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Bevezetés 

Az 1980–90-es évek fordulóján még csak nagyon kevesen gondolták, hogy rövid 
tíz év leforgása alatt olyan új infrastrukturális hálózat s olyan új technika, technoló-
gia áll majd a közigazgatás, a vállalkozások, a nonprofit szféra és az állampolgárok 
rendelkezésére, amely újabb dimenziókat nyit meg a társadalmi kommunikáció, az 
információközlés és információszerzés – amúgy sem szűk – területén. 

Az ágazat jelentőségére, az információátvitelnek, a hírközlésnek és a számítás-
technikának minden tevékenységbe behatoló, átformáló előretörésére már az  
1980-as évek elején felhívták a figyelmet a hazai kutatók. Megállapították, hogy a 
műszaki fejlődés által támasztott új versenyhelyzet kihívásaira Magyarországnak is 
gyorsan reagálnia kell (Vámos 1981). Sajnos a kihívásra adott válaszok és szüksé-
ges intézkedések – az ismert politikai és gazdasági környezet következtében – 
majdnem egy évtizedet késtek, így az információs–kommunikációs technológiák 
területén Magyarország fáziskésésbe került. Erdősi Ferenc szerint: „Hátrányunkból 
azonban bizonyos előnyt is kovácsolhatunk, amennyiben fel tudunk készülni a Föld 
fejlettebb régióiban már kibontakozó információs gazdaságban és társadalomban 
felmerülő újszerű kérdések megválaszolására. Ugyan a hazai fejlődés adottságaink 
miatt részleteiben nem fogja teljesen a Nyugatot követni, a főbb vonások hasonló-
sága azonban várható.” (Erdősi 1992)  

Az Információs Társadalomba vezető úton Magyarországnak számos nehézséggel 
kellett ill. kell megküzdenie. A jövőbeli társadalmi, gazdasági és területi fejlődé-
sünket nagymértékben az fogja meghatározni, hogy az egyes térségeink miképpen 
tudnak majd reagálni az Információs Kor kihívásaira. Fontos kérdés lesz, hogy a 
tágabb értelemben vett információ elérése és birtoklása minden területi szintnek és 
társadalmi rétegnek megadatik-e, vagy egy újfajta egyenlőtlenségi folyamatnak, 
egyfajta – az információ birtoklásán alapuló – XXI. századi centrum–periféria vi-
szonylat kialakulásának leszünk-e tanúi? Annak érdekében, hogy ezeket a kedve-
zőtlen folyamatokat elkerüljük, s sikerrel kezdhessük meg a felzárkózást az „infor-
máció gazdagok táborába”, számos területen jelentős előrelépésre lenne szükség. 

A legfontosabb megoldandó feladatok a következők lennének: 
– A jelen és a közeljövő kihívásainak felismerése, megfelelő stratégiai progra-

mok kidolgozása. 
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– Széles konszenzuson alapuló társadalmi, gazdasági és politikai támogatottság. 
– A társadalom felvilágosítása és felkészítése az Információs Kor által támasz-

tott új kihívások fogadására. Ösztönző és érdekeltségi rendszerek kialakítása 
az önkormányzatok és a kormányzat részéről. 

– Az oktatás kiemelt támogatása (különösen nagy figyelmet fordítva a tehetség-
re, kreativitásra, szorgalomra és a folyamatos tanulás szükségességére). 

– A társadalmi fogadókészség, a nyitottság kialakítása, erősítése. 
– Az információkhoz történő hozzáférés, az elérhetőség feltételeinek kialakítása, 

javítása (olcsóbb szolgáltatás, hálózat kiépítés stb.) 
– A távközlési piac liberalizálása. 
– A „tartalomipar” kiépítése, erősítése. 
– És végül, de nem utolsó sorban a távközlési- és informatikai infrastruktúra va-

lamint a műszaki háttér folyamatos fejlesztése, a gyengén ellátott területeken a 
hálózat kialakítása. 

Néhány területen már jelentős lépések történtek nemzetközi hátrányunk felszámo-
lása érdekében. A felsorolt tényezők közül tanulmányunkban most – a legutóbbi 
pontot – az elérhetőséget, az információ fogadását – ma még – talán leginkább 
meghatározó informatikai infrastruktúra, valamint számítógépes háttér hazai fejlő-
dését és területi kiépülését szeretnénk bemutatni. 

A magyarországi informatikai infrastruktúra kialakulása és fejlődése 

Az elmúlt közel másfél évtized során Magyarországon az informatikai hálózatnak 
három jól elkülöníthető szintje alakult ki. Ezek közül az egyik legjelentősebb fel-
használói számmal, a legnagyobb adatforgalommal, s talán az alkalmazások szem-
pontjából a legnagyobb jelentőséggel a HBONE (Hungarian Backbone) hálózat bír, 
ami a kutatási, fejlesztési, felsőoktatási, könyvtári és közgyűjteményi közösség 
számítógép-hálózati infrastruktúrája. A második szintet az 1997 óta – hol gyorsab-
ban, hol lassabban – bővülő magyarországi középiskolai informatikai hálózat képe-
zi, amely a Sulinet program keretében épült ki, míg a harmadik szintet a legdinami-
kusabban fejlődő, s a legtöbb műszaki megoldást alkalmazó kereskedelmi adat-
kommunikációs hálózatok jelentik.  

A HBONE hálózata 

A magyarországi számítógépes hálózat fejlesztése 1986-ban, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság által indított Informá-
ciós Infrastruktúra Fejlesztési Program (IIFP) keretében indult el, hazai (MTA, 
OMFB, OTKA, MKM) valamint külföldi (világbanki és európai közösségi) forrá-
sok felhasználásával. A program célja az volt, hogy létrehozza a hazai „academic” 
(kutatási, fejlesztési, felsőoktatási, könyvtári és közgyűjteményi) közösség számító-
gép-hálózati infrastruktúráját, valamint biztosítsa a fejlett világ információ-
technológiai színvonalát és szolgáltatásait a hazai felhasználók körében. A hálózat-
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fejlesztés első fázisa 1986-tól 1990-ig tartott, melynek keretében kialakult az alap-
vető információs infrastruktúra. A magas szintű technológiákra, berendezésekre és 
eszközökre vonatkozó nyugati embargó megnehezítette ugyan a hálózat gyors ki-
építését, de a hazai fejlesztéseknek köszönhetően az 1980–90-es évek fordulóján a 
magyar kutatói–felsőoktatási közösség intézményei között egy X.25-ös hálózaton 
keresztül lehetővé vált a csomagkapcsolt adatszolgáltatás. A nemzetközi adatkom-
munikációs szabványok (X.25, XXX, UUCP) alkalmazásával, valamint a nyugati-
hoz hasonló számítógépes szolgáltatások (elektronikus levelezés, faliújság-elérés, 
fájl-átvitel) biztosításával pedig létrejöttek a műszaki feltételei a nemzetközi kutatói 
és felsőoktatási informatikai hálózatokkal való közvetlen információcserének. En-
nek eredményeként 1990 legelején a magyar kutatói–felsőoktatási közösség csatla-
kozott az EUnet hálózatához, majd ezt követően az amerikai BITNET hálózat euró-
pai leágazásához, az EARN-höz. A COCOM korlátozások eltörlése után tovább 
folytatódott a magyarországi hálózat korszerűsítése, új kapcsolóközpontok, mikro-
hullámú és optikai összeköttetések jöttek létre a rendszer kiemelt fontosságú cso-
mópontjain. Az 1991. évi Internethez történő csatlakozásunkat követően – az IIF 
közreműködésével – létrehozták az IP (Internet Protokol) technológiára épülő ma-
gyarországi oktatási és kutatási célú gerinchálózatot, a HBONE-t (1993). A további 
fejlődést nagyban meghatározta, hogy – a nemzetközi hálózati kapcsolataink bőví-
tése, valamint a nemzetközi hálózati szervezetekben történő részvételünk elősegíté-
se érdekében – a felsőoktatási, közgyűjteményi és kutatói közösség 1992-ben meg-
alakította a HUNGARNET Egyesületet. Az Egyesület munkájának köszönhetően 
Magyarország az 1990-es évek folyamán meghatározó nemzetközi szervezeteknek 
(TERENA, DANTE, CEENet, ISOC)1 lett a tagja. A nemzetközi együttműködéseken 
keresztül pedig jó néhány meghatározó projekt (pl. TEN–34, TEN–155, Internet 2, 
EK 5. keretprogram) részese lehetett, illetve lehet. A kilencvenes évek közepén az 
egyre növekvő hálózati forgalom, a mind jobb minőségű szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférés, a nemzetközi információhálózati kapcsolataink zavartalan biztosítása 
(pl. EuropaNET, Ebone) és egy nemzetközi színvonalú informatikai hálózat kiépí-
tése érdekében szükségessé vált egy új nemzeti program, a NIIFP, beindítása 
(1995). A program keretében tovább folytatódott a HUNGARNET egyesület tagin-
tézményeinek csatlakoztatása a HBONE hálózathoz. Az extenzív fejlődésnek kö-
szönhetően – amely jelentős műszaki fejlesztéseket is hozott – az elmúlt közel egy 
évtizedben ötszörösére növekedett a hálózatba bekapcsolt intézmények száma. 
Napjainkban 26 regionális központon keresztül 47 város mintegy 1000 intézményé-
ben kb. 70 000 host (Internet végpont) gép áll az „academic” közösség rendelkezé-
sére. A felhasználói kör jelentős bővülése – 1994-ben 30 000 fő, 1996-ban 100 000 
fő, míg 2000 elején több mint 230 000 fő – a hazai és a nemzetközi hálózati forga-
lom ugrásszerű növekedését eredményezte, így szükségessé vált a nemzetközi 
konnektivitásunk bővítése. Ennek érdekében a kilencvenes évek elejére jellemző 64 
Kbit/s sávszélességű európai összeköttetésünket (Ebone–Bécs) folyamatosan növel-
tük először 2x64 Kbit/s-ra, majd 1995-ben 256 Kbit/s-ra. Ugyanebben az évben a 
HUNGARNET Egyesület 2 Mbit/s-os hozzáféréshez jutott az EuropaNET (Amsz-
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terdam) felé, melyből a HBONE 1 Mbit/s-os sávszélességgel rendelkezett. A hazai 
regionális központok közötti hálózati kapcsolatokra ez idő tájt a 64 Kbit/s–256 
Kbit/s-os bérelt vonalas összeköttetések voltak jellemzőek, míg a budapesti 
HBONE központ csomópontjai között 100 Mbit/s optikai, 10 Mbit/s Ethernet és 2 
Mbit/s mikrohullámú vonalak tartották a kapcsolatot. Az évtized második felében a 
hazai hálózati fejlesztések felgyorsultak. A regionális HBONE központjaink között 
folyamatosan bővítették a hálózati sávszélességeket, s a nemzetközi konnek-
tivitásunk is lényegesen javult a TEN–34 EU projekt keretében üzembe helyezett 
ATM alapú 10 Mbit/s-os (1997. május), majd a TEN–155 program keretében meg-
valósított 34 Mbit/s-os (17–34 Mbit/s EU, 17 Mbit/s USA) (1999. február) Internet 
kapcsolatnak köszönhetően. A kialakított HBONE hálózatról elmondható, hogy 
európai színvonalú, s a hazai igényeket – egyelőre – ki tudja elégíteni. Problémát 
jelent azonban, hogy az évente duplázódó adatforgalom és az erőforrásokat sem 
kímélő magas szintű szolgáltatások rövid időn belül szűkössé teszik a meglévő 
kapacitásokat. A hazai hálózati szolgáltatás minőségét és a forgalom egyenletes 
növekedését a jövőben nagymértékben meg fogja határozni, hogy sikerül-e folytatni 
a hálózati fejlesztések területén az elmúlt évekre jellemző dinamikát? Folytatódik-e 
a hálózati eszközök és berendezések korszerűsítése? Megvalósul-e a regionális 
központok közötti nagysebességű (10–155 Mbit/s) gerinchálózat kialakítása? Lesz-
e pénz a nagyobb megbízhatóságot eredményező tartalékeszközök beszerzésére és 
üzembe helyezésére valamint – a Budapestet elkerülő – tartalék hálózati útvonalak 
kialakítására? 

A Sulinet hálózata 

A magyarországi „Középiskolai Internet Program” (Sulinet) 1996 szeptemberé-
ben indult a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával. A fizikai 
hálózat kiépítése azonban csak 1997 folyamán kezdődött el – egy konzorcium meg-
bízásából – több koncessziós telefontársaság (LTO-k) bevonásával. A megvalósítás 
során több mint 300 település 1526 intézménye (középiskolák, kollégiumok, általá-
nos iskolák) került a Sulinet hálózatára, melyek közül 1217 közoktatási intézmény 
(kb. 65%-a középiskola). A kialakított hálózat két szintre tagozódik. Az első szint – 
a gerinchálózati rész – biztosítja a regionális csomóponti és külföldi csatlakozást, 
amely közvetlenül a MATÁV optikai gyűrűjéhez kapcsolódik. A második szint – a 
felhordóhálózat – az iskolák és a gerinchálózat között teremt kapcsolatot. A na-
gyobb (500 fő fölötti) iskolák általában 64 Kbit/s sebességű ISDN, míg az ennél 
kisebb intézmények ugyanilyen sebességű modemes kapcsolatot alakíthattak ki. A 
Sulinet gerinchálózatát egy 2 Mbit/s-os optikai szál képezi, amely összeköti a köz-
ponti router-eket (forgalom-irányító kapcsológépek) a régiókkal. A nemzetközi 
konnektivitás a Hungarneten keresztül valósul meg. Ez a kapcsolat 1999 elejéig egy 
800 Kbit/s-os vonalat jelentett a TEN–34 európai hálózat felé, valamint egy tenge-
ren túli összeköttetést 512 Kbit/s-os sávszélességgel. Jelentősebb kapacitás-
növekedés az 1999 februári TEN–155-ös csatlakozásunkkal következett be, amikor 
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a nemzetközi hálózati sávszélesség 4,5 Mbit/s-ra bővült. A Sulinet program a háló-
zati fejlesztéseknek köszönhetően napjainkban több mint 500 000 diáknak és tanár-
nak teszi lehetővé az Interneten elérhető legfrissebb információkhoz történő hozzá-
férést. A számottevő eredmények ellenére azonban meg kell jegyeznünk, hogy 
miután a Sulinet programot leállították, ill. átalakították, a fejlődés lendülete meg-
torpant, így csak 2002-re várható az általános iskolák teljes körének csatlakozása az 
Internethez. 

A kereskedelmi hálózatok 

Az adatátvitelre alkalmas hálózatok Magyarországon már a nyolcvanas évek má-
sodik felétől megjelentek, nagyobb arányú kiépítésük azonban a magasabb szintű 
szolgáltatások iránti alacsony kereslet és a hálózat kiépítéséhez szükséges tőke 
hiánya miatt késlekedett. A távközlés és adatkommunikáció területén mutatott inf-
rastrukturális elmaradottságunkra jellemző volt, hogy még az 1990-es évek elején is 
a települések közötti – és a településeken belüli – hálózat zömét kisteljesítményű 
rézkábelek biztosították.2 A központok nagyobb részt analóg rendszerűek voltak, de 
előfordultak olyan települések is, ahol manuális kezelésű központok üzemeltek. Az 
emeltszintű adatkommunikációs szolgáltatásokhoz nélkülözhetetlen digitális köz-
pontok elterjedtsége ekkor még nem volt számottevő.3 Az igazi áttörés a hálózat 
kiépítésében és minőségének javításában, a hagyományos – manuális és analóg – 
telefonközpontok korszerű digitális központokra történő lecserélésében illetve épí-
tésében csak a kilencvenes évek közepén, a távközlési piac privatizációjával követ-
kezett be. A koncessziós távközlési társaságok (LTO-k) megalakulásukat követően 
gyors ütemben fogtak hozzá távközlési és adatkommunikációs hálózataik kiépítésé-
hez és korszerűsítéséhez.4 A fejlesztések első fázisában a legfontosabb szempont az 
előfizetők számának jelentős bővítése volt, ezért erőltetett ütemben épültek ki a 
végfelhasználói hálózatok.5 Az Internetes és adatkommunikációs szolgáltatások 
ezekben az években – jellemzően – egyszerű telefonvonalon, X.25-ös és alacsony 
sebességű bérelt vonalakon valósultak meg. A kilencvenes évek második felében a 
fejlesztések súlypontja megváltozott. Az adatátvitel és az üzleti kommunikáció 
dinamikus fejlődése, valamint a távközlési szolgáltatások színvonalának emelése 
érdekében a „hálózati képesség” (nagyobb kapacitás, jobb minőségű adatátvitel, 
SDH, ATM technológiák, biztonságosabb hálózatok) növelésére helyeződött a hang-
súly (Nagy 1997). Ennek érdekében egyre több távközlési csomópontban helyeztek 
üzembe új digitális központokat, ezáltal a digitális kapcsolás aránya 1999 elején 
meghaladta a 80%-ot. Tovább folytatódott a már meglévő távközlési gerinchálózat 
valamint a településeken belüli hálózatok korszerűsítése és bővítése.6 A fejlesztések 
eredményeként a legnagyobb koncessziós szolgáltató, a MATÁV, két világszínvo-
nalú nemzetközi kapcsoló központ, valamint SDH (Szinkron elvű Digitális Hierar-
chia) technológián alapuló átvitel-technikai berendezésekkel felszerelt, az országha-
tárt 11 helyen átlépő optikai kábelek tulajdonosa lett. Az LTO-k közötti jobb háló-
zati kommunikáció érdekében a MATÁV hálózatát X.25-ös kapcsolatok kötik össze 
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83 más hálózattal, míg az ISDN révén további 30 hálózathoz csatlakozik. A nem-
zetközi konnektivitást a Globális Európai Hálózathoz (GEN) történő csatlakozás 
biztosítja, amely egy nemzetközi bérelt vonalakat nyújtó, nagykapacitású integrált 
hálózatirányítási rendszer. 

A koncessziós telefontársaságok mellett – az 1992-es távközlési törvény óta – a 
szabad piaci területekre betörő alternatív távközlési társaságok is – készülve már a 
2002-es távközlési liberalizációra – jelentős hálózatfejlesztéseket hajtottak végre. 
Az Antenna Hungária Rt. kialakított egy 51 csomópontot összekötő mikrohullámú 
hálózatot. A GTS Magyarország Kft. Budapesten épített ki egy 120 km hosszú 
optikai gerinchálózatot, ezen kívül 46 csomóponttal rendelkező mikrohullámú háló-
zat tulajdonosa. A Novacom Távközlési Kft. egyelőre az ELMŰ és az ÉMÁSZ 
áramszolgáltatók távközlési hálózatát bérli, de kidolgozta azt a technikát, amely 
segítségével az elektromos hálózatokon keresztül juttatja majd el a távközlési jele-
ket a háztartásokba.7 A PanTel Rt. a MÁV nyomvonalai mellett 1999 végére több 
mint 2000 km hosszú optikai hálózatot fektetett le, ami hamarosan 3000 km-re 
bővül, s gyakorlatilag országos lefedettséget ér el. A felsorolt társaságok hálózatain 
kívül említést kell tennünk még a négy koncessziós mobil telefontársaság (Westel 
900, Pannon GSM, Westel Rádiótelefon Kft., Vodafone) és a kábeltévé-
szolgáltatók hálózatairól is. Elöljáróban megjegyzendő, hogy sem a mobil rendsze-
rek, sem a kábeltévés rendszerek egyelőre nem játszanak olyan szerepet az adat-
kommunikáció és Internet szolgáltatás területén, mint amilyent elterjedtségük és 
kiépítettségük feltételezne. A mobil szolgáltatók az elmúlt években jelentős fejlesz-
téseket végrehajtva elérték, hogy országosan 98–99%-os lefedettséget s emelt szintű 
szolgáltatásokat (pl. SMS, Internet) tudnak biztosítani ügyfeleiknek.8 Gyakorlatilag 
a teljes lefedettség ellenére (1999-ben) a több mint 1,5 millió előfizető töredéke (kb. 
5000 fő) tartott csak igényt Internetes adathálózati szolgáltatásra, ami elsősorban a 
magas szolgáltatási díjjal és a két mobiltelefon-rendszer (NMT, GSM) műszaki 
korlátjaival (pl. szűk sávszélesség) magyarázható.  

A Hírközlési Főfelügyelet által is engedélyezett kábeltévés rendszerek Magyaror-
szágon több mint 500 településen, mintegy 1,5 millió háztartásban találhatók meg. 
A modern csillagpontos kiépítésű (a kétirányú adatforgalmat lehetővé tevő) kábel-
tévés hálózatok műszaki jellemzői lényegesen kedvezőbbek, mint a ma használatos 
mobil vagy hagyományos telefonvonalak.9 A műszaki jellemzőkön kívül nem elha-
nyagolható olcsóságuk sem, hiszen a szolgáltatás során nem kell külön telefondíjat 
fizetni. Érthető tehát, hogy napjainkban egyre több településen (pl. Budapest, Pécs, 
Dunaújváros) terjedtek el a kábeltévés rendszereken kínált adathálózati és bérelt 
vonali szolgáltatások.10 A kedvező lehetőségek ellenére a kábeltévé-hálózaton ke-
resztül történő Internethasználat nagyobb arányú elterjedését két fő tényező akadá-
lyozza. Az első egy műszaki jellegű probléma, nevezetesen az, hogy a hálózat 50%-a 
nem csillagpontos kiépítésű, így nem is alkalmas kétirányú adatforgalom ellátására. 
A második probléma egyrészt jogi, másrészt gazdasági természetű, hiszen a távköz-
lési törvény értelmében a 30 000 főnél népesebb településeken a már telefonvona-
lakkal rendelkező távközlési társaságok nem építhetnek kábeltévé-hálózatot, továb-
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bá egy cég a kábeltévés piac maximum 1/6 részét ellenőrizheti.11 Így az a furcsa 
helyzet állt elő, hogy azok a tőkeerős vállalkozások, amelyek a hálózat kiépítésé-
hez, fejlesztéséhez szükséges forrásokkal rendelkeznének – lehetőségeik ellenére – 
csak a törvényi keretek között fejleszthetnek. A kisebb kábeltévé-hálózatok pedig 
saját forrásból nem tudnak olyan minőségű rendszert kialakítani, amely alkalmas 
lenne kétirányú adatforgalom biztosítására. 

Az adatkommunikáció infrastruktúráját tekintve a felsoroltakon kívül (vezetékes 
és rövidhullámú jeltovábbítás) még egy átviteli mód ismeretes, a műholdakon ke-
resztül történő adatátvitel, az úgynevezett VSAT (Very Small Aperture Terminal) 
szolgáltatás. Ennek a műszaki megoldásnak a legnagyobb előnye az üzleti kommu-
nikáció számára nélkülözhetetlen kiváló minőség és nagyfokú megbízhatóság. To-
vábbi előnyként említhető, hogy a rendszer egy- és kétirányú adatkommunikációt 
egyaránt lehetővé tesz, a technológiából adódóan pedig akár kontinensnyi területek 
lefedésére is alkalmas. A nyugati országokhoz hasonlóan a szolgáltatás hazánkban 
is terjedőben van, így a VSAT szolgáltatók termináljainak száma napjainkban meg-
haladja a 3000-et. Az előfizetők elsősorban több telephelyes vállalatok, bankok, 
kereskedelmi hálózatok stb. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a magyarországi informatikai infrastruktúra 
három jól elkülöníthető szintre (HBONE, Sulinet, kereskedelmi hálózatok) tagolha-
tó. A hálózatok műszaki jellemzői és az alkalmazott adatátviteli technikák – az 
elmúlt több mint tíz év fejlesztéseinek köszönhetően – közelítenek az európai nor-
mákhoz, így a kiépített területeken kielégítő feltételét tudják biztosítani a magyaror-
szági informatikai szolgáltatások minél szélesebb felhasználói körhöz történő eljut-
tatásának.12 A jelentős fejlesztések ellenére azonban meg kell jegyeznünk, hogy ma 
az ország területén az adatkommunikációs-hálózat kiépítési–működtetési elve a 
rentabilitás mentén írható le, ezért kizáró jellegű. Elsősorban azokon a területeken 
vehetők igénybe a magas szintű adatkommunikációs szolgáltatások, ahol a digitális 
hálózatok rendelkezésre állnak. A digitális hálózatok elterjedése azonban – az ala-
csonyabb népességszám, a szerényebb gazdasági teljesítmény, a vállalkozások 
alacsony száma illetve a felhasználói igények visszafogottsága vagy hiánya miatt – 
rendkívül egyenlőtlen, még napjainkban is találhatunk olyan primer körzeteket, 
ahol a központkapacitás digitalizáltsága nem haladja meg az 50%-ot (pl. bajai pri-
mer körzet 24%, szentesi primer körzet 42%).13 Megállapítható tehát, hogy a mű-
szaki–technikai hálózatok kiépítése/kiépülése is – különösen az Információs Társa-
dalom küszöbén – differenciáló tényezőként hathat a területek közötti versenyben. 
Ezzel a veszéllyel szembe kell néznünk annak ellenére, hogy a műszaki–technikai 
alapok a tudományos kutatás, a műszaki újítások (mobil kommunikáció, mobil 
internetezés [WAP], alternatív adatkommunikációs megoldások [pl. PLC]), vala-
mint a tudatos fejlesztési politika következtében kiteljesed(het)nek. 
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A magyarországi Internetes állapot nemzetközi összehasonlításban 

Az elmúlt évtized hazai adatkommunikációs fejlődéséről akkor alkothatunk reális 
képet, ha rendelkezünk valamilyen viszonyítási alappal. A kilencvenes évek során 
szinte az egész világon óriási robbanás következett be a távközlés és adatkommuni-
káció piacán. Napjainkra az információs–kommunikációs ipar a legdinamikusabban 
növekedő húzóágazattá vált. Az ICT piacnak is nevezett ágazat éves forgalma vi-
lágszinten (1998-ban) elérte az 1445 milliárd ECU-t, éves átlagos fejlődési üteme 
pedig 10% körüli, ezzel jóval meghaladja az összes többi iparág azonos mutatóját.  

Magyarországon az info–kommunikációs ágazat éves növekedése a nemzetközi 
irányszámokat is meghaladó mértékben bővült az elmúlt évtizedben. A dinamikus 
fejlődés hátterében sok szakember a gyengébb ellátottság felszámolására történő 
kísérletet látja. Ugyanezen időszak alatt jól nyomon követhető az adatkommuniká-
ciós hálózatok sávszélességének növelése és minőségük javítása is. Ennek köszön-
hetően az „academic” hálózat néhány csomópontja (pl. Budapest, Gödöllő, Szeged, 
Veszprém) már 155 Mbit/s-os sávszélességgel csatlakozik a HBONE gerinchálóza-
tához, ami a nyugat-európai kutatói hálózatok teljesítményével azonos.14 Az Inter-
netes ellátottság tekintetében is elkezdődött felzárkózásunk a fejlett országokhoz. A 
kilencvenes évek közepéhez képest sikerült csökkenteni a hátrányunkat az 1000 
főre jutó domain név szerverek, s különösen az Internet végpontok (host) számának 
vonatkozásában. Míg az évtized közepén az 1000 lakosra jutó host számítógépek 
számában átlagosan 15–20-szoros különbség volt kimutatható a nyugat-európai és a 
hazai értékek között, addig ez az arány napjainkra 6–8-szorosra mérséklődött. A 
növekedés dinamikája tehát bíztató, nemzetközi lemaradásunkat ezen a területen 
mindössze 4–5 évre teszik a szakemberek (Straub 2000). 

Az Internet használók száma és a teljes lakossághoz viszonyított aránya azonban 
lényegesen elmarad a fejlett európai országok hasonló adataitól (1. táblázat). A 
viszonylag alacsony érték több okra vezethető vissza. A legfontosabb okokat az 
alábbiakban foglalhatjuk össze: 
− a fejlett országokhoz képest alacsony életszínvonal, 
− a számítástechnikai berendezések átlagfizetésekhez mérten magas ára, 
− az internetes szolgáltatás magas ára (modemes kapcsolat esetén európai tekin-

tetben is magas telefondíjak), 
− az internetes hálózat teljes körű (fizikai) elérhetőségének hiánya, 
− a számítástechnikai kultúra alacsony szintje, 
− a számítástechnikai ismeretek hiánya, 
− a társadalmi adaptivitás alacsony foka, 
− életkori sajátosságok (magas az időskorú népesség aránya, ez a korosztály ele-

nyésző mértékben veszi igénybe ezt a technikát), 
− a magyar nyelvű tartalomszolgáltatás szűk keresztmetszete, 
− idegen nyelvek ismeretének hiánya. 
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1. TÁBLÁZAT 
Az Internetet használók száma néhány európai országban 
(Number of Internet Users in Some European Countries) 

Ország Dátum Adat (fő) A népesség 
%-ában 

Forrás 

Oroszország 1998. december 1,2 millió 0,8 IDC Research 
Görögország 1998. január 111 000 1,0 IDC Research 
Törökország 1997. május 600 000 1,0 Nua becslés 
Lengyelország 1997. november 700 000 1,8 Nua becslés 
Portugália 1998. január 188 000 1,9 IDC Research 
Csehország 1998. január 270 000 2,6 IDC Research 
Magyarország 1999. március 500 000 4,96 Fehér könyv 
Franciaország 1998. május 2,5 millió 5,2 Mediangles 
Ausztria 1998. augusztus 442 000 5,5 IDC Research 
Spanyolország 1999. március 2,75 millió 7,7 AIMC 
Olaszország 1999. június 5 millió 7,96 Osservatorio Internet 

Italia 
Szlovákia 1998. szeptember 510 000 9,5 Net Projekt 
Észtország 1998. október 152 000 10,0 BMF Gallup Media 
Németország 1999. március 8,4 millió 10,0 GfK 
Írország 1999. június 380 000 13,5 Amarach Consulting 
Hollandia 1999. március 2,3 millió 13,7 ProAcive 
Belgium 1999. február 1,4 millió 16,0 Initiative Media Brussels 
Svájc 1998. szeptember 1,2 millió 16,2 WEFN 
Nagy-Britannia 1998. december 10,6 millió 18,0 NOP Research Group 
Finnország 1999. május 1,6 millió 32,0 Business Arena Stock-

holm 
Dánia 1999. május 1,7 millió 34,0 Business Arena Stock-

holm 
Norvégia 1999. május 1,6 millió 36,3 Business Arena Stock-

holm 
Svédország 1999. május 3,6 millió 40,9 Business Arena Stock-

holm 
Izland 1998. december 121 074 45,0 PWC  

Forrás: http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/europe.html 1999. 

A felsorolt problémák ellenére a felhasználói szám jelentős növekedését prog-
nosztizálhatjuk, melyet megítélésünk szerint négy fő tényező fog a jövőben erősíte-
ni. A legfontosabb tényezőnek talán az emelkedő életszínvonalat tekinthetjük, de 
ugyanilyen jelentőségű lehet a távközlési piac liberalizálása következtében csökke-
nő telefondíjak ösztönző hatása, az informatikai oktatás folyamatos elterjedése, 
színvonalának emelése, vagy a műszaki újítások következtében megjelenő, s egyre 
inkább elterjedő alternatív – a telefonkábelnél olcsóbb (pl. kábel TV, PLC), illetve 
vezetékek fektetését nem igénylő mobil – hálózatok. 
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A magyarországi internetes számítógépek területi elhelyezkedése 

Az Információs Társadalom (IT) kiépüléséhez vezető úton – az élesedő gazdasági 
és területi versenyben – az egyes emberek, a társadalmi és gazdasági szervezetek, 
valamint a különböző területi szintek (önkormányzatok, kistérségek, régiók) infor-
mációkkal való ellátása, az információkhoz történő hozzáférés biztosítása, ezen 
keresztül az esélyegyenlőség megteremtése, növelése meghatározó jelentőségű 
folyamat. A modern kor embere számára ma már nélkülözhetetlenek az információ-
átvitel és -feldolgozás különböző eszközei, legyen szó akár munkáról, szabadidő 
eltöltéséről, társadalmi–gazdasági kapcsolatok szervezéséről, oktatásról, vagy egész-
ségügyi ellátásról. Hazai és nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy minél 
intenzívebben épülnek be ezek az információs technikák, technológiák egy terület 
társadalmának életébe (minél több és pontosabb információ birtokába jut), annál 
sikeresebbnek és életképesebbnek mutatkoznak a területek, régiók között zajló 
versenyben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy pontosan meg tudjuk határozni az 
Internet-alapú számítógépek terjedésének és elhelyezkedésének törvényszerűségeit, 
hiszen ezek a számítógépek igen jelentős innováció-hordozók. Az egyes területeken 
történő tömeges megjelenésük innovációs gócokról tájékoztathat, esetleg új innová-
ciós területeket jelölhetnek ki, hiányuk pedig adaptációs, kommunikációs vagy 
egyéb fejlődésbeli problémákat (gazdasági, társadalmi) mutathatnak, illetve vetít-
hetnek elő. A kérdéskör fontosságát és új területi aspektusait jól példázza, hogy az 
1990-es évek folyamán a számítógépek és a telematika terjedésének ágazati és 
területi sajátosságaival, következményeivel, az információs technikák területfejlesz-
tésben betöltött szerepével a hazai kutatók is egyre élénkebben kezdtek el foglal-
kozni (Erdősi 1992; Nagy 1997; Rechnitzer 1990; Ruttkay 1992; Tinner 1998). 

A számítástechnikai ágazat, s ezen belül a számítógépek terjedésének, területi el-
oszlásának és pontos számának nyomon követése nem egyszerű feladat. Az 1980-as, 
majd a kilencvenes évek első felében a kutatók – a megfelelő területi statisztikák 
hiánya miatt – a számítógépek térbeli terjedését és eloszlását csak nagyon nehezen, 
leginkább közvetett módszerekkel (pl. a számítógép-állomány kapacitása alapján, 
vagy a számítástechnikai folyóiratok előfizetői alapján) próbálták nyomon követni 
(Rechnitzer 1993). A hálózatba nem kötött számítógépek területi eloszlásának vizs-
gálatára vonatkozóan – néhány újabb megközelítési módot (pl. a számítástechnikai 
vállalkozások egyes településekre jutó száma, vagy a számítástechnikai vállalkozás 
bevételei alapján való következtetés a terület számítástechnikai ellátottságára) le-
számítva – a kilencvenes évek második felében sem sikerült pontosabb módszereket 
kidolgozni. Valamivel kedvezőbb a helyzet, ha az Internet-alapú számítógépek 
számát és térbeliségét próbáljuk megvizsgálni. A hálózatba bekötött számítógépek 
számának és területi eloszlásának meghatározása érdekében két nagy adatbázisra 
támaszkodtunk. Az egyik – az Eunet által létrehozott nemzetközi szervezet – a RIPE 
(Reseaux IP Europeens) domain nevek regisztrációját is tartalmazó adatbázisa, a 
másik pedig a magyarországi hálózati információs központ „.hu” kiterjesztésű 
domain név nyilvántartása volt. Az 1998 végén elvégzett leválogatás során 5264 db 
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„.hu” kiterjesztésű domain név szerver területi elhelyezkedését sikerült meghatá-
rozni.15 A magyarországi szerverek területi eloszlására jellemző, hogy a településál-
lomány mindössze 7%-ában, 260 településen – melyek közül valamivel több, mint 
50% (137 db település) volt városi jogállású – voltak megtalálhatók. A szerverek 
számának eloszlásában nagyon erős városi koncentrációt figyelhetünk meg. A kon-
centráció mértékére jellemző, hogy az 5264 db domain szerverből 4866 db műkö-
dött városokban, ez az összes szerver gép 92,4%-át jelentette. Ezen belül is Buda-
pest aránya kiugró (71,68%), de meghatározó a megyei jogú városok aránya 
(16,62%) is (2. táblázat). 

2. TÁBLÁZAT 
A domain név szerverek települési szóródása 1998 végén 

(Distribution of Domain Name Servers by Settlement Categories) 

Települések Települések száma 
(db) 

Szerverek száma 
(db) 

Százalékos megosz-
lás (%) 

Budapest 1 3773 71,68 
Megyei jogú városok 22 875 16,62 
Egyéb városok 114 218 4,14 
Községek 123 398 7,56 
Összesen 260 5264 100,00 

Forrás: www.nic.hu alapján egyéni számítás. 

Látható tehát, hogy települési szinten a társadalmi, gazdasági szempontból elő-
nyösebb helyzetben lévő, nagyobb adaptációs és innovációs képességgel rendelke-
ző, s nem utolsó sorban a jelentősebb népességszámmal bíró településeken találha-
tók meg legnagyobb számban az Internet végpontokat kiszolgáló szervergépek.16 
Ezen belül is a szerverek területi eloszlása elsősorban a gazdasági aktivitással mutat 
szoros korrelációt. Erre utal az a tény is, hogy a bejegyzett szervergépek több mint 
75%-a valamilyen üzleti tevékenységhez kötődik, nagyobb részt a szolgáltatási és a 
kereskedelmi szférához. 

A nagyobb területi egységek (megyék, régiók) vizsgálatánál is kitűnt, hogy a 
szerver számítógépek száma jó egyezést mutat a megyék általános gazdasági és 
társadalmi fejlettségével (3. táblázat). Hasonló képet kapunk, ha a magyarországi 
Internet végpontok (úgynevezett host gépek) térbeli elhelyezkedését próbáljuk 
nyomon követni. Megfelelő területi nyilvántartás hiányában azonban nem tudunk 
olyan pontos képet rajzolni, mint a domain szerverek esetében. Azt azonban tudjuk, 
hogy egy szervergép átlagosan 12–15 db Internet végpontot szolgál ki, így a Magyar-
országon 1998 végén üzemben lévő több mint 100 000 host számítógép 70–80%-ának 
területi elhelyezkedése bizonyíthatóan, további 10–15%-a nagy valószínűséggel 
egybeesett a szervergépek területi elhelyezkedésével. 

A fentiekben vázolt informatikai infrastruktúra és számítógépes háttér területi el-
helyezkedése egy fontos, a térszerkezetet, területi fejlődést is meghatározó jelenség-
re hívja fel a figyelmet. Az 1990-es években a távközlési és informatikai infra-
struktúránk, információs–adatkommunikációs technikánk, technológiánk – a nem-
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zetközi trendekhez hasonlóan – dinamikusan, ugyanakkor rendkívül koncentráltan 
fejlődött. A fejlesztési folyamat a piac igényeinek (szükségleteinek) megfelelően, 
döntően a nagyobb népességet tömörítő gazdasági, valamint oktatási és kutatási 
központjainkban valósult meg, növelve ezzel az országon belüli – pl. infrastrukturá-
lis ellátottságban, gazdasági fejlettségben, társadalmi lehetőségekben – amúgy is 
meglévő területi aránytalanságokat. Különösen helytállónak tűnnek ezek a megálla-
pítások, ha figyelembe vesszük a legújabb felmérések részeredményeit, amelyek a 
2000. márciusi állapotokat tükrözik. A 12 450 db nyilvántartásba vett „.hu” kiter-
jesztésű domain név szerver közel két és félszerese az előző felmérésben szerepelt 
szervergép számnak. (Látható tehát, hogy a növekedés igen dinamikus volt az el-
múlt közel másfél évben). Felmérésünkben eddig újabb 2000 címet sikerült feldol-
goznunk, s ennek alapján kijelenthető, hogy a területi aránytalanságok tovább foko-
zódtak. Az új bejegyzéseknek több mint 95%-a azokon a településeken jött létre, 
amelyeken már működött hálózati szerver. Tovább nőtt a városok aránya, s érde-
kességként meg kell jegyezni, hogy az újabb szervergépek több mint 80%-a gazda-
sági tevékenységhez (termelés, szolgáltatás, kereskedelem) kötődik, ami az amúgy 
is jobb helyzetben levő ipari területek erősödő dominanciáját mutatja. 

3. TÁBLÁZAT 
A DNS domain szerverek megyei eloszlása 1998 végén 

(Distribution of DNS Domain Servers by Counties) 

Megye Találatok száma (db) A találatok megoszlása (%) 
Budapest 3773 71,67 
Baranya 95 1,81 
Bács-Kiskun 77 1,47 
Békés 49 0,93 
Borsod-Abaúj-Zemplén 79 1,51 
Csongrád 141 2,68 
Fejér 115 2,19 
Győr-Moson-Sopron 117 2,23 
Hajdú-Bihar 103 1,95 
Heves 53 1,00 
Komárom-Esztergom 62 1,17 
Nógrád 29 0,56 
Pest 232 4,40 
Somogy 59 1,13 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 42 0,79 
Jász-Nagykun-Szolnok 53 1,00 
Tolna 31 0,58 
Vas 37 0,71 
Veszprém 68 1,29 
Zala 49 0,93 
Összesen 5264 100,00 
Forrás:www.nic.hu alapján egyéni számítás. 
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Záró gondolatok 

Tanulmányunkban megpróbáltuk áttekinteni az egyre dinamikusabban fejlődő 
magyarországi információs–kommunikációs ágazat műszaki–technikai alapjainak 
területi kiépülését s az elmúlt egy évtized jelentősebb változásait. Ez az állapotfeltá-
rás mintegy előkészíti, és alapját képezi annak a hosszabb kutatómunkának, amely 
az Információs Társadalom kiépülésének, nemzetközi és hazai elterjedésének tör-
vényszerűségeit, következményeit, valamint számos vetületét – műszaki, területi, 
társadalmi, gazdasági – próbálja a jövőben megvilágítani és a szélesebb szakmai 
közönség elé tárni, annak reményében, hogy számos érdekes és új kutatási ered-
ménnyel fogja gazdagítani a területi tudomány diszciplínáját. 

Jegyzetek 
1 TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association): Összeurópai Kutató és 

Oktatási Hálózati Társulás. A legfontosabb európai hálózati szervezet. 
   DANTE (Delivery of Advanced Networking Technology to Europe): Összeurópai szolgáltató központ. 
   CEENet (Central and Eastern European Networking Association): Közép- és Kelet-Európai Hálózati 

Társulás. 
   ISOC (Internet Society): az Internet technikai, szervezési, szabványosítási, kultúrateremtési szerepet 

játszó nemzetközi szervezete. 
2 A MATÁV csak 1991-ben indította el az optikai gerinchálózat kialakítását célzó programját. A prog-

ram eredményeként 1993-ban adták át az optikai gerinchálózatot (3400 km, 560 kbit/s átviteli sebesség). 
3 A COCOM előírások miatt csak 1989-ben érkezett az országba az első világszínvonalú digitális köz-

pont. A korlátozások megszűnése azonban nem jelentette automatikusan a digitális központok gyors és 
nagyarányú elterjedését, ami elsősorban a magas beszerzési árral magyarázható. 

4 A gyors fejlesztést egyrészt a koncessziós szerződésekben meghatározott feltételek, másrészt a poten-
ciális felhasználói kör („academic” szféra, lakosság, magyarországi gazdasági társaságok, külföldi 
érdekeltségű vállalkozások, közigazgatás stb.) megjelenő igényei sürgették. 

5 A koncessziós telefontársaságok 1994 és 1996 között megközelítőleg 1 millió új vonalat helyeztek üzem-
be, így 1996 végén 2 651 000 távbeszélő fővonalat tartott nyílván a statisztika. 1996 és 2000 között is 
számottevő volt a fejlődés, ennek köszönhetően a fővonalszám ma hozzávetőlegesen 3 720 000. 

6 1999 végén a MATÁV kb. 4000 km, míg a többi LTO több mint 3000 km hosszú optikai hálózattal 
rendelkezett. 

7 A PLC (Powerline Communication) hálózatot 2 Mbit/s sávszélességűre tervezik, ami a ma használatos 
ISDN vonalaknál is hússzor gyorsabb, s mivel újabb infrastruktúra kiépítést nem igényel, valamint az 
üzemeltetése is lényegesen olcsóbb, mint a hagyományos telefonkábeleké, ezért nagy jövőt jósolnak 
ennek a technikának a távközlési szakemberek. 

8 A mobil telefon előfizetők száma 1999 végén a Westel 900 GSM társaságnál 850 000 fő, a Pannon 
GSM-nél 670 000 fő, míg a Westel Rádiótelefon Kft.-nél (450 Mhz) 100 000 fő volt. A Vodafon ügy-
félköréről pontos adatok még nem állnak rendelkezésünkre, a szolgáltatást 1999. november 30-án 
kezdték el. 

9 Egy megfelelő színvonalú kábeltévés rendszer egy időben 60 TV csatorna átvitelére alkalmas. Egy 
csatornányi helyen max. 30 Mbit/s adatátviteli sebesség érhető el (a kábeltévés szolgáltatók általában 
64 Kbit/s és 8 Mbit/s közötti sávszélességet biztosítanak előfizetőiknek), tehát nagyságrendekkel gyor-
sabbak, nagyobb kapacitásúak, mint a ma használatos telefonvonalak (56 Kbit/s). 

10 A kábeltévén keresztül nyújtott Internet szolgáltatás előfizetőinek száma Magyarországon kb. 4000 fő. 
11 1999. évi LXVI. törvény (a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosítása). 
12 A Ripe (Reseaux IP Europeens) Internetes számítógépekkel foglalkozó adatbázisa alapján, Magyaror-

szágon 2000. április 14-én 18 496 domain név szervert és 114 963 Internet végpontot (host) tartottak 
nyilván. Duplikációkkal a hostok száma még ennél is nagyobb (155 912 db) volt. 
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13 Az adatok 1998. december 31-iek. 
14 Sajnos ez a sávszélesség még nem általános Magyarországon, a legtöbb HBONE regionális központ 

még most is csak 512 Kbit/s-os (Békéscsaba, Eger, Kecskemét, Szombathely), vagy még ennél is ki-
sebb teljesítményű hálózattal rendelkezik (pl. Kaposvár, Keszthely, Salgótarján, Sopron, Szekszárd, 
Székesfehérvár, Szolnok). 

15 A magyarországi szervergépek száma ebben az időszakban lényegesen magasabb lehetett, hiszen a 
nyilvántartásban nem szerepeltek a Magyarországon működő „.com” és „.net” kiterjesztésű szervergépek. 

16 Érdemes megfigyelni, hogy a szervergépek számának alakulása jól követi a településhierarchiát. 
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REGIONAL DISPARITIES IN THE SPREADING OF 
INFORMATION–COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN HUNGARY 

IMRE KANALAS  

In the 2nd half of the 80’s, but especially in the middle of the 90’s after the privatisation of 
the telecommunications sector the informational–communicational technology began to 
develop dynamically in Hungary. The annual development of this branch is faster than the 
other ones. Due to the technical–technological development, the level of our telecommunica-
tion–datacommunication infrastructure is good in comparison with other European countries. 
The network digitalisation that is needed for high level services is more than 80%. Due to the 
increasing demand, the capital flowing into the branch and the suitable economical and po-
litical conditions a 3-level information network have been made (academic network, secon-
dary school network, and commercial network). Network developments have been made 
especially in bigger university and economic centres according to the economical needs in a 
dynamic and concentrated way as in the international trends. More concentration can be seen 
in the territorial placement of Internet servers, which has increased the territorial inequality, 
e.g. in infrastructure facilities, economic development and social opportunities. 
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DECENTRALIZÁCIÓ A VILÁG 
ENERGIARENDSZEREIBEN 

(Decentralisation in the World’s Energy System) 

SZUPPINGER PÉTER 

Bevezetés 

Napjaink gazdaságának működéséhez nélkülözhetetlen a fejlett infrastruktúra és 
az ahhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatói szféra. A települési infrastruktúra sokak 
által „műszaki infrastruktúrának” nevezett szektora a közüzemi szolgáltatások és 
azok rendszerei. Ide tartoznak a hírközlési rendszerek, a közüzemi vízellátás, a 
szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés és az energiaellátás (Kőszegfalvi 1995). 

Az energiaellátás infrastruktúrája (távvezetékek, transzformátorállomások stb.) és 
az erőművek együttesen egy adott tér energiarendszerének tekinthetők. Az energia-
rendszerek egyik napjainkban végbemenő alapvető változása a centralizációtól a 
decentralizáció felé vezető út.  

Előzmények: a centralizált energiarendszerek kialakulása  

Az ipari forradalommal kezdődő modernnek tekinthető energiagazdálkodás még 
nem indukálta centralizált energiarendszerek kialakítását. Az energiát felhasználó 
üzemek nem voltak egymással kapcsolatban, egy ipari gőzgép gőzét nem használ-
ták fel a közeli házak fűtésére, de még csak az irodák melegen tartására sem. A 
lakások fűtésére használt fa, ritkábban szén szintén egy, az adott térben pontnak 
tekinthető kályhában égett el.  

A centralizált energiarendszerek felé vezető út elején olyan energiahordozók meg-
jelenése áll, mint a kőolaj, a földgáz és a napjainkig legfontosabb másodlagos ener-
giahordozó, a villamos energia. Miután Drake 1859-ben megfúrta az első olajkutat 
Titusville-ben, azonnal problémaként merült fel az új anyag nagy tömegű, gazdasá-
gos szállításának kérdése. Erre nyújtott megoldást 1865-ben Samuel van Syckle, aki 
egy olajforrás és egy közeli farm között lefektette az első működő kőolajvezetéket. 
1880-ban aztán Lockportban egy Hally nevű mérnök megépítette az első 
gőzhőközpontot, amely több lakóházat csőhálózaton keresztül látott el forró gőzzel 
(Paturi 1991). 

