciális rendelkezések, amelyek kifejezetten csak a tervezés egy részterü-
letével foglalkoznak, vagy pedig – az általános jogszabályi felépítéstől eltérően – új 
intézményeket, tartalmi elemeket jelenítenek meg. A tervezés részterületeire vonat-
kozó rendelkezések alapvetően technikai, rendezési irányultságúak és az alábbiak 
szerint összegezhetők: 

− bevásárlóközpontok szabályozása, 
− fenntartott területek, 
− építési tilalom szabályozása, 
− üdülő övezetekre vonatkozó rendelkezések. 
A területi tervezés általános tartalomtól eltérő – többnyire csak egy-egy jogsza-

bályban megtalálható – elemei az alábbiak: 
− területi kutatás szabályozása, 
− fejlesztési program intézményesítése (a területrendezési programon túl), 
− kisrégiók területi szintje, 
− regionális tanácsok és járási bizottságok intézménye, 
− területrendezési terv (a területrendezési program mellett). 
Hazánk szempontjából talán tanulságos, hogy Ausztriában a területi kutatásoknak 

tulajdonítanak akkora jelentőséget és fontosságot, hogy azt egy tartományi törvény 
szintjén is szerepeltessék. A magyar közigazgatási, területfejlesztési reformmal 
kapcsolatosan érdekes lehet a kisrégiós területi szint és intézményrendszer, mely 
némiképp hasonlít a magyar kistérségek jelenlegi területi egységéhez, és bizonyos 
tekintetben példája lehet a kistérség jövőbeni intézményrendszerének. Külön érde-
mes felhívni a figyelmet az osztrák regionális tanács összetételére (polgármesterek, 
kamarák, társadalmi szervezetek, szakértők), mely széles társadalmi bázison nyug-
szik, míg a leendő magyar kistérségi tanács összetétele egyelőre bizonytalan, a 
jogszabálytervezetek alapján a társadalom részvételének ilyen szintű biztosítása 
nem prognosztizálható.  
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A vizsgált jogszabályok bemutatásának lezárásával, illetőleg a fontosabb követ-
keztetések kifejtésének befejezése mellett megállapítható, hogy az egyes tartományi 
törvények területi tervezésre vonatkozó részei elősegíthetik mind a hazai értelem-
ben vett területfejlesztés, mind pedig a területrendezés – különösen az alapelvek, 
célok meghatározására vonatkozó – jogszabályi rendezését. Az osztrák programo-
zási gyakorlat leginkább a rendezési jellegű feladatok megvalósítása során támasz-
kodik az ismertetett törvényekre, tekintettel arra, hogy Ausztriában a területhaszná-
lat problémái sokkal jelentősebbek, mint a gazdaságfejlesztés gondjai. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy a törvények alapelvei, céljai ne lennének alkalmasak – 
akár a hazai – a területfejlesztési programozás gyakorlati tevékenységének megala-
pozására is. Az ismertetett rendelkezések jelentős része, valamint az osztrák jogal-
kotói szemlélet (pl. a társadalmi részvétel biztosítása tekintetében) mindenképpen 
figyelemre méltó lehet a magyar jogalkotó, a magyar jogalkotás számára. 
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TÉRTÖRTÉNET 

A TÉRSZEMLÉLET VÁLTOZÁSA A MAGYAR  
KATONAI STRATÉGIÁBAN 1920-TÓL NAPJAINKIG 

(The Change of Space-perception in the Hungarian Military 
Strategy from 1920 to Nowadays) 

HORVÁTH ATTILA  

Kulcsszavak: 

geopolitika    katonai stratégia    földrajzi tér 

Magyarország geopolitikai helyzetében a 20. században többször történt jelentős változás. Ezek a fordu-
lópontok meghatározták a magyar katonai stratégia tartalmát is. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a 
geopolitikai helyzet átalakulás hogyan hatott a katonai stratégia térszemléletére a trianoni békeszerző-
déstől napjainkig.   
 

Magyarország földrajzi tere a trianoni békeszerződés életbe lépese után az 1938 és 
1941 közötti területgyarapítások miatt a második világháború végéig ideiglenesen 
változott. A második világháborút lezáró, 1947. február 10-én aláírt párizsi béke-
szerződés következtében újabb területcsökkenés következett be. A tér „viszonyla-
gos” változatlansága mellett Magyarország geostratégiai helyzetében többször 
jelentős változás állt be. A katonai stratégia térszemléletét elsősorban a politikai, 
gazdasági és társadalmi szempontok határozzák meg. Hibát vét az a politikai és 
katonai vezetés, amely a katonai stratégiai célkitűzések megfogalmazásakor és 
megvalósításakor a földrajzi tér természeti és társadalmi viszonyait figyelmen kívül 
hagyja. A katonai stratégia elméletével foglalkozó olyan kiváló szakemberek is, 
mint a porosz Clausewitz (19. század), vagy Liddel Hart (20. század) felismerték a 
politika meghatározó szerepét a stratégiai katonai döntések meghozatalában. Az 
állam politikai mozgásterét szűkíti, vagy tágítja a nemzetközi környezet. A tanul-
mány azt vizsgálja, hogy a trianoni békeszerződés után milyen hatások alapján és 
hogyan változott a magyar katonai stratégia térszemlélete.   

A trianoni békeszerződés hatása a katonai stratégia térszemléletére 

Az első világháborút lezáró Versaillesi-i békerendszer részeként az 1920. június 
4-én aláírt trianoni békeszerződés gyökeresen megváltoztatta Magyarország geopo-
litikai helyzetét. Az ország visszanyerte ugyan függetlenségét, de megfosztották 
területének több mint kétharmadától és lakosságának több mint felétől. Az ország 
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elveszítette korábbi közép-hatalmi státuszát, és gyakorlatilag a teljes politikai és kato-
nai elszigeteltség állapotába került. A szinte hermetikus külpolitikai izoláltság álla-
pota az Olaszországgal 1927. április 6-án aláírt barátsági szerződésig maradt fenn.  

1921. június 7-én a román−jugoszláv együttműködési megállapodás aláírásával 
befejeződik a kétoldalú államközi szerződésekkel létrehozott, Csehszlovákiát,  
Romániát és Jugoszláviát magában foglaló kisantant szövetség létrehozása. A fran-
cia nagyhatalmi törekvések eredményeként megalakított politikai és katonai szövet-
ség azt a célt szolgálta, hogy a térségben biztosítsa a Versaillesi-i békerendszer által 
teremtett status quo fennmaradását. Magyarország vonatkozásában ez azt jelentette, 
hogy a területi revíziós törekvések megvalósításakor a kisantant államok összehan-
golt diplomáciai és katonai fellépésével kellett számolni. 

A béketárgyalások során a győztes antanthatalmak az utódállamok politikai, gaz-
dasági és katonai életképességének biztosítására törekedtek. A békeszerződés kö-
vetkeztében Magyarország elveszítette korábbi nyersanyagforrásai jelentős részét. 
A területvesztés gazdasági szempontból nemcsak az ipart érintette, hanem a mező-
gazdaság és a feldolgozóipar első világháború előtt kialakult kapcsolatrendszerében 
is arányeltolódást eredményezett (Földes 1928).   

A békediktátum – a hadászatban is oly fontos – közlekedési hálózat szerkezetében is 
gyökeres változásokat eredményezett. Horvátország kiválásával Magyarország meg-
szűnt tengerparti ország lenni, de elveszítette jelentős belvízi kikötőit is. A trianoni 
békeszerződés miatt olyan fontos vasúti csomópontok és regionális központok kerül-
tek az országhatáron kívülre mint Komárom, Kassa, Szatmárnémeti, Nagyvárad, 
Temesvár és Szabadka. Ezek a városok közigazgatási és közlekedési súlyuk mellett 
katonai jelentőséggel is bírtak. Ez ugyanis lehetőséget teremtett az utódállamoknak 
arra, hogy a magyar határ közelében jelentős katonai erőt állomásoztassanak (Málnási 
1925). A vasúti- és közúti közlekedésben katonai szempontból Magyarország került 
kedvezőbb helyzetbe, mert az utódállamoknak nem volt kiépített kapcsolata az anya-
ország(ok) és a Magyarországtól elcsatolt részek között (Horváth 2002b). 

A trianoni békeszerződés jelentősen korlátozta Magyarország katonai erejét is. A 
győztes hatalmak egy 35 000 főből álló, önkéntes jelentkezés alapján feltölthető 
haderő hadrendbe tartását engedélyezték. A korszerű tüzérségi-, repülő-, páncélozott 
eszközök rendszeresítésének tilalmával korlátozni kívánták a korszerűnek számító 
fegyvernemek létrehozását is. A mozgósítás előkészületeinek és a vezérkari szerveze-
tek működésének tiltásával, Magyarország számára a trianoni békeszerződésben en-
gedélyezett fegyveres erő kizárólag csak karhatalmi tevékenységre volt alkalmas.  

A határok kijelölése védelmi szempontból sem szolgálta Magyarország érdekeit. 
A határvonal hossza az ország területének nagyságához képest aránytalanul 
megnövekedett, 1000 km2 területre eső hossza a háború előtti 12,8 km-ről 18 km-re 
nőtt, miközben a természetes határszakasz aránya 85%-ról 25%-ra csökkent (Fodor 
1928). A területcsökkenés miatti határváltozás katonai értelemben Budapestet foko-
zottan veszélyeztetett várossá tette, ugyanis a főváros légvonalban 35 km, száraz-
földön 55−70 km közelségbe került Csehszlovákiához. Figyelembe véve azt, hogy a 
trianoni békeszerződés után az ország politikai, gazdasági, közigazgatási, közleke-
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dési és kulturális értelemben még inkább centralizált lett, háború esetén Budapest 
megtartása fontosabbá, ugyanakkor bonyolultabbá vált. Katonaföldrajzi szempont-
ból az új határszakaszok nyitottsága miatt a nehezebben védhető román és jugoszláv 
határszakaszok kijelölését is kedvezőtlennek lehet ítélni. 

A területi revízió hatása a katonai stratégia térszemléletére 

A magyar közvélemény nem volt képes feldolgozni a trianoni békediktátum igaz-
ságtalanságait. A „Mindent vissza!” jelszó azonban azt az állítást támasztja alá, 
miszerint a politikai elit egyenlőségjelet tett a nem magyar nyelvű és a magyar 
nyelvű területek elvesztése közé (Bibó 1986). A politikai propaganda természetesen 
a békés revízió gondolatát hirdette, melynek lehetőségét egy új európai rendezési 
folyamathoz igazítva sem a politikusok, sem a tudósok nem zárták ki (Teleki 1986). 
Az állami politika rangjára emelt és kiemelt célként kezelt revíziós törekvések ka-
tonai eszközökkel való realizálását sem zárták ki. Ezért az ország helyszíni katonai 
ellenőrzése ellenére, a tiltó rendelkezéseket kijátszva, már az 1920-as évek első 
felétől rejtett fegyverkezésbe kezdtek. A rejtett hadseregfejlesztés és a revíziós 
törekvéseket szolgáló katonai stratégia kialakítása számára kedvező fordulatot je-
lentett a helyszíni katonai ellenőrzés felfüggesztése 1927. március 31-én.  