Ugyanebben az évben Thomas Alva Edison New Yorkban megalapította a világ 
első villanytársaságát. Végül 1882. szeptember 6-án egy Wall street-i irodaházban 
158 izzó gyulladt fel az elektromos áram által, melyet Edison egy szomszédos rak-
tárban álló széntüzelésű kazánhoz kapcsolt gőzgéppel és dinamóval állított elő. 
(Érdemes megjegyezni, hogy a hulladékhőt fűtésre használta fel [Flavin–Lenssen 
1994].) Edison földalatti villamosvezetékét aztán nemsokára nagyfeszültségű táv-
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vezetékek követték, amelyek a fejlett országokban lassanként hálózatokká kapcso-
lódtak össze. (Az első 110kV-os vezetéket 1925-ben, az első 220 kV-osat pedig 
1926-ban építették ki Németországban [Paturi 1991].) Az újonnan épülő erőművek 
kapacitása egyre nőtt, a fejlett országok villamosítási programokba kezdtek, a vil-
lamos ipar a második ipari forradalom egyik legfontosabb húzóágazata lett. Az 
egymástól elszigetelt rendszerek a második világháború után nemzeti és nemzetközi 
szinten is összekapcsolódtak, a villamos energia lassan minden háztartásba eljutott.  
Megszülettek az egységes szabványok és a központi irányító szervek. Az energia-
rendszerek centralizálttá váltak. Az erőművek teljesítményének növekedése tovább 
fokozta ezt a trendet. Az atomerőművek megjelenése olyannyira felerősítette ezt, 
hogy a hetvenes évek környezetvédelmi kérdéseket társadalmi problémákkal is 
összekapcsoló neves környezetvédő tudósai gyakran a demokratikus központi ha-
talmak diktatórikussá válását sem zárták ki az energiarendszerek ilyen mértékű 
centralizáltsága esetén (Hayes 1982). 

Magyarország, mint villamos ipari nagyhatalom nem maradt el a két világháború 
közti fejlődésben. A bánhidai hőerőmű és Budapest között 1932-ben helyezték 
üzembe az első nagyfeszültségű távvezetéket. 1945-ben a településeknek még csak 
40%-a, de 1960-ra már 100%-a volt bekapcsolva az országossá váló rendszerbe 
(Perczel 1996, 322). 

Decentralizáció 

A decentralizáció lehetőségét és annak előnyeit elsőként a Worldwatch Institute-
hoz kötődő szakértők vetették föl, méghozzá elsősorban a fejlődő országok ener-
giagondjainak lehetséges megoldásaként (Flavin 1988; Hayes 1982). Az új techno-
lógiák (környezetkímélőbb gázturbinák, gázmotorok; megújuló energiahordozókat 
hasznosító kis kapacitású erőművek stb.) azonban a környezetvédelmi célokat fel-
vállaló, piacukat liberalizáló fejlett országok számára is vonzóvá tették erősen cent-
ralizált energiarendszerük decentralizációját. 

A decentralizáció elsődlegesen a villamosenergia-termelést érinti. (Természetesen 
decentralizált a tartályos és palackos gázértékesítés is, a napenergiával történő fűtés, 
a geotermikus energia több hasznosítása stb. Tanulmányunkban azonban elsősorban 
az elektromos energiával foglalkozunk.) Ez a másodlagos energiahordozó egyre 
nagyobb szerepet tölt be a világ energiagazdaságában, így fontos, hogy megvizsgál-
juk előállításának és elosztásának szerkezeti változásait és annak hatásait  
(1. táblázat). 

Ezen energiahordozó szerepének további növekedése várható. A Nemzetközi 
Energia Ügynökség előrejelzése szerint a világ energiafelhasználása 2020-ig 65%-kal 
nő, míg a villamos energia felhasználása megkétszereződik. Ugyanakkor a Bechtel 
Power és a Westinghouse szerint a következő tíz évben épülő villamosenergia-
termelő kapacitás 40%-a decentralizált egység lesz, ami évi 30–40 GW teljesít-
ményt jelent (Priddle 1999; Zink 2000).  
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1. TÁBLÁZAT 
A villamos energia részesedése a világ energiafelhasználásából 

(The Share of Electrical Energy in the World’s Energy Consumption) 

Év Világ energiafelhasználása 
(Mt kőszénegyenérték) 

Ebből villamos energia 
(Mt kőszénegyenérték) 

Villamos energia 
százalékos aránya 

(%) 
1975 7462 223 3,0 
1981 8457 319 3,8 
1985 9195 427 4,6 
1990 10865 1052 9,7 
1995 11720 1204 10,3 

Forrás: Nemzetközi Statisztikai Évkönyv 1981; 1987; 1994; 1995; 1999. 

Általános jellemzők 

A CIGRÉ1 egyik munkacsoportjának 1999 februárjában kiadott tanulmánya rész-
letesen foglalkozik a decentralizált villamosenergia-termeléssel. Az általuk adott 
definíció szerint ide tartoznak azok a kapacitások, melyek:  
− létesítését nem tervezik meg központilag, 
− általában kisebbek 50–100 MW-nál, 
− általában az elosztóhálózathoz csatlakoznak, 
− nem integrálódnak nagyobb teherelosztó rendszerekhez. 
Technológiájuk sokféle lehet, gyakran több elemből, modulszerűen bővíthető mó-

don építik ki őket. Általában ide tartoznak: 
− kapcsolt hő- és villamosenergia-termelések (gázturbinák, gázmotorok), 
− kis, fosszilis tüzelésű erőművek, 
− szélerőművek, 
− kis vízerőművek, 
− napelemes erőművek, 
− tüzelőanyag-elemes erőművek, 
− ún. mikroerőművek (Stróbl 2000, 17). 
A piacot ezen kívül érdemes még két részre osztani. A kW-os tartomány az egé-

szen kicsi kapacitásokat, a MW-os tartomány pedig a nagyobb termelőket foglalja 
magában2 (Zink 2000). 

Előnyök és hátrányok 

A decentralizált energiatermelés előnyeit és hátrányait a 2. táblázatban próbáltuk 
meg összefoglalni. 
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2. TÁBLÁZAT 
A decentralizált villamosenergia-rendszerek előnyei és hátrányai 

(Advantages and Disadvantages of the Decentralised Electrical Energy Systems) 

ELŐNY HÁTRÁNY 
Kisebb tőkebefektetést igénylő, egyszerűen, 
gyorsan megépíthető, könnyen karbantart-
ható erőművek  
Könnyen, fokozatosan növelhető a kapaci-
tás (modulrendszer) 
Vezetés, irányítás egyszerűbb; ki-be kap-
csolási üzemmód 
Kevesebb távvezetéket kell építeni, karban-
tartani 
Szállítási veszteség csökkenthető 
Környezetbarátabb, biztonságosabb 
Esztétikusabb (?) 
Általában nagyobb hatásfok (kapcsolt 
energiatermelés) 
Éles verseny a dinamikusan fejlődő piacon 
=> költségcsökkenés 
Állami, Európai Uniós, nemzetközi támoga-
tások 
Munkahelyteremtés, érték előállítás 

Központi szinten nagyobb feladatok 
Csatlakoztatás az alap- vagy az elosztóháló-
zathoz, teherelosztás nehezebb 
Szabványosítás 
Változó napi és évi terhelési görbék 
Szoftverfejlesztés 
Primer és szekunder tartalékok átértékelése 
Tárolás problémája 
A fejlődés, kapacitásnövekedés nem megbe-
csülhető 

Új kihívások az áramszolgáltatók számára 
Forrás: Hayes 1982; Stróbl 2000; Zink 2000; és saját vizsgálatok alapján. 

Régiók – különbségek 

Mint azt fentebb már említettük, a decentralizáció kérdése elsőként a fejlődő or-
szágok energiarendszereinek fejlesztése kapcsán merült fel. Napjainkra azonban a 
fejlett országok váltak világelsőkké az ilyen rendszerek használatában, aminek 
természetesen az is az oka, hogy a szükséges modern technológiák ezen országok-
ban születnek és tökéletesednek. Szélerőművek terén Dánia és az USA tekinthető 
világhatalomnak, a napenergia hasznosításában élen jár Ausztrália, Svájc, Japán, 
USA, geotermikus energiában Izland, Új-Zéland, a gázturbinás kapcsolt erőművek 
terén az Európai Unió országai. A kilencvenes évek második felében ezek a techno-
lógiák elkezdtek a fejlődő országok felé áramolni, és egyes területeken szinte rob-
banásszerű növekedést értek el. A különbségek tehát csökkennek, de a decentralizá-
ció térbeli hatásait érdemes országcsoportonként megnézni. 

Fejlődő és felemelkedő országok 

A fejlődő országok a hatvanas–hetvenes évektől kezdve óriási erőfeszítéseket tet-
tek áramszolgáltatásuk kiépítése érdekében. Alapul a fejlett országok centralizált 
energiarendszereit vették, és ahhoz hasonló rendszereket próbáltak meg kiépíteni 
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általában attól teljesen eltérő igények és feltételek között. A tervek sikeressége 
viszonylagosnak tekinthető. Costa Rica lakosságának több mint 80%-ához eljut 
ugyan a villamos energia, de államadósságának 25%-át a villamos ipar által felvett 
kölcsönöknek köszönheti. Hasonló cipőben jár Brazília és Honduras is. A másik 
véglet Banglades vagy Nepál, ahol a lakosság több mint 80%-a még nem élvezheti 
az elektromos áram által biztosított életszínvonal-növekedést (Flavin 1988, 104–
105; Flavin–Lenssen 1994, 35). 

Ezen országok esetében a cél: olyan decentralizált energiarendszerek kiépítése, 
amelyek a lehető legnagyobb mértékben idomulnak az adott ország vagy terület 
természeti és gazdasági–társadalmi teréhez egyaránt. Ez a fenntartható fejlődés 
egyik alapfeltétele is. 

Íme néhány példa. 
– A természeti tér a Fülöp-szigetek, Indonézia és a többi szigetcsoport esetében 

logikusabbá teszi az egyes szigetek kisebb erőművekkel való ellátását, mint 
egy országos hálózathoz csatlakoztatását (Flavin 1988). 

– A Himalája vagy az Andok természeti terében szintén gazdaságtalan egy-egy 
elszigetelt település megközelítése, pl. nagyfeszültségű távvezetékkel. Jó példa 
erre a hegyvidéki Nepál, ahol miután a Világbank 1995-ben elvetette egy ha-
talmas vízerőmű tervét, előtérbe kerültek olyan technológiák, mint a helyi 
szél- vagy napenergia telepek (Kane 1996). 

– A fejlődő országok társadalmi–gazdasági terének alapvető jellemvonása a fa-
lusi lakosság nagy aránya. Ez alapvető különbség a fejlett országokhoz képest, 
mivel így az utóbbiak esetében indokolható volt a centralizált rendszerek ki-
építése, az előbbiek esetében azonban ez teljesen elhibázott döntésnek tekint-
hető. 

– A társadalmi–gazdasági tér vonatkozásában nem elhanyagolható egy-egy kisebb 
település szempontjából a tartályos gázt használó rendszerek kiépítése, melyek 
akár kisebb ipari üzemek megtelepülését is segíthetik. 

Fejlett országok 

A fejlett országok centralizált közművei (ezen belül energiarendszerei) a hetvenes 
években szembesültek először azon problémákkal, amelyek a piacok részleges, 
majd teljes liberalizációjára és így fokozatosan decentralizációra késztette őket 
(befagyott költségek, adósságok, emelkedő árak, megtorpanó fogyasztásnövekedés, 
környezetvédelmi gondok). Az első lépést az USA tette meg az 1978-ban született 
közműszabályozási törvénnyel, melynek értelmében az ún. „független energiater-
melők” új, megújuló energiákon illetve kapcsolt energiatermelésen alapuló üzeme-
ket építhetnek, és szerződésben szabályozott feltételek szerint áramot adhatnak el a 
közműveknek. A nyitás sikeres volt, Kaliforniában például új üzemek ezreit építették 
a nyolcvanas években. A kedvező tapasztalatok és a problémák hatására Európában is 
megindult a piac megnyitása (Flavin–Lenssen 1994). A folyamat betetőzése a 
96/92/EK Irányelv a villamosenergia-piac libaralizálásáról. Az irányelv 2003 február-
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jára 32%-os piacnyitást ír elő a tagországoknak, ezzel szemben az uniós átlag 1999 
második felében már 64%-os volt (A magyar energiapolitika… 1999). 

A piacnyitás és a megújuló energiahordozók preferálása nagymértékben elősegí-
tette a decentralizáció térnyerését Európában (3. táblázat). 

3. TÁBLÁZAT 
A decentralizált villamosenergia-termelés aránya (%) 

(Share of the Decentralised Electrical Energy Production) 

Ország Jelenlegi kapacitás Előrejelzés 2010-re 
Belgium 10 20 
Dánia 37 70–80 
Németország 10 35–40 
Hollandia 40 n.a. 
EU átlag 9 18 (később 40) 
Forrás: Stróbl 2000, 19. 

Milyen hatásai, következményei vannak ezeknek a változásoknak? 
− Nagymértékben megnőtt a magánkézben lévő áramtermelő kapacitások ará-

nya. Németországban, pl. a szélerőművek 98%-a volt ilyen, ami ugyan csak 
1,5–2%-át jelenti az egész német villamosenergia-termelésnek, de ezen arány 
gyors növekedése várható. (A bioenergia-telepeknél ugyanez 86% [Szvetelszky– 
Szilágyi–Paderborn 1999, 48].) Mindez komoly kihívást jelenthet az áramszol-
gáltatóknak, nem megfelelő szabályozás esetén pedig bizonytalanságot okoz-
hat a rendszerben. 

− Közvetve átalakíthatja ez a fejlődés a társadalmi–gazdasági teret is. A német-
országi 10 ezer lakosú Lichtenauban működik Európa egyik legnagyobb szél-
farmja. Ez az elmúlt években egy igen gyors gazdasági fejlődés útján indította 
el a települést. 60 millió márkát fektettek be a beruházók, ma már helyben ter-
vezik, építik és szerelik a szélerőműveket, és exportálják is őket. (Az ideláto-
gató külföldiek miatt a turizmus 11 ezerrel több szállóvendéget regisztrált.) A 
szélfarmon Lichtenau térsége is nyert: a befektetésekből 12 millió márkát gé-
pészeti, építőipari és elektrotechnikai beszállítók nyertek el (Szvetelszky–Szi- 
lágyi–Paderborn 1999). 

− Érdekes következmény a Christopher Flavin és Seth Dunn által „az energia 
Microsoftjai”-nak nevezett cégek felfutásának lehetősége (4. táblázat). 

4. TÁBLÁZAT 
Az energia „Microsoftjai” 

(„Microsofts” of the Energy) 

Vállalat (ország) Technológia 
Ballard (Kanada) Üzemanyagcellák 
Vestas (Dánia) Szélturbinák 
Trigen Energy (USA) Kogeneráció 
Energy Conversion Devices (USA) Napelemek, akkumulátorok 
Solectria (USA) Villamos járművek 
Forrás: Flavin–Dunn 1999, 38. o. alapján. 
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– Ezzel párhuzamosan a vállalati tér egy másik változását is megfigyelhetjük. A 
hagyományos energiarendszerek multinacionális vállalatai is az új technológi-
ák felé nyitnak, és jelentős tőkéket fektetnek a fejlesztésekbe. A BPAmoco a 
napenergia, az Enron a szél- és napenergia, a General Electric az üzemanyag-
cellák és a mikroturbinák (Flavin–Dunn 1999), az ABB és a Siemens a 
kogenerációs kombinált ciklusú gázturbinák stb. terén ért és ér el komoly 
eredményeket. Ez persze egyfajta „előre menekülésnek” is tekinthető, azonban 
komoly nyereséggel kecsegtet, ha mással nem, hát azzal, hogy egy drasztikus 
változás esetén sem szorul ki a cég a piacról. 

– Az energiarendszerek még egy eleme komoly változások elé néz. Ez pedig a 
szolgáltatók csoportja. Az előnyök és hátrányok felsorolásánál egyfajta vegyes 
kategóriába soroltuk a szolgáltatók előtt álló új kihívásokat. Ennek oka az, 
hogy az a szolgáltató, amelyik nem vagy nem kellő mértékben reagál ezen 
gyors változásokra, jelentős piacvesztést szenvedhet el. (A liberalizáció mind-
ezt felerősítheti.) Szélsőséges esetben akár az is előfordulhat, hogy egy koráb-
bi nagyfogyasztó megújuló energiát alkalmazva kiépíti saját energiatermelő 
kapacitását, és a feleslegét még át is adja az áramszolgáltatónak, akit egyre 
több országban (köztük Magyarországon is) törvény kötelez a „zöld” energiák 
átvételére. A szerencsés és igen nyereséges megoldás a szolgáltatók számára is 
egyfajta „előre menekülés” lenne. Két egyszerű példa: 
1) A szolgáltató a fogyasztó saját épületében épít egy kis erőművet (ez egy 

ház tetejére telepített napelemes rendszer is lehet), amivel egyrészt szállítá-
si és elosztási költséget takarít meg, másrészt nem veszti el fogyasztóját 
(Flavin–Lenssen 1994).  

2) A szolgáltatóknak a komplex szolgáltatás irányába kell elmozdulniuk. 
Egyes vállalatok már a fogyasztók teljes körű hő-, hűtés- és áramellátásáról 
írnak alá szerződéseket, amelyek magukban foglalnak energiatakarékossá-
gi (ablakok szigetelése, világítótestek stb.) beruházásokat is (Flavin–Dunn 
1999). 

A kettő kombinációjára és a decentralizációra jó példa a német RWE Energie által 
1997 végén a ludwigshafeni BASF-Werkben üzembe helyezett 390 MW-os erőmű. 
Ez a vegyiművek számára villamos energiát, fűtést és technológiai hőt szolgáltat. 
Hasonló beruházásokat valósít meg a frankfurti Hoechst és a rüsselsheimi Opel 
üzem is (Boros 1998).  

Magyarország 

Magyarország helyzetéről röviden azt mondhatjuk, hogy egyelőre el vagyunk ma-
radva, de a fejlődési tendencia kedvező és biztató. Az Európai Unióhoz való majda-
ni csatlakozásunk nemcsak az energiapiacok részleges liberalizációját, hanem a 
környezetbarát és megújuló energiák fejlesztését is ki fogja „kényszeríteni”. A 
kombinált ciklusú gázturbinák vonatkozásában lépést tartunk az EU-val, sőt sok 
szakértő szerint már a túlzott földgázfüggőségtől kell tartanunk (Szuppinger 1999). 
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A megújuló energiahordozók terén azonban, amelyek a decentralizáció másik fő 
vonulatát képviselik, jelentős lemaradás jellemzi az országot. Elsődleges energia-
felhasználásunknak csak 3,6%-a származik megújuló forrásokból, és annak is két-
harmada tűzifa. A fennmaradó egyharmad egy része vízenergia, a többi pedig csak 
tizedszázalékokban mérhető (pl. geotermikus energia 0,3%). A szélenergia haszno-
sításánál problémát jelent, hogy nem is igazán tudjuk milyenek a hazai szélviszo-
nyok, a napenergia terén pedig annak ellenére tekinthető nullának a felhasználá-
sunk, hogy pl. az Alföld kimondottan gazdag ebben az energiahordozóban. Jobb a 
helyzet a biomassza-hasznosítás terén, de a lehetőségekhez képest ez is minimális-
nak tekinthető (Mangel 1999). 

Mindez főként akkor meglepő, ha megvizsgáljuk, hogy a hazai településrendszer 
két eleménél milyen szerepe lehetne a decentralizált energiarendszereknek. Az 
egyik ilyen elemnek az aprófalvak, a másiknak pedig a tanyák tekinthetők. Az apró-
falvak esetében csak két rövid gondolat: 

– Az Északi-középhegység területén tovább lehetne növelni azon törpe vízerő-
művek számát, melyektől jelenleg az ÉMÁSZ Rt. veszi át az áramot. Ezek 
egy-egy gazdaság vagy akár kisebb falu energiaellátását is megoldhatják. Ki-
építésükhöz érdemes megvizsgálni a régebben működő vízimalmok elhelyez-
kedését (Világgazdaság 1998). 

– Ugyanezen a területen a gazdasági, foglalkoztatási gondok miatt is érdemes 
elgondolkodni az ilyen rendszerek tervezéséről. 

Lássuk kissé részletesebben a tanyák helyzetét. A Szegedi Tudományegyetem 
Társadalom- és Gazdasági Földrajzi tanszékén 2000 áprilisában kezdődött a „Ta-
nyakutatás 2000” program. A kérdőíves felmérés a tanyákkal kapcsolatos minden 
kérdésre kiterjed. Már az első 50 kérdőív eredményeiből levonhatók következteté-
sek a tanyák energiahelyzetére vonatkozóan.3 

– Az 50 vizsgált tanya mindegyike be van kapcsolva a villamosenergia-
hálózatba. Ez azonban csak részben köszönhető az infrastrukturális beruházá-
soknak. Megállapítható ugyanis, hogy a tanya népességmegtartó erejének dön-
tő eleme az elektromos áram. Azok a tanyák tehát, amelyek „rossz helyen vol-
tak” (szórt elhelyezkedés), távol estek a TSZ-től vagy az elosztóvezetéktől stb. 
mára elnéptelenedtek. Ma már senki nem költözik ki olyan tanyára, ahol nincs 
villany! A helyzet ugyanakkor egyszerűen és gazdaságosan megoldható lenne. 
Abszurdumnak tekinthető, hogy évi 1800–2000 napsütéses órával rendelkező 
területen szinte nulla a napenergia hasznosítása. Érdemes elgondolkodni a 
szélenergia hasznosításán is. Ehhez a régebbi szélmalmok elhelyezkedését is 
érdemes megvizsgálni.4 Ezen energiaforrások természetesen kiegészítésre szo-
rulnak, de ez ma már egy tartályos gázellátással működő gázmotorral egysze-
rűen megoldható. Mindez már nemcsak egy háztartás, hanem az egész gazda-
ság számára tud villamos energiát, hőt, használati melegvizet, főzési lehetősé-
get biztosítani. 

– A földgázellátás terén már szórtabb a helyzet. Az 50 tanyából 15-nél van veze-
tékes gáz (ezek általában közel vannak a belterület határához), 35-nél pedig 
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palackos gáz. A vezetékes gázzal ellátott épületek közül 13-ban fűtésre is 
használják a gázt (8 gázkazánnal, 5 gázkonvektorral). Megállapítható tehát, 
hogy valószínűleg gázellátás nélkül sem létezik ma már sok lakott tanya. Nem 
található azonban az 50 vizsgált tanya egyikén sem tartályos gáz (igaz szemé-
lyes tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy elszórtan már előfordul 
ez a megoldás is). Ez a fentebb említett előnyök és lehetőségek miatt hátrány-
nak tekinthető. 

– A legnagyobb lehetőséget azonban valószínűleg a biomassza-hasznosítás je-
lenti ezen térségnek. A biomassza-tüzelés természetesen remek lehetőség, és 
ha a tűzifa használatát is figyelembe vesszük, akkor elég elterjedt is. A mező-
gazdasági hulladékok hasznosítása és a hatékonyabb, környezetbarátabb tüze-
lési technikák terén azonban még van mit fejlődnünk. A hulladékhasznosítás 
egyik nagy lehetősége a biogáztermelés lehet. Íme egy érdekes példa Német-
országból: egy borcheni gazda biogáztelepén 28 különböző hulladékot hasz-
nosít. A biogázzal áramot termel, melynek csak tizedét használja fel. A gazda 
jelentős pénzt kap a hulladék átvételéért és a felesleges áramért is, a vállalko-
zás tehát feltétlenül nyereséges (Szvetelszky–Szilágyi–Paderborn 1999). 

Összegzés 

A fentiekben vázolt változások egyértelművé teszik, hogy a világ energiarendsze-
rei jelentős átalakulás előtt, vagy talán már ezen átalakulás folyamatában vannak. 
Tanulmányunkban igyekeztünk a figyelmet a problémákra és az esetleges megoldá-
sokra irányítani. Látható az is, hogy a vezető szerep ismét a fejlett országoknak 
jutott, és mind a fejlődő, mind a felemelkedő országoknak, ily módon Magyaror-
szágnak is, van mit tanulni tőlük. Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy ezen a fo-
lyamaton mind gazdaságilag, mind a fenntartható fejlődés szempontjából csak 
nyerhet az emberiség.  

Jegyzetek 
1 CIGRÉ: Conference international des grands reseaux electriques haut tension, azaz Kiterjedt nagyfe-

szültségű villamosenergia-rendszerek nemzetközi konferenciája. 
2 Az egyes technológiák ismertetése nem tartozik a jelen tanulmány anyagához. 
3 A kutatás Dr. Becsei József vezetésével az FKFP 0630/1999 szám alatt „Az alföldi tanyás települések 

társadalmi–gazdasági átalakulása az 1990-es években” c. program keretében folyik. A feltevések meg-
győző igazolására természetesen még a további kérdőívek feldolgozására is szükség lesz. 

4 Erre már történtek is próbálkozások. (Csatári Bálintnak, az MTA RKK ATI Igazgatójának szíves 
közlése.) 
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DECENTRALISATION IN THE WORLD’S 
ENERGY SYSTEMS 

PÉTER SZUPPINGER 

At the time of the industrial revolution began a process, as a result of which, in the 
developed countries centralized energy systems were established (including high-capacity 
power plants and power lines). A similar improvement in the developing countries during the 
1960’s created a sizeable part of the national debt. The probable solution, the 
decentralization, because of many reasons nowadays spreads mainly in developed countries 
and the new technologies only slowly get through to the others.  

The regional science must search the energy systems and the decentralization of them as a 
part of a particular area’s natural and social-economic space. This paper shows some 
elements of the decentralization (with particular examples) and search the spatial changes 
that it causes.  
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A VÁROSMARKETING NÉHÁNY KÉRDÉSE 

(Some Questions on City Marketing) 

GORDOS TAMÁS 

Bevezetés 

A világgazdasági globalizáció hatására az országok csakúgy, mint térségeik és 
városaik versenyképességük fokozására kényszerülnek. Az EU tagországai ennek 
érdekében lépéseket tesznek a szorosabb integráció irányába, lebontva az áruk, a 
szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása előtt álló akadályokat. Az 
országhatárok szerepe, a nemzeti szabályozás jelentősége egyre inkább háttérbe 
szorul. Megnövekszik viszont a regionális és települési szint jelentősége. A világ-
gazdaság rendszerében meghatározóvá válik a transznacionális vállalatok szerepe, 
amelyek már egyre szabadabban választanak az országok, azok régiói és települései 
között. A városok, régiók és országok versenye a forrásokért és befektetőkért mind 
kiélezettebbé válik, már a minőségek kis különbségei meghatározóak lehetnek a 
cégek telephely-választási döntéseiben (Enyedi 1995). 

Vannak városok, térségek, melyek fokozatosan veszítenek pozíciójukból, elveszt-
ve a befektetők érdeklődését, míg mások előrelépnek a városok képzeletbeli rangso-
rán, és mind újabb befektetéseket illetve funkciókat képesek magukhoz vonzani. 
Pozícióik megtartása érdekében még a nyerteseknek is egyre nagyobb iramot kell 
diktálniuk. Hatékony módszerekre van szükségük, hogy megtartsák vagy visszasze-
rezzék előnyüket, hogy (újra)pozícionálhassák magukat. A városmarketing megol-
dani látszik ezeket a problémákat a fogyasztási cikkek marketingjéből ismert mar-
keting technikák segítségével. 

Kérdéses azonban, hogy alkalmasak-e ezek az eszközök a fentebb vázolt célok 
elérésére, ha igen, milyen mértékben, és ha nem, miért nem tudnak megfelelni az 
elvárásoknak. Elemzésünkben a városfejlesztés ezen probléma-körére koncentrá-
lunk, főbb összefüggéseiben vizsgálva a kérdést. 

A marketing szintjei 

A városok eltérő funkcióikból, népességszámukból, pozíciójukból, elhelyezkedé-
sükből fakadóan eltérő szinteken versenyeznek. 

Az első szint a világvárosok exkluzív klubja (London, New York, Tokió). Tagjai 
– sokszínű gazdasági hátterük mellett – a világ vezető pénzügyi központjai. A tőzs-
dék révén ők uralják a világkereskedelmet, és irányítják a világgazdaságot. Vannak 
új pályázók is a világ minden táján (pl. Frankfurt, Szingapúr), de az előbbiek pozí-
ciója egyelőre biztosnak látszik. 
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A második szinten azok a világvárosok találhatók, amelyek a társadalmi, gazdasá-
gi tevékenységek egyéb területein játszanak nemzetközi szerepet, mint pl. a számí-
tástechnikában Los Angeles, San Francisco, Seattle, vagy a politikai hatalom szem-
pontjából Washington, Moszkva, Peking, illetve a nagy társadalmi befolyással ren-
delkező szervezetek székhelyei: Brüsszel, Róma.  

Ide sorolhatók a nagy multinacionális vállalatok székhelyei is: pl. Chicago, Hong 
Kong, Párizs, Atlanta (Rutheiser 1996). Nemcsak egy gazdasági, társadalmi ténye-
ző szempontjából emelkednek ki, hanem gyakran ezek egész csoportja fölött gyako-
rolnak ellenőrzést, azonban az első három pénzügyi központ vezető szerepét nem 
tudják átvenni. 

A harmadik szintet a gazdasági és földrajzi perifériák metropoliszai, illetve a gaz-
dasági magterületek nemzetközi jelentőségű városai alkotják, amelyeknek sikerült 
olyan funkciókat megszerezni, melyek hatása nemcsak a saját hátországukra, ha-
nem annál nagyobb területre terjed ki. Ide lehet sorolni az első csoportból Sao 
Paulot, Buenos Aires-t, Johannesburgot és Szöult, illetve a második csoportból 
Torontót, Berlint vagy Barcelonát (Barta 1998). 

A negyedik szintet a kisebb városok „arénája” alkotja, amelyek a gazdaság egy 
szegmensére koncentrálva keresik azokat a niche-ket1, amelyeket a nagyok lefedet-
lenül hagynak, lehetőséget biztosítva számukra nemzetközi szerep betöltésére. Hel-
sinki és Reykjavik pozícióját, mint konferencia központokét új (önjelölt) pályázók 
igyekeznek veszélyeztetni, mint Birmingham vagy Oviedo (Visions… 1994, 191). 
Prága mint turisztikai, történelmi város építészeti örökségére alapoz („Arany Prá-
ga”), míg Stockholm kutatási és fejlesztési kapacitására épít.  

Budapest kedvező földrajzi fekvéséből adódó előnyökre építve igyekszik egyfajta 
kapu szerepet betölteni a fejlettebb nyugat-európai és a kevésbé fejlett kelet- és 
délkelet-európai térségek között (Enyedi 1998). Célja, hogy meghatározó regionális 
központtá váljon a Kárpát-medence térségében, kiterjesztve befolyási körét Kelet- 
és Délkelet-Európa irányába. 

A verseny egyre élesebb, mivel a versenybe szállók száma a globalizációs folya-
matok feltartóztathatatlan erősödésével egyre növekszik. 

A szintek számát tovább növelve finomítani lehetne a felbontást, de ez a kis átte-
kintés is segítséget nyújthat a kiinduló helyzet felvázolásához, mivel a szintek kü-
lönbözősége ellenére, a projektek meglehetős hasonlóságot mutatnak. A megcélzott 
csoportok és a befolyásolásuk érdekében igénybe vett technikák is sokban hasonla-
tosak egymáshoz. 

A marketing szemlélete 

A városoknak befektetésekre van szükségük ahhoz, hogy jól szerepeljenek a vá-
rosok versenyében. A „niche” megtalálása után pozitív képet kell kialakítaniuk 
magukról, „el kell adniuk” önmagukat. Azonosítaniuk kell tehát a fogyasztók (be-
ruházók, helyi lakosság) igényeit annak érdekében, hogy az image-t ehhez igazít-
sák. 
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A módszertan tisztán a fogyasztási cikkek marketingjéből származtatható, bár 
vannak bizonyos eltérések. Az eladandó térség vagy város sokkal komplexebb a 
hagyományos árucikkeknél. A város esetében az épített környezetet, a szolgáltatá-
sok bizonyos csoportját kell eladni, értékesíteni, amelyet nem ugyanúgy értékelnek 
az eladók és a vevők, gyakran nem is ugyanaz a kép jelenik meg a fejükben, mikor 
elvileg ugyanarról a településről beszélnek. 

 Nem történik tényleges adásvétel, legfeljebb bérlet, hasznosítás vagy egyéb tran-
zakció (Enyedi 1995). Más termékeknél egyedi fogyasztás a jellemző, míg a térsé-
gek, városok esetében több tízezer vagy millió ember jelenik meg fogyasztóként, 
ennek megfelelően a lehetséges konfliktusok száma is megnövekszik. A „termék” 
ráadásul kevésbé rugalmas, nehezen lehet a fogyasztók igényeihez alakítani, illetve 
csak viszonylag hosszú időszak alatt, jelentős anyagi ráfordítások árán (Kozma 
1999). 

A fogyasztói igények azonosítása 

A termék eladásához a kereskedőnek pontos ismeretekkel kell rendelkeznie a pia-
ci keresletről, ezért felméréseket készítenek a fogyasztói igények megismerésére. 
Igaz ez a városmarketingre is. Az első feladat tehát a külső és belső környezet elem-
zése, ennek egyik eszköze többnyire a SWOT analízis (Asworth–Voogd 1997). 

London esetében egy felmérés feltárta, hogy a gazdasági társaságok – mint a leg-
főbb fogyasztók – a főváros központi szerepét tartják a legfontosabbnak. Olyan 
helynek találták a várost, ahol üzleti kapcsolatokat építhetnek ki, és professzionális 
szolgáltatásokat találnak. Az infrastruktúra (légi közlekedés, szállítás, kommuniká-
ció) mellett megemlítették a kultúrát, a szabadidős tevékenységeket és a toleranciát. 
A negatív jellemzők közül kiemelték: a környezetszennyezést, a zsúfoltságot és a 
képzettségi színvonal problémáit.  

A London Pride Partnership szervezet meghatározta a prioritásokat, amelyek ré-
vén megoldhatja ezeket a problémákat, illetve felvázolták azt a jövőképet, melyet el 
kívánnak érni. 

Egy emberi léptékű, biztonságos várost kínálnak a lakosok számára, ahol a megfi-
zethető közlekedési rendszer kapcsolja össze a városi(as) falvakat2, és ahol az em-
berek világszínvonalú életminőség szerint élhetnek. Newcastle image elképzelései 
is hasonló elemekből építkeznek (élhető város, városias falvak hálózata, multi-
funkcionalitás, új életstílus) (Healey et al. 1992). 

Az európai periféria közepes méretű városai szintén magukévá tették az emberi 
lépték, az élhetőség, a harmonikus fejlődés illetve a közösségi terek és a 
participációs technikák eszméjét, amelyet Budapest fejlesztési koncepciójának 
megalkotói is beépítettek terveikbe. 

A deindusztrializáció folyamatának eredményeként a hangsúly a termelés-
orientált tevékenységekről a fogyasztás-orientált tevékenységekre tevődött. A vá-
rosok minősége – a fizikai, társadalmi és kulturális infrastruktúra tekintetében – a 
termelési tényezőkkel azonos fontosságra tett szert. Meghatározóvá vált az ún. 
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„puha infrastruktúra” jelentősége (Rechnitzer 1995), a városok az életminőség javí-
tására és új életstílusok előállítására koncentrálják erőfeszítéseiket. 

Természetesen, a nagy nyersanyag- és energia-igényű gazdasági ágazatok eseté-
ben a hagyományos telepítő tényezők jelentősége nem változott, bár a szállítási 
költségek csökkenése révén ebben a körben is kisebb eltolódások történtek  
(pl. kőolaj-feldolgozás a kikötőkben). 

A niche megtalálása 

A gyengeségek, erősségek, a lehetőségek illetve kockázatok feltárása után kijelö-
lésre kerül a gazdaság azon szegmense (niche), amelyben az adott terület, település 
megtalálhatja számításait.  

A nagy világvárosok számára, mint New York vagy Párizs ez egyszerűbb, mivel a 
gazdaság és társadalom majd minden területén versenyezhetnek, míg a kisebb vá-
rosoknak szerényebb lehetőségek kínálkoznak. 

London niche-je is meglehetősen széles, a város nemcsak Európa vezető üzleti 
központja és a média, a tudomány fellegvára, hanem a különböző intézmények és 
nemzetközi hálózatok kommunikációs központja is. A London Pride Prospectus 
szerint London a vállalkozó kedv és kreativitás „erőműve”, illetve a divat, a művé-
szetek és a kultúra kiemelkedő centruma. Mindezen területeken versenyeznie kell, 
viszont ki tudja használni a multi-funkcionalitásból eredő összes szinergikus hatást. 

Atlanta helyzete sok szempontból eltérő, mivel hiányzik a történelmi háttér, a jel-
legzetes karakter, képes viszont átalakulni és átformálni arculatát. Erőteljes, virágzó 
iparára illetve közlekedési és kommunikációs központi szerepkörére alapozva a 
„Dél Lelkeként” (Rutheiser 1996) igyekeznek bemutatni a várost. Egy nemzetközi 
befolyással rendelkező, szolgáltatás-központú információs metropolisz képét sugá-
rozzák a fogyasztók felé. Az Olimpia jó lehetőséget biztosított, hogy reklámozzák 
ezt az image-t és megragadják a világ, különösen a döntéshozók figyelmét. 

Barcelona esete hasonló a menedzsment eszközök használata tekintetében 
(Marshall 1996), de a szint alacsonyabb, hiába rendelkezik központi szerepkörrel 
mint nemzetközi hálózatok csomópontja és multinacionális cégek „főhadiszállása”, 
befolyása csupán a Földközi-tenger térségében jelentős. 

A negyedik szinten olyan városok találhatók, amelyek kontinentális és regionális 
szinten keresik niche-jüket. Poszt-fordista, fogyasztói típusú városokká igyekeznek 
átalakulni. Newcastle célja például az „Észak Milánójává” válni (Healey et al. 
1992, 178), megtartva regionális ipari és kulturális központ szerepkörét, közben 
javítva a nyújtott szolgáltatások minőségét. 

Más városok is küzdenek a hanyatló ipar negatív image-ével (Glasgow, Lille). Ők 
a szolgáltató szektorra, kultúrára és az élet minőségére helyezik a hangsúlyt, ettől 
remélve a kitörést, a hanyatlás spiráljának megszakítását. 

Perugia környezeti, művészeti és kulturális erőforrásait (Nemzetközi Egyetem, 
események) igyekszik kamatoztatni, míg Siena a turizmus mellett a kutatási és 
művészeti tevékenységre épít (Visions…1994, 174). Mások kulturális örökségüket 
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kihasználva turisztikai, történelmi várossá próbálnak alakulni, mint pl. Portsmouth 
és Alicante.  

Az utóbbi földrajzi fekvése előnyeit is igyekszik kihasználni, úgy határozva meg 
önmagát mint egy megkerülhetetlen csomópontot a konszolidált északi és a fejlődő 
déli területek között (Visions…1994, 84). Budapest is hasonló csomóponti és közve-
títői szerepet kíván betölteni „Nyugat- és Kelet-Európa” között. 

Marketing módszertan 

A módszertan tisztán a fogyasztási cikkek marketingjéből származtatható, bár 
vannak bizonyos eltérések. 

Miután a niche meghatározásra került, minden erőfeszítést a pozícióba kerülésre 
kell koncentrálni. A fő feladat egy pozitív image kialakítása annak érdekében, hogy 
a város nevét egy márkanévvé, a minőség biztosítékává tegyék. A termék- és árpoli-
tika nehezebb alakíthatósága miatt a különböző promóciós eszközök állnak ehhez 
leginkább rendelkezésre. 

Szükség van hangzatos jelszavakra, szlogenekre, hogy magukra vonják a potenci-
ális fogyasztók figyelmét. Fontos, hogy az üzenet igaz, hihető, vonzó, rövid és 
megkülönböztető legyen. Meg kell győznie a piacot arról, hogy az a terület a leg-
kedvezőbb a befektetésre, vásárlásra, pihenésre stb. A jelszavak egy része meglehe-
tősen találó, mások igen sután hangzanak. Atlanta az „Álmok városának”, New 
York – kissé kétértelműen – „Az Új Világ Fővárosának” tartja magát. 

Barcelona szerényebben csak a „Földközi-tenger fővárosának” szeretné láttatni 
magát. Portsmouth tengerész múltjából fakadóan a hajózáshoz kapcsolódó jelszót 
választott: „A tengeri Anglia Zászlóshajója” (Asworth–Tunbridge 1990). A hazai 
példák közül Székesfehérvár emelhető ki, amely „A lehetőségek városaként” hirdeti 
magát, míg Pécs „kooperatív partner”-ként. Van jó néhány kevésbé szellemes jel-
szó, mint pl. „Manchester – It's magic” (Ez Varázslat), Leeds – „Szeretni fogod”, 
vagy Detroit – „A reneszánsz város” (Healey et al. 1992, 208).  

A kampányok a városok megismertetésének egy másik eszközét kínálják. Általá-
ban a döntéshozókat, véleményformálókat, az üzleti szférát célozzák meg, de cél-
csoport lehet a lakosság is. A városmarketing szervezetek bevetnek egy sor techno-
lógiát, beleértve a reklám irodalmat, televíziót, rádió- és sajtóhirdetést és a PR 
tevékenységet. A vezérprojektek (flagship projects) reklám szerepe sem kevésbé 
lényeges. 

A marketing szervezetek az image külső eladása mellett fontosnak érzik, hogy 
pozitív önképet mutassanak a helyi közösségnek, hogy azok lokálpatriotizmusát 
erősítsék3. Ezek az image-k – a posztmodern nagyváros – kényelmes városi(as) 
falvak futurisztikus, nagyra törő vízióit vetítik elénk. A kultúrára és az életminőség-
re helyezik a hangsúlyt. 

A hely státusza (mint pl. művészeti város) egyre fontosabbá válik az üzleti vállal-
kozások telephely választásában („Róma, az örök város”, „Arany Prága”). A fej-
lesztési ügynökségek a kulturális, történelmi gyökerek megtalálására törekszenek, 
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még ha ilyenek nincsenek is. A hagyomány feltalálása a következménye ennek. 
Atlanta, pl. az „Elfújta a szél” c. regényre és a „Fekete Mekka” örökségre építi 
image-t. Sikeresebben próbálkozik Birmingham a nehézipari örökség „újrahaszno-
sításával”, létrehozva a Fekete-vidék Múzeumot (Black Country Museum).  

A vezérprojektek szintén a város-megújítás általánosan használt eszközei. Jelentős 
presztízsű, nagyra törő terület- és ingatlan-fejlesztések tartoznak ide, melyek meg-
határozó katalitikus szerepet játszanak. A szűkös (erő)forrásokat egy szimbólum, 
egy jelkép létrehozására összpontosítják, amely – feltételezésük szerint – mágnes-
ként vonzza a további beruházásokat, és használatával jobban reklámozhatják a 
helyet, mint más marketing eszközökkel. 

A különböző események szintén kulcsszerepet játszhatnak az image kialakításá-
ban, amelyek a nemzetközi média fejlődésének köszönhetően egyre szélesebb és 
szélesebb publicitást kapnak. 

Az Olimpiák a történelem legnagyobb eseményei békeidőben, így érthető, hogy a 
városok ádáz harcot folytatnak a rendezési jog megszerzéséért. Atlanta 
revitalizációs terveinek katalizátoraként tekintett rá, míg Barcelonában beindította a 
gazdasági növekedést. Más jelentős sportesemények, mint a világbajnokságok, 
nemzetközi tornák állomásai szintén a városokra irányíthatják a világ figyelmét, 
jobb reklámot teremtve nekik, mint bármilyen más hirdetés. 

Nemcsak a sportesemények játszanak ilyen szerepet, hanem a nemzetközi konfe-
renciák is, amelyek szintén lehetőséget kínálnak a város megismertetésére (ld. Hel-
sinki, Davos, Reykjavik). A nemzetközi vására révén vált ismertté Hannover, Lip-
cse, Frankfurt és Sevilla neve. Zenei kulturális események miatt foglalkozik a mé-
dia olyan városokkal, mint Rio de Janeiro vagy Salzburg. Magyarországi léptékben 
ilyen lehet például Debrecen, ahol a virágkarnevál vonz sok látogatót (Kozma 
1995). 

Az „eladók” a fent említett promóciós eszközök alkalmazásával mind a fogyasz-
tók (lakosok, befektetők) befolyásolására törekszenek. A módszer szerint két fajtája 
lehet ezeknek, az egyik az értelemre igyekszik hatást gyakorolni, míg a másik az 
érzelmekre (Áts 1994).  

A városmarketing szempontjából a feladat tehát hasonló, mint a fogyasztási cik-
kek esetében: megtalálni a célcsoport megnyerése szempontjából legcélravezetőbb 
(marketing) stratégiát, és kialakítani a fenti (és a fent nem említett eszközök) lehető 
legideálisabb kombinációját (marketing-mixét)4, amely alkalmas a célok megvalósí-
tására. 

A városmarketing hátrányai 

A figyelem a városok egésze helyett azok bizonyos, kitüntetett részeire (zónák, 
övezetek és projektek) irányul. Az általuk teremtett image nem tudja teljes egészé-
ben átfogni a város sokszínűségét, szelektálniuk kell, kiemelve egy-egy vonást, 
amelyet előtérbe kívánnak helyezni. A gyakorlatban ez a vezérprojektek terjedésé-
ben nyilvánul meg, amely a források illetve az erőfeszítések elaprózásához vezet 
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(Healey et al. 1992, 202). A stratégia és tervezés hiánya a fejlesztés hatékonyságát 
rontja, a fejlődés esélyeit határolja be bizonyos szempontból. 

Az elosztás és a hozzáférés problémája 

A legfőbb kérdés ugyanaz, mint a fogyasztási javak elosztása esetében: kinek jut-
tassunk és mit? A marketing szemlélet a szabad piac törvényeinek urbanizációra 
való kiterjesztését jelenti. A megtermelt haszon azonban – a piac automatizmusai-
nak következtében – nem egyenletesen és főleg nem méltányosan oszlik el. 

A városmarketing kezdeményezései inkább a befektetők érdekeire koncentrálnak, 
és kevesebb figyelmet fordítanak a meglévő lakosokra és eszközökre. A hangsúlyt 
különleges infrastruktúra beruházásokra helyezik, mint pl. konferenciaközpontok, 
hotelek és repülőterek létrehozása. 

A vízparti fejlesztések Glasgowban (Merchant City) új lakóegyütteseket teremtet-
tek, de ezzel a fiatal, középosztálybeli és magasabb jövedelmű csoportokat célozták 
meg (Healey et al. 1992, 144). Hasonlóan a londoni Docklands-beli lakásépítések 
sem fizethetők meg akárki számára, illetve megemelték az albérletek és telkek árát 
megnehezítve a kisvállalkozások és a helyi lakosság életét. 

A vezérprojektek nem enyhítenek a foglalkoztatási gondokon sem, mivel többnyi-
re kis számú jól fizetett és sok rosszul fizetett részmunkaidős állást hoznak létre. 
Gyakran a városközpontra koncentrálnak, nem hozva változást a (hanyatló) külső 
kerületek számára. A periférikus ingatlanokról nehezen érhetők el az így létrehozott 
létesítmények. Nem integrálódnak szervesen a város szövetébe, nem válnak részévé 
a város életének. 

Atlanta esetében az Olimpia sem tudta megváltoztatni a város meglévő – „lyukas 
fánk” – szerkezetét, mivel a központi mag továbbra is hanyatlik. Az „Olimpiai 
Gyűrű” a belvárosban nem generált növekedést, csak a fehérek lakta elővárosokban. 
Minimális közberuházás maximális magánhasznot eredményezett (Rutheiser 1996). 

A közberuházások prioritásainak eltérítése 

A marketing erőfeszítések elvonhatnak olyan pénzügyi és emberi forrásokat, ame-
lyeket fejlesztésekre kellene felhasználni, és amelyekre sokkal nagyobb szükség 
lenne. Bradford, pl. az oktatási és szociális kiadásokat kurtította meg annak érdeké-
ben, hogy turisztikai célpontként reklámozhassa magát (Healey et al. 1992). Lon-
donban a legfőbb cél a repülőtér kapacitásának növelése illetve a hozzá vezető utak 
kiépítése, fejlesztése, miközben a tömegközlekedésre kifejezetten ráférne a felújí-
tás. 

A marketing eszközök alkalmazásának költségei elvonják a forrásokat a lényeges 
feladatoktól (sok esetben kevésbé hasznos beruházásokra), miközben pl. a szociális 
jólét megteremtésére nem marad kapacitás. A relatíve rossz anyagi helyzetben lévő 
magyar önkormányzatok esetében még élesebben vetődik fel a kérdés, ugyanis 
húsbavágó döntéseket kell hozni, és megszorításokat alkalmazni egy-egy ilyen 
marketing-jellegű beruházás megvalósítása érdekében. 
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A legitimitással kapcsolatos problémák 

A marketing szervezeteknek a hatékony működéshez a változó igényekre adott 
gyors válaszokra illetve gyors és megkérdőjelezhetetlen döntésekre van szüksége. 
Biztonsági okokból hasznosabb a nyilvánosságot kizárni, így a helyi lakosok el-
vesztik az ellenőrzést az életüket érintő ügyek felett. 

Veszélybe sodorná a szervezet döntéshozó képességét, ha nyilvános vitára bocsá-
tanák a kérdéseket. A megbeszélés hiánya nemcsak a lakosokat érinti hátrányosan, 
hanem a fejlődés szerkezetét is, mivel megszűnik a tervek és a kezdeményezések 
összhangja, elmarad a harmonizálásuk. 

A marketing orientált tervek, még ha tartalmaznak is szép célkitűzéseket a lakás-
állomány, a közlekedés fejlesztésére illetve a környezet védelmére, háttérben ma-
radnak, illetve ezek lesznek az elsők, amelyek nehézségek esetén kiesnek, mivel – a 
nyilvánosság mellőzése miatt – nem lesz olyan, aki küzdjön megvalósításukért. 

A hazai gyakorlatban egyébként is ritka a partnerség kiépítése, a lakosság bevoná-
sa. A tervezési folyamatot, a fejlesztési döntések meghozatalát egyfajta „titokzatos-
ság” veszi körül, részben a spekulációtól való félelemből, részben a „szakmai 
szempontok” fokozott szem előtt tartásából fakadóan. A lakosság bevonása tehát 
eredendően nehézkes a részvételi technikák fent vázolt kialakulatlansága, másrészt 
a lakosság meglehetős érdektelensége miatt, így a nyilvánosság kizárása fokozottan 
veszélyes lehet. 

A zéró összegű játék 

Az utánzás, a másolás igénye elnyomhatja a racionális tervezést, illetve sablonos 
modellek elburjánzásához vezet. 

Az Egyesült Államokban jó néhány város épített ki vízparti fesztivál piacteret, 
amely így elvesztette különleges vonzerejét, miközben a művészeti, kulturális szol-
gáltató centrumok gyorsabban gyarapodtak, mint az igények és a repertoár. Az 
Egyesült Királyságban a városok regionális szintű intézmények (pl. színházak, 
koncerttermek) vagy különlegességek (pl. Chinatown) létrehozására törekszenek.  

A külföldi befektetők vonzása érdekében a magas életszínvonalat kínáló, markáns 
vállalkozói attitűddel jellemezhető, progresszív üzleti helyszínek állott és fantáziát-
lan image-t reklámoznak (Healey et al. 1992). Mivel minden város alkalmazni 
akarja és fogja a marketing eszközöket, továbbá ugyanazokat a célcsoportokat 
igyekeznek befolyásolni, az image megszűnik differenciáló tényező lenni, tehát 
nem érnek el semmit. A verseny, amelyben turisztikai célpontként vagy gyülekezési5, 
kulturális központként próbálják eladni magukat, egy zéró összegű játékhoz vezet. 

Magyarországon – a külföldi beruházók megnyerése érdekében – inkább az élénk 
vállalkozói környezetet és az olcsó és képzett munkaerőt, illetve a különböző ked-
vezményeket igyekeznek a városok kihangsúlyozni. Kiemelik természetesen a ked-
vező fekvést, a jó elérhetőséget vagy a kellemes klímát is, ha ezek adottak. Szere-
pük szerint inkább csak „díszítő”, színesítő elemként adódnak a fő mondanivalóhoz, 
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részben annak függvényeként, hogy mennyire számít az adott település turisztikai 
központnak.  

A hasonló célcsoportoknak ajánlott hasonló „termékek”, szolgáltatások itt is egy 
zéró összegű játék kialakulásához vezethetnek, miközben a befektetők – a város 
számára – külső tényezők által vezérelve, előre meghatározott prioritás-rendszerek 
alapján hozzák meg beruházási döntéseiket. 

A kulturális uniformizálódás veszélye 

A városoknak – az új image „csomagolása” érdekében – a városi örökség sokszí-
nűségét, gazdagságát és komplexitását néhány látványos és eladható jellemvonásra 
kell redukálniuk. Nottingham pl. így lett kizárólag Robin Hood városa. 

Néha többféle örökség is fellelhető egy-egy városon belül (pl. Jeruzsálem, Liba-
non, Isztambul esetében), megnehezítve annak eldöntését, melyiket helyezzék elő-
térbe. Előfordulhat az is, hogy a kiválasztott image zavarja a helyi lakosok érzé-
kenységét (ld. rabszolga-kereskedelem múzeumai Afrikában) (Asworth–Tunbridge 
1990). 

Az eredeti építészeti, kulturális örökség védelme érdekében a tömegturizmus 
számára csak élethű másolatokat mutatnak be (Akropolisz, Stonehenge). A sokféle-
ség csökkentése és a másolatok bemutatása egy hamis image kialakulásához vezet, 
nemcsak a turisztikai célpontnak számító történelmi városoknál, hanem minden 
marketing stratégiát alkalmazó város esetében. 

Következtetések 

A marketing szemlélet figyelemre méltó lehetőségeket és előnyöket kínál a város-
ok versenyében részt vevő települések számára, de azon képessége, hogy megoldja 
a mélyen gyökerező gazdasági–társadalmi fejlettségi problémákat, illetve, hogy a 
megtermelt profitot, javakat egyenletesen ossza el, meglehetősen kérdéses. 

A szakszerűen alkalmazott marketing stratégiának azonban jelentős szerepe lehet 
a városi gazdaság visszafejlődési spiráljának megtörésében, elősegítve a városok 
image-ének javítását és fogyasztásának növelését. Ilyen értelemben mindenféleképp 
hasznos, sőt lehet, hogy szükséges, viszont önmagában semmiképp nem elegendő. 

Mivel a városok versenyéből nem lehet kiszállni, illetve ebben az „arénában” a 
szabályokat a piac határozza meg, a városoknak – valamilyen mértékben – mégis 
fel kell vértezniük magukat a város marketing és image-formálás eszközeivel is, 
máskülönben könnyen a hanyatlás útjára lépnek. 

A magyar városok ugyanígy kénytelenek beszállni a városok versenyébe, és részt 
venni az erőforrásokért, a funkciókért és nem utolsó sorban a lakosokért folytatott 
küzdelemben.  

Magyarország esetében azonban sokkal kisebb a nagyságrend, hiszen Budapesten 
kívül egyetlen világvárosi méretű település sem található az országban, de regioná-
lis központjaink esetében megfigyelhető egyfajta marketing tudatosság kialakulása. 
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A városmarketing koncepciók vagy irodák létrehozása már egyértelműen ebbe az 
irányba mutat. Az ismertető kiadványok készítése már általános gyakorlattá vált, sőt 
megyeszékhelyeink mindegyike megjelent az Interneten, többségük a saját város-
neve alatt szerepel. 

A magyar városok esetében is relevánsnak tekinthetők a korábbi konklúziók. A 
városmarketing bizonyos mértékig kétségtelenül hozzájárul az életkörülmények a 
gazdasági, társadalmi feltételek javulásához, mozgósítja a város anyagi és szellemi 
erőforrásait. Tisztán kell azonban látni, hogy a marketing a városfejlesztésnek csu-
pán egyik eszköze lehet, nem szabad tőle (és csak tőle) várni a település felemelke-
dését. 

A város mint rendszer nem csak gazdasági funkciókkal bír, és nem kizárólag gaz-
dasági alapon szerveződik, így vannak társadalmi alrendszerek, ahol nem lehet a 
marketing szemlélet kizárólagosságát érvényre juttatni. 

A magyar városok esetében ez még nem akkora veszélyforrás, ugyanis csak mi-
nimális mértékben jellemzi a települési önkormányzatokat bármiféle vállalkozói 
attitűd, még kevésbé marketing közelítés, így még jelentős lehetőségek rejlenek a 
városmarketing alkalmazásában. 

Jegyzetek 
1 A niche szót itt olyan értelemben használjuk, amely egy olyan élettérre, „résre” utal, ahol egy vállalko-

zás megtalálhatja működésének feltételeit. Kiterjesztve ez a városokra is igaz lehet. 
2 Az eredeti angol nyelvű forrásmunkákban az „urban villages” kifejezés szerepelt, amelyet jobb híján 

’városias falunak’ fordítottunk. 
3 „Szükség van minderre azért is, hogy… erősíteni lehessen a ’MI’ érzést.” (Áts 1994, 59) 
4 Minél nehezebb egy termék objektív adottságainak, tulajdonságainak a megkülönböztetése, annál 

erősebben nyomulnak előtérbe az irracionális képzetek és érzések (Totth 1994). 
5 Az eredeti angol nyelvű szakirodalomban a ’convention’ szó szerepelt, amelyet leginkább talán „gyü-

lekezésinek” lehetne fordítani. 
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SOME QUESTIONS ON CITY MARKETING 

TAMÁS GORDOS 

Due to the globalisation of world economy, countries – just like their regions and their cit-
ies – are forced to increase their competitiveness. They need powerful methods to (re)gain 
advantages and (re)position themselves. The city marketing seems to solve these problems by 
the use of marketing techniques well known from the trade of consumer products. 

The question is whether they are capable of reaching these aims, and if so, to what extent, 
and if not why they fall short of expectations. 

In my essay I focus on the analysis of marketing tools and methods with a special attention 
given to the involvement of Hungarian cities. The attention is drawn to problems stemming 
from an inappropriate use of marketing tools, like the fragmentation of efforts, deterioration 
of public spending priorities, problems of redistribution of access, problems of accountabil-
ity, the risk of cultural standardisation, and processes leading to a zero sum game. 

It can be concluded that the marketing approach offers considerable opportunities and 
benefits to cities in inter-urban competition, but its ability to tackle deep-seated economic 
problems and distribute benefits fairly is quite questionable. 

In the case of Hungarian towns and local governments these problems are not that acute, 
since most of them can not be characterised by any sort of entrepreneurial attitude, nor with a 
marketing-led approach, so there is still the place for the utilisation of marketing tools. 
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DESZTINÁCIÓ MARKETING 
(Destination Marketing) 

KOZMA BOGLÁRKA MARIANNA 

A megatrendek számos tényező, folyamat együttes hatásának következményei. Az 
egymásba kapcsolódó gazdasági, politikai, technológiai, demográfiai, szociális és 
kulturális folyamatok közül a térségek fejlődését elsősorban a gazdasági folyamatok 
katalizálják, irányítják. 

A térségfejlődés, -fejlesztés egyik tényezője a turizmus. A desztináció (fogadóte-
rület) marketing a turizmus marketing alapja, katalizátora a turisztikai alágazatok 
marketingjének; minősége jelentősen determinálja a többi turisztikai ágazat erőfe-
szítéseinek eredményességét. A turisták utaztatása, elszállásolása, etetése egy fa-
batkát sem ér, az „éppen ott lenni” desztinációs faktor nélkül.   

A fogadóterület jellemzői, a desztináció feltételrendszere 

Mi a desztináció? Hogyan lehet megkülönböztetni az egyes fogadóterületeket? 

A fogadóterület egy komplex, sajátos termék, amely több másik termékből épül 
fel. A desztináció egy entitás, de számos – magához a földrajzi helyhez kötődő – 
turisztikai és iparágon kívüli szervezet és közösség összessége. A desztinációval 
kapcsolatos fogyasztói tapasztalatok illetve image kialakulásakor az iparágon kívüli 
olyan tényezők is szerepet játszanak, mint a térség lakossága, az ott működő más 
iparágak, a tájkép stb. 

Bár a fogadóterület a központi turisztikai termék, mégis előfordulhat, hogy nem 
létezik a térséggel mint turisztikai termékkel megbízott fejlesztő illetve marketing 
szervezet. A desztináció image-ét, megítélését az összes ott működő szervezet és 
személy öntudatlanul is befolyásolhatja, így a desztináció marketing mindig egy 
szándékos vagy nem szándékos együttműködés a térségi szereplők között. Tudatos 
és sikeres térség-marketing alkalmazásakor tervezett együttműködés, koordináció 
valósul meg, ekkor a desztináció marketing megfelelő keretet nyújt a többi turiszti-
kai termék marketingjéhez, illetve megteremti a közös marketing pénzügyi hátterét. 
– A desztináció nemcsak fizikai entitás, hanem szocio-kulturális entitás (saját 

történelemmel, lakosaival, tradícióival és életmódjával) is egyben. 
– A fogadóterület nemcsak a ma létező, kézzel fogható valóság, hanem az embe-

rek (turisták, lakosok, vállalkozások, média képviselők) fejében létező mentális 
koncepció. Emiatt nagyon nagy jelentősége van a desztináció image-nek. 

– A desztinációra nemcsak az ott történtek hatnak, hanem a határain túl zajló 
események is (háborúk, terrorizmus, járványok, küldő országok dekonjuktúrája). 

– Image-ére, keresletére nemcsak a jelen, hanem a múlt eseményei is hatnak  
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(pl. Pompei), image-ét nemcsak a valós események, hanem a legendák, hiedel-
mek is alakítják (Szentkút, Loch Ness).  

A fogadóterület drágaságáról, olcsóságáról is él a turistában és a potenciális turis-
tában egy kép. Valójában azonban nem létezik olyan objektív módszer, amely rang-
sorolná az egyes fogadóterületeket azok drágasága szerint. 

Az egyes fogadóterületek számos jellemzőjükben különböznek (szinte lehetetlen-
né téve az összehasonlítást): 
− Méretbeli különbségek. A desztináció egy országtól az országhatáron átnyúló 

szubrégiótól a néhány lelkes településig terjedhet. Több országban téma-
specifikus marketinget folytatnak (pl. London Arts Tourist). 

− A fogadóterület attrakció ellátottsága. Az attrakciók vonzáserőssége és száma. 
− A desztináció infrastrukturális kiépítettsége. 
− A látogatóknak, turistáknak nyújtott haszon különbözősége (rekreáció, üzlet). 
− A fogadóterület turizmustól való függősége (teljes illetve kisebb mértékű füg-

gőség a diverzifikált gazdaságú térségekben). 

Mitől lesz egy területből desztináció? 

– Teljes körű szolgáltatási csomag, legalább egy piaci szegmenshez. 
– Egyéni profil – „márka-potenciál”. 
– Kielégítő piaci potenciál. 
– Elegendő függetlenség a marketing mix létrehozásában és megvalósításában. 
– Jól körülhatárolható versenyhelyzet. 
– Behatárolt számú érdek. 
– Megfelelő méret, a „méretgazdaságosság” biztosítására, az együttműködés, 

know-how átadás, piaci részesedés, kompetencia-kínálat stb. terén. 

A desztináció marketing gyakorlata 

Számos szerző, kutatói közösség foglalkozott a desztináció marketing feladatkö- 
rének és azok sorrendiségének a meghatározásával (Seaton–Bennett 1996).  

Seaton szerint a desztináció marketing öt lépéssel írható le: 
1) A jelenlegi piac számbavétele, a jövőbeli piacok előrejelzése.  
2) A desztináció auditálása és piaci megjelenésének, jelenlétének az elemzése. 
3) A stratégiai célok és a marketing mix kidolgozása. 
4) A célok végrehajtása felett bábáskodó szervezet létrehozása. 
5) Az előbbiek végrehajtása és az eredmények értékelése. 
Most vizsgáljuk meg részletesebben a desztináció marketing Seaton szerinti lépé-

seit, valamint ezen lépések megvalósításának nehézségeit.  
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A jelenlegi piac számbavétele, a jövőbeli piacok előrejelzése  

A desztináció marketing a piaci elemzéssel, a fő szegmensek vizsgálatával kezdő-
dik. Tudni kell, hogy mennyi látogató/turista érkezett a desztinációba, miért pont ide 
jönnek, mit akarnak tenni, és mennyit költenek. Az újonnan fejlesztendő fogadóte-
rület a hozzá hasonló desztinációk tapasztalatát és adatait használhatja fel a terve-
zéskor. Azon fogadóterületeknél (például a nemzeti desztináció szintjén), ahol nem-
zetközi érkezésekkel is számolni kell, a világtrendek elemzése válik szükségessé.  

A desztináció auditálása és piaci megjelenésének, jelenlétének elemzése 

Az egyedi értékesítési ajánlat (USP) 

Meg kell határozni, hogy mi lehet az a vonzerő, ami a célcsoportot a térségbe 
vonzza. Olyan attrakciót, USP-t kell létrehozni, ami különbözik más fogadóterület 
kínálatától. 

A globalizáció egyik következménye, hogy a verseny a nemzetek szintjéről régiók 
és alrégiók szintjére tevődik át. Ez a promóció szintjén is más megközelítést kíván. 
A választott image a régió „jövő programja” kell legyen.  

A USP karakterisztikus jegyei:  
− egyediség, 
− összetéveszthetetlenség, 
− különleges vonzerő, 
− úttörő jelleg, 
− összehasonlíthatatlanság, 
− mellbevágó, 
− „mozdonyhatás”. 
Azt, hogy egy térségnek van-e és milyen az USP-je, az alábbi kérdések megvita-

tásával dönthetjük el: 
– Különleges értékekből áll, vagy hasznosságot nyújt? 
– Mekkora az újdonság effektusa, illetve kreativitása és innovációs foka? 
– Milyen a vonzereje, profilírozhatósága és kommunikálhatósága? 
– Mekkora gerjesztő ereje van a szomszédos térségekre, mekkora az innováló 

képessége? 
– Mennyi ideig hat a piacra és mekkora a leutánzási veszély? 

A fogadóterület versenyelőnyének meghatározása 

A desztináció marketingeseinek meg kell határozniuk a fogadóterület versenyelő-
nyét. Ehhez három kérdéskört kell megvizsgálni: 

A) Mi van a térségben? 
B) Mit gondolnak mások arról, hogy mi van a térségben? 
C) Milyen a desztináció eddigi reprezentációja? 
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A) Mi van a térségben? – a desztináció erőforrásai 

A desztináció erőforrásait négy kategóriába sorolhatjuk: 
1) A fizikai attrakciók, melyek lehetnek természeti, valamint épített, művi vonz-

erők. 
2) A szocio-kulturális vonzerők. 
3) Infrastruktúra (nem ez a fő tényező az utazási döntés meghozatalakor, de az 

előzetes image kialakulásakor fontos szerepet játszhat). 
4) Szálláshely. Az infrastruktúra része, de jól át kell gondolni, hogy az adott tu-

rizmusforma és a célcsoport milyen szálláshelyre tart igényt. 

B) Mit gondolnak mások a térségről? – a desztináció image 

A turizmus fejlesztőinek tudniuk kell, hogy mások hogyan látják a térséget, me-
lyek azok a tényezők, amelyek alapján ítéletet hoznak. A desztináció image mind- 
azoknak az elképzeléseknek és benyomásoknak az összessége, amit az egyének gon-
dolnak a fogadó-területről.  Beletartozhat a térség földrajzi adottságáról, az ott élő 
emberekről, az infrastruktúrájáról, a klímájáról, a történelméről, a biztonságosságá-
ról, a vonzerői értékességéről az emberekben alkotott kép.  

A desztináció image döntő tényező az úti cél választáskor, vizsgálatakor az alábbi 
kérdésekre keressük a választ: 

– Milyen – a turisták és a potenciális turisták körében élő, tényleges – tapaszta-
lati image-e van a desztinációnak? 

– Milyen mértékben tér el a fogadóterület image-e a különböző szegmensek ese-
tében? 

– Ez különbözik-e attól az image-től, amit mi gondolunk róla a versenytárs 
desztinációk ismeretében? (Minden utazni szándékozó a végső döntést több 
desztináció között választva hozza meg.) 

Hogyan változtathatjuk meg az image-t? 

Az egyes szegmensek image vizsgálata után meg kell oldani az image fenntartá-
sának, módosításának vagy gyökeres átalakításának problematikáját. Az image-re 
többféle információ hat. 

A teoretikusok kétféle image forrást különböztetnek meg: 
1) Organikus image forrás,  
2) Indukált image forrás. 

Az image jellemzői 

A desztináció image általában sztereotípiákból épül fel, „a más” elvárásának meg-
felelő hely jellemző tulajdonságait jeleníti meg. A „más” szociálantropológusok 
által használt fogalom, a különbözőséget, az egzotikumot, a mindennapi élet kont-
rasztját jelenti. A „más” várása a turizmus fő motiváló tényezője. E miatt adják el a 
fogadóterületeket azokkal a sztereotípiákkal, amelyek fő üzenete az attrakció külön-
legessége, egyedisége, miközben valójában – a globalizációnak „köszönhetően” – 
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minél inkább felgyorsul és térben terjed a modernizáció és az iparosodás, annál 
inkább csökkenek az úti célok közötti különbségek. 

A sztereotipizálást két oldalról is támadják. Egyfelől a vendéglátók közössége 
gyakran rossz néven veszi a kultúrájukat artikuláló marketingkommunikációs üze-
netet, illetve elutasítja azt a képet, ahogyan a turisták gondolkodnak a kultúrájukról. 
A kutatók szintén érzékelik a távoli térségekről, főként fejlődő területekről teremtett 
image és a tényleges szociálpolitikai valóság között feszülő ellentétet. 

A turizmus tervezőinek nehéz a két fél kritikáit is figyelembe vevő stratégiát ki-
alakítani a turisták hatékony vonzására. A desztinációk eladásakor keltett image 
inkább hasonlít egy álomvilághoz, mint a szociológiailag dokumentálható valóság-
hoz. Nem az a fő kérdés és feladat, hogy a kommunikációs kampánynak az ott 
élőkben létezők image-t kell megjeleníteni a potenciális turisták felé. Egyrészt a fő 
feladat, olyan üzenet eljuttatása, amely alapján az előzetesen kialakult image és a 
tapasztalás után kialakult image között ne legyen (vagy legalábbis minimális le-
gyen) a szakadék és ellentét. Másrészt a fő kérdés az, hogy a desztináció be tudja-e 
tartani az ígéreteit. A turista mit tapasztal az ott tartózkodása során, azaz milyen 
csomagot állítottak össze neki, mit tesznek az utazásszervezők a „desztináció kira-
katába”. 

A fogadóterület image-e jelentősen eltér és sokkal árnyaltabb a célterületen járt, 
illetve a célterületen sosem járt emberek között. A desztinációt először felkeresők-
ben élő kép sokkal inkább sztereotípiákból áll, mint a visszatérő vendégben megfo-
galmazott image. 

A jól ismert, már bevezetett fogadóterületeknél az indukált image szerepe sokkal 
kisebb, mint azoknál az új vagy újra felfedezendő desztinációknál, ahol az organi-
kus image hiányában szinte csak a turisztikai szervezetek által létrehozott image-re 
hagyatkozhatunk. 

A fogadóterület image-ére a szájreklám hat a legerősebben. Számos tanulmány 
kimutatta, hogy az úti cél kiválasztásánál sokkal erősebb az informális csatorna 
(rokonok, barátok, referencia csoportok) hatása, mint a média hatása. 

A desztináció image-ek különböznek erőségükben és változtatási képességükben. 
A jól felépített image nehezen és sok ráfordítással változtatható meg. Számos szap-
panopera mérhetően növelte egy-egy adott desztinációba a beutazások számát (a 
brazil és a mexikói „szappanopera gyáraknak” köszönhetően egy-egy világsikerű 
sorozat után megnő az országot látogatók száma). 

A desztináció image más-más az egyes célcsoportok esetében, így egy 
desztinációnak több image-e létezik egy időben. A tapasztalt image függ a nemzeti-
ségtől (kulturális különbségek), képzettségtől, a turista korától, az utazás motiváció-
jától, a turista előzetes elvárásától stb. 

Országos szinten a desztináció marketinggel foglalkozók egyik nagy problémája, 
hogy melyek azok a jellemzők, tényezők, tulajdonságok, amelyeket ki kell emelni a 
marketing-kommunikációban. A döntés során számos tulajdonságot és kistérséget 
kizárnak, neheztelést okozva azoknak, akiknek regionális érdekeltségük van az 
adott területen. 
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C) A desztináció reprezentációja  

Miután megvizsgáltuk, hogy milyen kép él másokban rólunk; illetve, hogy mi mit 
akarunk, fel kell tárnunk, mi jelenik meg jelenleg fogadóterületünkről. 

A reprezentáció azért nagyon fontos, mert a desztináció mint termék, annyira 
misztikum, mint aktualitás. Vonzása eredhet az emberi kultúra teremtette asszociá-
ciókból. A fogadóterület eladható azokkal a – desztinációban született, elhalálozott, 
ott alkotó, „megforduló”, a térséggel kapcsolatba hozható – személyekkel is, akik 
kulturális örökséget hagytak ránk, vagy nevük, bármely okból, nem merült el a múlt 
ködében. 

Néhány turisztikai szervezet komoly kutatást folytat egy-egy desztináció repre-
zentációjának feltárására, e kutatómunkába sok helyi szakértő bevonható. 

A marketing stratégia és a marketing mix fejlesztése 

A probléma az, hogy a turizmus térségi tervezőinek nincs beleszólása a marketing 
mix több elemébe. A desztináció tervezők nem tudják meghatározni az árakat, kis-
mértékben kontrolálhatják csak a szolgáltatási lánc egyes elemeit és az elosztási 
csatornákat, amelyeken keresztül a fogadóterületet alkotó termékeket (szálláshely, 
attrakció stb.) piacra viszik. A fogadóterület marketingeseinek valójában a kommu-
nikációs politikában jut több szerep. 

A desztináció marketing szervezetei – a közösségi és a privát szektor támo-
gatása és együttműködése 

A turisztikai termék sajátossága, hogy az idegenforgalmi vállalkozások csak rész-
ben képesek azt előállítani. A turista nem magáért a szállodai szolgáltatásért indul 
útnak, hanem a desztinációs faktorért (táj, éghajlat, vonzerők stb.). Az idegenfor-
galmi kereslet kritikus pontja tehát a fogadóterület, amihez alkalmazkodniuk kell a 
turisztikai vállalkozásoknak. Ha nem teszik, akkor munkájuk hatékonysága esetle-
ges. Ezért csak a térségi szereplők illetve a szolgáltatások közvetítőinek összehan-
golt munkája esetén várhatunk el jogosan eredményeket.  

Mivel a régió image meghatározó az úti cél kiválasztásánál, központi szükséges-
ség a térség marketingje. A privát szektornak azonban nincs elég erőforrása a térsé-
gi marketingre.  

A profitorientált cégek nem vállalják fel:  
− a stratégiai tervezést, 
− a marketinget / márka-menedzsmentet, 
− a termékfejlesztést, 
− a szolgáltatási lánc egyes elemeinek összehangolását, 
− a nem rentábilis termékösszetevők biztosítását (pl. információ), 
− az érdekképviseletet. 
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Hogyan oldható meg a közös fellépés problematikája? 

Az egyik megoldás az állami szektor intervenciója. A másik megoldás, hogy ahol 
nincs központi finanszírozású marketing, ott maguk a fogadóterület szereplői hoz-
zák létre és finanszírozzák a desztináció marketing szervezetét. 

1960 óta nemzetközi szinten a légitársaságok, szállodaláncok, kamarák, vasúttár-
saságok is jelentős szerepet játszanak egy-egy desztináció promóciójában (ez Ma-
gyarország egyes térségei esetében még valószínűsíthetően sokáig nem potenciális 
lehetőség). 

Desztinációvá fejleszthető-e bármely terület, térség? 

A turizmus nem az egyetlen szektor, hanem egy a sok közül. Egy adott térségnél 
először mindig meg kell vizsgálni, hogy mely szektort érdemes fejleszteni. A 
desztináció marketing sohasem lehet „kalóz akció”, csak a térség többi szektorával 
együttműködve érhetünk el sikert. 

Tehát el lehet-e adni bármely területet, mint turisztikai terméket? Valamilyen 
szinten természetesen igen. De a turizmus fejlesztőinek reális értékelés után kell 
felelősségteljesen dönteni a fejlesztés létéről és annak irányáról. 

Egyes térségek (Észak-Amerika, Európa) elvesztik a hagyományos gazdasági 
alapjukat, ezért a gazdaság új fejlesztési lehetőségeit keresik. Ezek a gazdaságok 
megmentőként tekintenek a turizmusra. 

A kevés vonzerővel rendelkező térségek gyakran próbálkoznak azzal, hogy mes-
terségesen létrehozott attrakcióval turistákat vonzzanak. A növekvő verseny miatt 
azonban e mesterségesen létrehozott attrakciók sikeressége kiszámíthatatlan. A 
turizmus nem tekinthető csodaszernek. Minden egyes térségben körültekintően kell 
értékelni a turizmus potenciált, a saját attrakciók és a potenciális piac vizsgálatával. 

Egyes helyeken kialakul a turizmustól való túlfüggőség. Ezért törekedni kell a 
többszektorúságra a helyi gazdaságokban is. A gazdaság diverzifikálása nemcsak 
gazdasági, hanem szociális szempontból is fontos. A gazdasági diverzifikációval 
van csak esély egy-egy ágazati recesszió negatív hatásainak a csökkentésére. 
Szocio-kulturális szempontból a diverzifikáció többféle tevékenységet, színesebb 
emberi közösséget eredményez. Egy adott ágazat (például turizmus) fejlesztésénél 
figyelemmel kell lenni a többi ágazat érdekeire is és viszont. 

Az előbbiek végrehajtása és az eredmények értékelése 

A turizmus fejlesztése felveti azt a dilemmát, hogy a fejlesztés hogyan hat a régió 
idegenforgalmi vonzerejére. A fejlesztés felemészti, bekebelezi-e a térség egyedisé-
gét? A városokban a belváros rehabilitációja mindenképpen kívánatos és pozitív 
változásokat eredményez, ami kedvező hatással lehet a vonzásra.  

A vidéki településeken már nem ilyen egyszerű a kérdés. (Börcsök Antal, Pusz-
tamérges polgármestere, a pusztamérgesi turizmus „atyja”, egyik rádió nyilatkoza-
tában mondta el, hogy a nyugati turisták falun való megjelenése növelte a lakosság 
és az önkormányzat tőkeerejét. A település lakosságának életminőségét javító  
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betonutak elkészítése után a falu elvesztette a nyugati városlakók számára „törté-
nelmi” vonzerejét, amelyben jelentős szerepe volt a falu aszfaltmentességének). 

A turizmusfejlesztés piacorientált (kereslet-orientált) megközelítése számos kör-
nyezeti és szocio-kulturális problémát okoz. Ezért egyes térségekben (Bhután, 
Omán) a fenntartható fejlesztés koncepcióját biztosítandó termékorientált megköze-
lítést alkalmaznak. Ennek lényege, hogy csak azokat az attrakciókat, szolgáltatáso-
kat és szórakozási lehetőségeket kínálják fel termékként, ami megítélésük szerint 
minimális hatást gyakorol a helyi közösségre. Ennek megfelelően, a marketingnek 
az a feladata, hogy megtalálja, és a területre vonzza azt a fogyasztói szegmenst, akit 
az adott termék kielégít. 
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DESTINATION MARKETING 

BOGLÁRKA KOZMA 

One of the factors of regional development is tourism. The speciality of the tourist product 
is that tourism enterprises are only partially capable of its production. The tourist does not 
take to the road for one or the other element of the service-chain but for the destination 
factor. Destination marketing is the basis of tourism marketing, its quality strongly 
determines the efficiency of the efforts of other branches of tourism.  

The author discusses the system of criteria of becoming a destination, the difficulty of 
comparing the performance of the certain recipient areas (differences in size, attraction 
supply, difference in the benefits provided for tourists, etc.). They also review the practical 
steps of destination marketing, the realisational problems, and snags in the individual phases.  

The author highlights the necessity of regional co-operation as a hinge of successful 
destination marketing. The image of the destination can be influenced by numerous actors 
unconsciously as well as a conscious, co-ordinated regional marketing can provide for a 
suitable framework for the marketing of many touristic product, and can create the financial 
background of common marketing. Thus the critical point of tourism demand is the recipient 
area to which touristic enterprises have to adapt themselves. 
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A SAPARD PROGRAM SZEREPE A 
MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK  

EU INTEGRÁCIÓJÁBAN 
(The Role of the SAPARD Programme in the EU Integration 

of the Agricultural Enterprises) 

LEITMANN ÁLMOS PÉTER 

Napjainkban a világra egyre inkább jellemző a globalizáció, melynek hatásai 
mindenre kiterjednek. Kérdésként merül fel, hogy a régióknak hogyan kell belevág-
niuk ebbe a globalizációs hajszába, hogy minél inkább nyertesként kerüljenek ki 
belőle, de esetleges veszteségeik se legyenek romboló hatással a kultúrára és a 
hagyományokra. Tanulmányunkban erre a kérdésre nem a választ keressük, hanem 
a lehetőségeket szeretnénk felvázolni. 

Magyarországon a mezőgazdaság nemzetgazdaságban betöltött szerepe az elmúlt 
évtizedekben fokozatosan csökkent. A mezőgazdaság súlya – folyó áron számolva 
– 1994-ben a GDP-ből 6%-ot tett ki, 1998-ra a mezőgazdasági GDP aránya 5%-ra 
mérséklődött. Az EU tagországokban – Görögország és Írország kivételével – ez az 
arány 1–5% között van. Az élelmiszeriparral együtt a nemzetgazdaságon belüli 
GDP-arány már 9–10%, míg az egész agrobusiness-re vetítve 15–18%-ot mutat. 

Az EU-ban használt kritériumok szerint az összes terület döntő hányada (96,1%) 
vidéki térségnek minősül, ahol a népesség közel háromnegyede (73,6%) él. Ma-
gyarországon az alapvetően vidéki térségek területi aránya 61,5%, ami lényegesen 
meghaladja az Unió hasonló jellemzőjét (47%); e területek összes népességből való 
részesedése pedig 3,5-szer nagyobb az uniós tagországokban mérhető hányadnál. 
Az alapvetően és a jellemzően vidéki térségekben élő népesség aránya együttesen 
34%-kal magasabb hazánkban, mint az Unió átlagában, amely Magyarország sajá-
tos településszerkezetére vezethető vissza. 

1. TÁBLÁZAT 
Mezőgazdasági aktív keresők kor és iskolai végzettség szerinti összetétele (%) 

(Persons Employed in Agriculture by Age and Level of Education) 
Kor szerinti megoszlás 1990 1998 

14–29 éves 23,5 21,8 
30–39 év 31,0 25,9 
40–54 év 38,6 46,7 
55 év felett 6,9 5,6 
Összesen 100,0 100,0 
Iskolai végzettség szerinti összetétel 
Általános iskolai végzettség 55,3 42,4 
Középiskolai végzettség 39,2 50,4 
Felsőfokú végzettség 5,5 7,2 
Összesen 100,0 100,0 

Forrás: KSH. 
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Az agrárgazdaságban az Európai Unióhoz viszonyítva, rendkívül alacsony a jöve-
delmezőség. 1997-ben a 100 Ft befektetett eszközre jutó adózás előtti eredmény 
6,5 Ft, a 100 Ft saját tőkére jutó eredmény 5,2 Ft volt. Hiába részesedik a nemzet-
gazdasági beruházásokból EU-s szinten, a korábbi évek fejlesztési hiányosságait 
képtelen kiküszöbölni, és eszközállományát megújítani. Az is sújtja az agrárgazda-
ságot, hogy az 1990 és 1997 közötti időszakban az ipari termékek árindexe 405%-
kal nőtt, míg a mezőgazdasági termékek felvásárlási ára mindössze 195%-kal. 

Az EU szempontjainak érvényesítése a csatlakozás küszöbén 

Az Európai Unió a csatlakozás feltételeként három, igen tág szempontot határo-
zott meg: 

1) szilárd demokrácia, működő piacgazdaság; 
2) politikai jogrend; 
3) emberi jogok. 
Ezeknek a feltételeknek a teljesüléséhez szükséges a közösségi vívmányok 

(acquis communautaire) átvétele is. Ezek tartalmazzák mindazokat az EU által  
40 év alatt megalkotott jogszabályokat és intézkedéseket, amelyek kötelező érvé-
nyűek mindenki számára. 

A termelés legfontosabb paramétere a minőség. Az EU-ban minden támogatási 
rendszer minőséghez kötött. Ezeknek a követelményeknek való megfelelés alapvető 
fontosságú a mezőgazdasági termelés szempontjából. Pl. az EU-ban fogyasztói 
tejnek csak az felel meg, aminek csíraszáma 100 ezer és szomatikus sejtszáma  
400 ezer maximum (ml-ként 30°C-on). Magyarországon e normának csak az extra 
minőségű tej felel meg.  

A közösségben a gazdaságok átlagos területe 14 ha. A görög és a portugál gazda-
ságok méretei, melyek gazdálkodása és fejlettsége legközelebb áll a csatlakozó 
országokéhoz, 4 ha illetve 6,7 ha. Ezek a számok is messze meghaladják a mostani 
hazai átlagot. Erre azért kell nagy figyelmet fordítani, mert az Unió a túl kicsi gaz-
daságokat nem veszi árutermelő gazdaságként számba, és ebben az esetben a vo-
natkozó támogatásoktól elesnek. 

A szociális és gazdasági biztonsági háló miatt rendkívül fontos lenne a csatlako-
zás mielőbbi lezajlása, ugyanis az EU által biztosított szociális juttatások és támo-
gatások a gazdálkodóknak jelentős segítséget nyújtanának. 

A SAPARD program és az ehhez kapcsolódó csatlakozást megelőző 
segélyek 

A mezőgazdasági vállalkozások számára a jelen pillanatban rengeteg forrás áll 
rendelkezésre, az EU-hoz való csatlakozás negatív hatásainak csökkentésére. Ilye-
nek a PHARE, a SAPARD és az ISPA. 

Tudni kell, hogy az EU mezőgazdasági politikája átalakulóban van éppúgy, mint 
az egész EU maga, és ehhez a változó politikához kell alkalmazkodnia a csatlakozó 
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országoknak. Ezek a változások elsősorban a mezőgazdasági vállalkozások támoga-
tási formáiban mennek végbe. Az Agenda 2000-ben fogalmazták meg először azt az 
irányvonalat, ami mentén a változtatásokat végre kell hajtani. Az Agenda legfőbb 
céljai a következők: 
− Piacfejlesztés: a fenyegetően tornyosuló többletek csökkentése és megszűnte-

tése; 
− A támogatási rendszer újragondolása: a szubszidiaritás elve alapján és a köz-

vetlen jövedelemtámogatásokkal; 
− A bővítés: fokozottan fenyegető többlettermelés, valamint az ártámogatás és a 

közvetlen kifizetések fenntarthatatlansága; 
− Más célok: a mezőgazdaság és a környezet harmóniája; az élelmiszerbiztonság 

javítása és nem utolsó sorban az állatvédelem. 

Támogatási formák változása a különböző ágazatok esetében 

Szántóföldi növények 

Az intervenciós árakat 20%-kal csökkentik ebben az évben. A gabona „biztonsági 
hálót” 95,35 euró/t-ban határozták meg, amelyet havonta felülvizsgálnak és minő-
ség szerint differenciálnak. A közvetlen kifizetések 66 euró/t, ez azonban csökkenni 
fog az intervenciós ár 50%-ával. Fontos, hogy a gabona, az olajos magvak és a nem 
textilipari lenmag egy elbírálás alá került. A fehérjenövények területalapú támoga-
tása 72,5 euró/t. A kötelező területkivonás, a „set aside”, megmaradt. Az önkéntes 
területkivonás engedélyezett, de gabona terület alapú támogatási feltételekkel. 

Marhahús 

A piaci intervenció helyére a magántárolási segély lépett. A valós piactámogatási 
szintet 30%-kal kell csökkenteni. A jelenlegi intervenciós árat 10–10%-kal kell 
csökkenteni 2000., 2001. és 2002. július 1.-ig. Ettől kezdve 1950 euró/t magántáro-
lási segély lép életbe. Az állatlétszám alapú kifizetés megnövekedett. Speciális pré-
miumot kapnak: a bikák – 220 euró, ökrök – 170 euró. A borjas tehén prémiuma 180 
euró. Az EU által ebben az esetben meghatározott „nemzeti plafon” az 1995. és 1996. 
év jobbika és még 3%. Adnak tejelőtehén prémiumot is, ami 35 euró/tehén-egység 
(5800 kg), valamint 35 euró kiegészítő tejhozam prémium a „nemzeti borítékból”. 
Vannak még az állatsűrűség korlátok, amely 2 élőállat egységet tesz lehetővé takar-
mányterület-hektáronként; az 1,4 élőállat egység alatti területek még 100 euró prémi-
umban részesülnek. 

Mit is jelent az előbb említett nemzeti boríték? A tagország által meghatározott 
kritériumok alapján fizetett pótlólagos támogatás. Az alapprémium növelés csak 
50%-os, a támogatási rendszer változásából adódóan, a másik 50% a nemzeti borí-
tékba kerül. 
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Tej 

A vaj és a sovány tejpor intervenciós ára négy alkalommal, összesen 15%-kal lesz 
csökkentve. A kvótarendszer minimum 2006-ig fennmarad. Van azonban lehetőség 
a kvóta növelésére 2% erejéig, amiből 1% a hegyvidéki, sarkvidéki termelőknek, 
1% pedig a fiatal gazdálkodóknak jut. A közvetlen segély kifizetések növekednek; 
az egy tehénre jutó alaptámogatás 4 lépésben növelve 100 euró lesz 2003-ban; ezt 
viszont a tagország a nemzeti borítékból 145 euró-ra növelheti. A termelőnként 
kifizetett közvetlen segély összege a támogatott egységeken alapul (a termelő saját 
kvótája osztva az Unió átlagos tejhozamával). E a segély összege tejelő tehenenként 
hozzáadódik a húsmarha prémiumhoz. 

Az Európai Mezőgazdasági Modell 

Azért fontos egy ilyen modell megfogalmazása és követése, hogy a csatlakozni 
vágyó illetve a csatlakozás küszöbén levő országok tudják, hogy milyen elvárásai 
vannak az Uniónak a csatlakozó országok mezőgazdasági vállalkozásaival szem-
ben. Másodsorban pedig azért, mert egy így megalkotott modell segítségével a 
támogatási struktúra átalakítása könnyebb lesz, és végeredményként egy átláthatóbb 
rendszer jön létre. 

A modell főbb elemei a következők: 
− versenyképes mezőgazdasági szektor, amely szembe tud nézni a világpiac ki-

hívásaival, anélkül, hogy túltámogatott lenne; 
− megalapozott és környezetbarát termelési módszerek a lakossági igényeknek 

megfelelő minőségi termék előállítás; 
− sokszínű és gazdag hagyományokkal rendelkező mezőgazdaság, amely meg-

őrzi és ápolja a vidék képét, a vidéki települések mozgalmas és érdekes életét, 
munkalehetőségeket biztosít, illetve újakat teremt; 

− egyszerűbb és jobban érthető agrárpolitika, hogy a költségeket igazolja az „el-
len”-szolgáltatás; 

− többfunkciós mezőgazdaság jöjjön létre. 
Az európai mezőgazdasági modell védelmezi a farmerek jövedelmét, és stabilitást 

biztosít számukra a piacszabályozás és a kompenzációs kifizetések révén. Jelentős 
szerepet szánnak a mezőgazdaságnak a gazdaságban, a környezetvédelemben, a 
társadalomban és a táj megóvásában. 

Eddig az Európai mezőgazdasági modell a rossz hatásfokú mezőgazdaság takar-
gatására szolgált, amit nagy összegű támogatásokkal segítettek. 

Az EU a csatlakozásra váró országoknak létrehozott egy úgynevezett csatlakozást 
megelőző segélyek alapot. Ebből Magyarország a SAPARD program keretén belül, 
amely a mezőgazdaság és a vidék fejlesztését támogatja 2000–2006-ig, évi 38,054 
millió euró támogatásban részesül. Szintén ilyen segély az ISPA (Instrument for 
Structural Policies for Pre-Accession), melynek fő célja a csatlakozásra váró országok 
felkészítése a Strukturális Alapok támogatásának fogadására, valamint az infrastruk-
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túra és a környezetvédelem területén a csatlakozást hátráltató konkrét problémák 
megoldására. 

Visszatérve a SAPARD-hoz, a program támogatási célterületei az agrárvállalko-
zások, farmigazgatási szolgáltatások, a feldolgozottság és az értékesíthetőség javí-
tása, az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzés javítása, az alternatív jövedelem-
szerzés, a falu- és vidékfejlesztés (infrastruktúra, műemlék), a talajjavítás, a parcel-
lázás, a földnyilvántartás kialakítása, a szakképzés, a vízgazdálkodás, az erdészet és 
az agrár-környezetvédelem. A SAPARD program célja a vidéki régió komplex 
segítése a vidékfejlesztésen és az agrárstruktúra átalakításán keresztül. Ezen belül 
az életminőség általános javítása a vidéki térségekben az önkormányzati, civil és 
vállalkozói szféra bevonásával és azok fejlesztésével. 

Minden EU által meghirdetett program igényel saját forrást is, ugyanis az EU a 
megpályázott programok 75%-át finanszírozza általában, ettől lehet eltérés; külön-
leges esetekben a támogatás mértéke lehet 85%, vagy nagyon ritkán elérheti a 
100%-ot. Annak következtében, hogy a programok végrehajtásához saját részt is 
hozzá kell adni, a mezőgazdaságba begyűrűző friss tőke nagysága a keret többszö-
röse lesz. 

Ezekben a programokban való aktív részvétel a mezőgazdasági vállalkozásoknak 
nagy esélyt adhat az Unióba való integrálódás zökkenőmentessé válásához. Ehhez 
azonban összefogásra, közös cél és stratégia megfogalmazására, regionális és kis-
térségi együttműködések kialakítására van szükségük, mert a kisvállalkozások 
egymagukban esélytelenül pályáznak forrásokra, de életképtelenek lesznek az Unió 
gazdasági forgatagában is. Erre példa az is, hogy a sok őstermelő például az Unió-
ban semmilyen támogatásra nem számíthat, mert ilyen gazdálkodási formát az EU 
nem ismer, és azért sem, mert gazdálkodási méretük túl kicsi. 

Azon gazdaságoknak is, amelyek megfelelnek az Uniós méretkövetelményeknek, 
lehet problémájuk az EU piacain, mert a minőségi termék előállítás területén renge-
teg a pótolnivaló. 

A SAPARD programra beérkező összegek felosztása a következőképpen valósul 
meg: 1. évben 60% a mezőgazdaságra, 40% a vidékfejlesztésre fordítható hányad, 
és ez az arány csak a 3. évben fordul meg. 

Látható, hogy a program egy komplex támogatási rendszer, amely nem csak ter-
melésbővítő támogatást ad, hanem a Strukturális Alapoknak megfelelő formában 
nyújt segítséget az elmaradott térségeknek. Az Unióban elmaradott térségnek szá-
mít az, amelyiknek GDP-je nem éri el a közösségi átlag 75%-át. Ezt Magyarorszá-
gon csak Budapest súrolja alulról, az összes többi 30 és 40% között mozog. Ennek 
következtében az ország egész területe jogosult ezekre a támogatásokra. 

Ahhoz, hogy a mezőgazdasági vállalkozások felvehessék a versenyt az EU-ban 
hasonló területeken működő vállalkozásokkal, mindenképp szükségük van a támo-
gatások igénybevételére. Ha ezzel versenyképességük nem is éri el azt a szintet, 
hogy harcba szálljanak teljes mértékben az Unió piacaiért, de legalább felkészülnek 
arra, hogy a támogatások pályázása és igénybevétele hogyan működik. 
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Felvetődhet a kérdés, hogy célja-e az EU-nak az, hogy a csatlakozó országok me-
zőgazdasága versenyképes legyen az Unió piacán? Az egyik lehetséges válasz az, 
hogy nem, mert az Unióban így is többlettermelés van sok mezőgazdasági termék-
ből és ezeknek nem versenytárs kell, hanem piac. A másik lehetőség pedig éppen 
ennek az ellenkezője, vagyis igen; éspedig azért, mert az Unióba érkező sok-sok 
versenyképes mezőgazdasági vállalkozás következtében majd egy olyan ösztönző-
erő lép fel, amely a termelés hatékonyságát növeli, és ezzel egy ütemben a túlzott 
támogatások, amelyek a költségvetés reformját is előidézték, nagymértékben csök-
kenthetők lesznek. Amennyiben az előbbi politikát választja az EU, úgy a csatlako-
zó országok mezőgazdasági vállalkozásainak nem sok esélye van, és csak az eddig 
is hatékony és gazdaságosan termelők fognak profithoz jutni, a többiek pedig kilá-
tástalan helyzetbe kerülnek. Ha az utóbbi politika a mérvadó, akkor viszont min-
denkinek meg kell ragadnia az esélyt, hogy még a csatlakozás előtt a támogatások 
igénybevételével vállalkozását hatékonnyá és versenyképessé tegye, mert csak így 
lesz lehetősége a szigorú Uniós szabályozások közötti helytállásra. 
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THE ROLE OF THE SAPARD PROGRAMME IN THE EU 
INTEGRATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 

ÁLMOS PÉTER LEITMANN  

Today the regions have got a lot of opportunities to receive money from the EU. They have 
to take the opportunity to close the gap between the regions of the EU, so they will have the 
possibility to be competitive. The money from the EU is not much (38, 054 million Euro), 
but as the EU declared, this money is not for the enlargement of production. This must be 
prepared first for the EU's Structural Founds. 

The first and the most important thing is the quality in the harmonization of agricultural 
production with EU regulations. A lot of subsidies are differentiated by quality. If the 
farmers do not realize the significance of quality, they will miss a lot of money. 

Ten countries are going to join the EU and all of them have different strategies. The EU 
also has their own strategy and adjustment to this new changing strategy is essential for the 
farmers and the entire agricultural sector. 
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„SAPARD KISTÉRSÉGEK” 
(The SAPARD Small Regions) 

FARKAS TIBOR 

Bevezetés 

Azt gondoljuk, hogy ma Magyarországon a vidékfejlesztés fontosságának hangsú-
lyozásán nem lepődik meg senki. A hazai vidékfejlesztés több mint tíz évre vissza-
tekintő történetében a SAPARD1 vidékfejlesztési program az első olyan, amelyet 
már az Európai Unió programozási szabályai szerint hajtanak végre. Jelen tanul-
mányban megkíséreljük bemutatni, hogy az Unió vidékfejlesztési politikájának 
változása hogyan befolyásolta a SAPARD programok kialakítását, maga a program 
milyen új kistérségi szerveződéseket hozott létre, és végül néhány jellemző adattal 
bemutatjuk az új „SAPARD kistérségeket”. 

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának változása 
Az Európai Közösség tagállamai az 1957-es Római Szerződésben a Közös Agrár-

politika (CAP) mellett foglaltak állást. A közös politika alapvető célkitűzése az 
volt, hogy egy versenyképesebb, magasabb technikai színvonalon működő mező-
gazdaság jöjjön létre, biztosítsa az agrárágazatban dolgozók megélhetését és a fo-
gyasztók reális árakon való ellátását. Ellentétben egyes szerzők megállapításaival 
(Papócsi 1999) a közösségi agrárpolitika nem vált alapvető tényezőjévé a vidéki 
lakosság helyben való megtartásának, a vidék megőrzésének. 