A Szövetségközi Ellenőrző Bizottság távozása kedvezőbb lehetőségeket teremtett 
a megengedettnél nagyobb békelétszámú hadsereg kialakítására és a háborús sze-
mélyi, anyagi és technikai kiegészítés, az ún. mozgósítás előkészítésére (Dombrády 
1996). Ennek ellenére a trianoni békeszerződés katonai rendelkezései és a kisantant 
egyeztetett hadászati tervezése miatt a szomszédos államok katonai fölénye állan-
dósult. Ez döntően befolyásolta és korlátozta a magyar haderő alkalmazhatóságát. 
Az 1920-as évek kezdetétől a magyar vezérkar háborús tervezésének alapgondolata 
a következő volt: megelőző támadást előkészíteni valamelyik kisantant ország ellen. 
Ezzel a kisantant országok katonai felvonulásának zavarását és megakadályozását 
akarták elérni. A látszólag merész elképzelések ellenére a magyar vezérkar tisztá-
ban volt a térség Magyarországra nézve kedvezőtlen erőviszonyaival, és egyetlen 
kisantant országgal vívott háborúban is csak kezdeti siker elérésére tartották alkal-
masnak a magyar haderőt. 

A közvetlen katonai ellenőrzést követően az intenzívebb rejtett fegyverkezés lehe-
tőséget teremtett a katonai stratégiai elképzelések újragondolására (Dombrády 
1996). Az 1920-as évek végén kialakított katonai stratégia egy, Csehszlovákia vagy 
Jugoszlávia ellen végrehajtott megelőző támadással számolt. A feltételes mód eb-
ben az esetben azt jelentette, hogy csak az egyik ország ellen indított volna táma-
dást a hadsereg, a másik ország ellen védelemre rendezkedett be. Románia ellen a 
vezérkar nem tervezett átfogó támadó hadműveletet. Az erre a hadszíntérre csopor-
tosított erők feladata a határbiztosításra és a halogató védelemre korlátozódott 
(Horváth 2002b). A katonai stratégia ilyen módon való kialakításával a politikai és 
katonai vezetés az esetleges háború időtartamának meghosszabbítását és Budapest 
megtarthatóságának időbeni kitolását akarta elérni. A nemzetközi politikai helyzet 
kedvező alakulása esetén a részleges területi revíziót is lehetségesnek tartották. Ezt 
a feltevést arra alapozták, hogy valamennyi kisantant-hatalomnak volt Magyar-
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országon kívül is ellensége. Egy Közép-Európában és a Balkánon bekövetkező fegy-
veres konfliktus kitörésekor a korábban meglevő, vagy a Versaillesi-i békerendszer 
által gerjesztett német−csehszlovák, román−szovjet, román−bolgár, görög−jugoszláv 
és olasz−jugoszláv ellentétek miatt számítani lehetett a válság kiszélesedésére (Hor-
váth 2002a), aminek a megoldása valamilyen formában a revízióhoz vezet.  

A két világháború közötti politikai és katonai stratégia szerint Magyarország fő el-
lensége Csehszlovákia lett. Annak ellenére alakult így, hogy a legnagyobb magyar 
területi követelés Romániával szemben fogalmazódott meg. A Csehszlovákia vagy 
Jugoszlávia ellen indított megelőző támadást a földrajzi viszonyok tették indokolttá. 
A csehszlovák és jugoszláv hadsereg felvonulását eredményesebben lehetett zavarni, 
ráadásul ezekhez a határokhoz Budapest kisebb távolságra esett. Az a tény, hogy a két 
világháború között a kisantant-hatalmak közül Csehszlovákia vált Magyarország fő 
ellenségévé, jól példázza, hogy a földrajzi tér viszonyai esetenként jobban meghatároz-
zák a katonai stratégia alakulását, mint a politikai, gazdasági és kulturális érdekek. 

A vezérkar tervei szerint a Csehszlovákia elleni támadáskor, az ún. „Cs” esetben a 
mozgósítás 6. napján indított támadás főirányát a Léva−Nyitra vonal, mellékirányát a 
Letkés−Érsekújvár vonal képezte. A Jugoszlávia ellen indított támadás − az ún. „J” 
eset − feladata volt megakadályozni a jugoszláv haderő felvonulását a Duna vonalában, 
kijutni a Ferenc-csatorna körzetébe, és birtokba venni a baranyai háromszöget és a Mu-
raköz vidékét. Ebben az irányban a baranyai háromszög és a Muraköz jelentősége poli-
tikai földrajzi szempontok alapján erősödött meg. A katonai vezetés ezek elfoglalásával 
kívánta megelőzni a trianoni béketárgyalásokon is megfogalmazódott szláv korridor 
megteremtésére vonatkozó csehszlovák–jugoszláv terveket (Horváth 2002b).  

A katonai stratégiai tervek megvalósításának az alapját az a közlekedés-földrajzi 
felismerés képezte, hogy a szomszédos kisantant-hatalmaknak még az 1930-as évek 
elején sem volt megfelelő közlekedési kapcsolata a Magyarországtól elcsatolt or-
szágrészekkel. Így haderejüket lassabban tudták felvonultatni, mint Magyarország 
(Horváth 2002b). Ez azt jelentette, hogy adott térben (hadszíntéren) a mozgósítást 
követő harmadik hétig ellensúlyozni lehetett a kisantant-hadseregek nyomasztó 
erőfölényét (1. táblázat). 

1. TÁBLÁZAT 
Magyar szempontból a katonai erőviszony számított alakulása a kisantant-államok 

elleni háborúban a tér és az idő egymáshoz való viszonya alapján 
(Expected Development of the Military Power Relations in a War against Little Entente 

Countries on the Base of the Relation of Space and Time from the Hungarian view) 
Várható had-

színtér 
Erőarány a 
mozgósítás  
7. napján 

Erőarány a 
mozgósítás  
9. napján 

Erőarány a 
mozgósítás  
10. napján 

Erőarány a 
mozgósítás  
20. napján 

csehszlovák 1:2/3 1:3/4 1:1 1:3 

jugoszláv 1:2 1:2 — 1:4 

román 1:2/3 1:1 1:2x 1:3 

Forrás: Az HL. Vkf. Eln. 1.o, 1999/1/1929/Hr. irat felhasználásával saját szerkesztés.  
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A magyar katonai stratégia térszemléletének változása  
a területgyarapítások és a második világháború alatt 

Darányi Kálmán miniszterelnök 1938. március 5-én Győrben elhangzott beszédé-
ben meghirdette Magyarország nagyszabású fegyverkezési programját. Az ún.  
győri-programban öt év alatt 1 milliárd pengőt irányoztak elő a fegyverkezésre 
(Domrády 1986). A hadseregfejlesztéssel elsősorban a területi revíziós célok meg-
valósítását kívánták katonai oldalról megalapozni. Az európai hatalmi átrendeződés 
eredményeként változott Magyarország helyzete is. A kisantant-államok az 1938. 
augusztus 29-én aláírt bledi egyezményben elismerték Magyarország fegyverkezési 
egyenjogúságát. 

A kisantant súlyának csökkenése, majd megszűnése után Magyarországnak újabb 
hatalmi tényezővel kellett számolnia, Ausztria Németországhoz való csatolásával az 
Anschluss után. Azáltal, hogy Magyarország a nagyhatalmi törekvéseit érvényesí-
teni kívánó Németország szomszédjává vált, ez meghatározta a külpolitikai és kato-
nai stratégiai mozgástér manőverezési lehetőségeit is. Ezt a magyar politikai vezető 
körök is felismerték, és óvakodtak a német érdekekkel szembeni nyílt szembenál-
lástól (Bethlen 1986). 

A bledi egyezmény aláírása után kiéleződött a csehszlovák–magyar viszony. A 
területi vitákat a müncheni egyezmény alapján német–olasz döntőbíróság ítélete 
rendezte, miután Franciaország és az Egyesült Királyság kormánya lemondott a 
döntőbíráskodásban való részvételről. Az első bécsi döntés alapján Magyarország-
hoz csatolták a Felvidék déli részét. A magyar politikai és katonai vezetés elégedet-
len volt az elért eredménnyel, és már 1938. novemberében kísérletet tettek Kárpát-
alja visszafoglalására. A támadás megindítása ekkor német nyomásra elmaradt. Ezt 
a területet a Magyar Királyi Honvédség − német jóváhagyással − 1939. március 15. 
és 17. között foglalta el. A Kárpátalja megszállásával kapcsolatos politikai döntés 
meghozatalakor a magyar kormány lépéskényszerbe került, mert a támadás kése-
delmes megindítása azzal a következménnyel járt volna, hogy a németek a Huszton 
megalakítandó ruszin államot ismerték volna el (Domrády 1986). A németek bár 
Kárpátalja visszafoglalását támogatták, azt azonban megakadályozták, hogy a fel-
vonult magyar haderő a Felvidék újabb területeit szerezze vissza Szlovákiától.    

A Kárpátalja elfoglalásával kialakult közös magyar–lengyel határ feletti öröm 
nem sokáig tarthatott. 1939. szeptember 17-én a „Molotov–Ribbentrop paktum” 
titkos záradékában foglaltak szerint a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot, és 
elfoglalja az ország keleti részét. Ennek következtében először lett Magyarország a 
kommunista Szovjetunió szomszédja. A magyar kormány igyekezett jószomszédi 
viszonyt kialakítani a Szovjetunióval. Erre érdekei is ösztönözték, hiszen a kiélező-
dő szovjet−román ellentét az újabb stratégiai cél, Erdély visszaszerzését szolgálta. 
Magyarország igyekezett kihasználni a Románia ellen irányuló szovjet diplomáciai 
és katonai lépéseket. A magyar kormány arra törekedett, hogy amennyiben a román 
kormány teljesíti a Besszarábiát és Észak-Bukovinát érintő szovjet követeléseket, 
akkor érvényesíti területi igényeit Romániával szemben. 1940 júliusának első felé-
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ben elkezdődött a teljes magyar haderő felvonultatása − 3 hadsereg és közel 500 ezer 
katona − a román határra. A Szovjetunió 1940. június végén bevonult az általa köve-
telt román területekre. Ez katonailag kedvező alkalmat jelentett Románia megtáma-
dására, de ettől a lépéstől Hitler óva intette Teleki Pál miniszterelnököt (Dombrády 
1986). A román és magyar tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért a háború 
elkerülhetetlennek látszott. Egy román–magyar konfliktus viszont ellenkezett Né-
metország nagyhatalmi érdekével, és olasz segítséggel döntőbíróság elé kényszerít-
tették a szembenálló feleket. A bécsi Belvedere palotában 1940. augusztus 30-án 
kihirdetett második bécsi döntés Magyarország javára ítélte Észak-Erdélyt.  

A német támogatással békésen szerzett területekért „súlyos” árat kellett fizetni. 
Magyarország a német szövetségi rendszer tagjává vált, és 1940. november 20-án 
elsőként csatlakozott a Háromhatalmi Egyezményhez, melyhez rövidesen 
szomszédaink is csatlakoztak. Belgrádban az ország csatlakozása miatt 1941. már-
cius 27-én megbukott a németbarát kormány. Ez veszélyeztette a tervezett Szovjet-
unió elleni támadás délkeleti szárnyát, ezért úgy döntöttek, hogy a Görögország 
ellen tervezett hadműveletet kiszélesítik Jugoszlávia ellen. A magyar politikai veze-
tés az 1940. december 12-én kötött jugoszláv–magyar örökbarátsági szerződés 
ellenére, ha vonakodva és feltételekhez kötve is, de hozzájárult a Jugoszlávia elleni 
hadjáratban való részvételhez (Dombrády 1986).  

A területgyarapítások lefolyását azért ismertettük bővebben, hogy érzékeltessük a 
német befolyás kiterjesztését a magyar külpolitikára és azon keresztül a katonai 
stratégiára. Ebben rejlett Teleki Pál személyes tragédiája is, aki már a második 
bécsi döntést követően rájött arra, hogy a német befolyás kiterjesztése súlyos kö-
vetkezményekkel jár. A Jugoszlávia megtámadásával kapcsolatos döntésben még 
részt vett, majd 1940. április 3-ra virradó éjszaka öngyilkos lett. Magyarország 
tulajdonképpen a térségben folytatott „oszd meg és uralkodj” német politikának 
köszönhetően valósíthatta meg területi revíziós céljainak egy részét. 

Magyarország katonai stratégiája a második világháborúban 

Magyarország, bár erre a németek még nem kényszeríttették, 1941. július 27-én a 
máig tisztázatlan kassai bombázás ürügyén csatlakozott a Szovjetunió elleni hábo-
rúhoz. Ez a lépés azt bizonyítja, hogy a politikai döntések, még ha rossz katonai hely-
zetelemzésen alapulnak is, rövid idő alatt alapvetően módosíthatják a katonai straté-
giát. Magyarország a Szovjetunió elleni háborúban olyan ellenség ellen és olyan 
hadszíntéren keveredett háborúba, amelyre korábban nem készítette fel a fegyveres 
erejét. A háborúba sodródásunkkal, valószínűleg a gyors siker reményében, ismét 
vállaltuk a koalíciós háború minden kockázatát. A keleti frontra kiküldött magyar 
kontingensek úgy illeszkedtek a német vezetési és ellátási rendszerhez, hogy államkö-
zi szerződések nem garantálták a német haderővel való együttműködés tartalmát.  

A tengelyhatalmak előzetes várakozásával szemben 1941-ben nem sikerült a 
Szovjetunió elleni háborút befejezni. Így a Barbarossa-tervhez való csatlakozást 
szorgalmazó németbarát magyar politikai és katonai körök számítása sem vált be. 
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Alig, hogy megkezdődött a súlyos személyi és anyagi veszteségeket szenvedett 
gyorshadtest hazaszállítása, 1942 januárjában világossá vált, hogy a háborúban a 
nagyobb arányú részvételt immáron a legfelsőbb német vezetés követeli. 1942 ja-
nuárjában a keleti fronton tavasszal felújítandó hadászati támadáshoz gyakorlatilag 
a teljes magyar haderő rendelkezésre bocsátását követelték. A tárgyalások során a 
németek a zsarolástól sem riadtak vissza. Homályos célzásokkal adták a magyar 
tárgyaló partnerek tudtára, hogy nem lehet a követelés elől teljesen elzárkózni. A 
területgyarapítás lezáratlanságának emlegetésével zsarolták Magyarországot, utalva 
arra, hogy az erdélyi kérdés végleges rendezésében Németország támogatását csak 
akkor lehet elérni, ha az ország nem marad ki a Szovjetunió elleni háborúból. 

A tárgyalások azzal az eredménnyel zárultak, hogy a felek megállapodtak a  
2. magyar hadsereg keleti frontra küldéséről. A megbeszélések során a magyar 
diplomaták és tábornokok arra törekedtek, hogy minél nagyobb erőt tartsanak az 
ország területén (Szabó 1994). Annak ellenére, hogy 1941. július 28-án Magyaror-
szág belépett a Szovjetunió elleni háborúba, 1944-ig a magyar katonai stratégia 
központi kérdése nem „Oroszország” volt. A kiélezett román−magyar kapcsolatok 
miatt számítani lehetett a háborúra a két ország között. Emiatt a politikai és katonai 
vezetés elsődleges célja az erők tartalékolása lett (Dombrády 1996). A magyar kato-
nai stratégia térszemléletét tehát sokkal inkább egy esetleges Románia elleni háború 
határozta meg. Ez nem azt jelentette, hogy a 2. magyar hadsereggel a magyar vezér-
kar nem foglakozott. A mozgástér ebben a kérdésben szűknek bizonyult, mert a had-
sereg a keleti arcvonalon német hadműveleti irányítás alá tartozott. Így a 2. magyar 
hadsereg ellátásának lehetőségeit és feladatát a német parancsnokságok szabták meg. 

Az erők visszatartása a kormányzati politika rangjára emelkedett. Kállay Miklós 
kormányának az volt a fő kül- és katonapolitikai célkitűzése, hogy Magyarország 
minél ütőképesebb hadsereggel rendelkezzen. Ezt az is szükségessé tette, hogy 
1942 végén, 1943 elején a szövetségesek a tengelyhatalmakkal folytatott háborúban 
valamennyi hadszíntéren fölénybe kerültek. A magyar vezérkar, már 1942 végén 
számolt egy esetleges angolszász partraszállással a Balkánon, amelynek közvetlen 
hadműveleti céljaként a román olajmező megszerzését jelölték meg (Dombrády 
1986). A 2. magyar hadsereg katasztrofális veresége után sikerült elérni a megma-
radt erők hazahozatalát. Magyarország elutasította a németek újabb harcoló sereg-
testek küldésére vonatkozó követelését. Geopolitikai megfontolásból csak a keleti 
frontra irányítottak megszálló erőket, a Balkánra nem, mert az az angolszász politi-
kai körök szimpátiájának a végleges elveszítésével járt volna.  

Az angolszász hatalmak 1943. július 10-i szicíliai partraszállása, majd Mussollini 
rendszerének bukása és a szövetségesek előretörése Dél-Olaszországban tovább 
erősítette a magyar vezető körökben azt a várakozást, hogy a szövetségesek hama-
rosan a Balkánon is partraszállnak. Ebben az esetben Magyarország minél jobb 
geostratégiai helyzetének elérése érdekében a németek elleni katonai szembefordu-
lással is számoltak (Dombrády 1986). A politikai és katonai elemzések nem voltak 
alaptalanok, azonban a német hadvezetés 1943 második felében még képes volt 
arra, hogy a szövetségesek előretörését jelentős mértékben lelassítsa. A balkáni 
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partraszállás tervét Winston Churchill angol miniszterelnök is szorgalmazta, mert 
így akarta elejét venni a Szovjetunió háború utáni terjeszkedésének Közép- és  
Kelet-Európában. 

Magyarország német megszállásának következményei 

Németország nem engedhette meg magának, hogy Magyarország kiváljon a hábo-
rúból. Magyarország közlekedési kapcsolatai a Balkánnal és Romániával stratégiai 
szempontból a hitleri vezetés számára Dél-Európa megtartását és a keleti front déli 
szárnyának stabilitását, valamint a román olajhoz való hozzáférést jelentette. Ebben 
az időszakban a mezőgazdasági termékek és a bauxit miatt Magyarország gazdasági 
szempontból is nélkülözhetetlenné vált Németország számára. Mivel a Kállay-
kormány diplomáciai közeledése az angolszász hatalmakhoz a németek tudomására 
jutott, Hitler 1943 őszén elhatározta Magyarország megszállását. A több változat-
ban elkészült Margarethe hadműveleti tervben számoltak a szlovák és román rész-
vétellel is (Vargyai 2001). Ezt a változatot azonban elvetették, és 1944. március  
19-én Németország gyakorlatilag ellenállás nélkül szállta meg Magyarországot. A 
német megszállás nem járt a függetlenség teljes elvesztésével, de németbarát erők 
előretörésén és más eszközökön keresztül garantálta, hogy Magyarország erőforrá-
sai és közlekedési vonalai Németország rendelkezésére álljanak. 

Magyarország közvetett módon 1944. április 3-án hadszíntérré vált, az angolszász 
légierő ezen a napon bombázta először a már kijelölt és felderített célpontokat, 
elsősorban közlekedési csomópontokat és hadiipari központokat. A bombázások és 
a keleti fronton elért szovjet katonai sikerek arra kényszeríttették a beszűkült moz-
gástérrel rendelkező katonai stratégia alakítóit, hogy felgyorsítsák a Kárpátok hágó-
in és völgyein az Árpád-vonal és más erődvonalak kiépítését. A szövetségesek 1944. 
június 6-i normandiai partraszállása szertefoszlatta azokat a reményeket, hogy Ma-
gyarország határait az angolszász erők érik el előbb. A Kárpátokban az erődítési 
munkálatoknak az volt a célja, hogy a szovjet csapatok a hegység elérése után a betö-
rés helyett a megkerülést válasszák délről, illetve északról (Szántó–Lengyel 2000). 

A szovjet hadvezetés 1944. augusztus 20-án megindította az iasi–kisonyovi táma-
dást. A támadás eredményeként augusztus 23-án Bukarestben megbukott Ion 
Antonescu marsall rezsimje, és Románia a szövetségesek oldalára állt át. A német 
vezetőköröket is alaposan meglepő politikai lépés lehetővé tette a 2. és 3. Ukrán 
Front csapatainak gyors előretörését a Duna-medencébe. Ez katonai szempontból 
azt az eredményt hozta, hogy Magyarország 1944. augusztus 26-án hadszíntérré 
vált. Magyarországon a szárazföldi harcok 1945. áprilisáig tartottak.  

Terjedelmi okokból eltekintünk a magyarországi hadműveletek hadtörténelmi is-
mertetésétől. Csupán néhány jellemzőre kívánjuk felhívni a figyelmet. A Duna-
medence elérése után a szovjet hadvezetés számára a Budapest−Bécs támadási 
irány mellékirányt jelentett a Varsó−Berlin irányhoz képest. A második világhábo-
rúban az 1944. október 15-i sikertelen kiugrási kísérletet követő nyilas hatalomátvé-
tel után gyakorlatilag nem lehet önálló magyar katonai stratégiáról beszélni.  
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A nyilasok a szovjetek által el nem foglalt területeken a németek rendelkezésére 
bocsátották a meglevő gazdasági és katonai erőforrásokat. A Magyarországon har-
coló szovjet erők viszont ellátási gondokkal küszködtek, mert a gyors előretörésük 
miatt az ellátási forrásaik lemaradtak. Az újabb hadtörténelmi kutatások szerint a 
harcok elhúzódásához a szovjet hadvezetés hibái is hozzájárultak, mert ahelyett, 
hogy kihasználták volna az üressé vált, védtelen terekre való manőverezés lehető-
ségét, az újabb és újabb védvonalakra zárkóztak fel (Szántó–Lengyel 2000).  