A Közös Agrárpolitika kritikáját a Buckwell-jelentés is megfogalmazza (Buckwell 
1998). A jelentés szerint az Unió gazdasági növekedésének köszönhetően a csalá-
dok jövedelmük egyre kisebb hányadát költik élelmiszerekre, az agrárszektor GDP-
ből való közvetlen részesedése meglehetősen alacsony, és a munkaerőnek is csak 
egy kis részét foglalkoztatja. A farmerek egyre gyakrabban nem mezőgazdasági 
alaptevékenységből szerzik jövedelmüket, diverzifikálódás figyelhető meg körük-
ben. Nehéz megmagyarázni továbbá, hogy az Unió miért költi költségvetésének 
felét a társadalom egy olyan csoportjára (a hozzávetőleg hét millió farmerre), 
amelynek van munkája és vagyona, miközben több mint 18 millió ember munka és 
vagyon nélkül marad.   

Kontinensünk vidéki területein tapasztalható jelenségekről más dokumentumok is 
beszámolnak. Az ECOVAST2, az Európai Falvak és Kisvárosok Tanácsa 1994-ben 
jelentette meg a „Stratégia a vidéki Európáért” c. dokumentumát, melynek alapján a 
rurális Európát érő főbb hatásokat az alábbiak szerint foglalhatjuk össze (Márczis 
1999, 6–8): 

– a félreeső területeken folytatódik az elnéptelenedés, a gazdálkodás hanyatlik, a 
szolgáltatásokkal való ellátottság csökken; 



210 Farkas Tibor TÉT XIV. évf. 2000  2–3 
 

 

– a városok környékén a lakosság rohamosan nő, az ipari tevékenység egyre na-
gyobb területeket hódít meg, a vidéki népesség nem tud alkalmazkodni a hirte-
len változásokhoz; 

– a mezőgazdaság modernizációja megváltoztatta a táji és környezeti feltétele-
ket, környezetszennyezéshez és a termőföld elhasználódásához vezetett; 

– számos területről eltűnt a társadalmi és kulturális vitalitás, gyors ütemben zaj-
lik a kulturális örökség romlása, főként az üdülés és turizmus mértéktelen 
vagy rosszul értelmezett fejlesztése miatt; 

– általános tendencia a kereskedelmi hálózatok, az ipari tevékenységek és a köz-
igazgatás központosítása valamint a kultúra szabványosítása, mely nagymér-
tékben csökkenti a vidéki Európa kultúrájában meglévő kulturális diverzitást 
és a vidéki emberek képességét saját sorsuk irányítására. 

A dokumentum a vidéki gazdaság újjáélesztésénél és megerősítésénél a helyi erő-
források, a kultúra és a helyi tudás bevonását, alkalmazását javasolja. A mezőgaz-
daság esetében megtalálható az a törekvés, amely megőrizni kívánja a gazdálkodást 
Európa egész területén. A gazdálkodást több szempontból is fontosnak tartják, egy-
részt a vidéki területek gazdálkodói részt tudnak venni a minőségi élelmiszerek 
előállításában, lehetőségük van a termékek hozzáadott értékének növelésére, és ők 
az európai örökség fenntartói, őrei is. Nyilvánvaló azonban, hogy különösen a ki-
sebb gazdasággal rendelkezők nem tudnak megélni pusztán mezőgazdasági tevé-
kenységekből, nekik többféle jövedelemforrásról kell gondoskodniuk, több lábon 
álló gazdaságot kell létrehozniuk. 

Ugyancsak 1994-ből származik az Európa Tanács által kiadott Vidéki térségek 
európai chartája is. A charta a következőkben határozza meg a vidék funkcióit 
(Popp-Switzerland 1994): 
− gazdasági funkciók, 
− ökológiai funkciók, 
− társadalmi–kulturális funkciók. 
A charta olyan sokfunkciós mezőgazdaságot képzel el, ahol a mezőgazdaság nem 

csak a termelésben játszik szerepet. Fontos feladata, hogy a tájképet és a hagyomá-
nyos kultúrát megőrizze a turizmus számára is, de a vidéki értékek, kulturális javak 
és közösségek fenntartásában valamint a szociális feladatok ellátásában is jelentő-
sége van. 

A Corki Nyilatkozat 1996-ban már a Közös Agrárpolitika reformjához kapcsoló-
dóan jött létre (Dorogi–Miskó 1999, 62–63). A nyilatkozat a vidékfejlesztéssel 
kapcsolatban hangsúlyozza a fenntarthatóság, a diverzifikáció, az addíció, a part-
nerség, a programozás és a monitoring fontosságát. Kiemeli, hogy a fejlesztések 
során védeni kell a vidéki tájak szépségét és minőségét, és tekintettel kell lenni azok 
sokszínűségére. 

Hiba lenne azonban, ha azt gondolnánk, hogy ezeket az elképzeléseket, hangsúly-
eltolódásokat kizárólag a vidék és a vidéken élő emberek érdekében hoznák létre az 
Unióban. A különböző dokumentumok elemzése után Szakál (1998) úgy látja, hogy 
a vidékfejlesztéssel kapcsolatos problémák nem azért kerültek előtérbe, mert a 
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mezőgazdaság gazdasági–társadalmi szerepe megnőtt volna, hanem azért, mert a 
vidékkel kapcsolatos problémák olyan mértékűvé váltak, hogy az a vállalkozói, 
pénzügyi körök ill. a városi lakosság érdekeit is veszélyezteti. A vidékfejlesztés 
továbbra is a fejlett városi–ipari körzetek és a vidék alá- és fölérendeltségi viszo-
nyaiban jelenik meg, azaz a vidékfejlesztés társadalmi alku kérdése. 

Ugyancsak az idézett szerző állapítja meg, hogy a vidékfejlesztés előtérbe kerülé-
sének van egy másik – talán fontosabb – oka, mégpedig a mezőgazdasági politikák 
reformjának szükségessége. A CAP radikális reformjának a bevezetése alapvető 
társadalmi és politikai megrázkódtatások és az Unión belüli feszültségek kiéleződé-
se nélkül csak úgy oldható meg, ha egyidejűleg intenzív vidékfejlesztési intézkedé-
sek történnek. 

A várható reformok kiterjednek magának a Közös Agrárpolitika elnevezésének a 
megváltoztatására is. A Közös Agrárpolitika (CAP) helyett a szakértői anyagok 
javasolják a Közös Agrár- és Vidékfejlesztési Politika (CARPE) elnevezést. A 
CARPE elemei: 
− piac-stabilizáció, 
− az átmenethez szükséges átalakulás támogatása, 
− a környezeti és tájgazdálkodási kifizetések, 
− és vidékfejlesztési kezdeményezések. 
Az elképzelések szerint a kompenzációs és piaci támogatások teljesen megszűn-

nének és helyüket javarészt a vidékfejlesztéssel, környezet- és tájgazdálkodással 
kapcsolatos kifizetések veszik át.  

A SAPARD Program 

Az agrárstruktúra- és vidékfejlesztési terv 

A SAPARD program végrehajtásához szükséges egy hétéves agrárstruktúra- és 
vidékfejlesztési terv létrehozása is. A tervnek tartalmaznia kell: 
− a jelenlegi helyzet leírását, 
− a javasolt stratégia célkitűzéseit, 
− a várható gazdasági, környezeti és társadalmi hatásokat, 
− részletes pénzügyi tervet, 
− a végrehajtáshoz szükséges akciótervet, 
− a program kivitelezéséhez szükséges intézményrendszer meghatározását. 
Az országos terv elkészítése előtt a megyék és a régiók elkészítették saját stratégi-

ai programjukat. A megyei programok készítésénél figyelembe vették a kistérségi 
elképzeléseket, felhasználták a KSH kistérségi adatbázisokat. A tervet 1999 decem-
berében eljuttatták Brüsszelbe, ahol azt formailag elfogadták, ellentétben pl. Szlo-
vákia és Románia vidékfejlesztési tervével. A magyar tervben is találtak egy, az 
intézményrendszerrel kapcsolatos kifogást. Ezt a hibát orvosolták ez év tavaszán, 
így remélhető, hogy hat hónapon belül elfogadják a tervet. 
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A pénzügyi végrehajtás 

A SAPARD program pénzügyi forrása az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garancia Alap Garancia része lesz. Magyarország évente 38 millió eurót kap erre a 
programra. A Brüsszelből érkező pénzeket a magyar kormány kiegészíti újabb 
25%-kal. Érdekes módon a pénznek ezt a részét el kell utalni Brüsszelbe, és csak 
onnan visszakerülve lehet majd felhasználni. Az egyes tárcák is ajánlottak már fel 
pénzeket vidékfejlesztési célokra annak érdekében, hogy ezek felhasználását a 
SAPARD rendszeren belül ellenőrizhessék.  

Az egyes projektek Uniós támogatása a projektek céljai szerint különbözik: 
− profitorientált vállalkozásoknál rendelkezni kell 50%-os önerővel, 
− nem profitorientált vállalkozásoknál 25%  az önerő nagysága,  
− a lakosság tájékoztatása és egyes képzések esetén a közpénzek felhasználása 

elérheti a 100%-ot is.  
A SAPARD-pénzek elosztásáról megoszlanak a vélemények. Az „agrár-lobby” 

természetesen amellett érvel, hogy a pénzeket az agrárium fejlesztésére kellene 
fordítani, különös tekintettel arra, hogy Magyarország jelenleg még azokat a kvótá-
kat sem tudná kitölteni, amelyeket az EU engedélyezne. A vidékfejlesztés elkötele-
zettjei szerint a hangsúly az átalakításon és a vidékfejlesztésen van. Az évente fel-
osztható 38 millió euró átfogó fejlesztésekre nem elegendő. Arra viszont igen, hogy 
finanszírozzon egy olyan tanulási folyamatot, melynek révén a vidéken élők érteni 
fogják az Európai Unió pénzelosztási és pályázati rendszerét.  

A program menetrendje 

Már az EU madridi csúcstalálkozóján felmerült a közép-európai országok csatla-
kozási programjának a támogatása. Az Európai Tanács 1998 júniusában fogadta el 
az ún. SAPARD rendeletet. A SAPARD a csatlakozás felgyorsítása érdekében 
forrásokat biztosít a felkészüléshez. A programban való részvételnek kettős szerepe 
van, egyrészt az, hogy a csatlakozni kívánó ország értse az Unióban szokásos eljá-
rásokat, másrészt az, hogy az agrárszerkezet-átalakítás és vidékfejlesztés területén 
lévő hátrányokat csökkentsük.  

A program jelentőségét aláhúzza, hogy ez az első olyan program Magyarországon, 
amelyet az EU általános programozási szabályai szerint hajtanak végre, tehát olyan 
módszertan szerint, amely a csatlakozás után is érvényes marad.  

A program keretében támogatható intézkedések széles körűek. Az intézkedések 
egyaránt felölelik a közvetlen gazdasági célú és hatású, a társadalmi és humán vo-
natkozású valamint a környezet minőségét befolyásolni kívánó intézkedéseket. 
Főként olyan tevékenységekre irányulnak, amelyek nem közvetlenül a mezőgazda-
sági termelést, hanem a magasabb feldolgozottsági szintű termékek előállítását, a 
környezetvédelmi szabályok betartását, a termelők szövetkezését, alternatív gazdál-
kodási formák kialakítását, a környezet és a táj fenntartását, a vidék tárgyi és szel-
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lemi értékeinek őrzését segítik elő. A program lényegében azt mondja, bármilyen 
tevékenységet folytathatunk, csak ne termeljünk. 

A SAPARD programban való részvételre a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium pályázatot írt ki. A pályázatok kitöltésére rövid idő állt rendelkezésre, 
az adatlapok 1999. március 1-jétől voltak elérhetők, beadásuk határideje április  
30-án lejárt. Az adatlapok kitöltése jelentette a program első szakaszát. A pályáza-
tok elbírálását egy tárcaközi operatív bizottság végezte. Tagjai voltak a regionális 
fejlesztési tanács tagjai, ágazati szakemberek, a Vidék Parlamentjének képviselői és 
vidékfejlesztéssel foglalkozó szakértők. 

1. TÁBLÁZAT 
A SAPARD vidékfejlesztési programkészítés menetrendje 

(The Schedule of the SAPARD Rural Development Programme Elaborating) 
1. forduló A pályázati adatlapok kitöltése 
 pályázatok értékelése 
 A, B, C kategóriákba történő besorolás 
2. forduló Stratégiai program készítése 
 helyzetfeltárás 
 monitoring 
 tényleges stratégiai program 
 monitoring 
3. forduló Operatív program elkészítése 
 projektek kialakítása 
 monitoring 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Kezdetben a pályázati anyagot elkészítők közül csak 30–40 kistérséget akartak 
kiválasztani, amelyek mintatérségek lettek volna. Később a bizottság úgy döntött, 
hogy csökkenti az egy-egy kistérségre fordítható pénzeket, és minden, elfogadható 
pályázattal rendelkező kistérséget támogatni fog valamilyen szinten. A legjobb 
pályázatot benyújtók lettek az „A” térségek, majd az értékelés alapján ezeket követ-
ték a „B” és „C” térségek (2. táblázat). 

2. TÁBLÁZAT 
A kistérségek kategóriánkénti megoszlása a SAPARD program első fordulója után 
(Small Regions by Categories after the First Round of the SAPARD Programme) 

Régió A kategória B kategória C kategória Összesen 
Közép-Dunántúl 8 6 4 18 
Dél-Dunántúl 10 10 13 33 
Nyugat-Dunántúl 12 11 11 34 
Észak-Alföld 9 11 13 33 
Dél-Alföld 11 7 5 23 
Közép-Magyarország 6 5 3 14 
Észak-Magyarország 13 15 9 37 
Összesen 69 65 58 192 

Forrás: Az Operatív Tárcaközi Bizottság jegyzőkönyve 1999. május 11–12. 
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Jelenleg (2000. május) az „A” kistérségek már elkészítették a stratégiai program-
jaikat, a „B”-sek most kapták meg a stratégiai programkészítés, a „C”-sek pedig a 
helyzetfeltárás útmutatóját.  

A SAPARD kistérségek szerveződése3 

A SAPARD kistérségek szerveződése – amint az előzőekben leírtakból is kivehe-
tő – az FVM pályázati felhívásának kihirdetése után elkezdődött. A pályázatot egy 
vagy több önkormányzati társulás által megbízott önkormányzat, vagy a társulások 
által felhatalmazott, a képviselt területen bejegyzett és működő nonprofit, jogi sze-
mélyiségű szervezet adhatta be. A pályázati kiírás már befolyásolta a kistérségek 
kialakítását, ugyanis megszabta, hogy a pályázatban levő településeknek összefüg-
gő területet kell alkotniuk, egy térségből csak egy pályázat adható be, és egy telepü-
lés csak egy pályázatban szerepelhet. Tehát a kiírásban megjelent a térfedés teljes-
ségére való törekvés. 

A 192 pályázó kistérség közül 69-en kaptak „A”, 65-en „B” és 58-an „C” minősí-
tést (2. táblázat). Az első forduló bírálati szempontjai a következők voltak: 
− a formai követelmények betartása, 
− a térség adottságainak, fejlesztési lehetőségeinek jellemzése, 
− a térségi együttműködés korábbi eredményei, tapasztalatai, 
− felkészültség a program elkészítésére. 

3. TÁBLÁZAT 
A települések SAPARD minősítése régiónként 

(SAPARD Classification of the Settlements by Regions) 

 A B C D 0 Összesen 
Közép-Magyarország 82 57 12 25 12 188 
Közép-Dunántúl 164 101 47 2 91 405 
Nyugat-Dunántúl 206 210 114 48 69 647 
Dél-Dunántúl 232 218 141 13 48 652 
Észak-Magyarország 222 238 80  60 600 
Észak-Alföld 135 129 118  7 389 
Dél-Alföld 154 63 34  1 252 
Összesen 1195 1016 546 88 288 3133 
 s z á z a l é k  
Közép-Magyarország 44 30 6 13 6 100 
Közép-Dunántúl 40 25 12 0 22 100 
Nyugat-Dunántúl 32 32 18 7 11 100 
Dél-Dunántúl 36 33 22 2 7 100 
Észak-Magyarország 37 40 13 0 10 100 
Észak-Alföld 35 33 30 0 2 100 
Dél-Alföld 61 25 13 0 0 100 
Összesen 38 32 17 3 9 100 
Forrás: FVM Vidékfejlesztési Főosztály Adatbázisa 2000. március. 
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Gyakorlatilag az egyik legfontosabb bírálati szempont az volt, hogy a térségek 
milyen kistérségi, vidékfejlesztési múlttal rendelkeztek. Előny volt a vidéki jelleg és 
lehetséges volt a megye- vagy régióhatárok átlépése is. Sok olyan polgármester 
volt, aki először több társulásba is belépett. A program előrehaladása során őket 
felkérték, hogy tegyék le voksukat egyetlen térség mellett. 

A SAPARD program a települések bevonása és a lefedettség tekintetében máris 
sikeresnek mondható, ugyanis az ország településeinek döntő többségét sikerült 
bevonni a programba. A régiókon belül a dél-alföldi települések kaptak legnagyobb 
arányban „A” minősítést, Észak-Magyarországon a legmagasabb a „B” kategóriá-
sok, Észak-Alföldön pedig a „C” kategóriás települések aránya. 

Vannak olyan települések, amelyek nincsenek benne a kistérségekben, ezek a „fe-
hér foltok”. Az FVM felhívta őket, hogy vagy csatlakozzanak már meglévő kistér-
ségekhez, vagy – ha többen vannak – alakítsanak maguk egy kistérséget. Ez akkor 
is fontos, ha már nem jutnak semmilyen SAPARD forráshoz. Ha elkészítik a 
helyezetfeltárást és a programokat, akkor a további programokban eredményesen 
vehetnek részt. A SAPARD programból kimaradó, újonnan megalakuló térségeket 
a minisztérium „D”-seknek nevezi. 

4. TÁBLÁZAT 
A kistérségek SAPARD minősítése régiónként 

(SAPARD Classification of the Small Regions by Regions) 

 A B C D 0 Összesen 
Közép-Magyarország 6 5 1 4  16 
Közép-Dunántúl 8 6 4  2 20 
Nyugat-Dunántúl 10 11 10 4 2 37 
Dél-Dunántúl 11 10 9 1 1 32 
Észak-Magyarország 14 13 6  1 34 
Észak-Alföld 9 10 9   28 
Dél-Alföld 11 7 5   23 
Összesen 69 62 44 9 6 190 
 s z á z a l é k  
Közép-Magyarország 38 31 6 25 0 100 
Közép-Dunántúl 40 30 20 0 10 100 
Nyugat-Dunántúl 27 30 27 11 5 100 
Dél-Dunántúl 34 31 28 3 3 100 
Észak-Magyarország 41 38 18 0 3 100 
Észak-Alföld 32 36 32 0 0 100 
Dél-Alföld 48 30 22 0 0 100 
Összesen 36 33 23 5 3 100 

Forrás: FVM Vidékfejlesztési Főosztály Adatbázisa 2000. március. 

A létrejött kistérségek ritkán követték a KSH által lehatárolt statisztikai kistérsé-
gek határait. A nagyvárosokat eleve kihagyták a térségekből, hiszen akkor a térség 
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rögtön elveszítette volna vidéki jellegét. A szerveződéseknél legfontosabb szerepe a 
települések hagyományos kapcsolatainak volt. Azok a települések alakítottak ön-
kormányzati társulást, amelyek eddig is kapcsolatban álltak egymással. Nagyon 
fontos kritérium volt, hogy a polgármesterek jó kapcsolatban, de legalább beszélő 
viszonyban legyenek egymással. Nyilvánvaló, hogy egy-egy polgármester rossz 
viszonya adott esetben egy-egy kistérség létrejöttét is befolyásolta. A kistérségek 
kisebb része követte a volt járásokat, mások a kulturális vagy földrajzi homogenitás 
alapján szerveződtek. (Ez különösen a „B”-sekre volt jellemző.) A pályázatok elbí-
rálásánál nem kerültek hátrányba azok sem, akik nem valamilyen homogenitás 
alapján szerveződtek. A legtöbb „A” minősítésű kistérség Észak-Magyarországon 
található. A régiókon belül vizsgálva a dél-alföldi kistérségek kaptak legnagyobb 
arányban „A” minősítést.  

Összefoglalás 

A hazánkban elindított SAPARD pályázati rendszer és programozás illeszkedik 
azokhoz az uniós kezdeményezésekhez, amelyek bizonyos érdekek mentén na-
gyobb jelentőséget tulajdonítanak a vidéknek, és fontosnak tartják a mezőgazdasági 
politika átalakítását. Magyarországon egyszerre kell alkalmazkodnunk az EU admi-
nisztratív előírásaihoz, valamint a fejlesztéseknél megőriznünk sajátos – gyakran a 
gazdálkodáshoz kapcsolódó – értékeinket. 

A SAPARD program kapcsán kiderült, hogy a vidéki közösségek – ha nem is fel-
készülten, de határozottan – reagáltak az előcsatlakozási programban való részvétel-
re történő felhívásra. Kiderült azonban, hogy azok a kistérségek kerültek előnybe, 
jutottak hamarabb és több forráshoz, amelyek nem a SAPARD program kapcsán 
kezdték a felkészülést. Ezt mutatják az adatok is, mivel a legjobb minősítést kapott 
kistérségek a fejletlenebb régiókból kerültek ki. A további elemzések feladata lesz, 
hogy az adatbázisok segítségével részletesebb képet kaphassunk a kistérségek regio-
nális, megyei és földrajzi tagoltságáról, és eldönthessük, hogy le lehet-e venni az 
idézőjeleket a tanulmány címében is szereplő „SAPARD kistérségről”.  

Jegyzetek 
1 Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – Speciális Csatlakozási Prog-

ram a Mezőgazdaság és a Vidékfejlesztés Számára. 
2 European Council for Villages and Small Towns. 
3 Ebben a részben a 2000 májusában Obádovics Csillával készült interjúra támaszkodtunk. 
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THE SAPARD SMALL REGIONS 

TIBOR FARKAS 

In the 10 years history of Hungarian rural development the SAPARD rural development 
programme is the first programme, which is already carried out in accordance with the pro-
gramming rules of the European Union.  

In connection with this programme it appeared that rural communities – though not pre-
pared, but definitely – reacted to the warning for participation in the pre-accession pro-
gramme. However those small regions enjoyed the advantage of the program and received 
the financial sources the quickest and had started their preparation not in the frame of the 
SAPARD programme. 

The present study likes to show the impact of the change in the rural policy of the Euro-
pean Union to the formation of the SAPARD programmes. It tries to answer the question: 
what kind of new small regional organisations were created by this programme? And finally 
it presents the new SAPARD small regions with some characteristic data.  
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A LAKÓKÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK SZEREPE A 
FŐVÁROS MIGRÁCIÓS FOLYAMATAIBAN, 

AZ 1990-ES ÉVEKBEN 
(Bevezetés a lakókörnyezeti lefelé és felfelé vándorlás elméletébe)  

(The Influence of Quality of the Urban Environment on the  
Migration Processes in Budapest in the 1990s) 

FÖLDI ZSUZSA  

Bevezetés 

Vitathatatlan tény, hogy a rendszerváltást követően mind a szociológia tudománya 
által vizsgált társadalmi (vertikális) mobilitás, mind pedig az ettől nagyban függő, a 
földrajz hatáskörébe tartozó térbeli (horizontális) mobilitás terén látványos, csak 
részben előre jelezhető változások következtek be. A térbeli mobilitás irányát, tá-
volságát, intenzitását érintő átalakulások a fővárost, mint a hatvanas és hetvenes 
években kiemelt vándorlási centrumot érzékenyen érintették: a nyolcvanas években 
megindulni látszó szuburbanizációs folyamatok a kilencvenes években uralkodó 
tendenciává váltak. 

A fővárosi népesség térbeli mobilitásának intenzitásában, annak térbeli paraméte-
reiben (irány, távolság) beállt változást, a fővároson belüli migrációs centrumok és 
perifériák átszerveződését főként a jövedelmi polarizációból származó társadalmi 
átstrukturálódásnak, az új társadalmi rend és piaci viszonyok érték- és térszervező 
tevékenységének köszönhetjük. Az új értékrend, az újonnan szerveződő társadalmi 
érdek és jövedelmi csoportok lépésről lépésre formálják át a fővárost küllemében és 
tartalmában, ennek indirekt következményeként átszervezik a budapesti lakosság 
élet- és lakókörülményeit, és ezzel együtt területi átszerveződést is indukálnak. 

A lakókörnyezet mint a vizsgálat tárgya 

A területi átszerveződés alapfeltétele a vándorlás, ami alkalmazkodási, igazodási 
folyamat (Kok 1997). Jelen tanulmányban ezen alkalmazkodási folyamat lakókör-
nyezeti aspektusára kívánunk rávilágítani makro-, de elsősorban mikrovizsgálati 
szinten. 

A térbeli mobilitás főbb tényezői közül sokkal inkább az irány, mint a távolság 
vizsgálatunk tárgya, amennyiben csak a fővároson belüli ill. az agglomerációba 
való kifelé vándorlás bizonyos környezeti tényezőit vettük figyelembe. 

Fontos a lakókörnyezetnek mint tanulmányunk egyik alapfogalmának definiálása, 
majd minőségi szerepe helyének meghatározása a vándorlás mikro- és makroszintű 
vizsgálatában. 
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A lakókörnyezet pontos fogalmi lehatárolásához segítséget nyújt Perényi Imre 
(1975) lakókörzetre vonatkozó definíciója, mivel bizonyos eltérések mellett számos 
hasonlóság is felfedezhető az általunk kutatási alapegységként elképzelt lakókör-
nyezet fogalmával összevetve. 

„A város lakóterületének alapfokú egysége a lakókörzet, amely kisebb kiszolgálá-
si hatósugarú közintézményekkel rendelkezik, határozott lakóközösséget képez, 
ugyanakkor térbeli rendszert, együttest alkot, amely több lakó- és középülettömb-
ből, közhasználatú zöldterületből, utak és terek rendszeréből áll.” (Perényi 1975) 

Vizsgálatunkban a lakókörnyezet az építész megközelítésével ellentétben kevésbé 
közigazgatási, intézményi, mint inkább társadalmi ill. a megélt környezeti feltétele-
ket helyezi előtérbe és azok viszonylagos homogenitását hangsúlyozza, hiszen csak 
ebben a formában válhatnak lehatárolhatóvá és térben ábrázolhatóvá. Ezzel együtt 
is nehézségekbe ütközik a kutatási alapegységek lehatárolása, mivel a makroszintű 
vizsgálatokhoz szükséges alapadatok közigazgatási egységenként vannak rendsze-
rezve. Kérdőíves vizsgálatunkból kiderült, hogy maguk az egyének is szívesebben 
gondolkodnak pl. kerületekben, amikor a lakókörnyezet minőségével kapcsolatos 
kérdésekkel szembesülnek. 

A lakókörnyezet minőségét nem csupán a közterületek, középületek, lakóépületek 
állapota, az utcák, terek tisztasága jelenti, hanem a levegő- és zajszennyezés mértéke, 
valamint a mindezeket részben befolyásoló társadalmi összetétel és a közbiztonság is. 

A vándorló, letelepedő személy szempontjából a lakókörnyezet minősége mint 
migrációt befolyásoló tényező a nyolcvanas, még inkább a kilencvenes években 
kerülhetett előtérbe, mivel a korábbi időszakban az államnak túlzott szabályozó 
szerepe volt. 

Általában jellemző, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett a lakosság környe-
zettudata és a környezettel szembeni felelősségérzete a nyugati életmód és igényes-
ség követendő példaként való megjelenésével párhuzamosan. Kialakulóban van egy 
olyan társadalmi réteg, amelynél a lakókörnyezet minőségével szembeni igényes-
séghez anyagi jólét is társul. 

A rendszerváltást megelőző időszakból nem állnak rendelkezésre kérdőíves fel-
mérésből származó, migrációs döntéshozatalt befolyásoló tényezőkről szóló elem-
zések, ennélfogva nem állíthatjuk határozottan, hogy a lakókörnyezettel szembeni 
igények egyáltalán nem jutottak érvényre. Manapság a korábban szabályozott la-
káspiac helyett a korlátozott pénzforrások szabnak határt a lakókörnyezeti igények 
kielégítésének. 

A lakókörnyezet helye a migráció mikro- és makroszintű vizsgálatában 

A lakókörnyezet minősége a migráció mikro- és makroszintű analízisében is he-
lyet kap. Magát a migrációs folyamatot csak a kettő együttes vizsgálatával érdemes 
kutatni. 

A makroszintű vizsgálatok a lakóhelyi mobilitást, a mozgás különféle paramétere-
it a kibocsátó és migrációs célterületek társadalmi, gazdasági jellegzetességeinek, 
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az épített és természetes környezet mérhető jellemzőinek összehasonlításával ma-
gyarázzák. Ezzel szemben a mikroszintű vizsgálat a vándorló döntéshozatali folya-
matára helyezi a hangsúlyt (Cadwallader 1989). 

A két elemzési szint összetalálkozik, amennyiben megnézzük, hogy a makroszin-
ten jelentkező mérhető jellemzők információtartalma hogyan épül be és szubjek-
tivizálódik az egyén migrációs döntéshozatali folyamatában. Az egyén oldaláról a 
jövedelem, életvitel, családi háttér mellett jelentkeznek a lakókörnyezettel szembeni 
elvárások, amelyek együttesen jelennek meg a lakásigényekben a keresleti oldalon. 
A makroszintű információ a kínálati oldalon jelentkezik, amennyiben a lakáspiacon 
felkínált házak ill. lakások társadalmi, gazdasági, környezeti jellemzőit értékeli a 
potenciális migráló (Kovács 1989). 

A különféle tényezők nem egyformán fontosak a vándorlási döntéseknél, illetve 
nem fejeződnek (fejeződhetnek) ki egyforma erősséggel magában a migrációs tevé-
kenységben (Halfacree–Boyle 1993). 

Az egyén vándorlási életútját a számos, azzal párhuzamosan zajló egyéb életpá-
lyák (karrier, család stb.) nagyban befolyásolják. Egy másik jövedelmi státuszba 
vagy korcsoportba való átlépés radikálisan átrendezheti az egyén értékrendjét, élet-
vitelét korábban meghatározó prioritásokat, amelyek a vándorlási döntéseknél jól 
követhetők (Mulder 1993). 

A jövedelmi kohorszváltás pl. előtérbe helyezheti a lakókörnyezet minőségét mint 
a döntést befolyásoló alaptényezőt, illetve amennyiben ez negatív irányú, háttérbe is 
szoríthatja azt. Ez annyit jelent, hogy Magyarországon a rendszerváltást követő 
időszak megváltozott viszonyai által indukált társadalmi mobilitás részeként megje-
lenő lefelé és felfelé vándorlás lakókörnyezeti szempontból analóg változásokat 
gerjesztett. A kohorszváltás gyakran indukál lakóhelyváltoztatást. A lakóhely meg-
változtatása a lakókörnyezet bizonyos elemeiben is feltétlen változást jelent, ami a 
korábbi lakóhelyhez képest lehet pozitív vagy negatív irányú. 

Olyan mechanizmusok indultak be és erősödtek fel a kilencvenes évek Budapest-
jében, amelyek bizonyos társadalmi rétegeknek jobb minőségű lakókörnyezetbe 
való letelepedését tették lehetővé, míg másokat a korábbinál jóval rosszabb lakó-
környezetbe kényszerítettek. 

Elképzelésünk szerint a szociológiában használatos társadalmi mobilitás lefelé és 
felfelé irányultsági elméletére alapozva beszélhetünk lakókörnyezeti lefelé és felfelé 
vándorlásról is.  

Eszerint, ha a migráló egyén a korábbi lakóhelyéhez képest rosszabb minőségű 
lakókörnyezetbe kényszerül (vagy azt választja), lakókörnyezeti szempontból lefelé 
vándorlást végez; amennyiben az egyén lakókörnyezetének minősége a vándorlás-
sal pozitív irányban változik, lakókörnyezeti felfelé vándorlásról beszélhetünk. 

A lakókörnyezet minősége mindenkori függvénye az ott élő népesség társadalmi 
összetételének, a használat intenzitásának, funkcióinak, bizonyos – mélyen a város 
történelmében gyökerező – hagyományoknak és nem utolsó sorban az önkormány-
zatok fejlesztési politikájának. A társadalmi polarizálódás és az ennek következté-
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ben jelentkező szegregálódás együtt jár a lakókörnyezeti övezetek minőségében 
felerősödő differenciálódással. 

Mivel a különféle minőségű lakóterületek egyes jellemzőire vonatkozóan csak 
részlegesen állnak rendelkezésre adatok (lakásárak, zöldterületek eloszlása, szegre-
gációs térképek) és ezek is inkább csak makroszintű vizsgálatokra alkalmasak, a 
lakóhely környezeti elemeinek migrációban játszott szerepét vizsgálva kérdőíves 
felmérésbe kezdtünk. 

A kérdőíves felmérés eredményei 

A Xántus János Idegenforgalmi Középiskolában lehetőség nyílt egy jövedelmi és 
társadalmi helyzeténél fogva magasabb státuszú, ennél fogva viszonylag mobilabb 
réteg felmérésére olymódon, hogy a tanulókkal a 20 évesnél idősebb családtagok-
hoz igyekeztünk eljuttatni a felméréshez készített kérdéssort. A kérdőív annak ta-
nulmányozására született, hogy milyen kapcsolat van Budapest lakosságának belső 
mobilitása és a városi környezet állapota között az adott társadalmi csoport esetén. 

A szétosztott kérdőívek (500 db) mintegy 25%-a nem került vissza, és kb. 15%-a 
hiányos vagy értékelhetetlen volt. Az adatfeldolgozásnál tehát 341 értékelhető kér-
dőív állt rendelkezésünkre. Az anonim ív tartalmazott mikro- és makroanalízisre 
alkalmas kérdéseket is. 

A leadott válaszok 23%-a a 20–30 éves, 35%-a a 31–40 éves, 65%-a a 41–50 
éves, míg 16%-a az 50 év feletti korosztályból került ki. 

A 41–50 év közötti korosztály kiemelt számaránya a középiskolások szüleinek 
korcsoportját mutatja. A kérdőív első szakaszában a migrációs irányt és távolságot 
feltárandó rákérdeztünk a jelenlegi és a jelenlegit közvetlen megelőző lakcímre és a 
legutóbbi lakóhelyváltoztatás időpontjára.  

Az utóbbi adatokból kiderült, hogy a korcsoportok sajátosságait figyelembe véve 
az 1990 óta eltelt időben végzett vándorlások tekintetében a 20–30 év közötti kor-
osztály a vezető (itt az összes megkérdezett 77%-a költözött), míg a legkisebb arány 
a negyedik korcsoportnál jelentkezett 22%-kal. A vizsgálat tanulsága szerint a kor-
csoportok közötti ugrással csökkent a migrációs aktivitás a megkérdezettek köré-
ben. Az összes megkérdezett 56%-a végzett lakóhelyváltoztatást az elmúlt 10 éven 
belül, ami egészében véve igen magas arány, bár amint a fentiekben jeleztük, ko-
moly korcsoportok szerinti eltérések mutatkoznak. 

A lakókörnyezet migrációban játszott szerepének vizsgálatához a legutóbbi lakó-
hely- változtatás okainak elemzése adott jelentős segítséget. A megkérdezettek 
választhattak a felsorolt öt migrációs ok közül, illetve maguk is megjelölhettek 
egyéb kategória címen másokat. Vándorlási okként több kategória is megjelölhető 
volt, de kértük, hogy jelezzék a legmeghatározóbbat. Az öt kategória egyike a kel-
lemes lakókörnyezet iránti igény volt. Emellett igyekeztünk olyan okokat megjelöl-
ni, amelyek különös jelentőséget nyernek az egyén egyes életszakaszaiban, és ván-
dorlást indukálhatnak (család mérete, egyéb családi okok, mint pl. válás, házasság-
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kötés, megözvegyülés, munkahelytől való nagy távolság, a lakás magas fenntartási 
költségei). 

Korcsoportonként jellemzően kaptak hangsúlyt az egyes tényezők, így az első 
korcsoportnál az egyéb családi ok (házasság, függetlenedés, válás), a második és 
harmadik csoport esetén a család mérete, míg a negyediknél újra az egyéb családi 
ok (özvegyülés, gyerekek „kirepülése”) vált az elsődleges migrációs okká a vizsgált 
mintában. 

A lakókörnyezettel szembeni igények vándorláson keresztüli kielégítése jelentő-
séget nyer minden korosztályban, de szembeötlően eltérő mértékben. A lakókör-
nyezettel szembeni elvárások egyéb migrációs okokhoz viszonyított aránya mellett 
arra is igyekeztünk választ kapni, hogy mely korosztálynál jelentkezik ez a tényező 
legnagyobb arányban mint egyedüli vándorlási indok. 

A legfiatalabb és legidősebb csoportnál a lakókörnyezet minősége nem több, mint 
27%-ot képvisel a migrációs tényezők körében, és csak mintegy 5–6%-ban jelent-
kezik egyedüli vándorlási okként. A 31–40 és a 41–50 éveseknél a megkérdezettek 
40%-ánál válik valós mozgósító elemmé a környezet minősége. Az egyedüli, vi-
szont szembeötlő különbség, hogy egyedüli migrációs okként a harmadik korosz-
tálynál már 20%-ot képvisel a lakókörnyezettel szembeni igényeknek a vándorláson 
keresztül történő érvényre juttatása (a második csoportnál ez megmarad 6%-nál). 

Érdemes megfigyelni, hogy a környezet minősége miatt migrálók jelenleg milyen 
lakóháztípusokban élnek, ugyanis markáns eltérés jelentkezik a csupán ezen ténye-
ző miatt lakóhelyet változtatók, illetve az ezt mellékes okként szerepeltetők lakóhe-
lye között. 

Nem törvényszerű, hogy egy panellakás vagy egy századfordulón épült bérlakás 
lakókörnyezete elfogadhatatlanul rossz (gondoljunk csak a Római-parton a nyolc-
vanas években felépült lakótelepre), viszont a felmérés tanulsága szerint az embe-
rek számára a kellemes lakókörnyezet leginkább a családi illetve társasházi 
beépítettségű lakókörzetet jelenti. A kérdőívek elemzése során azt találtuk, hogy a 
csak a lakókörnyezet miatt migrálók 64%-a családi vagy társasházas, míg fennma-
radó 36%-uk a panel- vagy bérlakásos megoldást választotta. Ez az arány erősen 
megváltozik annál a csoportnál, ahol a környezet csak másodlagos vagy harmadla-
gos okként jelentkezett. Itt a családi és társasházi forma csak 47%-ot, míg a panel- 
és bérlakásos forma 53%-ot képvisel. Természetesen ezekben az esetekben sok 
egyéb, a migrációs célterületet befolyásoló tényező is jelentkezett az egyes vándor-
lók döntéshozatalában, így annak magában kellett foglalnia bizonyos kompromisz-
szumokat a lakókörnyezet minőségét illetően. 

Tovább vizsgálva ezen két csoport migrációhoz való viszonyát, azt elemezzük, 
hogy mennyiben elégedettek ezek az egyének jelenlegi lakhelyükkel, és milyen 
arányban jelentkezik a továbbköltözés szándéka a közeljövőre vonatkozóan.  

Könnyelműség volna bárki részéről is azt állítani, hogy megtalálta migrációs élet-
útja során azt a helyet, ahol élete végéig lakni szándékozik. Minden egyén vándor-
lási életútjával párhuzamosan folyó egyéb karrierjében előfordulhatnak olyan válto-
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zások, amelyek vándorlási szándékot indukálhatnak az egyén bizonyos életszaka-
szaiban. 

A felmérés alapján úgy tűnik, hogy amennyiben az egyén és a vele költöző család 
olyan szituációba kerül (társadalmi státusz, jövedelmi csoport), amikor a lakókör-
nyezet minősége válhat az elsődleges szelektálási tényezővé, úgy érzik, elérkeztek 
vándorlási életútjuk végső vagy legalábbis hosszabb időre tartósnak vélt állomásá-
hoz. 

A vizsgált csoportok közül a csupán a környezet miatt vándorlóknál a továbbköl-
tözési szándék kevesebb, mint 10%-os, míg a környezetet csak másodlagos migrá-
ciós okként megjelölőknél ez közel 40%-os. 

A kérdőíves felmérés további feldolgozásánál érdemesnek tartottuk megvizsgálni 
az összes korcsoport továbbköltözési szándékának arányát, irányát illetve szándé-
kolt célterületét. A korcsoportok között jellegzetesen a legnagyobb arányú tovább-
költözési szándék (mintegy 40%) a legfiatalabb korosztálynál jelentkezett. Ezen 
belül is a máshol letelepedni vágyók kicsivel kevesebb, mint fele az agglomerációt 
választaná legközelebbi vándorlási céljául. Ennek több oka is lehet, de valószínűsít-
hető, hogy a kellemesebb lakókörnyezet iránti igény szándék szintjén már ebben a 
korcsoportban is megjelenik. Természetesen ennek lehet sok egyéb oka is, pl. a 
kedvezőbb, vállalkozásbarát önkormányzatok adókedvezményei illetve a kényszer-
vándorlás. Amennyiben ez az igény valóban a kellemesebb lakókörnyezet iránti 
vágy megnyilvánulása, kérdés, hogy az egzisztenciájukat jellegzetesen ebben a 
korban magalapozó korosztály mennyiben jut el olyan szintre a családalapítás idő-
szakában társadalmi státus illetve jövedelemszint tekintetében, hogy ezt megenged-
hesse magának. 

A 31–40 év közötti válaszadóknál a továbbköltözési szándék valamivel alacso-
nyabb szinten áll, de az agglomeráció mint célterület felerősödik és meghaladja az 
50%-ot. (Ez is mutatja, hogy az előző csoportnál megjelenő igény csak kis mérték-
ben realizálódik a 40 év körüli időszakot megelőzően.) 

A harmadik korosztálynál (41–50 évesek) közel 20%-ra csökkent a vándorlási 
szándék, és ezen belül a Budapestet elhagyni vágyók aránya radikálisan lecsökken 
(valószínűleg azért, mert már vagy az agglomerációban élnek, vagy pedig egyéb, 
városon belüli lakókörnyezetben kívánják megtalálni az igényeiknek megfelelő 
lakóhelyet). 

Érdekes volt megfigyelni, hogy az 50 év felettieket magában foglaló csoportnál 
újból felerősödik az elvándorlási szándék (majdnem a 31–40 évesek szintjére emel-
kedve). A vidéki lakókörnyezetbe való kivándorlás igénye viszont itt már jóval 
kisebb, az idős korral járó nehézségek miatt. 

Ha a költözést tervezők jelenlegi lakóhelyére koncentrálunk, igazolva érezhetjük 
azt a korábbi észrevételt, hogy lakókörnyezeti szempontból a panel- és bérlakásos 
forma jelenleg nem tartozik a legvonzóbbak közé a megkérdezettek körében Buda-
pesten. Korcsoportoktól függően változóan 60–75%-ban állapítható meg azok ará-
nya, akik panel- vagy bérlakásból kívánnak elköltözni. 
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A potenciális migrációs célterületek feltárására vonatkozóan feltett kérdésre, mi-
szerint: „Valós anyagi lehetőségeit figyelembe véve mely kerületbe vagy városkör-
nyéki településre költözne a legszívesebben és miért?” – a következő válaszok 
érkeztek: 

A megkérdezettek harmada jelölte meg az agglomerációs gyűrűt mint potenciális 
letelepedési célpontot. Legfontosabb indokként a kellemes lakókörnyezetet és a 
fővárosi munkahelyek illetve iskolák viszonylag gyors elérhetőségét említették. A 
főváros kerületei közül a XIV., III. és a XI. kerületek összesen hasonló arányban 
szerepelnek, mint a városon kívül eső települések. Mindhárom kerület esetében a 
még elérhető legmagasabb színvonalú lakókörülményeket, a könnyen elérhető zöld-
területet illetve a városközpont gyors megközelíthetőségét jelölték meg vonzó té-
nyezőként. 

Érdekes azonban, hogy a „Hová költözne, amennyiben semmiféle dolog nem gá-
tolná szabad választásában?” kérdésre adott válaszok alapján összeállított „álomlis-
tán” vezető II. és XII. kerületek a valós anyagi lehetőségek figyelembevételével 
készített rangsorolásban nagyon hátracsúsznak (a megkérdezettek 4–5%-a gondolja 
úgy, hogy ezek a kerületek potenciális céljai lehetnek következő költözésüknek). 
Habár a felmért társadalmi csoport nem a lecsúszott rétegeket képviseli, belátható, 
hogy ez a terület csak a kiemelten magas jövedelemmel rendelkező társadalmi cso-
portok számára hozzáférhető, még a megkérdezett emberek elképzelése szerint is. 
Ránézve Budapest lakásárainak 1988-as térképére (Kovács 1989) vagy egyszerűen 
csak egy hirdetési újságot böngészve világossá válik, hogy ezek a kerületek szinte 
elérhetetlenek a közemberek számára, amikor valós migrációs célterületeket keresnek. 

A megkérdezettek körében potenciális célkerületek még az I., a IV., a XIII. és a 
XV. kerületek, bár egyes esetekben a munkahely gyors elérhetősége miatt a belső 
kerületek is előtérbe kerültek. 

Nem kerültek nagy számban megjelölésre, illetve lehetőségként fel sem merültek 
a klasszikus bérlakás övezet kerületei illetve a hatvanas–hetvenes évek nagy lakóte-
lepeit magukban foglaló külső kerületek sem. Természetesen ezek a valós lehetősé-
geken nyugvó preferenciák teljesen más képet mutatnának egy alacsonyabb társa-
dalmi státusszal bíró csoport vizsgálata esetén. Valószínű, hogy előtérbe helyeződ-
nének azok a lakóterületek, amelyek ennél a csoportnál meg sem említődtek. Így a 
társadalmi, jövedelmi kohorszok közt lefelé haladva a környezeti igényesség mint 
migrációs tényező egyre kevésbé jelentkezne, hiszen sokkal alapvetőbb igények 
kielégítése is akadályokba ütközik (gondoljunk csak a Józsefvárosban uralkodó, jól 
ismert és feltárt körülményekre). 

A válaszadók arra a kérdésre, hogy mely kerületben laknának a legkevésbé szíve-
sen, a belső lakóövön kívül a hagyományos ipari kerületeket jelölték meg. A nega-
tív csúcsot a VIII. kerület érte el, ahol a zsúfoltságon, az erőteljes zaj- és levegő-
szennyezettségen kívül főként a társadalmi összetételt és az ezzel nagyban össze-
függő közbiztonságot jelölték meg indokként. 

A főváros egyes területegységei nem jelennek meg markánsan a válaszadók 
„mental map”-jén, így azt mondhatjuk, hogy ezek a területek a semleges vagy 
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egyéni élményeken alapuló változó megítélésű migrációs célterületeknek nevezhe-
tők. Például a Budapest déli részén fekvő kerületek (XX., XXI., XXII. kerület) 
szinte semmiféle formában nem kerülnek említésre a kérdőívekben (sem pozitív, 
sem pedig negatív asszociációval). Érdekes módon ezek azok a kerületek, ahol a 
nyolcvanas évek végén alacsony volt a társadalom lakóhelymobilitása (Kovács 
1989). 

A jelenlegi lakóhely egyes lakókörnyezeti elemeinek szubjektív értékelése kap-
csán a megkérdezett személyek egy 1-től 5 pontig terjedő skálán minősíthették 
lakókörnyezetük állapotát és egyéb, a lakóhelyükkel összefüggő paramétereket ill. 
az azokkal való elégedettséget. Ha nem vennénk figyelembe Budapest sajátos topo-
gráfiai jegyeit, logikus volna pl. korrelációt keresni a levegő minősége és a város-
központ gyors elérhetősége között. 

Egy „ideális” város esetén a központ elérhetőségével való maximális elégedettség 
a legrosszabb értéket vonná maga után a levegő minősítésében. A főváros esetében 
ilyen összefüggés nem volt kimutatható. Ennek a már említett sajátos domborzati 
viszonyok és a viszonylagosan jó közlekedési adottságok a valószínűsíthető okai. 

Ugyanezen értékelő skálát használtuk fel a lakókörnyezet minőségét befolyásoló 
fontos tényező, a társadalmi összetétel területi vizsgálatához. Arra voltunk kíván-
csiak, hogy a tudományos alapon, bonyolult számítási módszerekkel összeállított 
társadalmi szegregációs térképek (Rédei 1994) mutatnak-e hasonlóságot a társadal-
mi összetétellel való elégedettség illetve elégedetlenség szubjektív véleményekre 
alapozott, általunk készített térképével. Csak azokat a véleményeket lokalizáltuk, 
amelyek maximális elégedettséget vagy teljes elégedetlenséget mutattak. A térké-
pek szembeötlő hasonlóságot mutattak, amennyiben a társadalmi összetétellel ma-
ximálisan elégedettek a pozitív szegregációs térkép kiemelten magas státuszú kör-
zeteire estek, míg a teljes elégedetlenséget jelentő lakóhelyek a negatív szegregáci-
ós térképpel mutattak hasonló, de nem annyira markáns egybeesést. Ez valószínűleg 
azért van, mert a legalacsonyabb státuszú lakóterületekről származó személyek nem 
szerepeltek a mintavételi csoportban. 

Ebből is leszűrhető, hogy a tanulmány elején szereplő állítás, miszerint a mikro- 
és makroszintű vizsgálatok csak egymást alátámasztva igazán relevánsak, nem csak 
a migrációs kutatásokra igaz. 