A magyar katonai stratégia szűk mozgásterei  
a második világháború után 

Magyarország az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti egyez-
ményben kötelezte magát, hogy az 1937. december 31-i határokat elismeri 
(Halmosy 1983). A fegyverszüneti egyezményben Magyarország vállalta, hogy 
részt vesz a Németország elleni háborúban, de komoly harcokba a demokratikus 
haderő már nem tudott bekapcsolódni. A fegyverszünet azt is jelentette, hogy Ma-
gyarországot az 1947. február 10-én Párizsban aláírt békeszerződésig nem lehetett 
szuverén államnak tekinteni. 

Az európai háború befejezése utáni hónapban Magyarország geopolitikai helyzetében 
ismételten jelentős változás állt be. A Szovjetunió és Csehszlovákia 1945. június 29-én 
Moszkvában megállapodtak Kárpátalja Ukrajnához való csatolásáról (Halmosy 1983). 
Így Magyarország határossá vált a Szovjetunióval, vagyis ismételten egy terjeszkedő 
politikát folytató nagyhatalom lett a közvetlen szomszédunk. Ez a rendszerváltásig 
döntően meghatározta az önálló magyar katonai stratégia kialakításának lehetőségeit. 

A párizsi békeszerződés előkészítésekor az 1937. december 31-i állapotokhoz ké-
pest még a szerénynek mondható területi igényt is elutasították a győztes hatalmak 
(Gergely−Izsák L. 2000). Ellenben a békeszerződés értelmében a pozsonyi hídfő-
ben található három falut − Dunacsúnyt, Horvátújfalut és Oroszvárt − stratégia okok 
miatt Csehszlovákiához csatolták. A békeszerződéssel Magyarország visszanyerte 
szuverenitását, és formálisan az ország katonai megszállása is megszűnt. Az egyez-
mény 22. cikke lehetővé tette a Szovjetuniónak, hogy az ország területén továbbra is 
katonai erőket állomásoztasson. A győztesek így akarták garantálni az Ausztriában 
állomásozó szovjet megszálló erőkkel a közlekedési kapcsolatok fennmaradását 
(Halmosy 1985). A szovjet katonai jelenlét a magyar belpolitikai harcokban egyér-
telműen a Magyar Kommunista Párt érdekeit szolgálta (Izsák L. 2003). Nemzetközi 
szempontból ez lehetőséget teremtett a Szovjetunió számára, hogy terjeszkedő politi-
kája előkészítéséhez újabb „hídfőállást” építsen ki Közép-Európában.  

A második világháborút lezáró békeszerződések aláírása után a Szovjetunió arra 
törekedett, hogy befolyását kiterjessze a háborúban általa elfoglalt területeken. A 
szövetséges hatalmak 1944. február 4−11. között Jaltában megállapodtak a meg-
szállási övezetek határairól. Ezek a határok nem térnek el lényegesen a ténylegesen 
elfoglalt területektől. A Szovjetunió által megszállt országokban 1947 és 1949 kö-
zött végbement a kommunista erők hatalomátvétele. Eközben a világpolitikában 
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befejeződött a tulajdonképpen 1945-ben megkezdődött bipoláris világ kiépülése 
(Balogh 2000). Az 1989–90-ig fennmaradó bipoláris világrendszert a két szuperha-
talom, az USA és a Szovjetunió ún. globális szembenállása jelentette. A fő ütköző 
zóna Európában alakult ki. Ez azt eredményezte, hogy az európai nagy- és középha-
talmak befolyása a világ és az európai politika alakítására minimálisra csökkent. A 
második világháború után egy olyan vesztes kis államnak, mint Magyarország, 
esélye sem volt, hogy önálló katonai stratégiát alakítson ki, vagy, hogy más ország-
gal szemben területi követelésekkel lépjen fel. 

Háborús tervek Jugoszlávia ellen 

A bipoláris világrend kiépülése és Sztálinnak a harmadik világháború elkerülhe-
tetlenségéről vallott nézetei meghatározták a Szovjetunió és szövetségesei katona-
politikáját. A keleti blokkba tagozódó Magyarország szovjet katonai tanácsadók 
bevonásával intenzív haderőfejlesztésbe kezdett. Emiatt a hadsereg békelétszáma 
jelentősen meghaladta a párizsi békeszerződésben engedélyezett 70 000 főt. A ma-
gyar haderő az alkalmazott harc és hadászati eljárásokban a második világháborús 
szovjet tapasztalatokon alapuló módszereket vette át. A korabeli hadműveleti tervek 
tanúsága szerint fő ellenségként az USA-t és az 1949. április 4-én megalakult  
NATO tagállamokat tekintették (Okváth 1998).  

A második világháború után a szovjet és jugoszláv pártvezetés politikai ellentétbe 
került egymással. A szovjet vezetők már a feszültség kialakulásának kezdeti fázisá-
ban is számoltak egy esetleges Jugoszlávia elleni háborúval. A szovjet−jugoszláv 
viszony kiéleződésének eredménye az lett, hogy a Kominform 1948. június 27-i 
határozatában agresszív imperialista hatalomnak minősítette Jugoszláviát. A Rákosi 
vezette Magyar Dolgozók Pártja nemcsak elfogadta, de készségesen támogatta is a 
Kominform politikáját. A háborús propaganda-gépezet uszítása mellett a katonai 
tervezés is Jugoszlávia ellen irányult. A globális szembenállás viszonyai között 
Európában egy helyi háború kitörése a harmadik világháború kitörését eredményez-
te volna. Ezért a Szovjetunió számára Magyarország stratégiai szerepe felértékelő-
dött. Szovjetunió számára stratégiai cél volt Magyarország megtartása, mert a jugo-
szláv haderővel kiegészülő nyugati támadás létfontosságú közlekedési vonalak 
elvágásának veszélye mellett − az ausztriai megszálló erőkkel − jó hátteret teremtett 
a támadás továbbfolytatásához keleti és északi irányban (Okváth 1998).  

 Ennek megfelelően alakult a hadsereg alkalmazástervezésének és hadszíntér-
előkészítésének térszemlélete is. A magyar haderő béke-helyőrségeit  úgy alakítot-
ták ki, hogy az erők elhelyezése biztosítsa a Jugoszlávia elleni gyors felvonulás 
lehetőségét (Nagy 2003). Az intenzív fegyverkezés bizonyos értelemben meghalad-
ta a győri program kereteit is. Ezt az is bizonyítja, hogy az 1950-es évek első felé-
ben a Magyar Néphadsereg békelétszáma meghaladta a 200 000 főt. 1951-ben elké-
szült a szovjet haderő Jugoszlávia elleni támadásának terve is (Okváth 1998). A 
támadás megindítását az 1950-ben megkezdett, a jugoszláv határ teljes hosszában 
kiépített erődrendszerre alapozták. Ez a több mint 600 km hosszú műszaki zár és 
támpont-rendszer a szovjet–jugoszláv viszony normalizálódásakor (1955-től)  
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feleslegessé vált és átértékelődött. A szovjet és jugoszláv közeledés rendeződése  
Magyarország stratégia szerepének átértékelődéséhez vezetett.    

A katonai stratégia térszemléletének alakulása a Varsói Szerződés 
működése időszakában 

A szovjet–jugoszláv viszony rendeződése mellett 1954–1955-ben a Szovjetunió 
számára kedvezőtlenül alakult a geopolitikai helyzet Európában. 1955. május 9-én a 
Német Szövetségi Köztársaság a NATO tagja lett. 1955. május 15-én a második 
világháborúban győztes nagyhatalmak által kötött ún. „Államszerződés”-ben visz-
szaállították Ausztria függetlenségét. Ez − egyebek között − azt jelentette, hogy 
nyugati szomszédunk katonai megszállását megszűntették. Ennek következtében a 
Szovjetunió számára kedvezőtlenül alakultak a geopolitikai viszonyok. Erre a hely-
zetre válaszként az európai szocialista államok – Jugoszlávia kivételével − megala-
kították a Varsói Szerződést (továbbiakban VSZ). A VSZ létrejötte az európai szo-
cialista országok politikai és katonai együttműködésének kiszélesítését jelentette. 

A VSZ-ben az Egyesített Fegyveres Erők (továbbiakban EFE) törzse végezte a 
szövetséges haderők katonai alkalmazásának tervezését. A VSZ hadászati tervezé-
sének és katonai stratégiája térszemléletének teljes feltárását a hadtörténészek és 
biztonságpolitikai szakemberek még nem végezték el. A kutatáshoz a moszkvai 
levéltárak és archívumok nem járulnak hozzá. Így csak egy tagállam szerepének 
tisztázása lehetséges a teljességre törekvés igénye nélkül. Annyi bizonyos, hogy a 
VSZ-ben a nemzeti érdek érvényesítésére nem, vagy csak korlátozott mértékben nyílt 
lehetőség (Kovács 1996). Ezt támasztja alá az 1956-os magyarországi szovjet beavat-
kozás és Csehszlovákia 1968-as megszállása is. Nagy Imre kormánya 1956. novem-
ber 1-jén kinyilvánította függetlenségét, és bejelentette a kilépését a VSZ-ből. A sem-
legesség kinyilvánításának értéke a nemzetközi hatalmak garanciája nélkül még nap-
jainkban is megkérdőjelezhető. A globális szembenállás korában a Szovjetunió nem 
engedhette meg magának Magyarország kiválását a VSZ szövetségi rendszeréből. 

A Szovjetunió és ebből adódóan a VSZ számára a fő támadási irányt a lengyel és 
a német síkság képezte. Magyarország a szövetséges felfogás szerint a délnyugati 
hadszíntéren helyezkedett el (1. ábra). Az EFE törzse a Magyar Néphadsereg alkal-
mazásával a Duna-völgyi (Bajor) hadműveleti irányban Budapest−Győr−Linz− 
Salzburg–Graz−Klagenfurt−Udine felé számolt (Héjja 1988). Az 1956-os forradalom 
után Magyarország egy rövid ideig mentesült a szövetségi kötelezettségek teljesítése 
alól, majd 1957-től az EFE igényei szerint ment végbe a Magyar Néphadsereg szer-
vezeti és haditechnikai fejlesztése (Szani 2003). A szövetséges hadászati tervekhez 
igazították a Magyar Néphadsereg béke diszlokációját is. A Dunántúlon olyan katona 
városok jöttek létre, mint Győr, Tata, Székesfehérvár, Veszprém, Nagyatád, Marcali, 
Nagykanizsa, Lenti, Zalaegerszeg és Szombathely. Ezekben a helységekben − katonai 
szóhasználattal élve helyőrségekben − viszonylag nagylétszámú alakulatok állomá-
soztak, amelyek a tervek szerint rövid időn belül képesek voltak átlépni az ország 
nyugati határát. 
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A VSZ tagság azzal is járt, hogy az ország területén ideiglenesen szovjet katonák 
állomásoztak. A hazánkban elhelyezett szovjet katonai kontingens ereje nem volt 
elegendő a hadászati tervekben rögzített méretű támadás végrehajtásához. Ezért a 
magyarországi közlekedési vonalak kiépítése a szovjet haderő felvonulásához lét-
fontosságúvá vált. A közlekedési kérdések a szövetség hadászati tervezésének egyik 
prioritást élvező részét képezték. Az EFE törzs az ún. „protokollokban” határozta 
meg a közlekedési rendszer fejlesztésének követelményeit. A szövetséges katonai 
érdekek megvalósításának előkészítése és ütemezése a közlekedésügyben a népgaz-
dasági tervezés részét képezte. A katonai szempontokat is figyelembevevő beruhá-
zások kivitelezésének idejét és módját a rövid (1 éves), közép- (5 éves) és hosszú 
távú (15 éves) népgazdasági tervekben irányozták elő. A szovjet haderő felvonulá-
sára Magyarországon keresztül 4–4 tranzverzális vasúti- és közúti felvonulási irányt 
terveztek (Báthy 2002). A további kutatások tárgyát kell, hogy képezze, hogy dél-
nyugaton a szovjet haderő kilépését vasúton Murakeresztúrnál, közúton Letenyén 
tervezték. Ez azt feltételezi és támasztja alá, hogy az olasz hadászati irányban a 
szovjet haderő Magyarországon és Jugoszlávián keresztül is támadást tervezett. A 
magyarországi közlekedési vonalak fontosságát a NATO-ban is felismerték, ezért a 
fontosabb közlekedési csomópontok nukleáris fegyverekkel való elpusztítását ter-
vezték (Generál 1971). 