Végezetül szeretnénk visszatérni a lakókörnyezeti lefelé- és felfelé vándorlás el-
méletéhez. A kérdőíves felmérés adatai csak részben adtak lehetőséget az elmélet 
valós tartalmának empirikus alátámasztására, ezért csak néhány jellegzetes példával 
kívánjuk ennek gyakorlati alkalmazhatóságát illusztrálni. 

A kérdőíves adatokat elemezve inkább a lakókörnyezeti felfelé mobilitásra talál-
tunk példákat, a vizsgált minta korábban említett sajátosságai miatt. Jellegzetesen 
az „álomlista” élén álló II. és XII. kerületben az ott újonnan lakást vásárlók  
60–66%-a eredetileg is az adott kerületben élt. Igen kicsi azok aránya, akik valami-
lyen alacsonyabb státuszú kerületből, vagy netalán a fővároson kívülről egyenesen 
ezekbe a kerületekbe kerülnének lakókörnyezeti felfelé vándorlást végezve. 
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A reális fővárosi célkerületek közül a III. és a XI. kerületekben már más a helyzet. 
Az elemzett kérdőívek alapján kiderült, hogy a kerületen belül vándorlók aránya 
alacsonyabb (40–45%), nagyobb „teret” hagyva az alacsonyabb státuszú kerületek-
ből történő felfelé migrálóknak. A III. kerület esetében kilencvenes években újon-
nan letelepedők 60%-ának korábbi lakóhelye rosszabb minőségű lakókörnyezet volt 
(nagyrészük a VII., IX., X. kerületből érkezett). Ezekben az esetekben egyértelmű-
en jelentkezik a lakókörnyezeti felfelé vándorlás. Sajnos a kérdőívekből nem derül 
ki, hogy milyen jellegű változás tette lehetővé ezt a változtatást, de amennyiben 
figyelembe vesszük a lakásárakban való különbségeket, biztosra vehetjük, hogy a 
jövedelmi kohorszváltásnak is szerepe lehetett a változtatás lehetőségében. 

A kevésbe népszerű vándorlási célterületek közül a VI. és a VII. kerületeknél az 
új lakóhely változtatók 60–70%-a már eredetileg is ebben a lakóhelyi miliőben élt. 
Ahogyan azt már említettük, lakóhelyi lefelé mobilitásra csak egyes eseteket talál-
tunk; ennek pontosabb vizsgálatához egy alacsonyabb, illetve romló státuszú társa-
dalmi csoport kérdőíves felmérésére van szükség. 

A tanulmány zárásaként hangsúlyozni kívánjuk, hogy a lakókörnyezet minőségé-
nek migrációban játszott szerepére vonatkozó konkrét kutatások még kezdeti stádi-
umban vannak. Magyarországon még általában nem, illetve igen szűk csoportra 
jellemző, hogy a migrációs döntéseknél a jövedelemszint nem akadálya a lakókör-
nyezettel szembeni igények, vágyak vándorláson keresztül történő megvalósításának. 

Remélhetőleg a piaci viszonyok megváltozásával és a jövedelemszintek fokozatos 
kiegyenlítődésével ez a tendencia pozitív értelemben fog változni, lehetőséget adva 
egyre szélesebb rétegek számára lakókörnyezeti igényeik megvalósítására. 
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THE INFLUENCE OF QUALITY OF THE URBAN 
ENVIRONMENT ON THE MIGRATION PROCESSES  

IN BUDAPEST IN THE 1990S 

ZSUZSA FÖLDI  

Along with the political, economic, social changes, which have happened since 1989 the 
direction and the intensity of the main migrational flows have altered substantially. Among 
the main reasons of spatial migration the quality of the urban environment seems to have 
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become decisive in certain age groups and social spheres. My research aimed at the 
discovery of these groups on the basis of questionnaires distributed among the students 
(parents, relatives) of a secondary school. On the basis of these I found that the group of 
people in which it has the most importance on is between the age of 41–50. It is obviously 
because of the fact that by this age people may reach the highest social position and the 
dissatisfaction with the quality of the surrounding area, may become the exclusive reason for 
leaving (provided that the social position change means bigger income). I also found that this 
group has no intention of further migration. The study focuses on the most favoured and 
refused areas of the capital city from the point of view of urban environment. 
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A BUDAPESTI 14–19 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY 
ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

ESETTANULMÁNYOK ALAPJÁN 
(Research on the Living Conditions of the 14–19 Age Group 

in Budapest with Case Studies) 

UZZOLI ANNAMÁRIA 

Problémafelvetés 

A magyar egészségügy válságba került, a mortalitási és morbiditási statisztikák 
évtizedek óta romlanak. A magyar népesség egészségi állapotának vizsgálata során 
figyelembe kell venni azokat a belső és külső tényezőket, melyek együttesen gyako-
rolnak hatást az egészségi állapot alakulására. 

Maga az ember mint belső tényező felelős életkörülményeinek kialakításáért. Az 
egészségügyi panaszok értelmezésében, a betegségek felismerésében, a megelőzés-
ben, a gyógyítás folyamataiban, a rehabilitációban, az orvos–beteg kapcsolatban 
stb. döntő fontosságú az egyén ismerete, tapasztalata, szubjektív véleménye és 
döntéshozatala. A külső tényezők az egyénen kívüli körülmények. Ezek a társadal-
mi hatások a társadalmi környezetben érvényesülnek. Az iskolai végzettség, a fog-
lalkozás, a jövedelemszint, a lakókörnyezet, a lakáskörülmények a szociális helyzet 
és az életkörülmények alakulásában meghatározóak. Az egészségügyi ellátás is 
külső tényező. 

Jelen tanulmány a fiatal, 14–19 év közötti korosztály lakáskörülményeit, életmód-
ját és egészségi állapotát vizsgálja. Célja, hogy bemutassa azokat, amelyek a fiata-
lok életminőségét jelentősen befolyásolják, és amelyek a későbbiekben még megha-
tározóak lehetnek. Ezek az egészségügyi kockázati tényezők előzetes hipotéziseink 
alapján a következők: 
− A család szociális helyzete (a lakáskörülmények, a jövedelemszint) determi-

nálja a fiatalok életkilátásait is. 
− A fiatalok életmódja (a mozgáskultúra, az egészségkárosító magatartásformák) 

szoros összefüggésben van az egyén értékrendjével, mely a család értékközve-
títésének eredménye. 

− A lelki problémák, neurotikus panaszok (pl. félelem, szorongás, depresszió, 
tartós hangulatváltozás, lehangoltság, fejfájás [Kopp–Ratkóczi 1989]) tömeges 
megjelenése a fiatal korosztálynál felnőttkorban legtöbbször súlyos betegsé-
gek kialakulásához vezet. 

A 14–19 évesek életkörülményei (lakáskörülmények, életmód, egészségi állapot) 
vizsgálatának legfőbb oka az volt, hogy az előbb felsorolt kockázati tényezők már 
ebben a korosztályban is erős differenciációt mutatnak. A későbbiekben a különb-
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ségek a társadalmi rétegződés alapját képezik. Ezek a fiatalok nem indulnak egyen-
lő eséllyel az életbe! 

A vizsgálat1 esettanulmányokra épül, az eredmények alkalmasak az összehasonlí-
tásra ill. a további kutatások folytatására. 

A vizsgálat módszertana 

A tanulmány a területi különbségek értelmezésére, az egyéni tapasztalatok és 
megfigyelések vizsgálatára, valamint az életkörülmények és az egészségi állapot 
közti összefüggések keresésére támaszkodik. A társadalmi környezet különbségei 
nagymértékben hatást gyakorolnak az ott élő emberek körülményeire. Ez az ok-
okozati összefüggés már gyerekkorban ill. a fiatalkorban tapasztalható. A fiatal, 
jórészt középiskolás korosztály fogékony az új információkra, nyitott az őket körül-
vevő világ problémáinak és kérdéseinek megismerésére. Élményeiken alapuló vi-
lágképük jellemző korosztályi sajátságokkal bír.  

Az empirikus vizsgálatok három budapesti iskolában, a Xántus János Idegenfor-
galmi Középiskolában2, a Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskolában3 
és az Erdélyi utcai Általános Iskolában4 történtek 2000. március–április hónapjai-
ban. A két középiskolában kérdőíves felmérésre került sor: a kérdőív 38 kérdése 
vonatkozott az alapadatokra (lakcím, életkor, nem stb.), a lakáskörülményekre 
(komfortfokozat, családtagok száma stb.), a lakókörnyezetre (zöldterületek állapota, 
környezeti ártalmak), a közlekedési szokásokra, a jövedelemszintre, az egészségi 
állapotra (panaszok, panaszok kezelése) és a szabadidős tevékenységekre. A tanu-
lók a kérdőíveket a tanórán felügyelet mellett töltötték ki kb. 20–25 perc alatt. A kis 
létszámú mentálhigiénés középiskolában a kérdőív kitöltésének napján 50 tanuló 
tartózkodott, mindannyian részt vettek a felmérésben. Az idegenforgalmi középis-
kolában véletlenszerűen kiválasztott két osztály teljes létszámával történt a felmé-
rés, 50 db kérdőív kitöltése. A VIII. kerületi, józsefvárosi általános iskolában a 
vizsgálat módszere interjúkészítés volt: a 14. életévüket már betöltött és véletlen-
szerűen kiválasztott hét tanulóval folytatott beszélgetések témái kapcsolódtak a 
kérdőív kérdéseihez. Az interjúk nagyobb betekintést nyújtottak e józsefvárosi 
fiataloknak az életébe. 

A mintavétel három csoportja elkülönül egymástól, elsősorban a fiatalok szociális 
helyzete és lakókörnyezete alapján. Az idegenforgalmi iskola tanulói jobb szociális 
körülmények között élő fiatalok. A mentálhigiénés iskola tanulói pszichés problé-
máikat tekintve alkotnak homogén csoportot, szociális helyzetüket tekintve na-
gyobb a szórás köztük. A józsefvárosi iskola tanulói a józsefvárosi problémákat 
prezentálják mind etnikai hovatartozásuk, mind életkörülményeiket tekintve.  

A kérdőívek és az interjúk eredményeinek feldolgozásában és összehasonlításá-
ban a hipotézisekre épülő szempontrendszer segített: Hogyan ítélik meg a fiatalok 
lakóhelyüket? Miként befolyásolja a család helyzete a fiatalok életmódját? Mi az 
összefüggés a lelki problémák és az életkörülmények között? A kiválasztott három 
mintavételi csoport sem létszámában, sem a mintavétel mélységében nem reprezen-
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tatív. A csoportokkal készített vizsgálatok tájékoztató jellegűek, segítségükkel meg-
ismerhetjük azokat a problémákat és aktuális kérdéseket, amelyek ennél a korosz-
tálynál jelennek meg. Maga az egész felmérés próbafelmérésnek tekinthető. 

A lakóhely megítélése a fiatalok szempontjából 

A lakáskörülmények, a lakókörnyezet minősége, a lakóhely társadalmi összetétele 
nagymértékben hatást gyakorol az adott társadalmi környezetben élő emberek élet-
minőségére. A lakóhely tekintetében jelentős különbségek vannak Budapest egyes 
területei között. A különbségek bemutatásának egyik módja, ha a lakosok lakóhe-
lyükről alkotott véleményét és szubjektív megítélését vizsgáljuk. Különlegességet 
ad, ha a 14–19 év közötti korosztályt szólaltatjuk meg, hisz véleményalkotásuk 
kevésbé ismert. 

A VIII. kerületi iskolában készített interjúk a józsefvárosi problémákról tájékoz-
tattak: a fiatalok lakáskörülményei egyben családjuk szociális helyzetéről is jelzés-
értékűek. Ezek a fiatalok Józsefváros leginkább leértékelődött kerületrészében élnek, 
ugyanis Középső-Józsefvárosban az Erdélyi u.–Mátyás tér–Koszorú u.–Baross u.–
Fiumei út–Népszínház u. által határolt rész a legalacsonyabb státusú az épület- és 
lakásállomány, valamint a cigány és a szegény népesség arányai szempontjából 
(Ladányi 1992). Az ebben a környezetben élő családok kb. 8–10 éve költöztek fel a 
kerületbe valamilyen válság sújtotta területről (Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből stb.). A felköltözés óta átlagosan kétszer–háromszor költöztek a kerüle-
ten belül. Ezeknek a migrációknak a végső fázisa legtöbbször egy kisebb és rosz-
szabb minőségű lakásba való beköltözést jelentett Középső-Józsefvárosban. Úgy 
tűnik, hogy a Józsefváros ezen részében élőkre általánosságban érvényes a társa-
dalmi és szociális pozícióvesztés. Az e kerületrészben található lakások zöme 1–2 
szobás, konyhával együtt 30–40 m2-nél nem nagyobbak. A legrosszabb részeken 
(Lujza u., Dankó u.) a lakások sem WC-vel, sem fürdőszobával nem rendelkeznek. 
Ezekben a lakásokban általános probléma, hogy nem elég világosak és a falak vize-
sek, túlnyomó részük 1–2 emeletes bérházakban található. A lakásokban átlagosan 
4–5 ember lakik együtt, a gyerekeknek nincs külön szobájuk. A fiatalok elmondása-
iból kiderült, hogy leginkább lakásuk közvetlen környezetét használják a minden-
napokban. Kevésbé ismerik Józsefváros többi részeit. Általános volt az egyetértés 
abban, hogy a kerület épületei és lakásai rossz állapotúak, elhanyagolt a köztiszta-
ság. Mégis, nem tudtak arra válaszolni, hogy min és hogyan szeretnének változtatni, 
hogy kellemesebbé tegyék lakóhelyüket. Megszokták a kerület környezetét, nem 
szeretnének elköltözni onnan. Mintha valamilyen erő fogva tartaná őket a kerület-
ben: hasonló helyzetű és sorsú emberek élnek itt együtt, akik közel azonos érték-
renddel, hagyományokkal és életmóddal rendelkeznek. Nehéz kitörni ebből a világ-
ból. Az ismerősökkel és a rokonokkal tartott kapcsolatok miatt esetleg a VI., VII., 
X. és XIII. kerületbe vándorolnának. Fel sem merült bennük, hogy Budára, a zöld-
övezetbe költöznének.  
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A beszélgetések kapcsán megállapítható, hogy az itt élő fiatalok ugyan tisztában 
vannak a józsefvárosi problémákkal, de felismerték a helyzet reménytelenségét. 
Beletörődtek a jelenlegi állapotokba, el is fogadták azokat. Nincsenek birtokában 
azoknak a készségeknek, melyekkel képesek lennének változtatni körülményeiken. 
Ezt a magatartást pedig otthon, a családtól tanulják. 

A mintavétel másik két középiskolájában a fiatalok lakókörülményeiről a kérdő-
ívek zárt és nyitott kérdései tájékoztattak. Az idegenforgalmi iskola megkérdezett 
tanulóinak közel fele budai kerületben lakik, a pesti lakosúak többsége pedig XIII., 
XIV. és XV. kerületi. A mentálhigiénés középiskolában a tanulók alig több mint 
10%-a budai, a pestiek közül többen vannak, akik a belső kerületekben (V., VI., 
VII., VIII., IX., X.) laknak. Mindkét iskolában a többség lakótelepi panel épületben 
ill. családi vagy társasházban él. A megkérdezettek 100%-a összkomfortos lakásban 
lakik, ahol átlagosan 2–3 szoba található. A mentálhigiénés középiskola tanulói 
kisebb alapterületű és kevesebb lakószobájú lakásokban élnek. Az idegenforgalmi 
iskolában végzett felmérés alapján a családok kevésbé mobilak: az elmúlt 10–15 
évben átlagosan egy–két alkalommal költöztek új lakóhelyre, és több köztük az 
olyan, aki elégedett lakása és lakókörnyezete minőségével, és nem szeretne elköl-
tözni jelenlegi lakhelyéről. Ezzel szemben a másik iskola tanulói már többször 
költöztek életük során, s még jelenleg sem elégedettek lakhelyükkel. Számottevő 
különbségek mutatkoztak abban is, hogy milyen módon szeretnék a megkérdezettek 
megváltoztatni lakáshelyzetüket. Azok, akik elégedettek mostani lakókörülménye-
ikkel, inkább csak felújítanák, átrendeznék, vagy még kényelmesebbé tennék (tető-
tér beépítés, padlófűtés) lakásukat. A líceum diákja azonban többször jelölték meg, 
hogy saját szobával bővítenék, és világosabbra változtatnák lakásukat. Érdekes, 
hogy közülük sokan voltak, akik ugyan nem elégedettek családjuk lakáshelyzetével, 
és szeretnének változtatni rajta, mégsem fejezték ki szándékaikat, véleményüket. A 
lakókörnyezethez való viszonyulás tekintetében mindkét iskola diákjai a közterüle-
tek tisztaságát tartják a legfontosabbnak, ezen javítanának. Véleményük szerint 
figyelmet kellene szentelni a lakóépületek minőségére, a légszennyezés és a zajszint 
csökkentésére, valamint a zöldterületek megóvására. A líceum tanulói fontosabbnak 
tartják a közbiztonság javítását. 

Az elemzések nyomán körvonalazódott, hogy az idegenforgalmi középiskolában 
tanuló fiatalok jobb lakáskörülmények között élnek. Igen fejlett az a készségük, 
hogy saját véleményt tudnak alkotni az őket körülvevő környezetről; ez egyben 
jelzi azt is, hogy tájékozottak. A lakáskörülményekből eredő közvetlen problémák 
(pl. a lakás minőségével való elégedetlenség) és közvetett problémák (a család 
szociális helyzete) inkább a mentálhigiénés középiskola tanulóit érintik.  

A fiatalok véleményalkotása nemcsak lakáskörülményeikről, lakókörnyezetükről 
szolgáltat információkat, hanem családjuk szociális helyzetéről is. A leértékelődött 
társadalmi környezetben rosszabb a családok szociális helyzete, alacsonyabb a 
család jövedelemszintje, magas a munkanélküliség. Ilyen környezetben az iskola 
ezeknek a társadalmi konfliktusoknak a gyűjtőterepe lesz.  
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Az életmód mint szocio-kulturális tényező 

Az életminőséget meghatározó szocio-kulturális tényezők – az életmód, a társa-
dalmi helyzet, a szociális helyzet – területi megjelenése eléggé differenciált, a tár-
sadalmi környezet és a lakókörnyezet területi különbségeivel van összefüggésben. 
A család értékközvetítése hatást gyakorolhat a fiatalok kialakuló értékrendjére. Ez 
az értékrend a későbbiekben felelős lehet a felnövekvő fiatal képzettségi szintjéért, 
a társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíciójáért.  

A józsefvárosi iskolában készített interjúk arról tájékoztattak, hogy az itt élő fiata-
lok a legtöbbször rendezetlen családi viszonyok között élnek. Szinte mindenki ese-
tében elmondható, hogy a fiatalokat nem az édesapjuk neveli, sok esetben nem is 
tartják a kapcsolatot a vér szerinti apával. A szülők elváltak, és már a sokadik neve-
lőapa neveli a gyerekeket. A család fogalma a fiatalok számára általában a testvé-
rek, féltestvérek, rokonok és félig-meddig rokonságban álló személyek tág csoport-
ját jelenti. A családban nincs két meghatározó személy, az édesanya és az édesapa, 
akik összetartanák a gyerekeket, a családtagokat. Sokszor panasz érte a nevelőapá-
kat és az édesanyákat (pl. alkoholizmus, rossz bánásmód). A család szabadidejében, 
hétvégenként nincsenek közös programok, a gyerekeket az „utca” neveli fel. Ta-
pasztalható, hogy e korosztály (14–19 évesek) az idősebb testvérben talál támogató 
személyre. Probléma, hogy az itt élő fiatalok nem nagyon mozdulnak ki lakásuk 
közvetlen környezetéből. Legtöbbször a szűken vett lakókörnyezetüket használják: 
ott járnak iskolába, iskola után ott találkoznak a barátaikkal és ismerőseikkel, hét-
végenként a közeli tereken gyűlnek össze. Nincsenek zöldterületek és sportpályák, 
így a különböző sporttevékenységekkel kevésbé élnek. Szabadidejükben nincs 
olyan tevékenység, amely hobbiszerű lenne, elfoglalná őket, rendszeres testmozgás-
ra ösztönözne. A tévénézés, a videózás, a barátokkal való együttlét válnak az élet-
mód meghatározó tényezőivé a kerületben.  

Érezhető, hogy ebben a társadalmi környezetben a család elvesztette biztonság-
nyújtó szerepét. A felnövekvő fiatal generáció számára nincsenek perspektívák az 
életben, továbbtanulásukkal kapcsolatban is bizonytalanok. Pedig ebben az életsza-
kaszban kapott élmények egy egész életre szóló „útravalónak” bizonyulnak. 

A két középiskolában másként alakul a fiatalok életmódja. „Mi tehetné jobbá köz-
érzetedet?” kérdésünkre adott válaszokból kiderül, hogy az idegenforgalmi iskola 
diákjainak 60%-a szerint az életmód megváltoztatása javíthatná általános közérze-
tüket. Véleményük szerint kevésbé lenne domináns az új környezetbe való elköltö-
zés, ill. a lakókörnyezet megváltoztatása. Ez is a lakóhelyükkel való megelégedett-
ségüket, a kedvezőbb társadalmi környezetet feltételezi. A jelenlegi lakás felújítása, 
a családi viszonyok megváltoztatása szintúgy ebből a szempontból nem hangsúlyo-
sak. Ellenben a mentálhigiénés középiskolában a diákok kétharmada szerint a jobb 
anyagi körülmények a legfontosabbak, az életmód átformálására nem fektetnek 
hangsúlyt. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők közül (környezetszennye-
zés, egészségtelen életmód, lakáskörülmények, családi viszonyok, anyagi helyzet) 
ismét meghatározó erejű az életmód, a lakáskörülmények és az anyagi helyzet. A 
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válaszok arányai hasonlóan alakultak az előző kérdéshez: a jobb szociális körülmé-
nyek már lehetőséget adnak az életmód fontosságának kiemeléséhez és aztán annak 
átalakításához.  

A szabadidős elfoglaltságra vonatkozó kérdésünkre adott válaszok körében egyet-
értés van abban, hogy a mai fiatalok előnyben részesítik a barátokkal való együttlé-
tet és a zenehallgatást. Az „ülő” tevékenységek, a tévénézés és a videózás a líceum 
diákjai számára fontosak. Érdekes, hogy náluk jóval magasabb azoknak az aránya, 
akik számítógépekkel szeretnek foglalkozni. A testmozgás, azaz a sport és a kirán-
dulás jelentősége jóval magasabb az idegenforgalmi iskola tanulóinál. A „klasszi-
kus” szabadidős tevékenységek, mint az olvasás, mozi és színházlátogatás meglepő 
módon a mentálhigiénés iskola tanulói számára nyújtanak kikapcsolódást. Egyéb-
ként megállapítható a kérdőívek eredményeiből, hogy a mai fiatal korosztály keve-
sebb időt és energiát szentel a testmozgásnak. Kevesebb azoknak a száma, akik az 
iskolai testnevelés órán kívül heti legalább 2–3 alkalommal rendszeresen sportol-
nak. Rendkívül kevesen vannak azok, akik sportegyesületnél, kluboknál tréningez-
nek, versenyszerűen űznek valamilyen sportágat. Az alkalomszerű, hétvégekre 
koncentrálódott mozgásformák hódítanak teret a fiatalok között. Olyan új és divatos 
sportágakat gyakorolnak mint az aerobic, body building, kondicionáló torna, tánc. 
A séta, a túrázás egyre inkább háttérbe szorul. Az idegenforgalmi iskolában gyakori 
sporttevékenység a síelés, a tenisz, a lovaglás, az úszás és a futás.  

Az életmód mint szocio-kulturális tényező nemcsak arról ad információkat, hogy 
az egyén milyen körülmények között él és milyen a szociális helyzete, hanem bizo-
nyos világnézetet is jelent. A jobb társadalmi és szociális környezet lehetővé teszi 
ugyan az egészségesebb életmódot, de egyfajta értékvesztéssel is jár. Egymagában a 
kedvezőbb anyagi körülmény nem oldja meg a problémákat. A kulturális háttér, az 
iskolázottság és tanultság meghatározó érvényűek. 

A lelki problémák mint kockázati tényezők 

A lakókörnyezet, a lakóhely társadalmi környezete, a család társadalmi, kulturális 
és szociális helyzete, az egyéni értékeken alapuló életmód együttesen felelősek az 
életkörülmények alakulásáért. Az életminőség erősíti vagy gyengíti az egészségügyi 
kockázati tényezőket. A kockázati tényezők közül a lelki problémák megjelenése a 
rossz szociális helyzettel függ össze. 

Mind a kérdőívek, mind pedig az interjúk egyik nagy kérdésköre a fiatalok egész-
ségi állapotára terjedt ki. A józsefvárosi iskolában e kérdéskörben nem lehetett 
konkrét információkat gyűjteni. A fiatalok nem említettek sem testi, sem lelki prob-
lémákat, melyek a mindennapi életüket érintenék. Ezzel kapcsolatban kétféle kö-
vetkeztetés vonható le. Egyrészt ténylegesen még nem jelennek meg egészségi 
problémák ebben a korosztályban; másrészt ezek a fiatalok talán fel sem ismerik 
saját panaszaikat. Nem tanítják meg őket a panaszok helyes értelmezésére és felis-
merésére. Nem tudják, hogy problémáik esetén kihez fordulhatnak segítségért, nem 
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ismerik azokat a megoldási lehetőségeket, melyeket alkalmazhatnának. A legna-
gyobb probléma számukra, hogy hol élnek és hogyan élnek. 

A kérdőívekre kapott válaszok alapján megállapítható, hogy a mai fiatalok első-
sorban lelki problémákkal küszködnek. Korosztályuk esetében az egészségi állapot 
romlása nem tapasztalható, nincsenek súlyos és krónikus betegségeik. De az állandó 
stressz, a lelki megterhelés, a hangulatzavarok lassan kifejtik hatásukat. Az általá-
nos egészségi panaszok közül leginkább a pszichés eredetűek dominálnak. A 
stressz, az idegeskedés, a fejfájás, a lehangoltság, a fáradékonyság, az alvászavarok, 
a félelem és szorongás érzése mindkét iskola esetében a tanulók több mint 20%-át 
érintették. Az idegenforgalmi iskolában a diákok több mint fele panaszkodott fejfá-
jásra, fáradékonyságra és stresszre. A mentálhigiénés iskola esetében ezek között a 
panaszok között nagyobb a szórás, bár a stressz mint panasz előfordulása itt is iga-
zán jelentős. Megfigyelhető, hogy ugyan a diákok igen súlyos lelki problémákkal 
élnek együtt, mégsem hajlandóak szakemberhez, szakorvoshoz fordulni. Panaszai-
kat nem kezeltetik, melyet valószínűleg a pszichológusokkal, pszichiáterekkel 
szemben tanúsított fenntartásaik, félelmeik okoznak. Ezekben a kérdésekben a 
családnak és az iskolának kell nekik segíteni. Erre példa a Zöld Kakas Líceum, 
amely kimondottan a mentálhigiénés problémákkal küszködő fiatalok megsegítésé-
re jött létre. Nem véletlen, hogy ezen iskola tanulói között a félelem és szorongás 
érzése a legkevésbé fordul elő panaszként. A kérdőív egészségi állapottal kapcsola-
tos kérdésköre szintén épített a fiatalok szemléletmódjára. A fiatalok saját korosztá-
lyuk egészségi állapotáról a valóságnak megfelelően nyilatkoztak. Véleményük 
szerint a mai fiatalok egészségi állapota nem megfelelő, ami adódik a mozgássze-
gény életmódból és az egészségkárosító magatartásformákból (dohányzás, alkohol-
fogyasztás, drogfogyasztás).  

A súlyos lelki problémák nemcsak következményeik miatt kezelendők, hanem 
kezelésükkel a társadalmi problémák is részben napvilágra kerülnek. A fiatalok 
pszichés állapota reprezentatív a felnőtt lakosságra nézve. A lelki panaszok megje-
lenése az egészségi állapotot meghatározó külső tényezőktől függ. Azonban a pana-
szok felismerése és megoldása a belső tényezőktől függ. A belső tényezők hangsú-
lyosabbá tétele az iskolai végzettség növelésével érhető el. 

Konklúzió 

A tanulmány a budapesti fiatalok (14–19 év közöttiek) életkörülményeit elsődle-
gesen a középiskolások társadalmi rétegződése alapján vizsgálta. Társadalmilag 
determinált már maga az is, hogy milyen társadalmi rétegek gyermekei válnak kö-
zépiskolássá (Gazsó–Pataki–Várhegyi 1971). Különbség van abban is, hogy ki, 
milyen középiskolába kerül. Az iskolázottság mértéke a szocio-kulturális tényezők 
(pl. szociális helyzet) hátterében áll; a rossz szociális helyzet pedig az egyik legfon-
tosabb egészségügyi kockázati tényező5. Az ok-okozati összefüggés alapján megál-
lapítható, hogy az iskolai végzettség erősen befolyásolja az egészségi állapot alaku-
lását.  
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Középső-Józsefvárosban van a legkisebb esély arra, hogy a fiatalok továbbtanul-
janak, szakmát válasszanak. Sem általános iskolai tanulmányaik (pl. évismétlések), 
sem lakókörülményeik (pl. nyugodt tanulásra alkalmas lakások hiánya), sem családi 
hátterük (pl. szülői késztetés) nem segít nekik ebben. A kedvezőtlenebb társadalmi 
környezet (pl. slumosodott belső pesti kerületek, rossz közbiztonság, lakókörnye-
zettel való elégedetlenség) leginkább a fiatalok mentális és pszichés állapotára gya-
korol hatást: ez akadályozza őket abban, hogy egy „normál” középiskolában tanul-
janak. Szociális érzékenységük követeli meg speciális képzésüket. A megfelelő 
lakáskörülmény és lakókörnyezet jótékonyan hat az iskolai tanulmányokra: lehető-
ség nyílik magasabb követelményeket támasztó iskolában tanulni, annak anyagi 
költségeit fedezni.  

A vizsgálat alá vett egészségügyi kockázati tényezők – a család szociális helyzete, 
a fiatalok életmódja, a pszichés és neurotikus panaszok – egyben olyan társadalmi 
feltételek is, amelyek az egyén szubjektív alkalmazkodását mutatják be az objektív 
körülményekhez. Azonban ez az alkalmazkodás legtöbbször a hibás magatartás-
formák felvételét jelenti. Ezeknek a kockázati tényezőknek a hangsúlyos megjele-
nése az ifjúság körében jelentőséggel bír a felnőtt lakosságra nézve is. Nemcsak a 
külső körülményeken kell változtatni (lakóhely, jövedelem, foglalkoztatás), hanem 
az életszemléleti harmóniára kell törekedni. Amennyiben ezt a családok nem tudják 
megvalósítani, úgy az iskoláknak szükséges a feladatot megoldani.  

Magyarországon súlyos probléma a depresszió megjelenése, amely a lakosság 
76%-át érintette 1988-ban. A depresszió legszorosabban a szív–érrendszeri beteg-
ségekkel, a gyomor–bélbetegségekkel, a mozgásszerviekkel és a fertőző betegsé-
gekkel áll kapcsolatban. A depresszió kialakulásában és annak megoldásában külö-
nösen nagy jelentősége van a tanultság hiányának (Galgóczy 1997). Mivel a fiatalok 
között egyre magasabb számban jelennek meg a pszichés és neurotikus panaszok, 
ezek kezelését már e korosztálynál el kell kezdeni. A finanszírozásra és az egész-
ségügyi ellátásra irányuló egészségügyi reformok mellett az oktatásfejlesztésre még 
nagyobb figyelmet kell szentelni. A tanultság és a képzettség szociális biztonságot 
ad, segít megbirkózni a változó élethelyzetekkel, egészségesebb életmódra késztet.  

Jegyzetek 
1 A vizsgálat ötlete, annak kivitelezése Földi Zsuzsával, az ELTE TTK Doktori Iskola másodéves hallga-

tójával együtt történt. 
2 Budapest V. kerület, Markó u.: a két tanítási nyelvű iskolában a tanulók az öt év alatt technikusi kép-

zést kapnak. 
3 Budapest IX. kerület, Hurok u.: az alapítványi iskolába azok a tanulók kerülnek, akik már más közép-

iskolákból kiestek, tanulmányaikat különböző okok miatt nem tudták folytatni. 
4 Budapest VIII. kerület, Erdélyi u.: az iskolában a tanulók 90%-a cigány származású, 66%-a pedig 

túlkoros. 
5 Kopp Mária pszichiáter (SOTE Magatartástudományi Intézet) szóbeli közlése alapján, 1996. 
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RESEARCH ON THE LIVING CONDITIONS OF THE 14–19 
AGE GROUP IN BUDAPEST WITH CASE STUDIES 

ANNAMÁRIA UZZOLI  

This research is about young people, aged 14–19, in Budapest. This essay is based on case 
studies which were prepared in two secondary schools and in a primary school. My main job 
was to work out a questionnaire and interviews with teachers and students.  

I have studied what the influence is between the lifestyle and the state of health. The results 
are the following. 

The housing conditions are important parts of the state of health among young people. 
Living on low salaries means living in poor housing conditions (they have to live in very 
small flats which are not free from dampness). 

The social position of the families influences the prospects of children in their lifetime. We 
can say there is a big differentation of younger people. 

There are many neurotical illnesses – for example depression – in this age. 
In my opinion the lack of education is responsible for this situation. 
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REGIONÁLIS TAGOZÓDÁS SZLOVÁKIÁBAN 
(Regional Articulation of Slovakia) 

KOVÁCS ERVIN 

Bevezető 

A hajdan volt európai szocialista országokat, a külön kategóriaként kezelt Szov-
jetuniót figyelmen kívül hagyva, szokásos volt két nagyobb, egy északi „fejlett” és 
egy déli „elmaradott” csoportba sorolni. Az északi csoportba az NDK, Lengyelor-
szág, Csehszlovákia és Magyarország tartozott. Mára ezek az országok a politikai- 
és a társadalomföldrajzban egyaránt előszeretettel vizsgált területek, hiszen politikai 
rendszerük alapjaiban megváltozott, részben állami kereteik is módosultak, s fejlett-
ségi pályájuk is új, átalakuló irányt vett. Az ezredfordulóra e hajdani 
„négyesfogatból” leginkább megkésettnek Szlovákia minősül, bár pályája alapjai-
ban azonos irányt jelez, mint társaié. Az azonosság egyik fontos jegye a felerősö-
dött regionális tagoltság. Tanulmányunkban ennek főbb dimenzióit mutatjuk be 
Szlovákia esetében. 

Regionális átalakulás a transzformáció időszakában 

A rendszerváltás óta a társadalom Szlovákiában is alapvető változásokon ment 
keresztül. Az ország területi szerkezete és térbeli társadalmi–gazdasági folyamatai 
is követték a változásokat. Területi, települési szinten a hatások látványosak voltak, 
hiszen a válságtérségekben tömegesen szűntek meg a munkahelyek, egy-egy ágazat 
összeomlásával térségek, települések kerültek nehéz helyzetbe, vagy a korábbi 
természetes kapcsolatok (pl. ingázási irányok, vonzáskörzetek) rendeződtek át 
egyik napról a másikra. A modernizáció nehézségeit az emberek, a háztartások, a 
gazdasági szereplők, de a politikai–társadalmi szereplők is a lakóhelyükön, azaz 
egy meghatározott településen, térségükben élték át. Így az ismeretek, a tapasztala-
tok mindig egy-egy jól elhatárolható területi egységhez köthetők, ami a változások 
egyediségét éppen úgy képviseli, mint annak törvényszerűségeit. 

Az 1989 utáni transzformáció még jobban kiemelte az így keletkezett különbsé-
geket. A legfejletlenebb régiókban nőtt legintenzívebben a munkanélküliség, és 
ezek a járások társadalmilag és gazdaságilag még jobban visszaestek. 

A déli, keleti és északi határvidék járásain kívül rossz gazdasági helyzetbe kerül-
tek a konverzióval sújtott, a mezőgazdasági termelésen alapuló és a nem 
perspektívikus termelési szerkezettel rendelkező járások is. 

Megjelent az országban a külföldi tőke, mely nem volt olyan nagy hatással a tér-
szerkezet átrendeződésére mint a környező országokban, mivel azokhoz képest 
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viszonylag kevés külföldi tőke érkezett, és az is szinte kétharmad részben Pozsony-
ba irányult. Egyes járások viszonylag jó pozícióját egy cégbe fektetett tőke okozza. 
Pozsony kedvező helyzete a befektetett tőke szempontjából a jó közlekedési kap-
csolatokban, gyors elérhetőségében, az ipari termelési tapasztalatokban és munka-
kultúrában, infrastrukturális felszereltségben (telefon, közlekedés, közművek), az 
alkalmazkodási stratégiák kialakításában és alkalmazásában keresendők. 

Az önkormányzati rendszer létrejötte nemcsak a helyi közösségek önmagukra ta-
lálásában volt döntő jelentőségű, hanem abban is, hogy egy új gazdasági szereplő 
jelent meg. Az önkormányzat vagyonnal rendelkezik, rendszeres bevételre tesz 
szert, az intézményeit működteti, munkahelyet biztosít, hatást gyakorol a lokális–
regionális piacra (helyi beszerzések, foglalkoztatás, jövedelem), illetve szerepet 
vállal a helyi gazdaságfejlesztésben, annak bizonyos feltételeinek alakításában 
(helyi adók, kínálatorientált helyi gazdaságfejlesztés). Az átmenetben az önkor-
mányzati szektor még a szerepeit keresi, mivel nem került tisztázásra az állami és 
helyi feladatok közötti egyértelmű feladatmegosztás. 

Az új területi–közigazgatási felosztással megnövekedett a járások száma, ami azt 
eredményezte, hogy az ország térszerkezete még megosztottabbá vált, miközben 
nőtt a szakadék a legrosszabb és a legjobb helyzetű régiók között. 

Az átalakuló gazdaság térszerkezetét vizsgálva teljesen új szempontokat kell fi-
gyelembe vennünk, ha a jellemző folyamatokat akarjuk bemutatni. A vizsgálódásba 
a mai időszak jellegadó, új struktúrát formáló folyamatainak elemzését kell bevonni. 

Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy azt kell vizsgálnunk, miként oszlanak el, tago-
lódnak és kombinálódnak a térben az időszak válságjegyei (munkanélküliség, jöve-
delemhelyzet), illetve dinamikahordozó elemei (vállalkozási aktivitás, külföldi 
tőkevonzás). 

A fejlettségi térszerkezet 

E tényezők egyenként is vizsgálhatók, összevont értékelésükre a területi elemzé-
sekben széleskörűen elterjedt matematikai–statisztikai módszer, a faktoranalízis 
alkalmas. Szlovákia térbeli társadalmi–gazdasági tagoltságát e módszerrel az 1996 
júliusától érvényes új közigazgatási beosztás térbeli kereteiben mutatjuk be, 79 
járás szintjén. A vizsgálatból kihagytuk a Pozsony I., II., III. járásokat, melyek 
minden szempontból kiemelkednek a többi járás közül, ezért beszámításuk jelentős 
mértékben torzította volna a faktoranalízis eredményét. 

A faktoranalízishez 8 mutatót használtunk fel1: 
− 1 főre jutó GDP (ezer SK-ban) 
− munkanélküliségi ráta (%-ban) 
− 1 főre jutó befektetések (ezer SK-ban) 
− ezer főre jutó gazdasági társaságok száma 
− ezer főre jutó magánvállalkozók száma 
− vegyesvállalatok aránya (%-ban) 
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− gázhálózatba bekapcsolt lakások aránya (%-ban) 
− szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%-ban) 
A faktoranalízis egy („fejlettségi”) faktort jelölt ki, melynek sajátértéke 4,75. A 

faktor az alapváltozók által tartalmazott információ 59%-át tömöríti (1. táblázat). 

1. TÁBLÁZAT 
A faktoranalízis komponens mátrixa 

(Correlation Matrix of the Factor Analysis) 

Alapváltozók Faktor 
GDP/fő 0,75440 
munkanélküliségi ráta -0,62774 
1 főre jutó befektetések 0,70501 
ezer főre jutó gazdasági társaságok száma 0,86857 
ezer főre jutó magánvállalkozók száma 0,79524 
vegyesvállalatok aránya 0,89027 
gázhálózatba bekapcsolt lakások aránya 0,80111 
szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 0,69006 

Forrás: Saját számítás. 

A vizsgálat szerint a térségek élmezőnyébe a Pozsonyi járások (Pozsony I., II., III. 
nélkül) a Kassa I., II., III., IV. járások, a Besztercebányai, Szenci, Zsolnai, 
Trencséni, Zólyomi járások, vagyis a nagyvárosok járásai és a nagyobb várossal 
rendelkező járások kerültek. A legrosszabb helyzetűek szinte kivétel nélkül a kelet-
szlovákiai járások (2. táblázat). (A kutatás során – azonos módszerrel – vizsgáltuk a 
térségi fejlettséget az 1996 előtti közigazgatási beosztás szerint is. A két elemzés 
lényegében ugyanazt a regionális fejlettségi sémát hozta felszínre. Ez azzal a tanul-
sággal jár, hogy a politikai szempontból sokat vitatott közigazgatási reform a térségi 
fejlettségi tagoltság képében és megítélésünk szempontjából igazából nem hozott új 
helyzetet létre, megmaradt a kelet–nyugati lejtés a járások között, a keleten lévő új 
járások kivétel nélkül a hátrányos helyzetűek közé sorolhatók. Itt csupán Kassa 
emelkedik ki szigetként a hátrányos helyzetű járások tengeréből.) 
Az ország térszerkezetéről a komplex értékelés alapján elmondható, hogy egy stabi-
labb helyzetű nyugati illetve egy válságterhes keleti országrészre tagolódik. Ugyan-
akkor eléggé mozaikszerű képet kapunk, mivel a nyugati részeken is akadnak vál-
ságos térségek (Nyugat-Szlovákia déli része), illetve a keleti részben találhatók a 
változásból profitáló területek (Kassa, Eperjes) (1. ábra). 

Az ország egész területén szinte minden nagyváros (Pozsony, Zsolna, Beszterce-
bánya, Kassa, Trencsén) fejlődési pólusnak számít, ezek kisugárzása azonban alig 
terjed túl a közigazgatási határon. A fővárosról elmondható, hogy elkülönül az 
ország többi részétől, ami igaz volt a régi járási felosztás szerint is, és nem változott 
az új területi közigazgatási felosztás szerint sem. 

A marginalizálódott határ menti térségek felzárkózásában komoly szerepe lehet a 
határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésének. Ezért Szlovákia és az egész térség ér-
deke, hogy a térség gazdaságai stabilizálódjanak, és valódi gazdasági kapcsolatok 
alakuljanak ki közöttük.  
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2. TÁBLÁZAT 
A fejlettségi faktor alapján összeállított járási rangsor 
(Hierarchy of Districts Based on the Advanced Factor) 

Járás Faktor Járás Faktor 
Pozsony IV. 3,74474 Rózsahegy -0,26230 
Kassa I. 3,57660 Losonc -0,26921 
Besztercebánya 2,41915 Igló -0,29661 
Kassa II. 2,28185 Aranyosmarót -0,31999 
Pozsony V. 2,02480 Nagytapolcsány -0,32983 
Kassa IV. 1,70157 Érsekújvár -0,35996 
Szenc 1,07828 Stubnyafürdő -0,37077 
Zsolna 1,02880 Rozsnyó -0,40045 
Trencsén 0,94619 Bán -0,42131 
Zólyom 0,86249 Léva -0,43348 
Bazin 0,84551 Zsarnóca -0,44758 
Poprád 0,79231 Homonna -0,46404 
Pöstyén 0,76027 Nagymihály -0,48865 
Kassa III. 0,63536 Nagybicse -0,56000 
Szakolca 0,60089 Gyetva -0,56321 
Privigye 0,45170 Bártfa -0,60190 
Dunaszerdahely 0,43388 Kiszucaújhely -0,60286 
Nyitra 0,41537 Turdossin -0,64998 
Vágbeszterce 0,41440 Ólubló -0,73356 
Garamszentkereszt 0,41265 Rimaszombat -0,73710 
Malacka 0,35071 Nagykürtös -0,75498 
Illava 0,33193 Korpona -0,78761 
Túrócszentmárton 0,30617 Csaca -0,79052 
Komárom 0,28197 Kassa-környéke -0,84098 
Nagyszombat 0,26685 Felsővízköz -0,84804 
Puhó 0,23951 Lőcse -0,85756 
Galánta 0,23016 Sztropkó -0,86118 
Vágújhely 0,15080 Késmárk -0,87956 
Alsókubin 0,07396 Tőketerebes -0,91361 
Liptószentmiklós 0,06902 Szinna -0,93249 
Vágsellye -0,04426 Námesztó -0,93806 
Selmecbánya -0,06285 Gölnicbánya -0,96863 
Szenice -0,11176 Nagyrőce -0,97179 
Eperjes -0,11739 Varannó -1,02999 
Simony -0,16832 Poltár -1,11900 
Galgóc -0,17094 Mezőlaborc -1,19979 
Miava -0,19307 Kisszeben -1,22994 
Breznóbánya -0,24538 Szobránc -1,37743 

Forrás: Saját számítás. 
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Jegyzet 
1 A mutatók forrása: Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala; Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisz-

tériuma. A mutatók az 1997-es évre vonatkoznak. 
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REGIONAL ARTICULATION OF SLOVAKIA 

ERVIN KOVÁCS  

Since the change of regime the society also passed through fundamental changes 
in Slovakia. Spatial structure and spatial socio–economic process followed the 
changes. The effects were spectacular in the level of regions and settlements as 
employment was radically decreased in crisis regions, settlements and whole re-
gions experienced difficult situations with the collapse of certain industries, or for-
mer natural relationships (e.g. direction of commute, gravitation areas) was rear-
ranged from day to day. 

Based on the factor analysis shown in the study it can be stated that Slovakia is 
divided into a more stable western and a depression eastern part of the country. On 
the other hand we are given a fairly mosaic picture because there are crisis areas in 
the western parts (southern part of Western Slovakia) and there are areas in the 
eastern part that profited from the changes (Kassa, Eperjes). 
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KÜLFÖLDI TŐKEBEFEKTETÉSEK ERDÉLYI 
RÉGIÓNKBAN – „…TŰZOLTÓ LESZEK,  

S KATONA…” 

(Foreign Direct Investments in Transylvania) 

BALLA ANDREA 

Külföldi tőkebefektetések régiónkban 

Románia, már a rendszerváltás kezdete óta mind politikailag, mind gazdaságilag 
súlyos válsággal küszködik. Az országban stop-go típusú politikát alkalmaztak, 
melyre azért volt szükség, mert hazánkban a gazdaság átalakítása sokkal nagyobb 
erőfeszítéseket követel meg, mint a térség szomszédos országaiban, melyek egy-
részt az „örökölt” csődtömegnek és szegénységnek, másrészt az elmúlt évek pszi-
chikai terheinek köszönhető. Tapasztalhattuk már, hogy az aktuális reformerek 
mindig a reformok felgyorsítását (privatizáció, veszteséges cégek felszámolása stb.) 
és a megvalósítás eltökéltségét tűzték ki célul, de ez az ígéret mindahányszor betel-
jesületlen maradt. Ezért tehát lassan szertefoszlott a lakosság azon reménye, hogy 
Románia már az első körben éretté válik a NATO-ba és az EU-ba való integrációra 
(Novák 1999a). 

A pénzügyi stabilizáció megteremtését, a privatizáció illetve a szerkezeti átalakí-
tás kivitelezését már az 1996-ban megválasztott kormány is célul tűzte ki. A re-
formcsomagban foglalt intézkedések megvalósítása lehetetlen volt, mert a prog-
ramban egyértelműen a „mennyiségi szemlélet” dominált, szemben a reális megva-
lósíthatóság ütemével. A különböző cégek értékesítésénél viszonylag hamar előtűnt 
a felszámolás alternatívája is, mert a jelentkező kereslet csekély mértékű volt. 
Egyes közgazdászok úgy vélekedtek, hogy a potenciális befektetők számára bizo-
nyos súlyosan eladósodott cégeket jelképes összegért (pl. 1 USD értékért) kell elad-
ni, ha a kormányzatnak nincsenek meg az orvosláshoz szükséges forrásai.  

Ennek érdekében feszített törvényalkotási munkát tűztek ki célul a politikusok, 
melynek keretében közel 100, a piacgazdaság igényeinek minden tekintetben meg-
felelő törvényt kívántak meghozni.  

Így születtek meg 1997–1998-ban a külföldi beruházások megkönnyítéséről, a 
privatizáció felgyorsításáról, a bankok magánosításáról, a deviza jogszabályról, a 
bank-csődtörvényről, a jegybanktörvényről szóló törvények, rendelkezések.  

Az új kormányzat különösen kiemelt jelentőséget tulajdonított a külföldi 
működőtőke beáramlásának, ezért mérvadó volt, hogy minél kedvezőbb környezetet 
alakítsanak ki az érkező tőke számára. Ennek ellenére az 1999-es költségvetés elfo-
gadása előtt 1999 végéig felfüggesztették a külföldi befektetőknek felkínált ked-
vezmények lehetőségét. 
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Ilyen lehetőség volt pl. az, hogy a külföldi befektető a munkája megkezdéséhez 
szükséges gépek, berendezések és más természetbeni hozzájárulások tekintetében 
vámmentességet élvezett (egyéb behozatal esetén a vámmentesség 50%). A ked-
vezmény csak akkor érvényesült, ha a külföldi partner hozzájárulása az adott cég-
ben elérte az alaptőke 20%-át vagy 350 000 USD-t. A vállalatok a működésük első 
két évében csupán 15% profitadót fizettek, és ha a külföldi partner készpénzbeli 
hozzájárulása a vállalkozáshoz meghaladta az 5 millió dollárt, akkor további ked-
vezmények is megillették.  

A privatizáció során a költségvetési bevételek növelésének szándéka, az állami 
vállalatok adósságaitól való megszabadulás és a cégek modernizálása volt a mérv-
adó, tehát az állami cégek magánkézben adására törekedtek. 1998-ban a külföldi 
befektetőkkel és különösen az EU-s befektetőkkel megkötött privatizációs szerző-
dések száma jelentősen megnövekedett. Azonban a privatizáció egyre nehézkeseb-
bé vált, elsősorban azért, mert politikai és keresleti akadályokba ütközött, másod-
sorban, mert ekkor került sor a nagy, „problémás cégek” értékesítésére. Más alloká-
ciós mechanizmus alkalmazásával sokkal jobb eredményt lehetett volna elérni. A 
teljes kínálatot privatizálni lehetett volna, ha a tömeges privatizációs program a 
túlkínálatos helyzeteket szimmetrikusan kezeli a túlkeresletesekkel: a vállalatok 
részvényeit arányosan szétosztja a részvényt jegyzők között. Ahelyett, hogy megtil-
tották a közvetítők szereplését a privatizációs programban, és a privát vagyonalapo-
kat ilyen furcsa módon juttatták részvényekhez, jobb lett volna, ha szabad belépést 
engednek a közvetítőknek, és a privát vagyonalapok is részt vehettek volna a priva-
tizációs programban, együtt versenyezve a többi társasággal az állampolgárok ku-
ponjaiért. Egy jobb konstrukcióval a tömeges privatizációs programban részt vevő 
összes részvényt magánosítani lehetett volna, és így kedvező feltételeket teremthet-
tek volna a pénzügyi piacok és vállalat vezetési struktúrák kialakulásához (Earle–
Telegdy 1998). 

Mindemellett a tömeges privatizációs program olyan fogyatékossággal rendelke-
zett, mint az információ teljes hiánya: mekkora részét privatizálják, mennyit tart 
meg az állam, mennyit kezelnek a privát vagyonalapok? Mind a külföldi, mind a 
belföldi befektetők ezen információk alapján hozzák meg döntéseiket. A befektetők 
támogatása nélkül a pénzügyi piacok kialakulása, azok ösztönzése igencsak nehe-
zen valósítható meg. Az EU mind anyagilag, mind politikailag nyíltan támogatta a 
kormány programtervezetét azzal érvelve, hogy „bármilyen program jobb, mint a 
semmi”. 

A strukturális problémák között kiemelkedő helyet foglalt el a vállalati szektor is, 
merthogy a gazdaságpolitika éveken keresztül ellenállt a mélyreható reformok 
megvalósításának. Ez végső soron az árak és a munkanélküliség növekedésében 
testesült meg. 

A vállalatok privatizált részének változása régiók, gazdasági ágazatok és a vállala-
tok nagysága szerint a következőképpen alakult: az átlagos privatizált arány a legki-
sebb Munténiában volt (27%), a legnagyobb pedig a Bánság–Körös régióban 
(36%). 
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Erdélyben, Szatmár megyében 1998 elejéig 122 magyar cég – többnyire vegyes 
vállalatként működő kisvállalkozás – telepedett meg, összesen 1 millió dollárt meg-
haladó beruházással. Ugyanez a szám Kolozs megyében már 2,2 millió dollár 320 
céggel. Erdélyben az összes külföldi-tőkebeáramlás mintegy 10%-a lehet magyar 
befektetés (Magyar 1998). A működőtőke-export élén a tőzsdén sikeres vállalatok 
állnak. Ezek a magyar vállalatok a környező országokban keresnek lehetőségeket, 
ahol – részben a közelség adta helyismeret, részben némi lépéselőny miatt – kevés-
bé kell megküzdeniük az erős nyugati konkurenciával. A működőtőke-export indí-
tékai sokfélék: a társaságok egy része disztribúciós hálózatát igyekszik kiépíteni, 
kiegészíteni, s kereskedelmi társaságokat vásárol meg vagy alapít; mások termelési 
kapacitásukat igyekeznek növelni illetve kiegészíteni (pl. a Pannonplast Marosvá-
sárhelyen, a MOL országszerte, a TVK Sepsiszentgyörgyön, a Győri Szeszgyár 
Gyulafehérvárott vagy a Zalakerámia). Romániában a befektetett magyar tőke meg-
haladja az 50 millió dollár értéket, és a tranzakciók számát tekintve is az élen áll az 
MNB statisztikák szerint, de ugyanakkor itt a legalacsonyabb az egy tranzakcióra 
jutó érték is. A magyar befektetők megtalálhatók az élelmiszeriparban, a faiparban 
és a bútoriparban is (Lenkei 1998). 

1. TÁBLÁZAT 
A privatizált vállalatok száma Romániában 1993 és 1998 júliusa között 

(Number of Privatised Companies in Romania between 1993 and July 1998) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
(júl.) 

Összesen 

Kisvállalat 238 472 322 984 1084 193 3293 
Közepes mére-
tű vállalat 

24 110 268 238 170 45 855 

Nagyvállalat 2 12 30 25 50 31 150 
Összesen 264 594 620 1247 1304 299 4328 

Forrás: Romanian Business Journal 1998. október 19.; Novák 1999a.  

A puha költségvetési korlát és az irányított hitelek gyakorlata elodázta a szerke-
zetváltozást, és csak a költségvetés hiányát növelték. A kormányzati politikával 
kapcsolatban megrendült a nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek bizalma 
is (ma Románia helyzete gyengébb, mint korábban). Ennek következtében egyre 
inkább romlott a befektetői hangulat, merthogy a nagy lendülettel elindított moder-
nizációs reformok már az első lépésnél elakadtak. A folyamat lelassulása miatt az 
ország gazdasági teljesítménye csökkent, és a portfolió beruházások sem a tervek 
szerint alakultak. Számos kockázati tényező meggátolja a gazdaság kedvező pályára 
való állását, pl. szigorú monetáris politika mellett kell fedezni a bankszektor átala-
kulási, konszolidációs igényeit, ami jelentős költségvetési forrásokat igényel. A 
gazdasági és vele párhuzamosan a politikai viszályokból eredő politikai kockázat, 
instabilitás olyan mértékben megnövelheti az országkockázatot, hogy a külföldi és 
főként a nyugat-európai befektetők nem túl intenzív érdeklődése még inkább visz-
szaeshet. Nem beszélve arról a bánásmódról, amiben egy külföldi befektető része-
sülhet.  
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A Romániában eszközölt befektetések országcsoport viszonylatában az első he-
lyet a OECD-hez tartozó országok tartják, őket követi az Európai Unió. A befektető 
országok között a befektetett tőkenagyság függvényében a sorrend: Hollandia, Né-
metország, Olaszország, USA, Franciaország, Dél-Korea (2. táblázat).  

A külföldi tőkét a következő iparágak vonzották különösebben: kereskedelem, 
autóipar, távközlés. A mezőgazdaság, infrastruktúra és elektronika voltak azok az 
iparágak, amelyek iránt a legcsekélyebb volt az érdeklődés. 

2. TÁBLÁZAT 
A tizenkét legjelentősebb külföldi befektető ország Romániában 1998 júliusában 

(The Twelve Most Important Foreign Direct Investor Countries 
in Romania until July 1998) 

 
Ország 

Befektetett 
tőke  

(ezer dollár) 

A befektetett tőke 
aránya az össze-

sen belül (%) 

Cégek 
száma 

Cégek számá-
nak aránya az 
összesen belül 

1 Hollandia 462 363,8 13,8 900   1,5 
2 Németország 379 900,3 10,4 7554 12,8 
3 Olaszország 274 336,6 8,2 6557 11,1 
4 Amerikai Egye-

sült Államok 
267 765,0 8,0 2394   4,1 

5 Franciaország 259 102,4 7,7 1761   3,0 
6 Dél-Korea  234 040,6 7,0 46   0,1 
7 Törökország 161 583,6 4,8 4791   8,4 
8 Nagy-Britannia 152 976,5 4,6 801   1,4 
9 Ausztria 151 947,8 1,5 1612   2,7 
10 Luxemburg 130 443,0 3,9 120   0,2 
11 Görögország 80 692,4 2,4 1526   2,6 
12 Magyarország 74 340,0 2,2 2504   4,2 
Forrás: Román Kereskedelmi Kamara; Novák 1999a. 

3. TÁBLÁZAT 
A részben vagy egészben külföldi tulajdonú cégek alapítása és jegyzett tőkéje  

Romániában (1990. december – 1999. szeptember) 
(The Number of and Subscribed Capital in Foreign Companies and Joint Ventures 

in Romania) 

Év Újonnan alapított cégek száma 
(db) 

Jegyzett külföldi tőke 
(milliárd lei) 

1991 6 232 9021,0 
1992 12 203 1511,8 
1993 10 811 2511,6 
1994 11 544 5199,0 
1995 3 762 1302,0 
1996 3 990 6081,8 
1997 5 720 6053,8 
1998 9 176 3111,5 
1999 5 806 3182,0 

Összesen 69 244 37 975,0 
Forrás: C.C.I.R.M.B.; O.N.R.C.; Piata Financiara 1999. november 88. o. 
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4. TÁBLÁZAT 
A részben vagy egészben külföldi tulajdonú cégek alapítása és jegyzett tőkéje  

megyénként (1990. december – 1999. szeptember) 
(The Number of and Subscribed Capital in Foreign Companies and Joint Ventures 

by Counties) 

Újonnan alapított cégek 
száma 

Jegyzett külföldi tőke Ebből  
pénzbeli hozzájárulás Megye 

db % Mrd Lei % Millió dollár % 
Arad 1620     2,3 765,5    2,0 66,6 1,6 
Bihar 1968     2,8 427,9    1,1 70,4 1,7 
Brassó 1801     2,6 334,4    0,9 68,6 1,6 
Kolozs 2859     4,1 769,6    2,0 77,9 1,9 
Constanta 2916     4,2 793,6    2,1 122,8 2,9 
Temes 4160     6,0 2054,7    5,4 251,1 6,0 
Bukarest 37686   54,4 21475,2  56,6 2251,4 54,1 
Románia 69244 100,0 37975,0 100,0 4613,7 100,0 

Forrás: C.C.I.R.M.B.; O.N.R.C.; Piata Financiara 1999. november 88. o. 

Az elmúlt évek problémáit röviden tehát a következő módon összegezhetnénk: 
− Politikai feszültségek, amelyek a gazdasági válsággal egy időben fejlődtek, 

korrupció, kormányzati botrányok, infrastruktúra hiányosságai; 
− Magas szintű infláció; 
− A jogalkotási folyamat lassú, jelentősen lelassult a privatizációval és a külföldi 

befektetésekkel kapcsolatos törvények, szabályozások kivitelezése; 
− A bankszektor átalakítása jelentős forrásokat emészt fel; 
− A nagy, állami tulajdonban levő ipari vállalatok privatizációjának következté-

ben rohamosan megnövekedett a munkanélküliek száma; 
− Az EU értékelése szerint a tíz társult tag közül Románia helyzete a legkritiku-

sabb, mely egyrészt a derékba tört reformoknak köszönhető; 
− A folyó fizetési mérleg súlyosbodó deficitje; 
− A kormány tagjai között egyre inkább csökken, vagy ha van is alig érhető tet-

ten a párbeszéd és konszenzuskészség; 
− Az egyetlen napi cél: a túlélés. 
Ezek láttán természetesen mindannyiunkban felmerül a kérdés: Ki lehet-e Romá-

niát mozdítani jelenlegi helyzetéből, képessé tehető-e arra, hogy sikeresen átalakuló 
országgá váljék? Ehhez egy valódi piacgazdaságra lenne szükség, ahol minden 
piaci szereplő érdekelt a hatékonyságban. Ennek megvalósítása keménykezű mi-
niszterelnököt kíván, aki határozottan tudja véghezvinni elképzeléseit mindannyi-
unk és nem csupán önnön érdekében. Mindenesetre ezek a dolgok megmutatkoznak 
majd a különböző nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatban és az Európai Uni-
óhoz való közeledésben vagy éppen távolodásban is. 

A csatlakozási tervekhez hűen a kormány célul tűzte ki a külföldi tőkebeáramlá-
sok támogatását, felismerve annak különösen fontos hatását a teljesítmény növelés-
re, a gazdasági növekedésre, hiszen ha az ország fejlődését csupán a belső források 
biztosítanák, igencsak lassú fejlődés elébe néznénk. Ezáltal egy hatékony  
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menedzsmentkoncepciót is meg lehet honosítani az országban, amely megfelel az 
európai standardoknak. 

Az elkövetkezendő öt évben várhatóan a gazdaságpolitika a politikai ciklusokkal 
összhangban fog váltakozni, de a politikai kilengések szűkebbek lesznek, mint a 
múltban, mivel a kormányzat gazdaságra történő közvetlen befolyása csökken. 

Egy külföldi befektető, talán jogosan gondolkodik el azon, hogy mi az, ami előnyt 
jelent számára egy közép-kelet-európai országban, mint pl. Románia való befekte-
tésben.  

Ezek a komparatív előnyök a következők lennének: 
− 23 millió belföldi fogyasztó, Közép-Kelet-Európa második legnagyobb piaca, 
− olyan fontos elágazó, amely 1000 km-es sugarú körzetben közel 200 millió 

fogyasztót ígér, 
− hajózási előnyök a Fekete-tengertől az Északi-tengerig, 
− relatíve olcsó, szakképzett munkaerő, 
− gazdag nyersanyagforrások, gazdag turisztikai potenciál, 
− egy szabad piacra való belépést biztosító jogrendszer, amely nem diszkrimi-

náns jellegű. 
Mindezek mellett a külföldi befektetőknek joguk van különböző ingatlanokat, 

földet, állami értékpapírokat vásárolni, melyek hozamai az országból való profitki-
vonás alkalmával adómentesek. Joguk van minden olyan szervezeti formát létesíte-
ni, amelyre egy belföldi befektető is jogosult, ugyanúgy különböző garanciális 
jogokkal is rendelkeznek. 

Segítséget nyújt számukra a Román Fejlesztési Ügynökség (ARD), amely segít a 
külföldi befektetőnek, hogy az megtalálja a számára ideális partnert, tanácsokkal 
szolgál és konzultál a belső piacról, gazdasági trendekről, elemzéseket készít stb. 
Kapcsolatban áll számos belföldi és külföldi hasonló profilú szervezettel.  

Mindezen elképzelések ellenére Románia helyzete összehasonlítva a „visegrádi 
négyek” többi tagjával, negatívumokat mutat. A jövedelemadó szempontjából jobb 
vagy legalábbis hasonló a helyzete Csehországgal és Lengyelországgal, de rosz-
szabb, mint Magyarországé.  

A bevont külföldi tőke értékét tekintve mindhárom ország: Lengyel-, (30 Mrd 
USD), Magyar- (22,5 Mrd USD) és Csehország (14 Mrd USD) Románia előtt áll a 
rangsorban, ahol csupán 6,1 Mrd USD külföldi beruházás realizálódott. 

Annak érdekében, hogy ezt javítsuk, szükség van olyan határozatokra, amelyek 
szabad utat engednek a külföldi tőkének, amelyek komparatív előnyöket biztosíta-
nak a régió környező országaihoz képest. Szükség lenne olyan konferenciákra, 
kiállításokra, külföldi és belföldi képviseletekre, ahol a román és a külföldi befekte-
tők megismerhetnék egymást. Ez természetesen csupán a keret lehetne. Fontos az 
infrastruktúra, az ország-minősítés megfelelő szintje, a politikai stabilitás, a keres-
kedői kultúra megteremtése. Azért is fontos a kultúra, mert a romániai társadalom-
ban megfigyelhető a különböző világlátások ütközése, azaz a nacionalizmussal 
átitatott mentalitás és a kérlelhetetlen antinacionalista modernség súrlódása, amely a 
külföldi befektetőket számos esetben érintheti (Andreescu 1999). 
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A tanulmány hátralevő részében egy hipotetikus modellt szeretnénk bemutatni. Ez 
egy viszonylag leegyszerűsített portfoliómodell, amely arra hivatott, hogy igazolja 
mennyire labilis egy külföldi befektető számára a tőzsdei értékpapírokban való 
tőkebefektetés. Ez azért is meglepő, mert a diverzifikáció az egyik olyan eszköz, 
melynek segítségével a kockázat nem szisztematikus részét a minimálisra csök-
kenthetjük. Ez röviden annyit jelent, hogy az iparág és az illető értékpapír tulajdon-
ságaiból fakadó ingadozásokat kiszűrjük. Természetesen így a befektetés még min-
dig nem teljesen kockázatmentes, hiszen ott van még a szisztematikus, nem diverzi-
fikálható kockázati komponens is, amely a makroökonómiai tényezők piacra kivetí-
tett hatását mutatja.  

Az általunk kiválasztott befektető egy Európai Uniós befektető, akit egyszerűen 
csak befektetőnek fogunk nevezni, hiszen őt úgy választottunk, hogy a kockázat 
elutasítási hajlam vizsgálatakor abból indultunk ki, hogy nemzetiségéből, kultúrájá-
ból adódóan heurisztikusan feltételezzük a számára megfelelő kockázat elutasítási 
koefficiens értékét. 

A portfolióba tíz olyan részvényt választottunk, melyek a tőzsdén I és II kategóri-
ásak, és erdélyi székhelyű vállalatok, tehát megpróbáltunk egy viszonylag szűkebb 
régiót kiválasztani. Feltételeztük, hogy ez a tíz értékpapír alkotja a piaci portfoliót. 
Hozamaikat 1999. június 15. és 2000. február 14. között vizsgáltuk, és feltételeztük, 
hogy jól becslik a jövőben várható hozamokat is. Ez az intervallum azért ilyen rö-
vid, mert a hazai tőkepiac még fejlődőben van és rendkívül érzékeny. 

A figyelembe vett részvények a következők: Allied Deals Elcond (Zilah), 
Azomures (Marosvásárhely), Transilvania Bank (Kolozsvár), Rulmentul (Brassó), 
Terapia (Kolozsvár), Astra Vagoane (Arad), Panegrano (Kolozsvár), Prodvinalco 
(Kolozsvár), Sinteza (Nagyvárad), UAMT (Nagyvárad). 

A valós piaci eredmények valószínűleg az itt bemutatottaknál sokkal drasztiku-
sabb képet festenek, mert a virtuális modell egy igen leegyszerűsített világot ábrá-
zol. Azonban már az itt tapasztaltak is figyelemre méltóak. 

A határportfoliók halmazát úgy állapítottuk meg, hogy adott hozamhoz megkeres-
tük a minimális szórást. Ezeket a hozamokat 50% és 125% értékre vártuk, mert a 
portfolió éves hozama 82,2% volt. A két hozam mellett két olyan portfoliót alkot-
tunk, amelyek a határportfoliók halmazán helyezkedtek el, és ezek lehetséges kom-
binációi alkotják a határportfoliók halmazának egészét. 

Feltételezve, hogy a 181 napos kockázatmentes állampapírok hozama éves szinten 
43%, és szórásuk nulla, ezért a nulla szórású és 43% hozamú pontból kiindulva 
határoztuk meg a tőkepiaci egyenes egyenletét (meredekségét). 

Ennek a tőkepiaci egyenesnek a határportfoliók halmazának érintési pontjában 
határoztuk meg azt a portfoliót, amely ezen a piacon a piaci portfoliót jelöli, és egy 
haszonmaximalizáló befektető ennek és a kockázatmentes értékpapírnak a kombi-
nációját alkalmazva érheti el a lehető legmagasabb hasznossági szintet (1. ábra). 

Ez a piaci portfolió 145,7% várt éves hozamot produkált 57,8%-os szórás mellett. 
Ez azt jelenti, hogy a választott piac magas hozammal kecsegtet ugyan, de rendkívül 
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magas szórás mellett. Végül a kapott piaci portfolióra a tíz figyelembe vett részvény 
esetén a következő súlyarányokat kaptuk meg (5. táblázat): 

5. TÁBLÁZAT 
Részvények súlya 

(Weight of the Shares) 
ELCOND AZO TVL RBR TER ASV PAN PRODVIN STZ UAM 

-0,14738 0,4542 0,0181 -0,0299 0,08838 0,32778 0,34105 0,15945 -0,25392 0,0422 

Forrás: Saját számítás. 

1. ÁBRA 
Határportfoliók halmaza és az optimális portfolió 

(The Set of Marginal Portfolios and the Best Portfolio) 

Forrás: Saját számítás. 

Mivel a tőzsde-mozgás a gazdaság tükörképe lehetne, láthatjuk, hogy napjainkban 
még igencsak kockázatos romániai portfolió befektetéseket eszközölni. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN TRANSYLVANIA  

ANDREA BALLA 

Economists state that from the revolution Romania is in a continuous crisis both in 
economic and political terms. In the years past, the stop-go type economic policy shocked the 
economy again and again, the reforms remained slow or even unrealized. Contrary to all 
expectation the new government came to power in 1996 and was unable to accelerate the 
transformation. 

The amount of the foreign investments to Romania is still one of the lowest in the region. 
However by the means of a consistent and reliable environment it is possible to attract the 
foreign investors who can promote the economic development.  

In my lecture I will show the pattern of the investments from the European Union in 
Central-Eastern Europe, what were the causes of the success and the weaknesses of the 
different countries. 

Finally, I will show a portfolio model, to determine the optimal portfolio for a potential 
investor in Romania, if he or she would concentrate on the region of Transylvania. 

The new capital is really important not only because it would create jobs and encourage 
economic growth but also it would support the integration policy into the EU. 
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A SZÉKELY KÖRVASÚT REGIONÁLIS HATÁSAI 

(Regional Effects of the Szekler Circle Railway) 

KÁNYA JÓZSEF 

Mintegy hat évvel az első angliai vasútvonal megnyitása után, 1836-ban került sor 
az első magyar vasúti koncepció megfogalmazására (Egyed 1981). A törvény ér-
telmében a Magyar Királyság területén országos vasúthálózatot kívántak kiépíteni. 
Az első vonalakat 1848-ig átadták a forgalomnak (pl. Bécs–Pozsony–Budapest), de 
ezek még Erdélyt sem érintették, nemhogy a Székelyföldet. 

1848-ban Széchenyi István lett az első felelős magyar kormány közmunka és köz-
lekedési minisztere. Széchenyi vasútépítési koncepciójában már szerepelt az erdélyi 
és ezen belül a székelyföldi vasút kiépítése. A tervezett országos négy fővonal kö-
zül az egyik a Maros és a Nagyküküllő völgyén keresztül, Marosvásárhely–
Székelyudvarhely–Gyimes irányában haladt volna át a Székelyföldön, sőt Galati 
irányában összeköttetést biztosított volna a Fekete-tengerrel. A korábbi gyakorlattól 
eltérően Széchenyi javasolta, hogy a magyar vasútépítést központosított országos 
felügyelet alatt végezzék.1  

A forradalom idején azonban nem volt lehetőség a vasúti koncepció gyakorlatban 
való megvalósítására. 

A szabadságharc leverése után Bécs elfogadta Széchenyi koncepcióját, de első-
sorban a Bécs környéki területekre helyezték a hangsúlyt, azonban ez is csak  
1854-ig tartott, mert a kincstár kimerült, és kénytelen volt szabad utat engedni a 
magánbefektetéseknek. Ebben az időszakban egy újabb Erdélyt érintő fővonalat 
vázoltak fel Nagyvárad–Királyhágó–Kolozsvár–Brassó–Bodzai-szoros–Galati irá-
nyába. Ez csak súrolta volna a Székelyföldet. Természetesen más koncepciók is 
születtek, de ezek közül 1867-ig egy sem vált valóra. 

1867-tel új fejezetéhez érkezett a magyarországi és ezen belül az erdélyi vasútépí-
tés. A kiegyezés alkalmával az új magyar dualista államban a közlekedési ügyeket 
mind a két ország önállóan intézhette. Ez az időpont azért jelentett fordulópontot 
Székelyföld életében, mert Andrássy Gyula kormányába Mikó Imrét nevezte ki a 
közmunka és közlekedési miniszternek. Mikó Imre koncepciójában a vasútépítést 
vegyes rendszerben képzelte el, állami és magánfinanszírozásban, tapasztalva, hogy 
a korábbi időszakban a magántársaságokat kizárólag a partikularizmus jegyében a 
gazdasági érdek motiválta. Az erdélyi gróf programjában tűnik fel először az „olcsó 
vasutak” kérdése (helyi érdekű vasutak). A miniszteri program külön foglalkozott 
Erdéllyel, a fővonalon kívül még további fejlesztéseket irányoztak elő. Ezek a fő-
vonalból ágaztak volna szét Szeben, Marosvásárhely, Székelyföld és Beszterce 
vidékének irányába (Magyarország… 1867) 
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Végül Erdélyben két fő vonalat építettek ki 1867–1873 között (Nagyvárad–
Kolozsvár–Tövis–Segesvár–Brassó, valamint Arad–Déva–Gyulafehérvár–Tövis–
Segesvár–Brassó), 1873-ban azonban bekövetkezett a pénzügyi válság. A megépí-
tett fővonalak elkerülték a Székelyföldet, annak ellenére, hogy Orbán Balázs 1872-
ben képviselőházi beszédében hangsúlyozta, hogy a műszaki tervek szerint az észa-
ki, erdélyi fővonalnak érintenie kellett volna a Székelyföldet is. A fővonalakból 
ágaztak ki később a mellékvonalak, amelyekre árufelhordó szerep várt. Ez a folya-
mat az 1880-as évektől datálható, ekkor kezdett a vasút fontos szerepet játszani az 
erdélyi polgárok életében, elkezdődött a „helyi érdekű” vasutak építése. 

„Helyi érdekű” vasutak Európában először Skóciában épültek, általában periférián 
elhelyezkedő területeken, ahol gyenge a gazdaság teljesítőképessége, a teljes körű 
finanszírozás nehezen megoldható. Magyarországra Hollán Ernő mérnök-ezredes 
„hozta be”, aki 1848-as emigránsként Franciaországban tanulmányozta a helyi 
érdekű vasutak rendszerét, melyek lényege az, hogy lehetőleg helyi társulatok épít-
sék, akiknek érdekében áll a térség gazdaságának a bekapcsolása az országos és 
kontinentális kereskedelembe. Így lehetett elérni, hogy a költségek nagy részét 
alternatív megoldásokkal lefaragják: nagyon olcsón adták el a kisajátított földeket, 
az építkezésnél helyi kavicsot, követ, fát használtak, a helybeli munkások otthon 
étkeztek, aludtak, olcsóbban dolgoztak (Hollán 1864). Nem utolsó sorban a magyar 
állam is támogatta a helyi érdekű vasutak építését, a közlekedési tárca részletfizetési 
kedvezményt adott ha magyar gyáraktól vásárolták a vasúti síneket. 1875-ben meg-
született az első törvény Magyarországon, amely lehetővé tette az olcsó vasutak 
építését2. 1880-ban újabb törvényt szavaz meg az országgyűlés, konkrétan megfo-
galmazva az olcsó vasút fogalmát: „vagyis oly vasutak, melyeknek fő célja, hogy az 
illető vidék forgalmi és közgazdasági igényeinek megfeleljen”3.  

A székelyföldi vasútépítés halaszthatatlan volt úgy gazdasági, mint társadalmi, sőt 
védelmi szempontból. A Székelyföld, mivel Erdély keleti, délkeleti részén helyez-
kedik el, történelme folyamán mindig egy perifériális régiónak számított úgy föld-
rajzi, kulturális, mint gazdasági, etnikai értelemben, de ugyanakkor összekötő ka-
pocs volt a Moldvai Fejedelemség és később a Román Királyság között. A stratégi-
ai fontosságot egyrészt az indokolta, hogy az 1870-es évek elejére Románia 
Ploiestitől Pascanig a Kárpátok mentén kiépítette a vonalait, ezzel szemben a Szé-
kelyföldön még csak a marosvásárhelyi szárnyvonal létezett. 1848 előtt Székely-
földről inkább Erdély központi területei felé (Nagyenyed, Gyulafehérvár, Kolozs-
vár) vándorolt ki a lakosság, az Unió után azonban inkább Budapest felé gravitált. 
A székelységnek az a része, amely nem földműveléssel, hanem inkább iparral és 
kereskedelemmel foglalkozott Moldva és Oláhország irányába vándorolt. Ebben az 
időszakban a Románia felé vándorlás munka és élelemszerzés céljából meghaladta 
a szokásos határ menti népmozgásokat, sőt közvetítők útján bonyolódott. A fenti 
folyamatok a múlt század végére felerősödtek, tarthatatlanná vált a régió gazdasági, 
szociális állapota. A térség elmaradottságának az volt az oka, hogy távol feküdt a fő 
közlekedési, kereskedelmi útvonalaktól, a vasút teljes hiánya és az utak rendkívül 
rossz állapota miatt nem tudott bekapcsolódni a gazdaság vérkeringésébe. Az elma-
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radottság felszámolását, a térség fejlesztésének kiindulópontját a vasút építésétől 
remélték.  

Az elsődleges cél az volt, hogy a vasútépítés révén Székelyföldön olyan ipart te-
remtsenek, amely helyben biztosítja a lakosságnak a megélhetést. Ennek érdekében 
a székelyföldi termékeknek belföldön kellett volna biztos piacot teremteni, amelyet 
nem kezdhet ki a külföldi konkurencia és vámpolitika.  

Az erdélyi vasútépítés az 1870–1915-ös időszakot öleli fel, amely egyben a Szé-
kely körvasút építésének idejét is jelenti. Azért datálható a körvasút építése már az 
1870-es évektől, mert az erdélyi északi fővonal (Nagyvárad–Kolozsvár–Tövis–
Segesvár–Brassó) és egyben a körvasút részét képező Tövis–Marosújvár szakaszt 
1871-ben adták át. Ehhez az időponthoz köthető a Marosújvár–Marosvásárhely 
szakasz átadása is. 

Egy évvel később 1872-ben elkészült a Tövis–Küküllőszeg–Kiskapus–Segesvár–
Héjjasfalva szakasz, amely az erdélyi déli fővonal (Arad–Déva–Gyulafehérvár–
Tövis–Segesvár–Brassó) részét képezte. 1873-ig a déli fővonalat egészen Brassóig 
kiépítik, amely tulajdonképpen a körvasút egyetlen kelet–nyugat irányultságú déli 
vonalát képezi Tövis–Segesvár–Brassó vonalon. Az 1873-as év egyben a körvasút 
első építési szakaszának a végét jelenti. Ezek a vonalak állami támogatással épül-
tek, ezt bizonyítja az a tény is, hogy az 1873-ban bekövetkező pénzügyi válság után 
szinte tíz évet kellett várni (az 1888-ban átadott rövid Héjjasfalva–Székely-
udvarhelyi szárnyvonalat leszámítva) a következő vonal átadásáig. Erre az időszak-
ra tehető egy rövid, de fontos szakasznak a megépítése. 1879-ben Brassótól leágaz-
va Bukarest irányában összekötik a magyar vasúthálózatot a Román Királysággal. 
A románok már korábban kiépítették a vonalat a magyar–román határig. A magyar 
kormány a pénzügyi nehézségek ellenére kénytelen volt az összeköttetést megte-
remteni, nemcsak kereskedelmi, stratégiai megfontolásokból (a Tömösi-szoroson át 
felvett kapcsolat a legrövidebb utat jelentette a román főváros felé), hanem azért is, 
mert erre a Román Királysággal megkötött nemzetközi szerződés kötelezte. Brassó 
és Bukarest összekötése tulajdonképpen azt jelentette, hogy a külkereskedelem egy 
része erre a vonalra helyeződött át a Temesvár–Versec–Báziás (1867 előtt) és a 
Temesvár–Lugos–Karánsebes–Orsova (1868–1887) vonalról. A Temesvár–Versec–
Báziás vonal nem véletlenül épült ki a kiegyezés előtt. Egyértelműen birodalmi 
érdekeket szolgált, itt tudták a legkönnyebben bekapcsolni a gazdaság vérkeringé-
sébe Resicabánya nyersanyagát és a bánsági svábok termékeit. Ez teljesen termé-
szetes, ha csak a bánsági régió érdekeit tartjuk szem előtt, de mivel a határ más 
szakszán (a Kárpátok teljes vonalán) nem volt biztosítva az összeköttetés a Román 
Királysággal, a báziási és orsovai vasúti határátkelő szívóhatása egész Erdély terü-
letén érezhető volt. A Székelyföldet keletről határoló Kárpátok hágóján vezettek 
utak a keleti szomszédokhoz, amelyeket évszázadokon keresztül használtak, de a 
Tömösi-szoroson Bukaresttel biztosított vasúti összeköttetés ezek jelentőségét loká-
lissá változtatta. A hágókon átvezető régi kereskedelmi útvonalak ezek után csak a 
környéken lakók napi kapcsolatait szolgálták. Ezt a tényt a korabeli Székely Műve-
lődési és Közgazdasági Egylet is fájlalta, szerintük Budapestről a legrövidebb úton 
a Fekete-tengert Nagyvárad–Kolozsvár–Marosvásárhely–Okna–Galati irányában 
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lehetett volna elérni. Így lehetett volna az osztrák államvasutak baziási és Turnu 
Severin-i hegemóniáját feloldani. Ez is bizonyítja, hogy a vasút fel, de ugyanakkor 
le is tud értékelni egy térséget.  

1891-ben a Brassó–Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely szakasz átadásával meg-
kezdődik a székely körvasút építésének második fázisa. Ez a szakasz már helyiér-
dekű vasútként, helyi társaságok finanszírozásával épült.  

A fenti szakasz átadása után, az 1890-es évek első fele többféle elképzelés, állás-
pont ütköztetésének az időszaka. Természetesen a parlamentben is napirendre került 
a probléma, az egyes képviselők saját választókörzetük szerint érveltek, amikor a 
vasút irányvonaláról volt szó.  

1891-ben a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara is közzétette a program-
ját, amelyben szerepelt, hogy a térség gazdasági problémáinak a megoldását a vasút 
kiépítésével kell kezdeni. Az Iparkamara vasútépítési stratégiájának az alapja a 
kelet–nyugati irányultság (ezzel tulajdonképpen visszanyúlnak Széchenyi István 
koncepciójához) (A marosvásárhelyi…1892). 1892-ben, egy feliratban Lukács Béla 
kereskedelmi miniszternek felvázolják a térség gazdasági problémáit. Ezeket csak 
úgy lehetett volna orvosolni, ha a térséget fővonalakkal hálózzák be, majd ehhez 
kapcsolódnának a helyi érdekű vonalak (pl. Apahida–Marosvásárhely–Héjjasfalva, 
Szászrégen–Maroshévíz–Piatra Neamt, Parajd–Gyimes–Tirgu Ocna). A Kamara a 
Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda–Madéfalva–Gyimesbükk vonalat elhibázottnak 
tekinti, mert nem kelet–nyugat irányultságú. 1892. július 11-én Wekerle Sándor 
pénzügyminiszter és a közlekedési tárca vezetője között egyeztetések zajlottak a 
vonalak irányáról, valamint a kivitelezéshez szükséges tőkéről. Közös álláspontként 
a Sepsiszentgyörgy–Szászrégen és a Csíkszereda–Székelyudvarhely vonal kiépítése 
kapott prioritást. Ez azonban a nehéz terep miatt rendkívül költséges lett volna, a 
munkálatok is elhúzódtak volna, így egy időre lemondtak róla (ha elkészült volna, 
Kelet-Közép-Európa legmagasabban fekvő vasútja lett volna). Ezt követően a köny-
nyebb terepet választották, az Olt völgyében a Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda–
Madéfalva–Gyimes vonal kiépítésére helyezték a hangsúlyt. 1892. december 13-án 
lebonyolították a közigazgatási bejárást, kijelölték a vasút nyomvonalát. 1895. már-
cius 13-án a képviselőház tárgyalta és elfogadta a Lukács Béla kereskedelmi mi-
niszter által benyújtott törvényjavaslatot. Döntés született arról, hogy a Sepsiszent-
györgy–Madéfalva közötti szakaszt, valamint a gyimesi szárnyvonalat 1897. no-
vember 17-ig a közforgalomnak átadják. Tárgyalások kezdődtek a Közmunka és 
Közlekedési Minisztériummal az előmunkálati engedélyek kiadására. A MÁV 
megkapta a tervek elkészítésének az engedélyét, a vonal megépítése az új kereske-
delmi miniszterre hárult. A szokásostól eltérően az állam vette kézbe a vasút építé-
sét, az 1891. XL. tc. értelmében. Ez a törvény a magyar–román vasúti csatlakozás-
nak a gyimesi szoroson történő létesítését írta elő. Ennek a vonalnak a megépítse 
fontos volt nemcsak kereskedelmi, hanem stratégiai szempontból is. A gyimesi 
vonal nemcsak a technikai megoldások szempontjából, de a költségeket tekintve is 
Magyarország egyik legdrágább vasútvonalának számított, mert át kellett törni az 
Olt és a Tatros vízválasztóját. Az állam azért volt kénytelen kezébe venni a vasút-
építés finanszírozását, mert a korabeli vicinális vasúttörvény alapján épült vasutak 



TÉT XIV. évf. 2000  2–3 A székely körvasút regionális… 
 

 

259 

nem részesültek állami kamatgaranciában. Az engedély-okmányban a helyi érdekű 
vasutakra kiszabható tarifák, a befektetett építési költségek kamatozását nem bizto-
sították. Ilyen feltételek mellett, figyelembe véve a térség gazdasági elmaradottsá-
gát, természetes, hogy sem a hazai, sem a külföldi bankok, sem a magánbefektetők 
nem vállalták a kockázatot. Csak azok a vidékek tudták önerejükből fedezni a helyi 
érdekű vasutak építését, amelyek gazdaságilag prosperáltak, törzsrészvényeket, 
elsőbbségi kötvényeket tudtak kibocsátani, ily módon biztosítva a befektetéshez 
szükséges tőkét.  

 A második építkezési láz tulajdonképpen 1896-hoz köthető, ami nem véletlen, 
hiszen ekkor az ország a milleniumi megemlékezésekre készült. Az építkezéseket 
Erdély-szerte igyekeztek időben befejezni. Minden terület törekedett arra, hogy a 
század nagy vívmányából, az életet jelentő vasútból részesüljön. 1896-ban adják át 
a forgalomnak a Marosvásárhely–Szászrégen szakaszt is. 1896 októberére a Sepsi-
szentgyörgy–Csíkszereda–Gyimes vonal is elkészül. Átadására azonban csak 1897. 
április 4-én került sor. Ugyancsak a milleniumhoz köthető a Küküllőszeg–Sóvárad 
vonal átadása 1898-ban. Ezt követően egy újabb 7 éves időszak következett, ez alatt 
az építkezések szünetelnek. 

Az újabb építkezési hullámot az Államvasutak indította el 1905-ben. Ez egyben a 
körvasút építésének harmadik szakasza. 1906-ban átadták a forgalomnak a 
Szászrégen–Déda, Sóvárad–Parajd, 1907-ben a Csíkszereda–Gyergyószentmiklós 
szakaszt, ez utóbbinál áttörve az Olt és a Maros vízválasztóját. 1907-ben 
Kézdivásárhelyről Bereckig megközelítették az Ojtozi-szoros irányában a magyar–
román határt. 1909-ben a Maros mentén Gyergyószentmiklós és Déda között végül 
bezárult a Székely körvasút, kialakult a végleges vonalvezetése. 1915-ben még 
átadták a Marosvásárhely–Parajd szakaszt, és ezzel a székelyföldi vasútépítés véget 
ért. Sajnálatos módon ez az időszak még napjainkban is tart. 

A bemutatott vasútvonalak alapján láthatjuk, hogy a vonalvezetés Erdély-szerte az 
ősi közlekedési folyósokat követte, a fővonalak iránya a folyóvölgyekhez igazodott.  

A székely körvasút összeköttetést teremtett a székely vármegyék között, bekap-
csolta ezeket az erdélyi fővonalakba. A körvasút jellegéből adódóan, valamint a 
transzverzális vonalak csaknem teljes hiánya miatt az egyes székelyföldi városok 
közötti közvetlen kapcsolat csak nagy kerülők árán jöhetett létre.  

A székely körvasúttal nem voltak megelégedve sem az utazók, sem az áruterme-
lők, hiszen csak nagy kerülővel, jelentős időveszteséggel, költségekkel jutottak 
Csík, Gyergyó, Udvarhely termékei a fővonalakra és ezáltal a nagyvárosok piacaira. 
Udvarhelyről–Marosvásárhelyre 243-km-t kellett vonatozni (ez érvényes a csíki, 
gyergyói, udvarhelyi, termelőkre is) (Szász 1987).  

A transzverzális vonalakat mindenképpen ki akarták építeni, ennek érdekében az 
1902. augusztus 28–30-án Tusnádfürdőn tartott Székely Kongresszuson több javas-
latot dolgoztak ki az újonnan építendő vasútvonalakról, melyek a következők vol-
tak: 

1) Kolozsvár–Marosvásárhely között Apahida irányába, 
2) Marosvásárhely–Székelyudvarhely között Székelykeresztúr, Gagy, Bözöd, 

Erdőszentgyörgy irányába, 
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3) Székelyudvarhely–Csíkszereda között (a kiépült vonalon 294 km, tehát a me-
netidő 1 nap. A rövidebb út, a Hargitán át 50 km, vasúton 1 óra 7 perc lett 
volna), 

4) Székelyudvarhely–Sepsiszentgyörgy között (Brassó felé 191 km, fél nappal 
hosszabb, mintha elkészült volna a Homoród–Barót–Málnás vonal, amely 92 
km, tehát 1 óra 30 perc lett volna), 

5) Székelyudvarhely–Gyergyószentmiklós között (a Bucsin tetőn áthaladva csak 
64 km, de csak öt községet kapcsolt volna be, így nem volt gazdasági jelentő-
sége), 

6) Szászrégen–Székelyudvarhely–Sepsiszentgyörgy között Nyárádremete, Parajd, 
Korond és Sepsibükszádon keresztül, 

7) Sepsiszentgyörgy és a magyar országhatár, Uzon felé (1 nap gyalog, vasúton  
1 óra), 

8) Sepsiszentgyörgy–Földvár között is terveztek bekötővonalat, ez felszabadítot-
ta volna Csíkot és Háromszéket Brassó gazdasági nyomása alól (Borszéki 
1905). 

A fentiekben felsorolt lehetséges változatok közül talán a legfontosabb a 
Székelyudvarhely–Csíkszereda és Marosvásárhely–Székelyudvarhely–
Sepsiszentgyörgy vonal kiépítése, amellyel létrejöhetett volna az egységes Székely-
föld és a székelyföldi gazdasági egység.  

Az említett kongresszuson foglalkoztak a székely vasút keleti irányba, Moldva 
felé való kiépítésével is, amely közvetlen összeköttetést biztosított volna a Fekete-
tengeri kikötőkkel. Borszéki Soma négy indítványt vázolt fel, miközben rámutatott 
arra, hogy a Fekete-tenger közelségének előnyeit, az elhanyagolt székely ipar és 
kereskedelem érdekeit csak a nemzetközi vonalak kiépítésével lehet érvényesíteni. 
Terve alapján Székelyudvarhelyt mint központot összeköttetésbe kellett volna hozni 
Piatra Neamt felé Odesszával, Gyimes felé Szulinával, Buzau felé Constantaval, és 
Nagyszeben felé Várnával (Borszéki 1905). 

A fenti vonalak közül sajnos egy sem valósult meg, elsodorta az első világháború 
kitörése és az Osztrák–Magyar Monarchia széthullása. 

A XIX. század második felében, a vasút megépítését megelőző időszakban a Szé-
kelyföld, a székely medencék gazdaságát viszonylagos elmaradottság jellemezte. 
Az okok a földrajzi elszigeteltség és a természeti adottságok alacsony kihasználtsá-
ga. Az iparosodás a szomszédos régióban elsősorban a szászok által lakott területen 
bontakozott ki, nem véletlenül, mivel itt régi hagyományokkal rendelkeztek, és a 
vasút is korábban éreztette jótékony hatását, mivel hamarabb épült ki a dél-erdélyi 
területeken. Mire a Székelyföldön is kezdett a vasút hatása érvényesülni, a szászok 
behozhatatlan előnyre tettek szert. 

A székelyföldi ipar egyoldalúságát jellemezte, hogy a kezdetleges fafeldolgozás 
mellett, amely a kivitel abszolút többségét adta, alig néhány gyár létezett. A keres-
kedelmet a feldolgozóipar hiánya miatt a nyersanyagok és a feldolgozatlan termé-
kek kivitele és a késztermékek behozatala jellemezte (néhány kivételtől eltekintve 
sajnos napjainkban is ez az uralkodó tendencia).  
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A székely körvasút fokozatos kiépítése változtatott az addig fennálló helyzeten. 
A vasút megjelenése a Székelyföldön is magával hozta a háttéripar kialakulását 

(fakitermelés, fafeldolgozás, kőbányászat, szénbányászat, vasipar, közlekedési 
gépipar) és a munkaerő belső piacának fejlődését az áruforgalomba való fokozot-
tabb bekapcsolás révén. 

A vasút megjelenésének, fejlődésének köszönhető a kiszélesedő belső piac, a kül-
ső piacok könnyebb elérése, a mezőgazdasági és ipari jellegű területek összekap-
csolása. A vasút a területi különbségek ellenére meghatározta az egységes nemzeti 
piac kialakulását. A jobb közlekedési feltételek következtében a piacok kitágultak, a 
termékek Moldván és Havasalföldön keresztül eljutottak Török- és Görögországba, 
a vasút nem utolsó sorban szerepet játszott a székelyföldi városok alapiparosodásá-
ban (a helyi szükségletek kielégítésében). 

A vasút jelentősége megmutatkozik az ipar térhódításában, a gazdasági és kulturá-
lis kapcsolatok szorosabbá válásában, a turisztika robbanásszerű fejlődésében. A 
mai fürdőhelyek közül szinte mindegyik abban az időben épült ki: Borszék, 
Maroshévíz, Tusnádfürdő, Homoródfürdő, Parajd, Szováta. A turizmus fejlődése 
főleg Tusnádfürdő gyors fejlődésében mérhető le. A vasút megnyitása (1897) után 
néhány év alatt nemzetközi hírnévre tett szert, modern fürdőépületekkel, villákkal, 
vendéglőkkel turisztikai centrummá épült. 

A dualizmuskori fejlődés sajátosságai közé tartozott, hogy visszaszorult a kézmű-
ipar. A városodáshoz hozzájárult a polgári közigazgatási intézményhálózatnak a 
letelepítése. A városok fejlődését kedvezően befolyásolta (Gyergyószentmiklós és 
Kézdivásárhely kivételével) az, hogy a megyeszékhelyeken összpontosult az összes 
fontos hivatal, pl. a vármegye törvényhatósága, a királyi törvényszék és ügyészség, 
telekkönyvi hatóság, számvevőség, posta, telefon, távirdahivatal. 

1890 után részben a hivatalos közbelépésnek és a kedvező gazdasági légkörnek 
köszönhetően a kisipar mellett egyre több nagyvállalat jelent meg: 
− Marosvásárhely – 35 db: téglagyár, gázgyár, sörgyár, cukorgyár, hét építkezési 

vállalat, bútorgyár, kőolajfinomító, vasöntöde. 
− Kézdivásárhely – 17 db. 
− Sepsiszentgyörgy – 9 db 
− Udvarhely – 5 db 
− Csíkszereda – 2 db 
− Gyergyószentmiklós – 2 db 
A gazdasági fellendüléssel párhuzamosan megfigyelhető a kisipar egyes ágazatai-

nak a megszűnése. Néhány ágazat nem bírt alkalmazkodni a tőkés piaci versenyhez. 
A Székelyföldre osztrák, cseh, magyar nagyipari vállalatok olcsó áruinak tömege 
tört be a nyitott kapuk elve alapján. Ezzel a jelenséggel a kis mennyiségben termelő 
kisipari vállalatok nem tudták felvenni a versenyt. 

A vasútépítésnek volt rövid távú, közvetlen hatása is, mert ideiglenes munkalehe-
tőséget biztosított a lakosságnak. Ennek ellenére, érdekes módon a székely vasutak 
építésénél a munkástömeg elég vegyes összetételű volt, horvátok, bosnyákok, né-
metek, olaszok vettek részt a munkálatokban. A kőépítkezéseket olaszok végezték. 
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Közülük sokan le is telepedtek a környező településeken, ezt bizonyítják a Fábián, 
Biscontini családnevek. Az idegen munkások jelenléte jelzi, hogy vagy nem voltak 
megfelelő szakemberek a Székelyföldön, vagy a nagyméretű munkanélküliség 
ellenére a helyi lakosság nem nagyon használta ki a munkalehetőségeket. Többnyi-
re csak beszállítóként dolgoztak, ezért kellett idegen munkaerőt alkalmazni. 

Az építkezések nyersanyagszükségletei fellendítették a helyi termelő ipart. A faki-
termelés, a Székelyföld legjövedelmezőbb üzleti tevékenysége sem képzelhető el 
vasutak nélkül, hiszen a századfordulóra a nagytőkéjű társaságok a nagyüzemi 
kitermelést honosították meg. Becslések szerint a népesség fele valamilyen formá-
ban az erdőből élt, az erdők kitermelésénél ők adták a favágókat, fuvarosokat. A 
nagyipari kitermelés a vasutakkal kezdődött, habár addig is jelentős mennyiségű fát 
úsztattak le a Maroson, vagy tutajoztak Romániába. A vasút, nemcsak mint szállító 
befolyásolta az erdőkitermelést, hanem az első nagyfogyasztó is volt a talpfák iránti 
igényével. 