Új kihívások hatása a katonai stratégia (biztonságpolitika)  
térszemléletére 1990 után 

A nemzetközi és hazai politikai folyamatok hatására a magyar katonai stratégia a 
második világháború utáni gyors változásokhoz hasonlóan fordulóponton ment 
keresztül. A magyar katonapolitikára a rendszerváltás idején fokozatosan csökkenő 
befolyású VSZ 1991-ben formálisan is felbomlott. Megszűnt a globális szembenál-
lás politikája. Ezzel párhuzamosan az 1990-es évek elején alaposan átrajzolódott 
Európa politikai térképe. A Magyarországgal szomszédos államok közül csak  
Románia és Ausztria nem bomlott fel. Magyarországgal határos új államok lettek 
Szlovákia, Ukrajna, Kis-Jugoszlávia, Horvátország és Szlovénia. A keleti integrációs 
szervezetek és államok szétesése mellett a nyugati integrációs szervezetek fennmarad-
tak, a funkciójuk azonban jelentősen megváltozott (Balogh 1998). A nyugati szakiro-
dalom az 1990-es évek első felében egyenesen a NATO új szerepkereséséről beszélt. 

A bipoláris világrend és a Szovjetunió felbomlása az USA megerősödésével járt. 
Közben számos olyan új kihívás jelentkezett, amelyekre a megfelelő válaszadás 
elsősorban nem katonai feladat. Ezért helyesebb lenne az 1990-es évek elejétől a 
biztonságpolitika térszemléletének alakulásáról beszélni. Erre azonban már terje-
delmi okokból sem vállalkozhatunk.  

A rendszerváltás után Magyarország szomszédaival szemben nem lépett fel terü-
leti igényekkel. A térségben országunk Ausztriával együtt képviselte a stabilitást. A 
szovjet csapatok kivonása és a VSZ megszűnése után ismét lehetőség nyílt − ez 
szükségszerűvé is vált − az önálló védelem rendszerének és a katonai stratégiának a 
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kialakítására. Miközben a délszláv válság miatt határaink mellett − a globális szem-
benállás korában elképzelhetetlenül − elhúzódó helyi háború zajlott. A délszláv 
háború eseményei elsősorban légtérsértésekkel és fegyveres csoportok betörésével 
veszélyeztette az ország biztonságát. A válság kezelését kezdetben a Magyar Honvéd-
ség nem tudta megfelelően megoldani (Deák 2000). A magyar haderő mentségére 
legyen szólva, a globális szembenállás időszakában a NATO és a VSZ hadseregeit 
nem a helyi konfliktusok válságkezelésére készítették fel.  

A délszláv térségben az 1990-es évek első felében az ENSZ és a világ vezető ha-
talmai sem diplomáciai, sem katonai eszközökkel nem tudták elérni a háborús konf-
liktus lezárását. Az ENSZ béketeremtő akciók sorozatos kudarcai után a világszer-
vezet felkérésére 1995. december 14-én a Daytonban aláírt egyezményben a NATO 
komoly szerepet kapott a válság megoldásában. A NATO történetében először 
vállalkozott arra, hogy a területén kívüli béketeremtő akcióban vegyen részt. A 
délszláv térségben a béketeremtésre korábban kidolgozott tervekben Magyarország 
stratégiai helyzete, földrajzi fekvésének okán, ismételten felértékelődött. A magyar 
Országgyűlés 1995. december 15-én hozzájárult ahhoz, hogy a válság megoldásá-
ban résztvevő IFOR erők Magyarországon átvonulhassanak és állomásozhassanak. 
Alig két hét múlva az Országgyűlés újabb határozatban engedélyezte, hogy a béke-
teremtésben egy maximum 500 fős magyar műszaki kontingens vegyen részt. A 20. 
századi magyar történelemben az IFOR és SFOR kötelékeknél nagyságrendekkel 
nagyobb külföldi katonai kötelék vonult át az országon. A magyar műszaki kontin-
gens 416 fős alakulatánál (Ujj 2001) sokkal több magyar katona harcolt külföldön. 
Az IFOR és SFOR erők átvonulásának és a műszaki alakulat kiküldésének kon-
szenzusos engedélyezését mégis fordulópontnak lehet tekinteni. Magyarországon az 
évtizedek során ellenszenv alakult ki az idegen katonákkal szemben, ami a rend-
szerváltás időszakában központi politikai kérdéssé vált. Ez a szakasz zárult le az 
említett határozatok meghozatalakor és azok végrehajtásakor, mert a magyar közvé-
lemény és a politikai pártok kedvezően fogadták az idegen katonák megjelenését és 
a magyar katonák külföldre küldését. 

A délszláv válság megoldása az ország gazdaságának is kedvezett. Az IFOR és 
SFOR erők magyarországi felvonulásának és elhelyezésének figyelemreméltó sze-
repe volt Kaposvár környékének regionális fejlődésében. A felértékelődött stratégi-
ai helyzetünk és a balkáni béketeremtésben játszott szerepünk is − számos egyéb, itt 
nem tárgyalandó fontos tényező mellett − lehetővé tette a NATO csatlakozást. Az 
azonban sokat elárul a magyar biztonság- és katonapolitika térszemléletéről, hogy 
már a rendszerváltás idején felmerült a NATO integráció kérdése. 

Magyarország 1999. március 12-én vált a NATO teljes jogú tagjává. A szövetség 
történelmében Magyarország volt az első olyan tagállam, amelynek sem közvetlen 
tengeri összeköttetése, sem szárazföldi kapcsolata nincs egy másik NATO tagállam-
mal. Az ország területe a szövetség legközelebbi országához képest földrajzi értelem-
ben teljes egészében szárazföldi szigetet képez. Ez a helyzet a NATO bővítés második 
körének befejezésekor gyökeresen változni fog. Ebben az évben a Magyarországgal 
határos országok közül Szlovákia, Románia és Szlovénia is a NATO tagja lett. 
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A csatlakozás idején azonban a földrajzi fekvésünk számos problémát vetett fel. A 
szövetség egyik fő elvének, a Washingtoni szerződés V. cikkelyében garantált kol-
lektív védelemnek az előnyei azt feltételezik, hogy az országot ért támadáskor a 
védelmi tervekben kijelölt NATO erők érkeznek az ország területére, és bontakoz-
nak szét a veszélyeztetett irányokban a támadás elhárítására. Ebben a stratégiai 
helyzetben a szövetség részéről sokkal nehezebb a katonai erők felvonultatásának 
és ellátásának megszervezése, és sokkal bonyolultabb a beérkeztetés biztosítása a 
fogadó ország részéről. A kollektív védelem elvének érvényesítése hasonlóan nehéz 
problémákat jelent a NATO-nak felajánlott magyar erők külföldre szállításakor. 

NATO csatlakozásunk óta sokat változott a szövetség stratégiájának térszemlélete 
is. Az 1999-es washingtoni csúcsértekezleten előtérbe került a NATO részvétel 
fokozásának szükségessége a területén kívüli regionális válságok megoldásában. A 
2001. szeptember 11-i terrortámadás hatására a globális méretű terrorizmus elleni 
harc nemcsak a hadseregek átszervezésének és átfegyverzésének szükségességét 
veti fel, hanem az alkalmazás elveinek és módszereinek átgondolását is (Szabó 
2003b). A 2002-es NATO prágai csúcstalálkozón fogadták el a szövetség terrorista 
ellenes harc elleni koncepcióját. A szövetség stratégiai szemléletváltását tükrözi a 
szeptember 11-ét követő afganisztáni beavatkozás és a 2003. évi iraki hadművelet. 
Mindez Magyarország katonai stratégiájának térszemléleti változását is eredményez-
te, hiszen a szövetségi kötelezettségből fakadó szerepvállalás miatt olyan térségekbe 
kell magyar katonai erőt továbbítani, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. 

A prágai csúcstalálkozón csatlakozásra meghívott országok felvétele után Ma-
gyarország biztonsága nőni fog, mivel a továbbiakban egyetlen szomszédunk felé, 
Ukrajna felé leszünk − Szlovákiával és Romániával közösen − a NATO „perem-
országa”. A NATO bővítés befejezése után Magyarország megközelítése a szövet-
séges fegyveres erők számára sokkal könnyebbé válik, valamint az ország földrajzi 
fekvéséből adódó, hagyományosnak mondható tranzit szerepe ismételten felértéke-
lődik. Ez azért is fontos, mert a terrorizmus és a biztonsági kihívások az eddigieknél 
kisebb, de jóval mozgékonyabb katonai erők fenntartását indokolják. A mozgé-
konyság egyik fontos feltétele a közlekedési vonalak fenntartása. 

Az új tagállamok felvételét követően a szövetséges erők számára Magyarorszá-
gon, Románián és Bulgárián keresztül szárazföldi közlekedési kapcsolat alakul ki 
az Atlanti-óceán, az Északi-tenger, a Balti-tenger, illetve a Fekete-tenger között. 
Vagyis lehetővé válik a közel-keleti válságövezethez közeli dél-európai NATO 
országok, Görögország és elsősorban Törökország szárazföldi megközelítése a 
nyugat-, és észak-európai tagállamokból. A NATO számára az újabb bővítéssel 
kiszélesednek a közlekedési kapcsolatok az instabil Közel-Kelet, Közép-Ázsia és 
Kaukázus felé. 

A közlekedési lehetőségek kiegészülése az Atlanti-óceán, Északi-tenger, Földközi-
tenger feletti tengeri hatalom és az Európában meglevő szinte korlátlan légi fölény 
birtokában a hadtörténelemben szinte páratlan mozgási lehetőségeket teremt a NATO 
erők számára. Ezzel gyakorlatilag megvalósulhat H. J. Mackindernek (Mackinder 
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nézeteiről bővebben: Izsák É. 2002), a brit geopolitikai iskola képviselőjének nézet-
rendszere a szárazföldi és tengeri hatalom együttes kiterjesztésének szükségességéről.   

Befejezésül tehát megállapítható, hogy Magyarország 20. századi katonai straté-
giáját, valamint annak térszemléletét a nagyhatalmi viszonyok, ill. az ország föld-
rajzi helyzete határozta meg. Ez a tény mind a mai napig érvényes. Az ország jövő-
beni stratégiai szerepét az észak-atlanti szövetségi rendszer, s az azon belül elfoglalt 
földrajzi helyünk fogja meghatározni. A továbbiakban is jelentős szerepet kaphatnak 
az ország földrajzi fekvéséből és geostratégiai helyzetéből adódó komparatív előnyök.  
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KÖNYVJELZŐ 

RENDHAGYÓ RECENZIÓ 

MÉSZÁROS REZSŐ: KIBERTÉR – A FÖLDRAJZI 
TUDÁS ÚJ DIMENZIÓI 

CÍMŰ KÖNYVÉRŐL 
(Hispánia Kiadó, Szeged, 2003, 143 o.) 

NAGY GÁBOR 

A „Kibertér”-ről elkészült szikár, mindössze 143 oldalas kisalakú, puhafedeles 
könyv szerves folytatása a szerző korábbi, „A társadalomföldrajz gondolatvilágá”-t 
(Mészáros 2000) bemutató munkának, sőt, bizonyos értelemben, az abban felmerü-
lő kérdések és alapfogalmak (hely, tér, idő, térszerkezet, térinformatika, térgazdaság 
stb.) egy sajátos nézőpontból való továbbgondolásaként is felfogható. 

A recenzens mégis nehéz helyzetben van, hiszen egy olyan szerző tudományos 
művéről, annak kapcsán fejti ki gondolatait, akinek valamikor tanítványa volt, s ma 
sem képes rá másként gondolni, csak „Tanár Úr”-ként.  

Az információs társadalom témaköre Magyarországon elsősorban a fiatal kutatói 
generáció képviselőit „fogta meg”. A téma elismertségét és elfogadottságát döntően 
meghatározta, hogy a földrajzos szakma egyik meghatározó egyéniségének érdek-
lődése is ebbe az irányba fordult. Különösen tanulságos volt, hogy a már akadémiai 
tagságra érdemesített professzor milyen hevesen, mégis tárgyszerűen védte szemlé-
letét és látásmódját éppen egy fiatal, a feltörekvő nemzedék új képviselőjével foly-
tatott vitában a Magyar Tudomány hasábjain (Mészáros 2001; Jakobi 2002; Mészá-
ros 2002). Ebben a vitában már látható volt a könyv későbbi gondolati alapjának a 
gerince, de a kötet végleges struktúrájában a másik oldal véleménye is megjelent, 
elismerve a vitapartner tudományos teljesítményét is. 

A könyv maga nem a hagyományos tankönyvszerű felépítést követi, sokkal in-
kább a szerző előző, már említett munkájában (Mészáros 2000) megfigyelhető 
rendezési elvre építkezik, azaz néhány kulcsproblémát felvetve járja körül ezt – az 
egyébként a nemzetközi szakirodalomban is kevéssé letisztult – problémakört. Ta-
lán épp a sajátos szerkesztési elv, illetőleg annak megvalósítása adja a könyv egyet-
len valódi gyenge pontját, hiszen így egy témával több alkalommal is szembekerü-
lünk az olvasás során, s a nagyrészt ismétlődő megállapítások zavarólag hathatnak 
arra az olvasóra, aki többször egymás után és figyelmesen tekinti át a művet. 

Ami számomra a legfontosabb üzenete Mészáros Rezső könyvének, hogy létrejött 
és folyamatosan változik, alakul egy új, virtuális valóság, melyet a geográfia a  
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maga fogalom- és eszközrendszerével vizsgálhat, elemezhet, értékelhet, s ha van rá 
indíttatása, modellezhet is (bár a modellezésről, a matematikai-statisztikai eszköztár 
nyakló nélküli használatáról a szerzőnek világosan megfogalmazott véleménye van, 
lásd. Mészáros 2000, 137–146. oldalait).  

Míg a nemzetközi szakirodalomban (elsősorban az angolszász vonalon, de később 
az európai, majd ázsiai szerzőknél is) tömegesen olvashatók a földrajzi, társadalom-
tudományi, vagy éppen regionalista írások a kibertérhez köthető jelenségek leírásá-
ról és értelmezéséről, addig a magyar szakma alig jutott el odáig, hogy egyáltalán 
végiggondolja, milyen metodikával, milyen kérdéseket vizsgálva kutatható egyálta-
lán (társadalom-)földrajzos szemmel a kibertér. Mészáros Rezső könyve éppen ezt a 
kezdő lépést teszi meg, s felvet néhány alapvető kérdést, problémát, melyek a hazai 
kutatók (s köztük a szerzőére is) érdeklődésére számot tarthatnak. 

Az első, s egyik legizgalmasabb kérdés, mely a szerzőben, s könyvét megismerve 
remélhetőleg az olvasóban is felmerül, a kibervilág „tér-szerűsége”, azaz, mennyi-
ben viselkedik a kibertér úgy, mint a már viszonylag jól körülírt és megkutatott 
euklideszi tér, illetőleg, mennyiben mutat sajátos vonásokat kialakulásában és fej-
lődésében. A könyv szerencsés periódusban látott napvilágot, hiszen az utóbbi 
években több, egymástól eltérő elméleti háttérrel rendelkező, de külön-külön is 
nagy ívű, szintetizálásra képes kutatók tollából épp e témában jelentek meg megha-
tározó írások (Nemes Nagy 1998; 2003; Benedek 2002; Segesváry 2002; Faragó 
2003). Különösen a Tér és Társadalom című folyóirat 2003/1. számában olvasható 
„kvázi-vita” Nemes Nagy József és Faragó László között, illetve az ezeket mintegy 
felvezető Benedek József-féle földrajzi térszemléleti áttekintés tükrében nyeri el 
valódi értékét Mészáros Rezső úttörő munkája, melyben a földrajz számára „olvas-
ható” terek körét kiterjeszti a virtuális világra is.  

Valójában a modern társadalomföldrajz is elérkezett a maga „kopernikuszi fordu-
latához”, amikor fel kellett ismernie, hogy a térészlelés és a térszemlélet rendkívül 
erősen szubjektív, ennek következtében a térről és folyamatairól adott leírásunk is 
magán viseli egyéniségünk megannyi vonását. A különböző szemlélőben eltérő 
képzetek rakódnak le az észlelt világ történéseiről, s így a saját maga számára fel-
épített rendszer (legyen szó akár tudományos igényű összegzésről is) messze nem 
tekinthető objektívnek. Ebből azonban adódik az a következtetés is, hogy egy felve-
tett problémára abszolút és mindenki által elfogadható igazságot tartalmazó választ 
adni aligha lehetséges. Minden kutató – előbb-utóbb – elhelyezi magát és nézet-
rendszerét a nagy földrajzi elméleti iskolák valamelyikében (vagy teremt magának 
egy újat), ezzel elfogadja (létrehozza) azt az alapvető paradigmát, amelyben mo-
zogva képes a benne felmerülő problémák releváns vizsgálatára, s ugyancsak ebben 
a rendszerben mozogva képes azokra adekvát választ adni. A különböző paradig-
mákhoz kötődő kutatók esetében azonban a hasonló kérdésekre adott válaszok egé-
szen eltérőek lehetnek, vagy a külsőre azonos válaszok mögött egészen más tartal-
mak húzódhatnak meg.1 

Nemcsak az olvasóban, hanem úgy tűnik, közvetve a szerzőben is felmerült a kér-
dés, vajon az Interneten kívül megélt világ mennyiben valóságosabb, illetőleg a 



TÉT XVIII. évf. 2004  1 Könyvjelző 147 
 

 

hálózat világa mennyiben (és főként meddig lesz még) virtuálisabb? Hol lépünk át a 
fizikaiból a virtuálisba? Mikor érzi azt egy emberi intelligenciával (és annak korlá-
taival) rendelkező lény, hogy számára „otthonosabb”, biztonságosabb, megélhetőbb 
a Háló Világa? 

E kérdések valójában átvezetnek bennünket abba a probléma-halmazba, amely a 
társadalmi jelenségek és folyamatok vizsgálati lehetőségeit villantja fel. Ahogy egy 
korábbi írásában is jelezte (Mészáros 2002, 1492), „… (Jakobi Ákos) a virtuális 
térproblematikát helyezi tanulmánya középpontjába, én pedig a kibertér társadalmi 
hatásait”. Ezt a gondolatot folytatva jegyzi meg: „… a kibertér általában ott jelent-
kezik a maga térkínálatával, ahol valamilyen igényt elégíthet ki, vagyis a kibertér 
tértípusai és alakzatai teljes egészében társadalmi eredetűek.” (Mészáros 2002, 
1492) Az általa vizsgált legfontosabb témák közé sorolható, hogy a kibertér milyen 
hatással van a társadalmi viszonyok és kapcsolatok alakulására, az éntudatra és a 
közösségre. Mészáros Rezső magát egyszerű, földi geográfusnak tekinti, „… aki egy, 
eddig a magyar földrajztudományban kevéssé vizsgált térformának, a kibertérnek az 
egyénre, a közösségekre, a gazdaságra, a városok működésére kifejtett hatását próbál-
ja megérteni és a területi összefüggéseket feltárni.” (Mészáros 2002, 1492)  

A szerző ezzel túllép azon az iskolán, amely a virtuális teret, csak, mint különle-
ges formavilágot tekinti (pl. Batty), s a keletkező kibertér-struktúrákat par-
excellence vizsgálja csupán. A könyv jó áttekintést nyújt az e témában megjelent 
nagyobb földrajzi, szociológiai és pszichológiai iskolák eredményeiből, s erénye, 
hogy nem kíván minden áron igazságot tenni a vetélkedő elméletek között, bár a 
szerző személyes véleménye minden esetben jól követhető. (A világos értékválasz-
tás és elkötelezettség egyértelműen erénye a könyvnek, s láthatóan meghaladja a 
mára idejétmúlt értéksemleges, kívülállónak megmaradó tudósról alkotott képet.) A 
kérdésekre adott válaszok helyett sokkal izgalmasabbnak tűnik annak leszögezése, 
hogy a szerző – az erre fogékony társadalomföldrajzosok számára – új kutatási 
témák egész sorát fogalmazta meg, illetve vázolta fel, több esetben módszertani 
segédletet is nyújtva az elinduláshoz. Vélhetően e könyvet megismerve a fiatal 
geográfusok nagyobb számban fognak ilyen és ehhez hasonló recens, a nemzetközi 
szakmai közösség előtt is újdonsággal kecsegtető témák kidolgozásába. 

A harmadik meghatározó témakör (Dodge és Kitchin írásai nyomán), amivel a 
szerző szembenéz a könyvében az, hogyan érthetjük meg a digitális világot? Miként 
formálódik ez a tér? Hogyan kell használni ezt a világot? A kérdésekre a könyvben 
adott válaszok – illetve azok továbbgondolása – igen messzire vezetnek. Elindulha-
tunk a digitális írástudás témakörétől, mely alapvetően tagolja az információs társa-
dalmat bent lévőkre, résztvevőkre, valamint kívül maradókra, passzívakra. Bizo-
nyos vonásaiban visszaköszön Manuel Castells (1996–1997) víziója a duális társa-
dalom eljöveteléről, melyben a meghatározó egyenlőtlenségi dimenzió a hozzáférés 
és a használat intenzitása dimenziójában érhető tetten. Az új digitális világ haszná-
lata egyre kevésbé követel a felhasználótól speciális, programozói szintű ismerete-
ket, ezáltal a használat egyre szélesebb társadalmi rétegek számára válik lehetővé. 
Az egyéni igények szerinti ismeretszerzés, kapcsolatépítés, közösségi lét mind 
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megélhetővé válik a hálón, s vélhetően hamarosan még a helyhez kötöttség nyűge is 
a múlté lesz (miután elindulnak a harmadik generációs mobiltelefon szolgáltatások).  