Az építkezések fellendítették a régió élelmiszeriparát (szesz- és malomipar). A 
külvilággal való szorosabb kapcsolat kialakítása változást idézett elő a székely 
társadalom életmódjában, úgy az ételek fogyasztása, mint a ruházkodás terén. 

A vasutak megjelenése maga után vonta a vasútállomásra vezető utak modernizá-
lását. Élénk építkezés bontakozott ki a székely városok közül a vasúthoz közel 
fekvő helységekben. Az épülő vasút hatására, pl. Csíkszeredában az építkezési 
engedélyek megháromszorozódtak az előző időszakhoz képest (A marosvásár- 
helyi… 1896). A vasúthoz közel fekvő telkek árai megnőttek, áruraktárak, iparválla-
latok létesültek. 

A századfordulón a székelyföldi városok egy modern polgári város képét mutat-
ták: kórházak, modern bérházak, közművelődési és közigazgatási intézmények 
nőttek ki a földből. 

A vasúthoz köthető a közúti forgalom és a közszolgáltatások első helyi rendeleti 
szabályozása. Sor került az országos telefonhálózatba való bekapcsolásra, a városi 
közvilágítás létesítésére, a vízvezetékrendszer és csatornázás kiépítésére. Csíksze-
reda esetében a vasúthoz köthető a város első közparkjának (Erzsébet-park) és te-
niszpályájának megszületése. 

A székelyföldi városok azonban továbbra is elsősorban közigazgatási, kulturális 
és kereskedelmi központok maradtak. Kivétel Marosvásárhely, amely ipari köz-
ponttá nőtte ki magát. Itt 1910-ben már 19 magánvállalat működött, és a lakosság 
száma elérte a 25 517 főt. 1910-re a lakosság lassú növekedése figyelhető meg 
Székelyudvarhelyen (10 244 fő) és Sepsiszentgyörgyön (8665 fő) is (Egyed 1981, 
288). 

A fentiekben felvázolt pozitív hatások ellenére a Székelyföld, mivel viszonylag 
későn (mintegy 50 évvel a vasút Magyarországon való megjelenése után) jutott 
vasúthoz megőrizte gazdasági elszigeteltségét, kimaradt a fellendülő regionális és 
nemzetközi kereskedelemből, a székelyek továbbra is többnyire lokális piacaikra 
termeltek. Székelyföld, főleg annak keleti része földrajzilag (és gazdaságilag) távol 
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esett a Brassó–Nagyszeben–Kolozsvár–Marosvásárhely városok által közrezárt 
területtől, Erdély centrumtérségétől.  

A vasút jelentős mértékben hozzájárult a Székelyföld modernizálásához, városai-
nak fejlődéséhez. A régió a vasút révén kapcsolódott be, ha szerény mértékben is a 
modern árutermelésbe, ez nyitott utat a modern Európa felé, de ugyanakkor nem 
jelentette a gazdasági és társadalmi problémák megoldásának kulcsát. Továbbra is 
jelentős volt a kivándorlás a Kárpátokon túlra és az Amerikai Egyesült Államokba. 

Sajnálatos módon napjainkban is tipikusan azokkal a problémákkal kell megküz-
denie a Székelyföldnek, mint a múlt század végén és a jelen század elején, csak más 
dimenzióban (földrajzi elszigeteltség, az utak rossz állapota, a természeti erőforrások 
nem megfelelő kihasználása). A székelyföldi modernizáció az első világháború és a 
Monarchia összeomlása miatt nem tudott befejeződni. Ahhoz, hogy az akkor meg-
szakadt modernizáció tovább folytatódjon, a múlt század végi struktúrákhoz kell 
visszanyúlni, ezekre szervesen építkezve lehet újra elindítani a régió fejlesztését.  

A vasúthálózat napjainkban is ugyanaz, mint a század elején, a transzverzális vo-
nalakat máig sem sikerült kiépíteni. Figyelembe véve az eddigi gyakorlatot és az 
ország jelenlegi gazdasági állapotát, nem remélhető, hogy ezek a vonalak a közel-
jövőben kiépülnek. 

A transzverzális vonalak hiánya miatt a múlt században sem volt és napjainkban 
sincs biztosítva a székely „székek” közötti összeköttetés, ezért a Székelyföldnek, 
mint régiónak a kor kihívásainak megfelelő belső kohéziójáról, gazdasági egységé-
ről nem beszélhetünk.  

A belső összekötő vonalak hiánya miatt most is elenyésző a „székközpontok” kö-
zötti belső regionális áruforgalom, ami inkább a nagy vasúti csomópontok felé 
gravitál. 

A Székelyföldön áthaladó nemzetközi autópálya sem jelentene alternatívát, hisz 
remélhetőleg a közeljövőben a turizmus lesz a régió húzóágazata, a levegő tisztasá-
gának megőrzése elsőrendű feladat. (Ha a gyergyói és a csíki medencén hosszanti 
irányban végighaladna egy autópálya, főleg a téli időszakban a medencékben je-
lentkező hőmérsékleti inverzió, hosszantartó köd miatt lerakodó motorgáz belátha-
tatlan környezeti és egészségügyi katasztrófát okozna.) 

Rövid távon egyetlen lehetséges megoldás a meglévő bekötő utak teljes felújítása, 
újra építése, amelyeken 30–45 perc alatt el lehetne érni Segesvár és Brassó irányá-
ban a még kiépítésre váró autópályát. Nem utolsó sorban fontosnak tartjuk a finom 
infrastruktúra fejlesztését, a számítástechnikai, telekommunikációs rendszerek ki-
építését, hiszen ez a jövő század húzóágazata, az információ gyors áramlása helyet-
tesítheti a fizikai mozgást. 

A légi közlekedés is jelenthetne alternatívát, amennyiben a brassói nemzetközi 
repülőtér kiépülne, és a marosvásárhelyi bővítené szolgáltatásait. A két város a 
Székelyföld bármelyik részéről 100–150 km-es vonzáskörzeten belül megközelíthe-
tő. Természetesen ehhez szintén szükség van a kiváló minőségű bekötő utakra. 
Azonban a Székelyföldön még egyelőre fölösleges repülőteret építeni, nincs utas-
forgalom és a gazdaság sem olyan erős, hogy el tudna tartani egy repülőteret. 
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REGIONAL EFFECTS OF THE SZEKLER CIRCLE 
RAILWAY 

JÓZSEF KÁNYA  

Some six years after the opening of the first railway line in England, the first Hungarian 
railway plan was being drawn up. The law stated that a national railway network must be 
built in the territory of the Kingdom of Hungary. The first lines were opened up in 1848 (e.g. 
Wien–Bratislava–Budapest) but these didn’t reach Transylvania not to mentioned Székely-
föld (the Hungarian minority populated region in Transylvania). Székelyföld is situated in the 
eastern or south-eastern part of Transylvania and was always a peripheral region in its history 
in geography, culture, economics and ethnicity. On the other hand it was a connecting link 
between the Kingdom of Hungary and the Principality of Moldavia and afterwards the King-
dom of Romania. The building of the Transylvanian railway covers the period of 1870–1915, 
which was also the term of the building of the Szekler circle railway. The Szekler circle 
railway created a connection between the Szekler counties and to the Transylvanian main 
lines. The gradual building of it changed the existing situation in many ways. It contributed 
to the formation of the background industry (logging industry, quarry operation, coal mining, 
iron industry, and transportation engineering industry) and the development of the internal 
labour market through the joining of the region to the circulation of commodities.  

The expanding internal market, the improvement of access to external markets and the 
connection between the agricultural and industrial areas are owed to the appearance and 
development of the railway. Despite the spatial differences it determined the formation of the 
common national market. Goods could reach the markets of Turkey and Greece through 
Moldavia and Havasalföld. 
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SCHENGEN HATÁRAI BIZTONSÁGPOLITIKAI  
– KIEMELTEN MIGRÁCIÓS –  

SZEMPONTBÓL NÉZVE 
(The Borders of Schengen from the Point of View of a Security 

and Migration Policy) 

KOBOLKA ISTVÁN 

Magyarország a NATO-hoz való csatlakozásával, illetve az Európai Unióhoz 
(EU) való csatlakozási törekvésével „peremállam” szerepre vállalkozott a kelet-
közép-európai régióban. Ebből adódóan jelenlegi helyzete bonyolultabbá vált 
szomszédaihoz való viszonyát tekintve. Azok a körülmények, amelyek a NATO 
kibővítését megváltoztatták, és az a tény, hogy az EU-hoz való csatlakozásunk jóval 
hosszabb időt vesz igénybe a tervezettnél, kettős hatást gyakorol Magyarországra a 
szomszédaihoz való viszonyát illetően. Egyrészt Magyarország közvetítő szerepet 
tölthet be a balkáni és kelet-európai államok integrációs törekvéseiben, másrészt 
egyes országok „kimaradása” a csatlakozásból illetve ennek érzete hazánk irányába 
negatív hatást vált ki, elsősorban az ott élő magyarsággal kapcsolatos kérdéseket 
illetően. A határőrizet és ellenőrzés tekintetében Magyarország hasonló helyzetbe 
került, mint korábban Ausztria. 

A fenti helyzetet bonyolítja, hogy a bővítés előtt a NATO és EU tagországoknak 
új kihívásokkal kell szembenézniük, mint pl. az európai határok alakulása, a belső 
határok megszűnésének várható következményei. 

Hazánk teljes jogú tagságra törekszik az EU-ban, de nemzeti érdekeit szem előtt 
tartja. Természetesen az euro-atlanti stratégiához tartozik az is, hogy a Nyugat-
Európai Unióval (WEU) is együttműködik. A WEU tagállamok 1987. évi hágai 
nyilatkozatukban rögzítették, hogy az európai integráció csak akkor lehet teljes, ha 
tartalmazza a biztonságot és a védelmet is.  

Az 1992. évi Maastrichti szerződés a WEU kettős szerepét fogalmazta meg, mely 
szerint egyfelől a WEU és az EU tagállamai közös védelempolitikájának tényezője, 
másfelől a NATO „európai pillére”, annak erősítő eszköze. Ennek megfelelően a 
tagállamok közös védelempolitikát alakítanak ki (Kis 1998). 1992. február 07-én a 
tizenkét tagállam által megkötött Maastrichti szerződés alapján megszületett az EU, 
amely célul tűzte ki: 
− a kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdí-

tását, különösen egy belső határok nélküli térség létrehozásával, gazdasági és 
pénzügyi unió létrehozása által, amely egyetlen közös pénz kialakításával jár; 

− az önazonosság megerősítését a nemzetközi színtéren, különösen a közös kül- 
és biztonságpolitika megvalósításával, közös védelem kialakításával; 

− uniós állampolgárság létrehozását; 
− szoros kapcsolat kialakítását az igazságszolgáltatás és a belügyek tekintetében; 
− a közösségi mechanizmusok, intézmények továbbfejlesztését. 
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Az előzőeket 1997-ben az Amszterdami Egyezménnyel egészítették ki, amely tar-
talmazza: a szabadságjogokat, a biztonság- és igazságügyet; az Unió és az állam-
polgár viszonyát; a hatékony külpolitikát; az Unió intézményeit; a szorosabb 
együttműködést; a szerződések egyszerűsítését; és a gazdaságpolitikát is. 

A Maastrichti Szerződés három fő pilléren nyugszik: 
− 1. pillér: a korábbi alapszerződések alapján került továbbfejlesztésre. Alapve-

tően az Unió állampolgárságával; a Közösség politikájával (az áruk, szemé-
lyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, gazdaságpolitika, kultúra, kör-
nyezetvédelem stb.); a tengeren túli országokkal való társulással, illetve a Kö-
zösség szerveivel foglalkozik. 

− 2. pillér: a közös kül- és belpolitika kérdéseit tartalmazza, amelynek lényege a 
tagállamok biztonságának erősítése; az Unió függetlenségének védelme; az 
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, figyelemmel 
az ENSZ dokumentumaira.  

− 3. pillér: a bel- és igazságügyi együttműködést foglalja magában. Kiemelten 
figyel a menekültügyi politikára; a bevándorlási politikára; a tagállamok külső 
határainak ellenőrzésére, különös tekintettel a kábítószer és szervezett bűnözés 
elleni harc feladataira.  

Az előzőekben felsoroltak közül az Unió állampolgárait a legközvetlenebbül a 
személyek szabad mozgása érinti. Felméréseket végeztek, melyekből kitűnt, hogy a 
lakosság nagy része tart a migráció okozta „negatív” hatásoktól (tartanak a szerve-
zett bűnözés növekedésétől illetve a munkalehetőségek csökkenésétől). 

Öt állam (NSZK, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg) már 1985-ben 
szerződést kötött a luxemburgi Schengenben a közös határokon történő ellenőrzés 
fokozatos megszüntetéséről. Ugyanakkor a mai napig nem egységes az értelmezés a 
tekintetben, hogy az egyezmény harmadik ország állampolgáraira is vonatkozik-e 
vagy sem. Az egységes értelmezés hiánya jelentkezett öt évvel később (1990), ami-
kor az alapítók megkötötték a Schengeni Végrehajtási Megállapodást (Schengeni 
II. Egyezmény), amely azonban a ratifikációs eljárások miatt csak 1993. szeptember 
1-jén lépett életbe, és valójában csak 1995-ben emelkedett jogerőre. 

Az EU egyik legjelentősebb problémája a migráció kérdése, melynek megoldásá-
ra folyamatos törekvés tapasztalható. Ennek sorába tartozik az Amszterdami Szer-
ződés végrehajtására született, a „Szabadság, Biztonság és Igazságosság Térségé-
nek” megvalósításáról szóló ún. Bécsi Akció Terv, amely a prioritások között jelöli 
meg többek között az illegális migráció elleni fellépést illetve annak megfelelő 
kezelését, messzemenően figyelembe véve a humanitárius szempontokat valamint 
az idegengyűlöletre okot adó intézkedések kiküszöbölését is. Az Aszterdami Szer-
ződés és a Bécsi Akció Terv szellemében 1999 őszén megtartott tamperei találko-
zón az Unió a migrációs nyomás megfelelő kezelése érdekében az alábbiakat jelölte 
meg kiemelkedő fontosságú területként: 

a) a kibocsátó és tranzit országokkal együttműködve információs kampányok fej-
lesztése a legális bevándorlás lehetőségeiről, valamint az emberkereskedelem 
megelőzésére; 
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b) a közös politika továbbfejlesztése a vízumokkal és hamis okmányokkal kap-
csolatban, beleértve a harmadik ország területén működő konzulátusok közötti 
együttműködést; 

c) hatékony fellépés az embercsempészés illetve valamennyi, az illegális 
migránsok helyzetét kihasználó, kizsákmányoló tevékenység ellen, súlyos 
büntetések alkalmazása az elkövetőkkel, résztvevőkkel szemben (a Tanácsnak 
2000 végére el kellene fogadnia az e területet szabályozó normákat); A tagál-
lamoknak az Europollal együttműködve meg kell kísérelniük a csempészháló-
zatok felszámolását; 

d) szorosabb együttműködés és technikai segítségnyújtás kialakítása a tagálla-
mok határőrizeti szervei között, amelybe sürgősen be kell vonni a csatlakozó 
államokat is; 

e) a csatlakozó államoknak teljes egészében meg kell valósítaniuk a schengeni 
szabályokban foglalt elvárásokat, a leendő külső határokat ellenőrző államok-
nak hatékony határőrizetet kell kialakítaniuk speciálisan kiképzett hivatásos 
állomány alkalmazásával; 

f) a tagállamoknak hatékony segítséget kell nyújtaniuk a kibocsátó és a tranzit 
országok számára az önkéntes hazatérés elősegítésére és az embercsempészés 
elleni megfelelő fellépés érdekében; 

g) visszafogadási egyezményeket kell létrehozni az Európai Közösség és a har-
madik országok között, megfontolandó továbbá az ún. belső (a Közösségen 
belüli) visszafogadási szabályok bevezetése (Az illegális migráció... 1999; 
Vass 1999). 

Az EU tagállamai felismerték azt a tényt, hogy az illegális migráció egy olyan 
összetett jelenség, amelyet kizárólag szankciókkal megszüntetni nem lehet, ellene 
csak úgy tudnak fellépni hathatósan, ha a kibocsátó és befogadó országokat is be-
vonják, illetve szükség szerint segítséget nyújtanak számukra.  

Közismert tény, hogy az EU határellenőrzési rendszere az ellenőrzés módszereit 
tekintve ún. külső és belső határellenőrzési rendszerre tagozódik. (Belső határok: a 
tagállamok közös szárazföldi határai, repülőterei – amelyek belső forgalmat bonyo-
lítanak le –, illetve a tengeri kikötők – azok, amelyek anélkül bonyolítanak le for-
galmat, hogy a felek területén kívül érintenének más kikötőt. Külső határok: mind-
azok, az előbbiek értelmében, amelyek nem belső határok). 

Csatlakozásunk során belső határrá válhat (attól függően, hogy a szomszédos or-
szágok közül melyek válnak EU taggá az első körben): 

a) az osztrák–szlovén (458 km); 
b) az szlovák–osztrák–szlovén (1139 km) határszakasz. 
Magyarország külső határainak hossza ennek értelmében 1784 km vagy 1103 km 

lesz. 
Természetesen egy harmadik ország állampolgárainak ellenőrzésére már a 

schengeni területeken kívül is van lehetőség. A vízumkötelezett országok polgárai-
nak szűrése már a külképviseleteken is megvalósulhat. 
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A migráció tekintetében a biztonsági rendszer legfontosabb eleme az országhatár. 
Meg kell jegyezni azt a tényt, hogy a közrend vagy nemzetbiztonsági érdekből a 
tagállamok ideiglenes jelleggel belső határaikon visszaállíthatják a hagyományos 
határellenőrzést. Tehát az, hogy semmilyen útiokmányt nem kell felmutatni a belső 
határon, nem jelenti azt, hogy az illetőnek nem kell érvényes útiokmánnyal rendel-
keznie. A szigorú külső határellenőrzés szerepe éppen az, hogy a tagállamok terüle-
tére csak olyan személyek lépjenek, akik megfelelnek a belépés feltételeinek, és 
nem veszélyeztetik a közbiztonságot.  

Magyarország csatlakozási időpontjának megállapításánál figyelembe kell venni 
azt a tényt, hogy valamennyi újonnan csatlakozó államnak az egyezmény aláírását 
követően azt ratifikálnia kell. Ezek után szigorú követelményeknek kell megfelelni, 
amelyet a tagállamok szakértőbizottságai ellenőriznek. Megítélésünk szerint, 
amennyiben Magyarország 2005-ben EU tagállam lesz, legalább 2 év ratifikáció + 1 
év szakértői ellenőrzés után 2008-tól lehet a schengeni rendszert teljes joggal al-
kalmazni. 

Természetesen a tagállamok területén a saját rendészeti szervek ellenőrzései to-
vább élnek. Pl. Ausztria, Németország a határtól 20–30 km mélységben is ellenőriz, 
amelyet ugyan másképpen neveznek, de valójában belső határellenőrzést hajtanak 
végre.  

Az alábbiakban a külföldiek számarányát szeretnénk illusztrálni. A Magyar Köz-
társaság területére 1999-ben 32 054 051 külföldi állampolgár lépett be, akik közül: 
 osztrák   5 724 787 fő 
 szlovák   4 668 778 fő 
 román   4 447 382 fő 
 horvát   3 612 476 fő 
 német   3 404 454 fő 
 jugoszláv  3 085 880 fő 
 ukrán                1 165 422 fő 
 szlovén      916 523 fő  

Forrás: Belügyminisztérium. 

A bevándorlási engedéllyel rendelkező hazánkban élő külföldiek száma 1999-ben 
71 705 fő volt (ebből román 30 443 fő). 

A számadatok is bizonyítják, hogy migrációs stratégiánkat az Európai Bizottság 
meghatározásai alapján – a nemzeti jelleget maximálisan figyelembe véve – kell 
megvalósítanunk, az alábbi szempontok szerint: 
− intézkedések meghozatala a migrációs nyomás ellensúlyozására (gazdasági, 

adminisztratív stb.); 
− hatékony ellenőrzés kialakítása feltételeinek megteremtése a bevándorlás ke-

zelése érdekében (pl.: a munkáltatók és a munkavállalók ellenőrzése) (1. ábra); 
− a törvényes bevándorlók helyzetének megerősítése (menedékjog reformja, 

reintegrációs programok stb.). 
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1. ÁBRA 
A külföldiek foglalkoztatása feketemunkásként Magyarországon 

(Illegal Employment of Foreigners in Hungary) 

Forrás: BM, ORFK, ERÜBS. 

Néhány terület azonnali fellépést és intézkedések meghozatalát igényli. Magyar-
országon 1999-ben az elkövetett bűncselekmények miatti büntetőeljárás alá vont 
külföldiek száma 6332 fő volt (ebből román 2248 fő, jugoszláv 1202 fő).  

A szervezett bűnözés nem egyszerű haszonszerzésre, hanem gazdasági jelentősé-
gű profit megszerzésére törekszik. Ez a tevékenység 1990 óta ugrásszerűen megnőtt 
a határok megnyitásával. Megjelentek a külföldi szervezett bűnözői körök, és a 
magyar bűnözők külföldi kapcsolatokra tettek szert (főleg ukrán, orosz és kínai 
viszonylatban). A bűncselekmények zöme Pest megyéhez (Budapest), illetve a 
nagyvárosokhoz kötődik. A Magyarországon elkövetett bűncselekmények döntő 
többségét természetesen nem külföldiek követik el, mégis figyelmet érdemel a 
jelenség (2. ábra).  

A külföldiek bűnözése eltér az általános szerkezettől. Társadalmi veszélyük nem 
létszámukból adódik, hanem a magas fokú bűnözői aktivitásukból, és a mi kultú-
ránkban idegen, kegyetlen bűnözői szokásokból ered. (Az elkövetők többsége ro-
mán, délszláv és ukrán.) Zömük tevékenysége mögött bűnszövetkezeti tevékenység 
húzódik. Növekvő tendencia észlelhető az emberölés, embercsempészet, fegyver- 
és lőszerkereskedelem, zsarolás, közokirat-hamisítás terén. Egyes külföldi bűnözői 
csoportok megkezdték a harcot különböző területek és érdekeltségek létrehozásáért 
(Kunos 2000). A szervezett bűnözés elleni tevékenységet nemzetközi szerződések 
sora is segíti (pl. Romániával a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a kábítószer 
tiltott forgalma elleni harcban történő együttműködésről szóló egyezményt kötött a 
Magyar Köztársaság 1997. február 19-én). 
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2. ÁBRA 
A bűnelkövetők számának alakulása és a külföldi elkövetők részesedése  

Magyarországon 1989–1994 
(The Development of the Number of Perpetrators and the Share  
of Foreign Perpetrators in Hungary between 1989 and 1994) 

Forrás: BM, ORFK, ERÜBS. 

Ami a migrációt illeti, jelenleg legalább 4–5 évre van szükség ahhoz, hogy az il-
legális migrációt megfékezzék. A jól felépített menekültügyi politika és a bevándor-
lási kérelmek gyors feldolgozása elősegítheti ezt a tevékenységet. 1998. március 1-
jén hatályba lépett a menedékjogról szóló törvény. Ezzel párhuzamosan feloldották 
a földrajzi korlátozást is, így a világ bármely országából kérhetnek nálunk menedé-
ket. Hatálybaléptetés előtt, 1997-ben 177-en kértek menekültstátuszt, 1998-ban 
7118 fő, míg 1999-ben 10 hónap alatt 10 137 főre emelkedett a kérelmezők száma. 

A leggyakoribb eset az, hogy a migránsok legálisan utaznak be az ország területé-
re, de illegálisan akarnak kiutazni nyugat felé. Mikor elfogják őket, idegenrendésze-
ti eljárás indul ellenük, és kötelező tartózkodási helyet (közösségi szálás) jelölnek ki 
számukra. A leggyakrabban kiutasítják ezeket az embereket az országból, s ekkor 
menekültstátuszt kérnek. (1999-ben 73 országból érkeztek illegálisan külföldiek.) A 
menekültstátusz határozatlan időre, a „befogadott” elismerés egy évre szól (átmene-
tileg nem küldhető vissza). A kérelmek elbírálására három hónap áll rendelkezésre. 
Ez idő alatt az embercsempész hálózatok 5–8000 DM vagy 2000 USD ellenében 
megszervezik a menekülők továbbszállítását. A szervezett bűnözés elleni törvény 
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elfogadásával jelentős szigorítások következtek be, amelyek lassan éreztetni fogják 
hatásukat.  

Magyarország célkitűzése, hogy az EU-hoz csatlakozik. A végső dátumon még 
lehet vitatkozni, de az egyértelmű, hogy nagyon hosszú előkészítő szakaszon kell 
végigmenni. Idáig azt mondták ránk, hogy a „legnyugatibb keleti ország” vagyunk. 
Most pedig a „legkeletibb nyugati országgá” válhatunk. 

„Elmondhatjuk hogy a határon túli magyarság nem csupán Európa legnagyobb, 
hanem egyben legbékésebb nemzeti kisebbsége is, hiszen a század első negyedében 
bekövetkezett kisebbségi sorba kerülése óta mindenkor kizárólag békés eszközök-
kel próbálja a jogait érvényesíteni, miközben Európában számos olyan kisebbség él, 
amely a maga érdekének érvényesítésére alkotmányon kívüli eszközöket, akár erő-
szakot is alkalmaz. Sikerült bebizonyítani hogy a közép-európai magyar közösségek 
az adott országokban a demokratizálódás, a modernizáció, a piacgazdaságra való 
áttérés és az euro-atlanti integrálódás élenjárói. Ezt igazolta az RMDSZ kormányza-
ti tevékenysége is.”(Nagy 1998) 

A határon túli magyarság új arculatához tartozik, hogy a magyarországi társada-
lom előtt nemcsak a gondokat és a problémákat mutatja be, hanem mindazokat a 
kezdeményezéseket is, amelyeket a határon túli magyarság gyakran önerőből, illet-
ve a magyar kormány támogatásával megvalósított a helyi modernizációban, az 
egyházak közösségépítésében és egyéb területeken. A magyar kormány törekvései 
között szerepelt a határokon átnyúló regionális kezdeményezések támogatása. A 
Kárpátok Eurorégió, a Duna–Körös–Maros–Tisza Regionális Együttműködés, a 
Nyugat-Pannónia Eurégió, a Duna–Dráva–Száva Euroregionális Együttműködés a 
jószomszédi kapcsolatok megteremtése mellett az évszázadok során kialakult gaz-
dasági és kulturális kapcsolatok helyreállításának támogatására jött létre. 

Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és csatlakozási szándéka az EU-hoz 
kedvező a magyarság számára. Magyarország nemzetközi tekintélyének növelésé-
vel, a befolyásolási lehetőség biztosításával, egyben a határon túli magyarok ügyé-
nek előmozdítását is segíti. A NATO és az EU bővítésének első köréből kimarad-
nak (kimaradtak) azok az államok, amelyekben jelentős lélekszámú magyar kisebb-
ség él. Magyarország mint anyaország gazdasági fejlettsége és nemzetközi bizton-
sági pozíciójának erősödése új háttérként szolgálhat a határon túli magyarság szá-
mára az európai vérkeringésbe történő bekapcsolódáshoz. Ugyanakkor kulcsfontos-
ságú, hogy az euro-atlanti integrálódás folyamatával párhuzamosan ne gyengüljön 
jelenlegi szomszédsági kapcsolatrendszerünk, és ne következzék be törés vagy 
zavar a kárpát-medencei magyar–magyar kapcsolatrendszerben. 

Az integráció abból a szempontból is feltétlenül előnyt jelent számunkra, hogy a 
jelenleginél jobban tudunk hivatkozni az EU országaiban érvényesülő kisebbségpo-
litikai gyakorlatra. A magyar külpolitika eredményeként könyvelhető el, hogy az 
EU tagországokkal sikerült elfogadtatni Magyarország határon túli magyarokkal 
kapcsolatos politikáját. Az EU külső határainak őrzése – mint azt korábban már 
ismertettük – ugyanakkor kötelező feladatokat szab a külső határokkal rendelkező 
tagállamok határrendészeti szerveire. A magyar diplomáciának fontos feladata, 
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hogy harmóniát keressen az integrálódás, a szomszédsági politika valamint Magyar-
ország és a határon túli magyarság minél akadálymentesebb, zavartalanabb érintke-
zése követelményei között. 

Támogatni kell a szomszéd országok integrálódási törekvéseit, mivel ellenkező 
esetben a határon túli magyarság nemcsak az európai folyamatokból rekesztődne ki, 
de veszélybe kerülne nemzetünk civilizációs–kulturális egybetartozása is. Fontos a 
szomszédos országokkal való kapcsolatok fejlesztése. Ennek egyik eleme a nemzeti 
kisebbségek jogainak érvényesítése, ugyanakkor nem elfogadható a kétoldalú vi-
szony kizárólag e kérdéskörre történő szűkítése. 

1. TÁBLÁZAT 
Külföldi állampolgárok számára kiadott, érvényben lévő munkavállalási engedélyek 

száma és aránya Magyarországon, 1998. június 30-án 
(The Number and Share of Valid Working Papers for Foreign Subjects in Hungary 

in 30 June 1998) 

Érvényes munkavállalási engedélyek Állampolgárság 
száma (fő) aránya (%) 

román 10 137 47,4 
kínai 850 4,0 
kis-jugoszláviai 751 3,5 
brit 628 2,9 
amerikai (USA) 595 2,8 
horvát 200 0,9 
… … … 
további 90 állambeli 1 246 5,8 
mindösszesen 21 401 100,0 
Forrás: BM. 

A közeljövőben napvilágra kerülő törvény alanyi jogon biztosít munkavállalási 
lehetőséget a határon túli magyaroknak. (A tervek szerint legfeljebb évi három 
hónap időtartamban, az anyaországi magyarokhoz hasonló feltételek szerint.) A 
szabályozó részeket a szomszédos országokkal kötött kétoldalú megállapodások 
fogják rögzíteni. Romániával évente 8000 munkavállalót és hétszáz gyakornokot 
fogadnak kölcsönösen. 

Befejezésként idézzük Sadako Ogata, az ENSZ menekültügyi főbiztosának szava-
it: „A 21. század előtt az a kihívás áll, hogy biztonságot tud-e adni a népeknek. 
Addig azonban, amíg az emberek nem érzik biztonságban magukat saját otthonaik-
ban, továbbra is veszély fenyegeti az államok biztonságát.” 

Irodalom 
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THE BORDERS OF SCHENGEN FROM THE POINT OF 
VIEW OF A SECURITY AND MIGRATION POLICY  

ISTVÁN KOBOLKA  

Hungary took on the role of a border state in the Central and Eastern Europe when joining 
to the NATO and its endeavour in joining the European Union (EU). Therefore its present 
situation has become more complicated with regard to its relationships with the neighbour 
states.  

The circumstances have changed the enlargement process of NATO and the fact that the 
EU accession is taking longer than planned has two different effects on Hungary in the point 
of view of its relationships with the neighbours. On the one hand it may play an intermediary 
role in the integration endeavours of countries in the Balkan and in the eastern part of 
Europe. On the other hand the integration process has some negative effects on Hungary, 
once case is the stricter border will possibly seperate Hungarian minorities living in neigh-
boring countries. 

As Austria was before, now Hungary is responsible for guarding and controlling the bor-
der. This study summarises the problems Hungary now has to face in connection with the 
crimes committed by refugees and foreigners. Finally, it forecasts the problems appearing 
with the EU accession and the Schengen Agreement. These problems have special impor-
tance because of the considerable Hungarian minority that lives in countries missing from 
EU enlargement.  
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KELETI KAPU ÉS ELSZIGETELTSÉG1 
Az elzártság kérdése és a határon átnyúló kapcsolatok 

esélyei az északkelet-alföldi határ mentén 
(THE EASTERN GATE AND SEPARATION) 

(The Question of Separation and Opportunities of Cross-border 
Connections in the Northeast Great Hungarian Plain) 

DANCS LÁSZLÓ 

Változások a határok mentén 

Az, hogy egy adott terület az államhatár mentén fekszik, önmagában nem jelent 
szükségszerűen hátrányt a társadalmi–gazdasági fejlődésre, sőt bizonyos esetekben 
(pl. Nyugat-Európában) kifejezetten előnyös is lehet. Ám Trianon óta az Északke-
let-Alföldön a határmentiség mind a mai napig elmaradottságot jelentett. Elsősor-
ban azért, mert ezek a területek kevésbé integrálódnak az ország gazdasági életébe, 
alig tudnak bekapcsolódni a területi munkamegosztásba, másrészt a határ mentének 
ma alig van kapcsolata a szomszédos országokkal, a határon túl fekvő városokkal. 
A határok elválasztó szerepe még ma is erőteljesebben érvényesül, mint a valós 
nemzeti érdekeket hatékonyan szolgáló összekötő (híd) szerep. A határok annyira 
áhított spiritualizálódása Kelet-Közép-Európában jelenleg is inkább csak kívánt cél, 
mintsem valóság. 

Az északkelet-alföldi határszél ma is egyike az ország leginkább elmaradott térsé-
geinek. Ezt a 10–20 km széles sávot a megyeközpontok gyenge vonzása, fejletlen 
infrastrukturális állapotok, rossz elérhetőség, nagy volumenű munkanélküliség, a 
cigány lakosság magas aránya és kedvezőtlen természeti adottságok (gyenge ter-
mőképességű talajok, ár- és belvízveszély) jellemzik. A jelenlegi helyzet kialakulá-
sát elsősorban történeti–politikai okok idézték elő nyolc évtizeddel ezelőtt. Az Al-
föld északkeleti részének politikai államhatárai – az ország más határaival egye-
temben – történelmi léptékkel mérve rövid múltra tekintenek vissza. Az 1920. jú- 
nius 4-én aláírt Trianoni békeszerződés értelmében a korábban – Horvátországgal 
együtt – 325 411 km2 területű és 20 886 484 fős népességű Történelmi Magyaror-
szág helyett egy új, mindössze 93 073 km2 területű és 7 990 202 fős népességű 
ország jött létre. A trianoni határok nem tisztelték sem az etnikai határokat, sem 
pedig az organikusan kialakult centrum–periféria kapcsolatokat. A határ túloldalán 
rekedt városi központok elvesztése miatt a határ menti területek lettek a határmódo-
sítások igazi kárvallottjai a piaci, gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatok meg-
szakadásával. 
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A második világháború után Kelet-Közép-Európa országai a Szovjetunió érdekszfé-
rájába kerültek, ami a határok megerősítéséhez és elválasztó szerepének növekedésé-
hez vezetett. A határmenti területek tehát méginkább a perifériára szorultak: a 
határközeli városok fejlesztése lelassult, a határ menti zónába való bejutáshoz sokszor 
még belföldi utazás esetén is útlevélre volt szükség, a korábban évszázados kapcso-
latban álló területek és települések csak igen bonyolult módon – felsőbb szintek 
(főváros) tudtával és engedélyével – léphettek kapcsolatba egymással. A KGST 
létrejötte után az együttműködő tagállamok sokkal intenzívebb kereskedelmet folytat-
tak a Szovjetunióval, mint egymással, ami szintén hozzájárult az államhatárok menti 
izoláció fokozódásához.  

Az 1980-as évek végén Kelet-Közép-Európát is elérte a politikai változások szele, 
ami a Kárpát-medence országaiban is a határon átnyúló kapcsolatok kiszélesedésének 
lehetőségét hozta magával. A szakértők a határok elválasztó szerepének csökkenését 
és a gazdasági kapcsolatok élénkülését várták az új politikai folyamatoktól, de a való-
ság nem igazolta az optimista várakozásokat. A határátkelőhelyek száma növekedett 
ugyan a térségben, de ez a határok átjárhatóságában nem hozott számottevő válto-
zást. Az északkelet-alföldi határszél – melynek vizsgálata 119 településre terjedt ki 
az ukrán és a román államhatár mentén – gazdaságát igen súlyosan érintette a rend-
szerváltás következményeként a külgazdasági orientáció megváltozása, a keleti piac 
fizetésképtelenné válása miatt ugyanis a határ mente elveszítette a fő gazdasági 
profilját jelentő mezőgazdaság termékeinek felvevőpiacát. A szomszédos határrégi-
ók közötti kereskedelem még mindig gyenge, kevés a vállalkozások száma. A 
szomszédos államok egyes vezetői – a határon túl élő nagy létszámú magyar ki-
sebbség miatt – még napjainkban is sokszor országuk területi egységét fenyegető 
elszakadási törekvéseket látnak Magyarország közeledésében, ezért a határon át-
nyúló kapcsolatok kialakítása nehézkes. 

A határon átnyúló kapcsolatokat befolyásoló infrastruktúra állapota 

A trianoni döntések következményeként nemcsak a határ túloldalán rekedt terüle-
tekkel szakadtak meg az új határok közé szorított ország határ menti térségeinek 
kapcsolatai, hanem a települések egymás közötti együttműködései is nagyon kö-
rülményessé váltak. Az első világháborút megelőzően – a mezőgazdasági termékek 
elszállítására – az Alföldön is kiépült egy jól megtervezett, nyugat-európai színvo-
nalú vasúthálózat. A vasút – vonalvezetésében jelentősen különbözve a már koráb-
ban kialakult vízi és közúti szállítási útvonalaktól – teljesen átformálta az ország-
rész térszerkezetét. 

Az Alföld, de különösen az alföldi határ mente térszerkezetére erősen rányomta 
bélyegét a trianoni határmegvonás azáltal, hogy az Alföld és az azt határoló hegy-
vidék találkozásánál kialakult vásárvárosokat és az őket összekötő országos jelentő-
ségű térszerkezeti tengelyt a határon kívül helyezte. A döntés elvágta az északkelet-
alföldi határszél településeit természetes vonzásközpontjaiktól és az elérhetőség 
szempontjából is rendkívül kedvezőtlen helyzetet teremtett a határszélen. 
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Az Északkelet-Alföld térszerkezetére elsődlegesen az a jellemző, hogy meghatá-
rozóak a centrumrégiót (Budapestet) a külföldi központokkal összekötő országos 
térszerkezeti vonalak. A régió legfontosabb térszerkezeti tengelye a Budapest–
Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony–Kijev között húzódó folyosó. Ebből 
ágaznak ki az egyéb fontos országos és regionális térszerkezeti vonalak. Közülük a 
legjelentősebb és a legjobban kiépített a Nyíregyháza–Miskolc és a Püspökladány-
nál leágazó Berettyóújfalu–Nagyvárad felé vezető országos tengely. Jelentősek még 
a Debrecen–Füzesabony, a Debrecen–Tiszaújváros–Miskolc, a Debrecen–
Békéscsaba, a Nyíregyháza–Vásárosnamény–Munkács, valamint a Debrecen–
Mátészalka–Szatmárnémeti térszerkezeti vonalak (1. ábra.). 

1. ÁBRA 
Az északkelet-alföldi határ mente Magyarország térszerkezetében 

(Northeast Great Hungarian Plain in the Spatial Structure of Hungary) 

 
Jelmagyarázat: 1. Regionális központ. 2. Növekedési pólus. 3. Megyei növekedési centrum. 4. Urbanizált 
térségek. 5. Országos térszerkezeti tengely. 6. Regionális térszerkezeti vonal. 7. Országhatár. 8. Az északke-
let-alföldi határ menti térség. 

Forrás: Süli-Zakar (1994) ábrája nyomán, részben átszerkesztve. 

Az alapvető probléma az, hogy az országos térszerkezeti tengelyeken kívül az 
egyéb térszerkezeti vonalak ritkák vagy fejletlenek, illetve szűk az áteresztőképes-
ségük. Ebből adódóan az Alföld északkeleti részének az országon belül csak a fővá-
rossal megfelelő a kapcsolata. Igen gyenge az összeköttetés a Dél-Alfölddel (a 
felújított 47-es út teremt kapcsolatot) és a dunántúli régiókkal, mely utóbbi terüle-
tekkel a kapcsolat szinte kizárólag csak Budapesten keresztül biztosítható. A tér-
szerkezet szempontjából a térségben igen fontos lenne a sokat vitatott déli autó- 
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pálya megvalósítása és a tervek szerint az országhatárt a térségben elérő M3-as 
mielőbbi befejezése. 

A határ menti sávot érintő jelentős térszerkezeti vonalak kivétel nélkül a külföldi 
kapcsolatokat erősítik, a határszél településeinek egymás közötti összeköttetései 
továbbra is igen gyengék. A határ mente közlekedési infrastruktúráját vizsgálva 
megállapítható, hogy többségében négy számjeggyel jelzett közúti mellékutak és 
vasúti mellékvonalak találhatók itt. 

A közúti infrastruktúrát illetően szembeötlő, hogy csak két nemzetközi főútvonal, 
az E573 (Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony–Kijev) és az E60 
(Püspökladány–Berettyóújfalu–Nagyvárad) érinti a határ mentét. Ezenkívül mind-
össze három két számmal jelzett útvonal, a 48-as (Debrecen–Nyírábrány), a 49-es 
(Mátészalka–Csengersima) és a 41-es (Nyíregyháza–Beregszász) halad keresztül a 
vizsgált határszélen. Ezek az utak azonban kivétel nélkül határátkelőkhöz vezetnek 
és nincsenek számottevő hatással a határ mente többi településének megközelíthe-
tőségére. A megyeszékhelyek közúti elérhetőségét vizsgálva látható, hogy az 
északkelet-alföldi határszél településeiről igen időigényes megközelíteni a megye-
székhelyeket. 

A Hajdú-Bihar megyei határszél települései közül Komádi térsége (különösen 
Újiráz) van a legrosszabb helyzetben, amit egyrészt a földrajzi távolság indokol, 
másrészt viszont az, hogy innen négy számjegyű mellékutak segítségével lehet csak 
kijutni a Debrecenbe vezető 47-es főútra. Az elérhetőség szempontjából a megye-
centrum közelsége miatt jó helyzetben van a Debrecentől keletre eső hajdú-bihari 
határszél, melynek települései 30–45 perc között érhetők el. A határszél szabolcs-
szatmár-beregi szakaszának elérhetősége a megyeszékhelytől való nagyobb távol-
ság miatt még nehezebb. Itt a Szatmári-síkság településeinek elérése ütközik nehéz-
ségekbe, ezek többségének elérhetősége ugyanis meghaladja a 90 percet, sőt egyes 
határszéli települések (pl. Kishódos, Nagyhódos, Méhtelek, Magosliget, Garbolc) 
nem érhetők el két órán belül. 

A szatmári és a beregi határszél településeinek elzártságát fokozza, hogy a Sza-
moson és a Tiszán kevés az átkelési lehetőség. A Tiszán csak Vásárosnaménynál, 
míg a Szamoson Csengernél és Tunyogmatolcsnál lehet hídon átkelni. Ezenkívül a 
Tiszán két helyen (Aranyosapáti–Tiszaadony és Tiszamogyorós–Lónya között), a 
Szamoson pedig három helyen (Olcsva–Olcsvaapáti, Szamosszeg–Panyola között, 
valamint Szamossályinál) autókompok segítik az átkelést.   

A vasúti elérhetőség tekintetében igen jellemző, s meglehetősen lehangoló körül-
mény, hogy a határszél 119 települése közül mindössze 28 érhető el vasúttal. Ennek 
a hátrányos helyzetnek az okai is a trianoni határmódosításokban keresendők. Az  
I. világháború előtt a térségben két vasúti fővonal épült ki. Az egyik Budapest–
Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–Kassa, a másik vonal pedig Gyula–
Nagyvárad–Szatmárnémeti–Beregszász–Sátoraljaújhely–Kassa városokat kötötte 
össze. A trianoni békeszerződés értelmében a határ a két fővonal között húzódik. Ez 
a helyzet lehetetlenné tette ezen vasúti vonalak közötti – a századelőn még el nem 
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készült – összekötő mellékvonalak megépítését, így az északkelet-alföldi határszél 
településeinek jó része vasút nélkül maradt.  

Ami a megyeszékhelyek vasúti elérhetőségét illeti, természetesen a nagyobb tá-
volságra levő határ menti települések igen hátrányos helyzetben vannak. A rossz 
vasúti elérhetőség azonban nem csak a távolsággal, hanem a vasútvonalak minősé-
gével is magyarázható. A legkedvezőbb helyzetben a Budapest–Szolnok–
Debrecen–Nyíregyháza–Záhony és a Nyíregyháza–Miskolc villamosított fővonal 
mentén elhelyezkedő települések vannak (a térségben egyébként csak ezek villamo-
sított vasútvonalak). A villamosított fővonalon elhelyezkedő Záhony átlagos elérhe-
tősége például 60 perc, a csak kisvasúton megközelíthető – nagyjából azonos távol-
ságra fekvő – Balsa eléréséhez viszont még a legrövidebb elérési idő alapján is több 
mint 90 percre van szükség. A határszél vasúton való gyors megközelíthetőségének 
esélyeit tovább rontja, hogy a legtöbb település eléréséhez legalább egy átszállásra 
is szükség van (pl. Komádi és Körösszakál vasúton Debrecenből csak Békés me-
gyén keresztül és legalább két átszállással közelíthető meg). 

Az Északkelet-Alföldön a határon átnyúló kapcsolatok fejlődésének és bővítésé-
nek gátat szab a határátkelőhelyek alacsony száma és csekély áteresztőképessége is. 
Különösen igaz ez a térségben a magyar–román határszakaszra, ahol a jóval rövi-
debb magyar–ukrán szakasz öt átkelőjével szemben mindössze három határállomás 
működik. Közúton a legutóbbi időkig az egész hajdú-bihari és szabolcs-szatmár-
beregi határszélen csak két nemzetközi, a személy- és a teherforgalom számára 
egyaránt igénybe vehető átkelő üzemelt: Záhony az ukrán, Biharkeresztes–Ártánd 
pedig a román szakaszon, 2000-től azonban Csengersima PHARE támogatással 
átalakított határállomása a teherforgalom számára is elérhető lesz. Ezen kívül Ro-
mánia irányába csak egy (Nyírábrány), Ukrajna felé pedig négy közúti 
kishatárátkelő üzemel, melyeket csak a két szomszédos ország állampolgárai vehet-
nek igénybe. A közeljövőben a hajdú-bihari román szakaszon tervezik egy új átkelő 
létesítését Létavértesnél.  

Vasúton négy határátkelőhely áll a vizsgált határszakaszon a személy- és teher-
forgalom rendelkezésére. Ágerdőmajornál csak kishatárforgalom van, de Záhony, 
Nyírábrány és Biharkeresztes-Ártánd átkelőhelye nemzetközi. A határon átnyúló 
gazdasági kapcsolatok számára hatalmas potenciális lehetőséget kínál a Záhonyban 
és térségében – a FÁK országokban használt széles nyomtávú vasútvonalak miatt – 
az elmúlt évtizedekben kiépült 21 millió tonna kapacitású átrakodókörzet, amely 
ma jórészt kihasználatlan (Baranyi 1999a). 

A határon átnyúló kapcsolatok települési szinten 

Az Északkelet-Alföld határ menti települései számára is megnyílt a lehetőség a 
határon átnyúló kapcsolatok felvételére és fejlesztésére az 1980–90-es évek fordu-
lójának politikai enyhülési folyamatai után. A határszélen készített 119 településre 
kiterjedő kérdőíves felmérés tanúságai szerint azonban Magyarországnak ezen a 
fertályán még ma sem igazán élénkek az ilyen típusú kapcsolatok, holott a határsáv 
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periférikus települései számára egy potenciális kitörési lehetőséget kínálnak. A 119 
önkormányzatnak kiküldött kérdőívre 95 településről érkezett értékelhető válasz, 
melyek szerint az önkormányzatok mindössze 31%-a (30 település) tart fenn vala-
milyen kapcsolatot 53 határon túli helységgel, ami messze elmarad a határközeli 
fekvés alapján elvárható értékektől (2. ábra).  

A határszéli községek és városok többsége a szomszédos ország valamely – dön-
tően magyarlakta – közeli településével áll – elsősorban kulturális (34 esetben), 
testvér-települési (30 esetben), sport (19 esetben), valamint oktatási és vallási – 
kapcsolatban. A településközi kontaktusok jellege hasonló az osztrák–magyar határ 
mente településeinek egymás közti kapcsolataihoz. Egy vizsgálat szerint ugyanis a 
nyugati határszélen is elsősorban kulturális, oktatási és sport jellegű önkormányzati 
kapcsolatok dominálnak, azzal a különbséggel, hogy ott nagyobb szerephez jutnak 
az infrastrukturális és gazdasági együttműködések (Nárai 1999). Nem szabad azon-
ban figyelmen kívül hagyni, hogy a keleti „végeken” a helyi gazdaság jóval gyen-
gébb lábakon áll, és az önkormányzatoknak talán nagyobb (közvetítő) szerepet 
kellene vállalniuk a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fellendítésében. 

2. ÁBRA 
Az északkelet-alföldi határ mente településeinek határon átnyúló kapcsolatai 

(Cross-border Connections of Settlements in the Northeast Great Hungarian Plain) 

JELMAGYARÁZAT

Nem válaszolt
Nincs határon átnyúló kapcsolata
Szomszédos ország nem magyarlakta települése
Vegyes
Szomszédos ország magyarlakta települése

Dancs László, MTA RKK ATI Debreceni Csoport, 1999.©
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Forrás: Saját szerkesztés. 
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A kérdőíves felmérés tanúsága szerint a 95-ből mindössze négy magyar település 
folytat gazdasági–kereskedelmi jellegű együttműködést hat határon túli helységgel: 
Záhony Ágcsernyővel és Csappal; Körösszakál Meresti-vel; Körösszegapáti 
Vascau-val; Nyíracsád Küküllődombóval és Székkel. A határszél gyenge gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolatait aligha ellensúlyozhatja a térségben igen élénk „hatá-
ron átnyúló vásározás” (feketekereskedelem, ital-, üzemanyag- és cigarettacsempé-
szet), amiben a határsáv túloldalán a romló gazdasági körülmények között feketeke-
reskedelemre kényszerülő beutazók is aktívan részt vesznek. A gazdasági kapcsola-
tokhoz viszonyítva a térségben a munkaerő-piaci együttműködés helyzete még 
kedvezőtlenebb. Magyar munkavállalás a szomszédos országokban szinte egyálta-
lán nem fordul elő, sokkal gyakoribb viszont a mezőgazdasági idénymunkák alkal-
mával a határ mente magyar oldalán az ukrán és a román feketemunka (Balcsók 
1999). 