A tér formálódásában kulcsfontosságú szerepe lesz a felhasználást szabályozó 
szoftver háttérnek is. Épp ezért tűnik alapvető fontosságúnak a programok forrás-
kódjainak nyílttá tétele, vagy belső használatra korlátozása, a kompatibilitás kérdé-
se, vagy éppen az olvasható tartalmak körének változása, formálódása. Ma (2004 
elején) úgy tűnik, a számítástechnikai vezető cégek oligopol piaci struktúrákra 
alapozott világhatalma fokozatosan erodálódik, előtérbe kerülnek azok a nyílt for-
ráskódú programnyelvek (különösen a Linux), amelyeket egy valóban széles, vi-
lágméretű programozói közösség fejleszt folyamatosan, a felmerülő igényekre  
rugalmasan reagálva. 

Külön fejezetet érdemelt a gazdaság alapvető folyamatainak átalakulása is. E fo-
lyamat valódi mélységét ma még vélhetően nem is lehet tisztán látni, s különösen 
nem előre jelezni. Az azonban bizonyítottnak tekinthető, hogy az informatikai for-
radalom alapvetően átformálta a gazdaság szereplőinek lehetőségeit, mozgásterét. A 
változások leginkább látványosan a vállalati hierarchia csúcsán a multi- és transz-
nacionális vállalkozások szintjén érzékelhetőek, melyek a gazdasági globalizáció 
egyik húzóerejeként jelennek meg. Ugyanakkor ma már a hazai kis- és középvállal-
kozások szintjén is napi valóság a vállalati honlap üzemeltetése, a tevékenységek 
(különösen az adminisztráció) egyre szélesebb körének elektronizálása, az e-
kereskedelem, vagy épp a B2B, B2C gyakorlati bevezetése. A folyamat másik réte-
gét jelenti, hogy a gazdasági fejlődés egyre fontosabb motorjává az informatikai, 
elektronikai, kommunikációs ágazatok válnak, melyek jelenléte, súlya a nemzet-
gazdaságban alapvető meghatározója a hosszú távú nemzetközi versenyképesség-
nek. E tekintetben pl. Magyarország meglepően kedvező helyzetben van, hiszen az 
info-kommunikációs ágazat súlya az értéktermelésben kiugróan magas (a világ 10 
legfejlettebb országába tartozunk), miközben a többi ágazat, vagy a gazdaság egé-
szének teljesítménye legfeljebb közepes fejlettséget mutat. 

Végezetül a szerző a városok átformálódásának, illetve a körülöttünk lévő, min-
dennap megélt világ változási folyamatának szentel nagyobb figyelmet. Korábbi 
írásai között már felmerült a városrehabilitáció tematikája (Mészáros 1999), ám ott 
még viszonylag szerény teret kap a megújuló városrész (a londoni Docklands) sze-
repe a világvárosi pozíció megőrzésében és megerősítésében az új, információs 
érában. A szerző által tárgyalt kísérleti városok (120–134. oldalak) világosan do-
kumentálják az átalakulás fő trendjeit, a közepes és nagyvárosok szintjén, s nem 
véletlenül nem esik szó a rurális terek ilyen irányba tett erőfeszítéseinek, s különö-
sen sikereinek bemutatásáról. Valójában az európai rurális térben alig lehet olyan 
siker-modelleket találni, ahol az információs és kommunikációs technológiák és 
szolgáltatások társadalmasítása révén érdemi felzárkózási folyamatok indultak 
volna el. Maga az Európai Unió is bizonytalan abban, hogy a rurális terek és a peri-
fériák problematikáját meg lehet-e oldani az információs korszak vívmányaival, s 
ha igen, milyen formában?  
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Az olvasó figyelmét azonban külön is szeretné a recenzens felhívni a létező és fo-
lyamatosan átalakuló, megújuló városi térrel foglalkozó alfejezetekre (elsősorban a 
111–118. oldalak). Itt az egyik legerősebb konfliktusmező a virtuális város, vala-
mint a valós város között húzódik, különösen abban az esetben, ha a virtuális város 
minél teljesebben képezi le a fizikai értelemben is létező, konkrét földrajzi helyhez 
kötött párját. Itt vetődik fel a városi tér uniformizálódásának (pl. a modern városi lét 
részének tekintett szolgáltató tevékenységek által formált terek), illetve az egyedi 
vonások megőrzésének, sőt új egyedi vonások megteremtésének kettős kényszere. 
Más oldalról viszont felmerül(het) annak a veszélye, hogy a hálón elérhető virtuális 
világ és a valós fizikai környezet (akár épített, akár természeti) állapota erős eltérést 
mutat (általában a virtuális forma javára), ami rövid távon javíthatja a hely imázsát, 
hosszú távon azonban bizonyosan a bizalmi tőke elvesztését vonja maga után. 

Amint a fenti, meglehetősen csapongó recenzióból is kiderült, Mészáros Rezső új 
könyve számos, nem kizárólag a szakemberek, a kutatók számára fontosnak tűnő 
problémát vet fel, ütközteti a már kialakult nézeteket. Ez a munka minden, a kiber-
térrel foglalkozni kívánó számára is élvezetes olvasmány lehet, a földrajzzal beha-
tóbban foglalkozni akaróknak pedig a szerző korábbi könyvével (Mészáros 2000) 
kötelező olvasmány kell, hogy legyen. Azt pedig csak kívánni lehet, hogy a szerző 
még több ilyen gondolatébresztő, figyelem-felkeltő munkával mozgassa meg a 
hazai földrajzos szakmát és a tágabb érdeklődői kört. 

Jegyzet 

1 Egy nagyon alapvető példát véve: ha azt olvassuk, hogy (vásárlóerőben mérve) az egy főre jutó GDP 
Magyarországon az EU átlagának 47%-áról 54%-ára nőtt 1996 és 2002 között, akkor mondhatjuk-e, 
hogy az ország felzárkózóban van? A makroközgazdász szerint a válasz igen. A földrajzos, vagy 
regionalista szerint legfeljebb részben, hiszen vannak olyan megyék és régiók, ahol a GDP átlagos 
növekedése a vizsgált időszakban alacsonyabb volt, mint az EU átlagáé, így ott relatív lemaradás fi-
gyelhető meg. A társadalomtudós is alapvetően ilyen választ ad, miután a népesség számottevő része 
2002 végén sem élt „jobban”, mint 1996-ban, bár azt leírhatja, hogy a leszakadó rétegek aránya mintha 
csökkenni látszana. A mikroökonómiában jártas szakember válasza is csak részleges sikerről szólhat, 
hiszen a gazdaságban is jól elkülönül a nyertes, stagnáló és leépülő vállalkozási kör. S a sor még hosz-
szan folytatható volna, pl. olyan véleményekkel, amely szerint a GDP fajlagos mutatójának semmi, 
vagy minimális köze lehet csupán a felzárkózáshoz. 
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IZSÁK ÉVA: A VÁROSFEJLŐDÉS TERMÉSZETI ÉS 
TÁRSADALMI TÉNYEZŐI 

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 

(Napvilág Kiadó, Budapest, 2004, 178 o.) 

HARDI TAMÁS 

A földrajztudomány egyik klasszikus, s egyben legiz-
galmasabb kérdése a természeti és társadalmi tényezők 
hatása a települések térbeli fejlődésének jellegzetessé-
geire. Településeink közül kiemelhetjük városainkat, 
ezeket a bonyolult rendszereket, amelyek térbeli sajá-
tosságai mindennapi életünket befolyásoló erővel 
bírnak. Napjaink hazai szuburbanizációs folyamatai 
már nemcsak a kutató, a települési politikus érdeklő-
dését ébresztik fel, hanem a laikus közönségét is, aki 
naponta szembesül a térbeli átalakulás következmé-
nyeivel: az ingatlanok gyors árváltozásaival, amelyek 
sok egyéb hatáson kívül földrajzi helyük fel- vagy 
leértékelődését követik, az araszoló kocsisorokkal, a 
környezetszennyezéssel, a szegregáció erősödésével, 
az életünket átalakító bevásárlóközpontokkal, vagy az 

újjá formált, új szerepkört nyert városrészekkel stb. Ezek ma már mindennapi éle-
tünkbe, pénztárcánkba, vagyonunkba vágó kérdések. Ezért érthető, hogy a témával 
foglalkozó publikációk nem csupán a szakmai kör érdeklődésére tarthatnak számot. 

Izsák Éva könyve átfogó képet tár elénk ezekről a folyamatokról. A könyv első 
pillantásra is egy jól strukturált, szépen szerkesztett mű. Foglalkozik az elméleti 
alapokkal, de nagyobbrészt Budapest, illetve a főváros környéki települések esetta-
nulmányaival ismerteti meg az olvasót. Mindezt ábrák, színes térképek, táblázatok 
teszik szemléletessé. 

Az első fejezet témája maga a város jelensége, történelmi kialakulása. A klasszi-
kus urbanizáció, az ókori városok kialakulása nagy lépést jelentett az emberiség 
számára nem csupán a településhálózat, a gazdaság, hanem a társadalom szerkeze-
tének tagozódását illetően is. 

A klasszikus városfejlődés után a modern urbanizációra tér át a Szerző, amit a két 
híres elmélet, Gaebe és Enyedi szakaszolásai szerint ismertet. Az ókor, illetve az 
ipari forradalom kora között hiányolhatjuk a jó pár évszázad városfejlődési jellegze-
tességeit. Igaz ugyanakkor, hogy a később következő esettanulmányok témáját 
vizsgálva elegendőnek mondható a bemutatott elméleti, történeti anyag.  
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A városok belső szerkezetének változása sok gondolkodó (nem feltétlenül geográfus 
vagy településtudománnyal foglalkozó szakember) képzeletét ragadta magával. A 
Szerző röviden ismertet közülük néhányat az ókori előzményektől a hazai kutatókig.  

A kötet második fejezete „A természeti és társadalmi környezet hatása Budapest 
városfejlődésére” címet viseli. A fejezet kimondottan érdekes, mivel a Szerző a  
18–19. századi katonai felmérések térképeit elemezve térbeli fejlődési típusokat 
állít fel. A térbeli növekedési jellegzetességek kialakulására kiemelt hatást gyako-
rolt a természeti környezet. A földhasznosítás változásának esettanulmányához 
három mintaterületet választott ki a Szerző. Tulajdonképpen így ez a fejezet önálló-
an is érdekes és új elemeket tartogat az olvasó számára, s ezek az elemek minden 
bizonnyal a későbbi, más munkákban is fel fognak tűnni.  

A következő fejezet a társadalom városi teret alakító tevékenységét vizsgálja Bu-
dapest példáján. A várostervezés, fejlesztés számára jelentős kihívást jelentett a 
gyorsan növekvő főváros területének rendezése, a környező települések integrálása, 
amelyek életét gyakorlatilag meghatározta a szomszédos nagyváros. Értéke a feje-
zetnek, hogy az 1950-es fővárosi közigazgatási határ kiterjesztést előzményeivel 
együtt tekinti át, s ami még érdekesebb, hogy esettanulmányok segítségével hason-
lítja össze a század közepén Budapesthez csatolt falvak, s a szomszédos, agglome-
rációban maradt települések fejlődését. Mit nyert, mit vesztett egy település azáltal, 
hogy egy nagyváros kerületévé vált? Az esettanulmányok alapján mindenki elvé-
gezheti a számvetést. E fejlődési jellemzők hatással vannak a kilencvenes évek (s az 
ezredforduló utáni) időszak települési-kerületi sikertörténeteire is. A kilencvenes 
évek Budapest környékén, majd néhány vidéki városunk körül is a szuburbán fejlő-
dés, s ezzel együtt a települések közötti differenciák erősödését hozta. Izsák Éva e 
változásokat egy sok változóból generált szuburbán sikerindex bevezetésével vizs-
gálja. Az agglomeráció területi kiterjedése, a szegregáció erősödése számos társa-
dalmi konfliktus, valamint budapesti, s fővároson kívüli probléma okozója, így az 
ilyen típusú vizsgálatok mindenképpen szükségesek és hasznosak. 

Az utolsó fejezet Budapest és környéke ezredfordulón tapasztalt folyamataival 
foglalkozik. Ebben a részben a Szerző bemutatja az agglomeráció sikertörténetét 
Budaörs példáján, valamint a belső városi térben a kitelepülésre adott egyik lehet-
séges választ, a leromlott városrészek felújítását Ferencváros tömbrehabilitációján 
keresztül. Érzésünk szerint a fejezet egy kicsit féloldalasra sikerült. A sikertörténe-
tek mellett a város és vidéke kapcsolatának bemutatása során hasonlóan elemezni 
kellett volna az ellenpéldát is, a szegényebbek kiköltözésének céltelepülését, hiszen 
az ezredfordulós képhez ez is hozzátartozik. Másrészt egy alfejezet erejéig – a 
könyv korábbi logikája alapján – áttekinthette volna a városvezetés válaszait az 
urbánus tér egyre sürgetőbb együttes kezelésére, különösen, ami a közlekedést, a 
migrációs irányokat, fejlesztéseket illeti. 

A könyv értékes, szakembernek és laikusnak egyaránt ajánlható mű. Újdonságai 
mellett érdekes ismereteket tartalmaz azok számára, akik településük térbeli folya-
matainak történeti és földrajzi gyökerei után érdeklődnek. Budapest fejlődésének 
bemutatása valahol az egész ország településfejlődési folyamatainak boszorkány-
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konyhája, hiszen az innen leszűrt tapasztalatok, fejlődési tendenciák, kisebb váro-
sainknál léptékkülönbséggel természetesen, s időbeli eltolódással, de felfedezhetők. 
Vidéki városaink szuburbanizációjának, térbeli fejlődésének kutatása, s összevetése 
az itt publikált eredményekkel városhálózatunk átalakulásának új összefüggéseire 
mutathat rá. 
 



154 Könyvjelző TÉT XVIII. évf. 2004  1 
 

 



TÉT XVIII. évf. 2004  1  155 
 

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS AZ 
EURÓPAI REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG: 

VÁLSÁG ÉS MEGNYUGTATÓ MEGOLDÁS1 

(Hungarian Regional Sciences and the European Regional 
Science Association: Crisis and Reassuring Solution) 

VARGA ATTILA 

A regionális tudomány számára a 2003-as esztendő jubileumi év volt: a novembe-
ri philadelphiai világkonferencián a még mindig fantasztikusan aktív alapító, Walter 
Isard részvételével a tudomány létrejöttének ötvenedik évfordulóját ünnepelte. 
Itthon mi is jubiláltunk: a magyar regionális tudomány októberben Pécsett megren-
dezett seregszemléjén a hazai regionális kutatások egyik fellegvárának, az MTA 
Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetének  hatvanéves 
fennállására emlékeztünk. A két jubileum egybeesése szimbolikus értékű azáltal, 
hogy az a magyar regionális tudomány kezdettől fogva érvényes nemzetközi be-
ágyazottságára utal. Sajnálatos módon az utóbbi néhány év során nemzetközi be-
ágyazódásunk egyik lényeges instrumentuma, tagságunk az Európai Regionális 
Tudományi Társaságban (ERSA), igen komoly veszélybe került. E rövid beszámoló 
e veszély elhárítására az utóbbi két év során néhány kollégámmal együtt megtett, és 
pár hónapja sikert elért lépéseinkkel ismerteti meg az olvasót. 

Az ERSA az európai országok regionális kutatóit integráló szervezet. Évente meg-
rendezett kongresszusain előadások százai hangzanak el, az ottani személyes találko-
zások meghatározó jelentőségűek a közös kutatási projektek elindításában, azok fenn-
tartásában, tanulmányok, könyvek születésében, nyári szemináriumai pedig a fiatal 
kutatók orientálásában játszanak fontos szerepet. A személyes kontaktusok mellett a 
szervezet web oldala és rendszeresen megjelenő hírlevele biztosítja az információk 
folyamatos áramlását a tagok körében. A magyarországi regionális tudomány képvi-
selői már a kezdetektől fogva jelentős aktivitást mutattak az európai szervezetben, 
amit talán a Budapesten megrendezett ERSA kongresszus fémjelez leginkább.  

Az ERSA alulról épülő organizáció, melynek alapegységei a tagállamok regioná-
lis tudományi szervezetei, melyeket nemzeti szekcióknak neveznek. A nemzeti 
szekció-beli tagság automatikusan ERSA tagságot is jelent. Az ERSA legfőbb  
finanszírozási forrása a nemzeti szekciók által évente rendszeresen befizetett tagdíj. 
A magyar szekciót már a kezdetektől fogva a Magyar Közgazdasági Társaságon 
(MKT) belül működő Regionális Gazdasági Szakosztály szervezte. A nyolcvanas, 
illetve a kilencvenes évek elején mutatott (és régebbi külföldi ERSA-tagok számára 
is mindmáig emlékezetes) erőteljes nemzetközi és hazai aktivitás a kilencvenes 
évek második felére jelentősen megcsappant. Az ERSA magyar szekciójának vál-
ságát az évekig be nem fizetett tagsági díj jelzi talán a leginkább. Mindezek a válság-
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jelek természetesen az ERSA vezetőségének figyelmét is a magyar szekció felé fordí-
tották. Mivel a helyzet évekig nem változott, ezért az ERSA vezetősége 2001-ben úgy 
döntött, hogy a magyar szekció tagságát felfüggeszti. 

A felfüggesztésről két kollégám, Andrés Rodríguez-Pose (az ERSA főtitkára) és 
Günther Maier (ERSA vezetőségi tag) tájékoztatott a 2001-es zágrábi kongresszu-
son. Sajnálattal közölték a tényt, és próbáltak meggyőzni arra vonatkozólag, hogy 
valamilyen módon működjek közre abban, hogy a hazai folyamatokat olyan irányba 
tereljük, ami a felfüggesztés megszűnését eredményezi. Ez a magyar szekció „fel-
támasztását”, annak újra aktivizálását jelentené természetesen.  

Hazatérve kapcsolatba kerültem Horváth Gyula és Lengyel Imre kollégáimmal, 
akikkel megosztottam a magyar szekció problémáját, és javasoltam, hogy próbál-
junk valamiféle megoldást találni. Mivel nagyon úgy tűnt, hogy a magyar szekció 
hagyományos szervezetén, a MKT Regionális Gazdasági Szakosztályán keresztül 
nem lehetséges az áttörés, megszületett a döntés, miszerint új organizációt kell létre-
hozni a hazai regionális tudomány integrálására. A szervezés oroszlánrészét Horváth 
Gyula vállalta magára. Rövidesen, 2002 február végén, megalakult a Magyar Regio-
nális Tudományi Társaság (MRTT) és annak elnökségét is megválasztottuk (elnök: 
Horváth Gyula, tagok: Illés Iván, Lengyel Imre, Nemes Nagy József, Varga Attila, 
póttag: Lados Mihály). A Társaság céljai között a következők szerepelnek: 

− szakmai fórum biztosítása a regionális tudomány hazai művelői számára 
− bekapcsolódás a regionális tudomány nemzetközi szervezeteibe 
− híd létesítése a tudomány hazai és nemzetközi fórumai között 
− kapcsolatok kiépítése a regionális tudomány kutatóhelyei, felsőoktatási intéz-

ményei, valamint a regionális politika alakítói, gyakorlati megvalósítói között 
− a hazai regionális kutatások támogatása, valamint azok eredményeinek terjesz-

tése, felhasználása 
− a regionalizmus és a decentralizáció európai eszmeiségének terjesztése. 
A szervezet bejegyzése a hosszadalmas jogi procedúrák miatt 2002 decemberében 

történt meg. A tagtoborzás igen gyors és jelentős sikerrel folytatódik: mára már 
több mint 250 tagja van az új szervezetnek egyetemi, akadémiai, minisztériumi, 
önkormányzati, regionális ügynökségi szakemberekből. 2003 októberében a 
Társaság első vándogyűlését Pécsett rendezte, ahol az MRTT programja is 
elfogadásra került. 

Az ERSA elégedettséggel vette tudomásul a magyarországi folyamatokat a 2002-es 
dortmundi konferencián, de a felfüggesztést nem oldották fel. Egyik legfőbb 
aggodalmuk a régi és az új szervezet közötti viszony megoldatlansága volt. Korábbi 
tapasztalatok fényében tartottak a kettő közötti békétlenségről, amit az ERSA saját 
magára vonatkozólag is zavaró tényezőként értékelt volna.  

A 2003-as finnországi kongresszuson végre megtörtént az áttörés: a Magyar Köz-
gazdasági Társaság főtitkára, Halm Tamás által küldött hivatalos levél, melyben a 
magyar regionális tudomány hazai szervezésének feladatáról az MKT sajnálattal 
lemond, és egyben sok sikert kíván az MRTT-nek, végleg megnyugtatta a kétkedőket. 
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A pécsi vándorgyűlés ténye és annak programja, valamint az ország méretéhez 
képest szokatlanul nagy taglétszám garanciát adott arra vonatkozólag, hogy a hazai 
regionális tudomány szerveződése újra biztosított.  

2003 szeptemberétől tehát az MRTT-t elfogadták az ERSA hivatalos magyar 
szekciójaként. Mindez a több éves méltatlan helyzet megszűnését jelenti. Az októ-
beri vándorgyűlésen tehát nemcsak a hazai regionális kutatások egyik legjelentő-
sebb intézményének megszületését, de a tudomány művelőinek az egyik legfonto-
sabb európai szervezetbe való hivatalos újrafelvételét is ünnepelhettük. 

Jegyzet 

1 Az eredeti szövegben tett pontosításokért Horváth Gyulát illeti köszönet. 
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