A települések „érdektelenségét” mutatja, hogy a válaszadók közül 67 (71%) a 
nem kielégítő kapcsolatok javítása, illetve a nem létező együttműködések létesítése 
érdekében semmit sem tett, 17 település (18%) pedig jelenleg keresi a megoldást 
illetve a kapcsolatok kialakításának lehetőségeit. Mindössze 11 helyen (11%) pró-
báltak tenni valamit az előrejutás érdekében közös rendezvények szervezésével  
(pl. Csaholc, Nagyecsed, Nyíracsád, Körösszegapáti) és pályázatok benyújtásával 
(pl. Barabás és Csenger). 

Figyelemre méltó, hogy a kérdőívet visszaküldők közül senkinek sincs környezet-
védelmi célú együttműködése a határon túli szomszédos településekkel. Ez két 
dologra utalhat: a környezeti problémák és veszélyek hiányára, illetve arra, hogy az 
ilyen jellegű együttműködésekre nincs meg a közös igény és akarat. Bár kétségte-
len, hogy a határszakasz magyar oldalán nincs jelentős környezetet veszélyeztető 
szennyező forrás, de a román és ukrán oldalról – elsősorban a különböző folyóparti 
nagyvárosok és bányavidékek felől – a Felső-Tisza vízrendszerén át a határ menti 
területek potenciálisan veszélyeztetettek (Baranyi 1999b). Ezt sajnos a 2000. év 
elején bekövetkezett súlyos cianid és nehézfém-szennyeződés is alátámasztotta már. 

A települési önkormányzatok határon átnyúló kapcsolatairól elmondható, hogy 
azok leginkább a kultúra, az oktatás–művelődés és a sport területén élők, sokszor 
pedig csak a protokoll szintjén mozognak. Fejlesztésük mindenképp indokolt, még 
akkor is, ha a térség periférikus fekvése és gazdasági elmaradottsága megnehezíti a 
kapcsolatok kiépítését. 

A térség országhatáron átívelő együttműködéseinek fejlesztéséhez nagyban hoz-
zájárulhat a Kárpátok Eurorégió. Az 1999-ben megalakult, 14 milliós népességet 
magában foglaló interregionális szövetség megalakulása óta tett néhány sikeres 
kezdeményezést a határ menti infrastruktúra megújításában, állandó határon átnyúló 
programok születtek, javult az információáramlás a térségen belül stb. Az eredmé-
nyesebb együttműködés érdekében jött létre 1994-ben a Kárpátok Eurorégió Fej-
lesztéséért Alapítvány, melynek feladata, hogy anyagi és technikai segítséget nyújt-
son a helyi önkormányzatok és civil szervezetek által támogatott projekteknek, 
elsősorban a falusi településeken élő emberek életminőségének a javítását szorgal-
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mazva. A bíztató kísérletek ellenére a Kárpátok Eurorégió eredményességét hátrál-
tatja annak nehézkes, távolról sem hatékony működése. A szervezet területi nagy-
sága, etnikai sokfélesége, valamint az eltérő társadalmi és gazdasági adottságok 
számos problémát vetnek fel. A részt vevő országok eltérő szinten állnak társadal-
mi–gazdasági rendszerük átalakításában, eltérő a kezdeményezés – a nemzetiségi 
problémákkal szoros összefüggést mutatva – politikai támogatottsága, a tagország-
ok többségében máig túl erős a centralizáció, hiányoznak a megfelelő működést 
biztosító pénzügyi kondíciók stb. (Rechnitzer 1999). 

Az öt ország (Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna) tag-
régiói határon átnyúló kapcsolatainak elmélyítésére irányuló kísérletek ma még 
inkább elvi lehetőséget, mintsem gyakorlati eredményeket jelentenek. Ezt támaszt-
ják alá a kérdőíves felmérés eredményei is, melyekből kiderül, hogy a válaszadó 
települések 57%-a egyáltalán nem ismeri a Kárpátok Eurorégiót, működését 40% 
jónak, míg három település (Nagykereki, Nyírlugos, Tuzsér) – mindenekelőtt a 
térségben egyáltalán nem érzékelhető ténykedése miatt – kedvezőtlennek tartja.  

Arra a kérdésre, hogy mennyire ismerik a települések vezetői a Kárpátok 
Eurorégió céljait mindössze 15% válaszolta, hogy jól, 2% (Tiszakerecseny és 
Pocsaj) pedig, hogy kiválóan. Még rosszabb a helyzet, ha a lakosságot vizsgáljuk, 
közülük ugyanis a polgármesterek véleménye szerint 60%-ban egyáltalán nem 
ismertek az Eurorégió céljai (3. ábra). 

3. ÁBRA 
Mennyire ismerik a határ menti települések a Kárpátok Eurorégió céljait? 

(To What extent the Aims of Carpathian Euroregion Are Known?) 
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Forrás: Kérdőíves vizsgálat adatai. MTA RKK ATI Debreceni Csoport, 1999. 

A határ menti települések és különböző szervezetek 1996 óta pályázatok útján 
igénybe vehetik az Európai Unió PHARE CBC segítségnyújtási programját, de az a 
vizsgált térségben csak a magyar–román határszakaszon elérhető. Az 1996-os és 
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1997-es évben magyar–román PHARE CBC Program keretében az Északkelet-
Alföld határai mentén 20 együttműködést elősegítő projekt nyert támogatást a 
csengersimai határátkelőhely fejlesztésétől a „Határon Túli Magyar Színházak X. 
Fesztiválján” át a határ menti térségek eurokonform mezőgazdasági szaktanácsadási 
rendszerének kiépítéséig. De hasonlóképpen nyert pályázatot a Határ menti Bihari 
Települések Területfejlesztési Társulása a 2000-ben Biharkeresztesen, immár har-
madízben megrendezésre kerülő „Bihar–Bihor Expó” határ menti kiállítás és vásár 
lebonyolítására is. 

Az északkelet-alföldi határ menti térség hagyományos elmaradottsága a rendszer-
váltás óta sem csökkent. A perifériára szorult határszéli települések sem a belföldi, 
sem a külföldi tőke számára nem jelentenek igazi vonzótényezőt. A történeti előz-
mények hatására (pl. megkésett fejlődés, Trianon) fejlődött határ mente szegényes 
természet-, gazdaság- és település-földrajzi adottságokkal rendelkezik, az infrast-
ruktúra terén elmaradottság jellemzi. A döntően mezőgazdasági alapanyagok terme-
lésére alapozott egyoldalú gazdaságszerkezettel jellemezhető települések a keleti 
piacok összeomlása után, a fizetőképes felvevőpiactól nagy távolságra kerültek, 
krónikus tőkehiánnyal és súlyos foglalkoztatási gondokkal küszködnek. Az észak-
kelet-alföldi határ mentén folytatott vizsgálatok eredményei alapján úgy tűnik, hogy 
a politikai rendszerváltás óta nyitottabbá váló határok előnyeit e határszél települé-
sei ma sem tudják igazán kihasználni, a határon átnyúló kapcsolatok fejlődése még 
gyerekcipőben jár, inkább csak egy lehetőség, mint valós eredmény.  

A határon átnyúló kapcsolatok fejlődését ma már Európai Uniós programok és 
különböző szervezetek (pl. Kárpátok Eurorégió) is segítik, de ezektől sem lehet 
önmagukban csodát várni. A határszél településeinek saját, belső erőforrásaira tá-
maszkodva, a határ menti fekvésből származó előnyök lehető legjobb kihasználásá-
val kellene a fejlődésük felgyorsításához és elszigeteltségük felszámolásához vezető 
kiutat megtalálniuk. Ám a jelenlegi helyzetben a kilábalás esélye külső segítség 
(állami és más tőkebevonás) nélkül elképzelhetetlen, ugyanis az elzártság feloldá-
sához vezető infrastruktúra-fejlesztésekhez és nagyberuházásokhoz hatalmas – a 
térség településein előteremthetetlen – pénzeszközökre van szükség. Ahhoz, hogy a 
keleti határ a jövőben az összekötő híd szerepét töltse be a szomszédos országok 
felé, a jelenleginél jóval szorosabb összefogásra és körültekintőbb, a határ menti 
perifériák érdekeit jobban figyelembe vevő tervezésre van szükség. 

Jegyzet 
1 A tanulmány az OTKA által támogatott T013943. számú kutatási program keretében készült. 
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THE EASTERN GATE AND SEPARATION 
The Question of Separation and Opportunities of Cross-border 

Connections in the Northeast Great Hungarian Plain 

LÁSZLÓ DANCS 

The cross-bordering situation does not necessarily cause a handicap for a land's social-
economic development, moreover it can be an advantage in certain cases (such as in West-
ern-Europe). Up till now, the cross-border situation equals with depression in the dictionary 
of the people of Northeast Great Hungarian Plain. The approximately 10–20 km wide lane is 
highly separated and underdeveloped concerning its infrastructure; difficult to reach; it has 
high rate of unemployment and Roman population. However it has opportunities to become 
an Eastern Gate of the country. A cross-border state can provide good opportunities for the 
settlements to dissolve its separation. It can also raise its social–economic status, as soon as 
they are able to recognise their inherent advantages, as well as being able to dissolve hin-
drances of the prosperity of cross-bordering connections coming from their present state. 
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HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÁRSADALMI 
RÉTEGEK AZ ÉSZAKKELET-ALFÖLD HATÁR 
MENTI TÉRSÉGEINEK MUNKAERŐPIACÁN 

(Disadvantaged Social Classes in the Labour Market  
in the Border Regions of the Northeast Great Plain) 

BALCSÓK ISTVÁN 

Az északkelet-magyarországi munkanélküliségi helyzet már régóta nagyon sok 
cikk és tanulmány megírására adott okot, és a jelenlegi tendenciákat figyelembe 
véve még sokáig megmarad ez az állapot. Az elmúlt bő évtized folyamán a több 
milliárd elköltött forint ellenére semmilyen lényeges előrelépés nem történt a gon-
dok kezelése terén, és a magas munkanélküliség akut problémája ilyen hosszú idő 
óta köti gúzsba a régió fejlődését, szinte lehetetlenné téve a kitörési pontok megta-
lálását. Az Észak-Alföldi Régió határ menti területekkel rendelkező két megyéje 
már a munkanélküliség hivatalos elismerése, vagyis 1987 óta az országos élme-
zőnybe tartozik: Szabolcs-Szatmár-Bereg általában második Borsod-Abaúj-
Zemplén mögött, míg Hajdú-Bihar a negyedik–ötödik helyen található. 

A hosszú évek óta magas munkanélküliség (a munkanélküliségi ráta a legtöbb 
esetben meghaladta az országos átlag másfél–kétszeresét) kihat a régió gazdaságá-
nak, társadalmának mindennapi működésére, és csak nagyon hosszú idő alatt hely-
rehozható vagy talán helyrehozhatatlan kedvezőtlen változásokat okoz az érintett 
sokezer ember életében és gondolkodásmódjában. A nagy elemzésekben ezek az 
emberek statisztikai adatok csupán, néhány tized százalékkal hozzájárulva egy-egy 
mutatóhoz. Ezért az alábbiakban arra törekedtünk, hogy az Északkelet-Alföld határ 
menti területeinek munkaerőpiaca kutatása során szerzett személyes tapasztalatok-
kal fűszerezve az ember, az egyén problémáit, sok esetben kilátástalan helyzetét 
mutassuk be – vállalva a szubjektivitás kockázatát is. A kutatómunka Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye 11 határ menti munkaügyi körzetére 
(Kisvárda, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Csenger, Mátészalka, Nyírbátor, 
Vámospércs, Létavértes, Berettyóújfalu, Biharkeresztes és Komádi központokkal) 
terjedt ki, és az 1998. október havi állapotokat rögzítette. Az azóta eltelt időszakban 
a munkanélküliség nem csökkent számottevően, néhány térségben még emelkedett 
is a munkanélküliségi ráta. Ebből következően a számok ugyan változtak az akkori 
állapotokhoz képest – az alábbiakban bemutatott csoportok szempontjából legin-
kább kedvezőtlen irányba –, az elmondottak mégis hűen tükrözik a mai valóságot. 
A vizsgált területen a problémák leginkább két társadalmi csoport esetében rajzo-
lódnak ki a legélesebben: a tartósan munkanélküliekről, illetve a cigány népességről 
van szó. Ezért indokoltnak látszott, hogy a velük kapcsolatos tapasztalatokon ke-
resztül közelítsük meg a kérdést. 
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Előítéletek vagy valóság? – A roma etnikum munkaerő-piaci szerepe 
és lehetőségei 

Ha az Északkelet-Alföld határ menti területeinek problémáiról beszélünk, akkor 
mindenképpen érintenünk kell a roma etnikumnak a térségben betöltött szerepét és 
a jelenleg meglévő konfliktusok csökkenthetőségének esélyeit. A roma etnikum 
aránya a vizsgált területen általában az összlakosság 10%-ára tehető (pontos és 
megbízható adatok semmilyen forrásból nem állnak rendelkezésre), de vannak 
olyan települések, ahol részesedésük eléri a 30–40%-ot. Emiatt nem mellékes az a 
kérdés, hogy milyen szerepet töltenek be a térség munkaerőpiacán. Általában az a 
jellemző kép tárul a szemünk elé, hogy a roma etnikum mintegy 70–80%-a tartósan 
kiszorult a legális munkaerőpiacról, és vajmi kevés esélye van arra nézve, hogy 
visszakerüljön oda. Ezt az igen magas arányszámot a kirendeltségek vezetőinek 
becslése, illetve az ezt alátámasztó, a vizsgált területen folytatott kérdőíves vizsgá-
latok eredményeire alapozva állapítottuk meg (Baranyi 1999b). A tartósan munka-
nélküliek mintegy 70%-át ők adják, és a becslések alapján a látens munkanélkülie-
ken belül is ők vannak többségben. 

A kialakult helyzetnek számos oka van. A legkézenfekvőbb ok azonnal nyilván-
valóvá válik, ha megvizsgáljuk a roma etnikum iskolai végzettségét. Az adatok ta-
núsága szerint képzettségi szintjük elszomorító képet mutat, és nagyrészt emiatt 
rendelkezik az egész északkeleti régió az országosnál jóval rosszabb mutatókkal 
akkor, ha a 8 általánost (vagy még annyit sem) végzettek arányát vesszük figyelem-
be. Nincs ez másként az általunk behatóbban vizsgált határ menti területen sem, sőt 
az adatok szerint még rosszabb a helyzet. Emiatt itt alapvető fontosságúak a roma 
etnikum számára indított felzárkóztató programok, melyek lehetőséget biztosítanak 
az alapfokú képzettség, majd erre építve valamilyen szakképzettség megszerzésére. 

A tapasztalatok azonban nagyon ellentmondásosak. Általában nem igazán lelke-
sednek azért, hogy iskolapadba üljenek. Berettyóújfaluban majdnem mindegyik 
ilyen próbálkozás befulladt, és Mátészalka térségében is nagy erőfeszítésekbe kerül 
négy csoport összetartása. Vámospércsen a kisebbségi önkormányzattal együttmű-
ködve próbáltak felzárkóztató képzést szervezni. A képzést összekapcsolták volna a 
közhasznú munkavégzéssel (4 nap munka és 1 nap tanulás volt a terv), hogy a 
résztvevőknek kereseti lehetőséget is biztosítsanak. Azonban a program érdeklődés 
hiányában már az elején megrekedt, mert a bevonható emberek közül senki sem 
vállalta egy tudásfelmérő teszt megoldását. Kisvárdán 1996-ban a HAJDÚBÉT 
szervezett alkalmazást biztosító tanfolyamot 250 fő részére, akiknek mintegy 60%-a 
volt roma. A tanfolyam alatt csak kevesen morzsolódtak le, de azóta már 70 fő 
hagyta ott a vállalatot. Ugyanakkor tapasztalhatunk a fentebbiektől eltérő hozzáál-
lást is. Csenger térségében már több felzárkóztató tanfolyamot is sikeresen végig-
vittek, és erre építve már kitűnő eredményű szakmunkás-bizonyítványt is adhattak 
néhány résztvevő kezébe. Összességében azonban még mindig nagyon sok tenniva-
ló van, mert a finoman szólva is hiányos végzettség miatt a roma etnikum nagy 
tömegei igen nehezen mobilizálhatóak. 
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A képzettségi szint általános emelésének sikerét azonban erőteljesen megkérdője-
lezheti az is, hogy a roma etnikum nagy tömegei élnek nyomorszinten, gyakran 
elképesztő egészségügyi és lakáskörülmények között. Emellett gyakorlatilag mind-
egyik családot sújtja a munkanélküliség, így a gyermekek iskoláztatását sokszor 
akkor is képtelenek finanszírozni, ha a megfelelő akarat egyébként meg is lenne 
hozzá. A jelenleg érvényes ösztöndíjat biztosító pályázati rendszer pedig nem al-
kalmas arra, hogy a kérdésben érdemi előrelépés születhessen. Ezért különösen 
fontos az, hogy a nehézségek ellenére is folytassák a romák felzárkóztató képzését, 
mert egy-egy sikeresen elvégzett tanfolyam pozitív motivációs hatást gyakorolhat 
az addig kimaradókra – főleg a kisebb falvakban. Ma még feleslegesnek tűnő pró-
bálkozásokat is érdemes támogatni (Fehérgyarmaton mezőgazdasági ismereteket is 
oktatnak a tanfolyamok keretében), mert ez az egyik járható út afelé, hogy a roma 
etnikum ne csak a közhasznú munkák keretében juthasson álláshoz. 

A másik sokat vitatott probléma a roma etnikum munkamoráljához és az ezzel 
kapcsolatos előítéletekhez fűződik. Ebben a kérdésben sem lehet egyértelmű választ 
adni, mert az egyes térségeken belül is meglehetősen vegyesek a tapasztalatok, bár 
kétségtelenül a negatív példák vannak többségben. Majd minden térségben vannak 
gondok az általuk végzett közhasznú munkák minőségével és a munkatempóval. 
Vámospércsen egy induló erdősítési programra alig jelentkeztek, mert „egyszerűbb 
volt kifogásokat találni”. Jellemző volt, hogy még azok is távol maradtak, akiknek 
már közel volt a jövedelempótló támogatásra való jogosultság kimerítése, és még 
nem volt meg a következő két éves támogatáshoz szükséges munkaviszonya. 
Ugyanakkor Dombrádon az 1998-as tiszai árhullámok idején a roma etnikum sok-
kal nagyobb arányban vett részt a gátak megerősítésében, mint az orvosi igazoláso-
kat bemutató egyéb lakosok; és itt semmi probléma nem volt a munka minőségével 
sem. 

Felmerülhet a kérdés, hogy általánosságban miért maradnak mégis távol a köz-
hasznú munkáktól abban az esetben, ha már megszerezték a kötelező 180 napos 
munkaviszonyt. Ez ugyanis mindenhol jellemző hozzáállás, sőt arra is volt példa, 
hogy a jogosultsági idő megszerzése után önkényesen hagyták ott a folyamatban 
lévő közmunkát. A válasz elég egyszerű: nem fűződik hozzá érdekük, hogy úgy-
mond „feleslegesen” dolgozzanak. A minimálbér és a szolgálati idő nem képvisel 
megfelelő vonzerőt a munka nélkül megszerezhető szociális segélyekkel és gyer-
meknevelési támogatásokkal szemben (mutatja ezt az is, hogy a közmunka-
programokban szívesebben vesznek részt, mert ez nagyobb kereseti lehetőséget 
jelent a közhasznú munkákhoz képest). A segélyekre való berendezkedés minden-
hol megfigyelhető. Ugyanez mondható el a folyamatos számolgatásról is, amely 
eredménye szerint a legtöbb esetben a szóba jöhető minimálbéres állással sokat 
vesztenének. Ezért marad a minél több – általában 3–4 – gyermek vállalása, mert 
így már megélnek a családi pótlékból is (az már más kérdés, hogy a gyermekek 
iskoláztatására mennyi marad). 

Emiatt sok ember szemében csak pénzt nyelő, a problémákat újratermelő feneket-
len tónak tűnik a romák segélyezésének kérdése. Azonban nem feledkezhetünk meg 
arról sem, hogy a negatív előítélet, a diszkrimináció igenis megnyilvánul velük 
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szemben a munkaerőpiacon (igaz, ezt a munkaadók a legtöbb esetben csupán szó-
ban közlik a kirendeltségekkel). Emiatt az általánosítás miatt a tehetségesebb, szor-
galmasabb romáknak ugyanolyan nehézségekkel kell megküzdeniük, és az esetek 
döntő többségében nekik is csak a közhasznú és közmunkák kínálnak elhelyezkedé-
si lehetőséget. Az sem mindig az ő hibájuk, hogy ezeket a 180 nap megszerzése 
után viharos gyorsasággal otthagyják. A rendelkezésre álló keretek ugyanis annyira 
szűkösek, hogy sokszor nincs is lehetőségük többre, mivel az önkormányzatok 
minél több, a jövedelempótló ellátásból való kikerüléssel fenyegetett embert szeret-
nének foglalkoztatni. Tehát sok településen nem is marad kitörési lehetőség, szinte 
törvényszerűvé válik a segélyekre alapozott életvitel. 

A fentebb felvázolt kép tehát nagyon sokszínű, és nem mentes az ellentmondá-
soktól sem. Ennek pedig az a legfőbb oka, hogy magára a roma etnikumra ugyanez 
jellemző: roma és roma nem egyforma. A munkához való hozzáállásukat alapvető-
en befolyásolja a szociális környezet, amely nagymértékben függ a földrajzi elhe-
lyezkedéstől, a történelmi hagyományoktól és a területen élő romák értelmi–
képzettségi színvonalától. Óriási különbségek vannak a „putris” és az oláh cigányok 
között. Míg az előbbiek nem fordítanak különösebb gondot a lakáskörülményeikre, 
a higiéniára és gyermekeik neveltetésére, addig az utóbbiak általában rendezett 
körülmények között élnek, és a távolabbi jövőre is gondolva szakmunkásképzőbe, 
gimnáziumba járatják gyermekeiket. Persze ők nem kizárólag a segélyekre hagyat-
koznak, és nincs is rá szükségük. Rájuk jellemző a vállalkozó kedv, és a mezőgaz-
daságtól sem idegenkednek. Ennek megfelelően nagyobb gondok nélkül be tudnak 
illeszkedni a helyi társadalomba (sok településen a vegyesházasságok sem ismeret-
lenek), egyáltalán nem növelik a bűnözést, és a nemzetiségi konfliktusok veszélye 
sem túl nagy. A baj csak az, hogy a példájuk kevés esetben hat pozitívan a roma 
etnikum egészére. 

Az viszont tény, hogy már a mai viszonyok mellett is óriási problémákat okoz a 
nagy létszámú állástalan roma népesség, és a jelenlegi népesedési folyamatokat 
figyelembe véve a jövőben sem lehet arra számítani, hogy a kérdés súlya bármeny-
nyire is csökkenne, arra pedig végképp nem, hogy önmagától megoldódna. Valamit 
tehát tenni kell, de nagy kérdés, hogy mi az, amit tenni lehet. Az mindenesetre biz-
tos, hogy mindkét félnek változnia kell, legalább megpróbálni alkalmazkodni a 
másik fél elvárásaihoz. Első lépésként jó lenne elismerni azt (a „minden ember 
teljesen egyforma, és ezért egyforma módszerekkel oldhatók meg a problémáik is” 
– beidegződést félretéve), hogy a roma etnikum problémái nem kezelhetők az egész 
társadalomra vonatkozó megoldási stratégiákkal, mert ők a magyar társadalom 
önálló egységét alkotják, és bár attól természetesen nem függetleníthetők, ugyanak-
kor sajátos problémáik miatt nem is kezelhetők egy kalap alatt a többi társadalmi 
csoporttal. Ehhez persze az is kellene, hogy az utóbbi évtizedek beidegződéseit 
megváltoztatva el tudjuk fogadni a másságot, elismerve annak értékeit és esetleges 
hátrányait is. Igaz, ez nem történhet meg egyik napról a másikra, de az egész társa-
dalom érdekében minél hamarabb meg kell történnie, hogy a következő generáció-
kat ne terhelje a mai halogató taktika miatt a jövőben esetleg már kezelhetetlen 
problémaként megjelenő kérdés. 
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Reménytelenségre ítélve?–- A tartósan munkanélkülivé váltak 

A tartósan munkanélküliek igen magas létszáma és aránya hasonlóan súlyos gon-
dokat okoz a vizsgált területen. A mai állapot természetes következménye annak, 
hogy a keleti határ mentén húzódó térségekben már igen korán magas szintre emel-
kedett a munkanélküliek létszáma, és a magas munkanélküliség a csökkenések elle-
nére állandósult (az okokról korábban már többször is említést tettünk). Az első 
regisztráció óta eltelt idő alapján a két érintett megye szintjén is kiugróan magas a 
már több mint két éve munka nélkül lévők aránya, és ez fokozottan érvényes az 
elzárt, munkahellyel nem rendelkező határ menti településekre. Ennek a csoportnak 
az aránya minden körzetben meghaladja a megyék egyébként sem kedvező adatait 
(Hajdú-Bihar: 68,2%, Szabolcs-Szatmár-Bereg: 73,8%). A legkedvezőbb helyzet-
ben Berettyóújfalu (68,7%) van, míg a legrosszabb mutatóval Nyírbátor (78,3%) 
rendelkezik. Ennél is figyelemreméltóbb az a tény, hogy a 11 kirendeltség közül 8 
esetében 75% vagy azt meghaladó az arányszám. A probléma súlyosságát hűen 
tükrözi az egyik kirendeltség vezetőjének arra a kérdésre adott kesernyés válasza, 
hogy mekkora a térségben a tartósan munkanélküliek aránya: „Miért, van olyan 
munkanélküli, aki nem az?” Ezt nyílván az a szemlélet mondatta vele, hogy a tartós 
munkanélküliség kritériuma nem feltétlenül a folytonosság, mert az újra és újra 
közhasznú munkára küldött munkanélküli ténylegesen nem kerül vissza a munka-
erőpiacra – így megmarad annak, aki volt. 

Jelenleg úgy tűnik, hogy – bár folynak kifejezetten számukra meghírdetett prog-
ramok, és vannak kimondottan az ő elhelyezkedésüket segítő támogatások – ese-
tükben csak tűzoltó munka folyik, és az igazi megoldás megtalálása még várat ma-
gára. A legtöbb tartósan munkanélküli (miután kimerítette a munkanélküli segélyre 
való jogosultság időtartamát) a szükséges feltételek megléte esetén már csak jöve-
delempótló támogatást kaphat. A munkanélküliség időtartamának elhúzódása ter-
mészetesen megnöveli a jövedelempótlósok arányát, ezért nem csodálkozhatunk 
azon, hogy a határ mente ebben a viszonylatban is általában felülmúlja a megyék 
átlagos értékeit (Hajdú-Bihar: 43,6%, Szabolcs-Szatmár-Bereg: 48,3%). Azonban 
itt nem ez az elsőrendű probléma, hanem az, hogy a jövedelempótlósok aránya 
alacsonyabb, mint a tartósan munkanélkülieké. A támogatást viszont csak akkor 
folyósítják tovább a kétéves jogosultság letelte után, ha a munkanélküli 180 nap 
munkaviszonyt szerzett a jogosultság időtartama alatt. Az előírt munkaviszonyt 
azonban kedvezőtlen iskolai végzettségük – a tartósan munkanélküliek több mint 
fele a roma etnikumhoz tartozik; az alacsony végzettségűek aránya meghaladja a 
megyei átlagokat (Hajdú-Bihar: 49%, Szabolcs: 49,8%) (1. ábra), és az összes 
regisztrált iskolázottsági mutatóihoz viszonyítva is jóval kedvezőtlenebb a kép – és 
korösszetételük (magasabb az idősebb, elhelyezkedni képtelen korosztály aránya) 
miatt csak a közhasznú és/vagy közmunkák keretében képesek megszerezni, mivel 
a munkaerőpiacon irántuk megnyilvánuló kereslet a támogatások ellenére nagyon 
csekély. Ezek a programok azonban kevesebb embert képesek foglalkoztatni, mint 
amekkora igény lenne rá. 



290 Balcsók István  TÉT XIV. évf. 2000  2–3 
 

 

 



TÉT XIV. évf. 2000  2–3 Hátrányos helyzetű társadalmi… 
 

 

291 

Ezért sok embert fenyeget az a veszély, hogy kikerül az ellátási rendszerből, bár a 
munkaügyi kirendeltségek és az önkormányzatok megpróbálják mindig a legveszé-
lyeztetettebbeket alkalmazni. A nők azonban így is hátrányos helyzetben vannak, 
mert a közhasznú munkák jellege miatt az ő foglalkoztatásuk sokkal nehezebben 
oldható meg. 

A tartós munkanélküliség egyénre és társadalomra negatív hatásait már sokan és 
sok helyen leírták. Mi csupán az egyénre gyakorolt legsúlyosabb hatásokat említjük 
meg. A mellőzöttség, a feleslegessé válás érzete sokuk esetében vezet betokosodás-
hoz, és még több embert sodor valamilyen szenvedélybetegség irányába. A hosszú 
állástalanság következtében megindul az egyén leépülése – szellemi és fizikai érte-
lemben egyaránt. A megszerzett szakmai képzettség gyorsan megkopik, elévül; 
ezért sok esetben az új munkahelyek létesítése sem jelentene megoldást, mert ezek 
az emberek a rengeteg kihullott tudásanyag hiányában már nem lennének verseny-
képesek. Emiatt gyakorlatilag nincs esélyük az elhelyezkedésre, és nem rendelkez-
nek perspektívákkal sem. Egyetlen céljuk csak az lehet, hogy bent maradjanak a 
megélhetésüket biztosító ellátási rendszerben. 

Mivel ez a bevételi forrás nem túlságosan magas, ezért a hosszabb ideje munka 
nélkül levőknek különböző túlélési stratégiákat kellett kidolgozniuk. Diebel Andrea 
és Szarvák Tibor vizsgálataikban négy alapvető csoportot különítettek el. Az első 
csoportba („az állami segítségre várók”) tartoznak, azok, akik nem tesznek különö-
sebb erőfeszítéseket az elhelyezkedésre, közhasznú munkára is csak kötelezni lehet 
őket, és tökéletesen megelégszenek az állami segélyekkel. A „megkapaszkodók” 
már hosszabb távon gondolkodnak: megragadnak minden alkalmi munkalehetősé-
get, és a feketegazdaságban is igyekeznek jó munkájukkal megbecsülést kivívni 
maguknak. A „fontolva haladók” azok, akik az első pillanattól kezdve tisztában 
vannak a helyzetükkel, és tudatosan számolgatva igénybe vesznek mindent, ami jár 
nekik, de az állami segélyek már csak kiegészítő forrásként jönnek szóba. A „feles-
leges emberek diplomával” vannak a legrosszabb helyzetben, mert megszerzett 
tudásuk, szellemi tőkéjük ebben a térségben gyakorlatilag használhatatlan, és csak 
nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni a megváltozott helyzethez (Diebel–Szarvák 
1997). 

Bármelyik csoportba is tartozzon azonban valaki, a túlélés keretei a legtöbb eset-
ben meglehetősen szűkösek. A nyári és őszi hónapok nyújtják a legszélesebb lehető-
ségeket, mert aki fizikailag bírja, ilyenkor akár az egész időszakot végigdolgozhatja 
a napszámos munkák elvállalásával. Ugyanakkor Komádi térségében a jellemzően 
nagy szegénység és tőkehiány következtében még ez a lehetőség is csak szűkösen 
áll rendelkezésre. A napszámos munkákat nagy általánosságban feketén végzik, és 
ennek legalizálásában segítségükre van az éppen ez ellen bevezetett alkalmi mun-
kavállalói könyv is. Az alkalmi munkák mellett a háztáji gazdálkodás segíti még a 
legtöbb esetben a talpon maradást, de ez önmagában még nem elegendő a megélhe-
téshez. Ráadásul ez a forma a roma etnikum szinte teljes egészénél hiányzik, mert 
körükben nincsenek hagyományai (bár vannak kísérletek a meghonosítására) (Mező 
1999). Emellett a határ mentén bevett szokás még a jövedelem üzemanyag-
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csempészettel és hátizsák-kereskedelemmel történő kiegészítése, de ezek nem min-
den tartósan munkanélküli számára elérhető lehetőségek – már csak a határok hosz-
szú szakaszokra kiterjedő átjárhatatlansága miatt is (Dancs 1999). A túlélés általá-
nosan használt eszköze azonban mindenhol az igényszint mérséklése, az életszín-
vonalnak a jövedelemhez való igazítása. Ez azonban már társadalmilag is káros 
tendencia, mert az igénytelenséget terjeszti, és generálja az elszegényedést a prob-
lémával leginkább sújtott területeken. 

Nem mellékes, bár szinte megválaszolhatatlan kérdés a látens munkanélküliek 
aránya a vizsgált területen. Ők azok, akik vagy kikerültek a munkaügyi kirendelt-
ségek adatbázisaiból (ezen keresztül az ellátási rendszerből), vagy soha nem is 
szerepeltek abban. A regisztráció hiánya miatt eleve reménytelen az elhelyezésük, 
és azt sem lehet tudni, hogy dolgoztak-e valaha egyáltalán (háztartásbeliek, csök-
kent munkaképességűek stb.). Létszámukat nem lehet pontosan megbecsülni, az 
erre vonatkozó felmérések alapján is csak óvatos becslésre van lehetőség. A kiren-
deltségenkénti becsült arányuk alapján 5–20% ponttal növelnék meg a munkanélkü-
liségi rátát. Arányuk különösen az elzárt, népesebb roma közösséggel rendelkező 
településeken magas, és ott alacsony (Nyírbátor), ahol a munkalehetőségeket csak a 
munkaügyi kirendeltségen keresztül lehet elérni – és ez az emberekben is tudato-
sult. Néhányan azt is vitatják, hogy munkanélkülinek tekinthetjük-e őket egyáltalán, 
mert esetükben a regisztráció mellett általában a munkalehetőség keresése is hiány-
zik a szükséges ismérvek közül. Ennek ellenére a probléma létezik még akkor is, ha 
ők maguk szűklátókörűségük miatt nem érzik annak. 

Összességében a tartósan munkanélküliek nagy létszáma és az ehhez kapcsolódó 
problémák semmivel sem jelentenek kisebb gondokat a roma etnikum fentebb vázolt 
problémáinál. A megoldási lehetőségek is legalább annyira szűkösek. A jelenleg 
alkalmazott megoldások többségéről mindenki tudja, hogy legfeljebb a helyzet szin-
ten tartására elegendőek, a javítására azonban már nem képesek. A tartósan mun-
kanélküliek problémái aligha oldhatók meg addig, amíg a munkaerőpiacon ma 
meglévő feszültségek nem csökkennek elfogadható szintre. Ugyanakkor a tartósan 
munkanélküliek is csak abban az esetben számíthatnak komolyabb elhelyezkedési 
esélyre, ha jelentősen változik mentalitásuk – főképpen a munkahely-keresést illetően.  

Más kérdés, hogy megvalósíthatók-e a fentebb felvetett, és aligha vitathatóan 
szükséges változtatások. Igencsak elgondolkodtató tény, hogy az ország második 
legnagyobb városában, a leendő régióközpontban a Debreceni Egyetem a legna-
gyobb foglalkoztató, és az oktatási intézményt az önkormányzat követi. A döntően 
mezőgazdasági adottságú területen az idénymunkák lezárultával, illetve a szintén az 
időjáráshoz kötött közhasznú munkák befejeztével a téli hónapokban a határ menti 
térségekben 100 munkanélkülire általában kettőnél kevesebb álláshely jut. Ezért 
nem minden esetben megalapozott az az állítás, hogy aki dolgozni akar, az el is tud 
helyezkedni. A Nyugat- illetve Közép-Magyarországon folyamatosan gyarapodó 
munkahelyek keleten egyáltalán nem éreztetik hatásukat, és nem generálnak hason-
ló folyamatokat – a külföldi tőke érdeklődése ugyanis továbbra is minimális. 
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A fentebb felsorolt problémák annyira sokrétűek, hogy azokat önmagukban képtele-
nek kezelni a térségek. Kormányzati segítségre van tehát szükség, de nem elsősorban 
segélyekre, hanem valódi vidékfejlesztésre. Ám a felmerülő gondokat nem szabad 
globálisan kezelni, mert az általánosítás könnyen elfedi a valódi állapotokat. Közeli 
példa erre a kormányzatnak az orosz válsághoz való viszonyulása: a probléma nem 
nagy, a magyar külkereskedelem mindössze 4%-a tart ebbe az irányba. Országos 
szinten ez valóban így van, de a vizsgált terület néhány körzetében ez az arány az 
országos átlag ötszörösét is meghaladja, és ez itt már igen nehezen kezelhető problé-
mákat okoz a munkaerőpiacon is. Nagyon fontosak tehát a további kutatások, a határ 
mente sajátosságainak minél pontosabb megismerése, hogy erre alapozva a helyi 
körülményekhez igazodó, valóban működőképes programokkal lehessen segíteni a 
terület felzárkózását. Fel kell hívni az ország gazdagabb területeinek figyelmét a 
keleti régió viszonyaira, hogy ne csak az árvizek alkalmával küldött segélyekkel segít-
senek az itt élőkön. Sokan úgy érzik, hogy a számukra messzi területek fejlesztése az ő 
zsebükből veszi ki a pénzt. Rövid távon talán így van, de hosszabb távon tarthatatlan 
állapot az ország több részre szakadása, mert ez a nyugati országrész lehetőségeit is 
jelentősen csökkenti. Csak remélni tudjuk, hogy ennek felismerése nyomán a keleti 
határ mentén is megindulhat majd az igazi fejlődés, és már jóval kevesebb remény-
vesztett munkanélkülivel lép be a terület az egységesülő Európába. 
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DISADVANTAGED SOCIAL CLASSES IN THE LABOUR 
MARKET IN THE BORDER REGIONS OF THE 

NORTHEAST GREAT PLAIN 

ISTVÁN BALCSÓK 

In the North-Eastern part of the Great Hungarian Plain unemployment has been far higher 
than the national average since 1990, and this causes an enormous problem both for the 
economy and the society. The large number of long term unemployed and Romany makes 
the situation of the examined territory even worse. In general, 70–80% of this ethnic group is 
constantly out of the legal labour market and it is estimated that they make the majority of 
hidden unemployement. Their chances to enter the labour market again are very limited. 

The most serious problems of the labour market in the North-Eastern Great Plain 
borderlands are the constant lack of jobs, the high rate of an unskilled workforce and the long 
term unemployed. 

It is the elimination of the unfavourable conditions first of all that will lead to a reduction 
of unemployment to the satisfactory level. This demands large-scale co-operation, 
government support and financial resources to develop the region. 
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TÉRSZERKEZET AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
(Regional Structures in the European Union) 

SZABÓ PÁL  

A három világgazdasági pólus közül az európai kontinens tizenöt tagállamát tö-
mörítő Európai Unió regionális társadalmi–gazdasági sokszínűsége közismert, amit 
szemügyre vehetünk az egyediség irányából, a regionális földrajz szemüvegén ke-
resztül (Probáld 1994), de közelíthetünk a regionális tudomány oldaláról is, keresve 
a térszerkezet átfogóbb jellemzőit, generalizáltabb jegyeit. Ez utóbbi kört leszűkítve 
a gazdasági fejlettség térbeli szerkezetére olyan tézisek kerülnek előtérbe, mint az 
észak–dél ellentét, a centrum–periféria modell, illetve ez utóbbi „gyümölcsösebb” 
verziója, a megszületése óta vitatott „kék banán” (Brunet 1989). E tanulmány célja, 
hogy ezeket a téziseket a regionális tényadatok tükrében alátámassza vagy vitassa, 
valamint a fejlettség klasszikus mutatóján (egy főre eső GDP) túl más – a fejlettsé-
get tükröző vagy éppenséggel tőle „idegen” – tényezők térbeliségét is vizsgálja. 

Területi felosztásnak az EU NUTS 2 szintjét vettük, ami esetünkben számszerűleg 
199 egységet jelent, miután a vizsgált térből kizártuk a négy francia, két portugál és 
egy spanyol tengerentúli tartományt. Ennek a közigazgatási felosztásnak ismert és 
jogos kritikája, hogy mind a népesség, mind a terület szempontjából nagy a szóró-
dás (87 ill. 132% a relatív szórás). 

A következő térparamétereket vizsgáltuk: 
− földrajzi helyzet, mely a kitüntetett földrajzi irányt, makroregionális tagozó-

dást, 
− gazdasági centrumtól való távolság, mely a centrum–periféria viszonyt,  
− szomszédsági hatás, mely a lokális szerveződést, egymásra hatást mutatja 

(Nemes Nagy 1993).  
A földrajzi helyzet azonosítása során egy régiót egy ponttal reprezentáltunk: vagy 

a régió székhelyét vagy ennek hiányában legnépesebb városát és annak földrajzi 
koordinátáit vettük, oly módon hogy a tengelyek irányának észak–délt és kelet–
nyugatot, az origónak pedig a pontok koordinátáinak számtani átlagát választottuk 
(1. ábra). A távolság paraméternél a gazdasági centrumtól való légvonalbeli távol-
ságot vettük, gazdasági centrumnak a meglévő koordináta pontok GDP-vel súlyo-
zott átlagát, a gazdasági súlypontot jelöltük ki (ez a franciaországi Metztől  
115 km-re dél–délkeletre esik). A szomszédsági hatásnál a szomszédos régiók ada-
tainak átlagát számoltuk ki (a GDP-t kivéve súlyozatlanul), de a szomszédság meg-
állapításánál egyszerűsítve csak a szomszédság tényét vettük figyelembe, eltekintve 
a régióhatárok hosszától (Nemes Nagy 1998). A mediterrán-tengeri szigeteknél  
(7 régió) vagy a tengeren húzódó regionális határok alapján jelöltük ki a szomszé-
dokat, vagy ha más ország régiója közelebb volt, akkor szomszédnak ezt, valamint 
az anyaország legközelebbi régióját vettük. 
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1. ÁBRA 
Az EU regionális ponttérképe 

(Regional Point-Map of the EU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A következő mutatók térbeliségét vizsgáltuk: egy főre eső GDP (vásárlóerő pari-
táson), aktivitási ráta, munkanélküliségi ráta, foglalkozási szerkezet – mezőgazda-
ságban, iparban, szolgáltatásban dolgozók aránya. Az adatok az 1995. és az 1996. 
évekre vonatkoznak. 

Módszerként a többváltozós lineáris regresszióanalízist (backward eliminációs 
regresszió) választottuk, mely alkalmas a bonyolultabb térszerkezeti struktúrák 
kimutatására is. A valóságos térszerveződés nem mindig egyértelmű, a térképek 
alapján nehezen megállapítható térbeli szerveződés viszont ezzel a módszerrel fel-
tárható (Nemes Nagy 1993). 

A fejlettséget az egy főre eső GDP-vel reprezentáljuk, de kérdésként merült fel, 
hogy vajon a többi mutató szintén tükrözi-e a fejlettséget. A korrelációs együtthatók 
(1. táblázat) azt mutatják, hogy még a legalkalmasabb mutató – a mezőgazdaságban 
dolgozók aránya – is csak közepesen erős korrelációs kapcsolatot mutat az egy főre 
eső GDP-vel. Ez azt is jelenti, hogy a térbeli szerveződés e két mutató esetén mu-
tathat szorosabb kapcsolatot. (A korrelációs táblázatot mátrixszá bővítve kiderül, 
hogy a mutatók egyéb kombinációi sem adnak ennél – abszolút értékben – nagyobb 
együtthatót). 

1. TÁBLÁZAT 
A GDP/fő és a többi mutatószám régiószintű korrelációja az EU-ban (199 egység) 
(Correlation of the GDP/Capita and Other Indicators on a Regional Level in the EU) 

 Aktivitási 
ráta 
(%) 

Munkanélkü-
liségi ráta 

(%) 

Mezőgazdaságban 
dolgozók aránya 

(%) 

Iparban 
dolgozók 

aránya (%) 

Szolgáltatásban 
dolgozók 

aránya (%) 
GDP/fő 0,27 -0,41 -0,54 0,13 0,39 

Forrás: Saját számítás. 
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A vizsgált mutatók területi differenciáltságát a relatív szórás (V) tükrében vizs-
gálva (2. táblázat) megállapítható, hogy a mezőgazdaságban dolgozók aránya ese-
tén legnagyobb a szóródás. Az EU régiói közül 16-nál 1% alatti értékekkel találko-
zunk, mely térségek részben nagyvárosok ill. nagyvárosi régiók (pl. Bréma, Berlin, 
Nagy-London, Île de France) valamint angol régiók. Emellett 13 olyan görög és 
spanyol térség is fellelhető, ahol 20% feletti értékek a jellemzőek. Magas a szórás a 
munkanélküliség esetén is, a dél-olasz és spanyol tartományok 20% feletti értékei-
vel szemben az 5% alatti – nagyobbrészt – osztrák és német tartományok állnak. 
Kiegyenlített képet mutat az aktivitási ráta és a szolgáltatásban dolgozók aránya, 
míg az iparban dolgozók aránya és az egy főre eső GDP közepes szórásértékekkel 
jellemezhető. 

2. TÁBLÁZAT 
A regresszióelemzés eredményei 

(Results of the Regression Analysis) 

 

GDP/fő Aktivitási 
ráta 

Munkanél-
küliségi 

ráta 

Mezőgazda-
ságban dol-

gozók aránya

Iparban 
dolgozók 

aránya 

Szolgálta-
tásban 

dolgozók 
aránya 

V (%) 27 11 54 112 24 14 
R2 (%) 36 79 64 62 52 43 
ß (%) SZOM(37) 

TÁV(-20) 
É–D(15) 

SZOM(89) SZOM(80) SZOM(40) 
É–D(-22) 
TÁV(21) 

 Ny–K(18) 

SZOM(72) SZOM(65) 

Forrás: Saját számítás. 
A regresszió által kapott jelzőszámok közül az R2 a szignifikáns magyarázó válto-

zók együttes determinációs együtthatója, amely megmutatja az explicit térparaméte-
rek szerepét az adott jelenség területi differenciáltságában, a magyarázó változók ß 
paraméterének nagysága (abszolút értékben) pedig az egyes térváltozók magyarázó 
erejére mutat rá. 

A térbeliség szerepét mérő regressziós modell négy térváltozójának összesített 
magyarázó ereje (R2) az aktivitási, a munkanélküliségi ráták, valamint a mezőgaz-
daságban dolgozók aránya esetén a legnagyobb (2. táblázat). Csekélyebb magyará-
zó erejű a térbeliség az iparban és a szolgáltatásban dolgozók aránya illetve a fej-
lettségi mutató esetén. Azonban míg a hat mutató közül négynél a szomszédsági 
hatás az egyedüli térszerkezeti jegy (ß), addig kettőnél összetettebb a kép: habár 
ezeknél szintén a szomszédság a legerősebb, mégis szignifikánsak egyéb térfaktorok 
is. A mezőgazdaságban dolgozók arányánál mind a négy tényező szerepe kimutatha-
tó, míg a fejlettségnél három, mivel a nyugat–kelet irány nem játszik szerepet. 

A fejlettségnél maradva, a bevezetőben említett tézisek – észak–dél, centrum–
periféria – visszaköszönnek a modellből. A gazdasági centrumtól vett távolság, 
valamint az észak–déli helyzet szerepét hűen adják vissza a ß értékek. A kettő 
azonban egymást nem kizárva, hanem együttesen jelentkezik. Azonban ki kell 
hangsúlyozni, hogy ezeknél erősebb magyarázó erővel bír a szomszédsági hatás, 
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vagyis általánosságban igaz, hogy fejlett térségnek fejlett, míg fejletlennek fejletlen 
a szomszédja. Ennek térbeli irányultságára pedig egy észak–dél irányba kissé tor-
zult centrum–periféria szerkezet állítható. Mélyebbre ásva vizsgálhatjuk egyesével 
is a térparamétereket (3. táblázat). 

3. TÁBLÁZAT 
Korrelációs együtthatók a vizsgált térfaktorokkal 

(Correlation Coefficients with the Examined Space Factors)  
 Észak–Dél Kelet–Nyugat Gazdasági centrumtól 

való távolság 
Szomszédos régiók 

átlaga (GDP/fő) 
GDP/fő 0,34 -0,02 -0,48 0,56 

Forrás: Saját számítás. 
A korrelációs együtthatók a fenti eredményeket támasztják alá, de értékük nem 

olyan magas, mint várnánk. Ez azt mutatja, hogy a térbeliség szerepe ebből a meg-
közelítésből nem olyan tézisszerű, mint szeretnénk, a regionális fejlettség területi 
sokszínűsége nehezen modellezhető. 

A centrum–periféria modell azonban él, erősebb, mint az észak–dél dualizmus, és 
ezt alá támaszthatjuk két nem lineáris regresszió segítségével is (2., 3. ábra). A két 
polinomiális regresszió korrelációs hányadosai (R2) magasabbak, mintha egyválto-
zós lineáris regressziót állítanánk, és ezek korrelációs hányadosait vennénk, azaz a 
lenti trendvonalak jobban kirajzolják a földrajzi pozíciók szerinti térbeli tagozódást. 
Mindkét görbe (fordított parabola) az EU centrum–periféria modelljét tükrözi visz-
sza. A pontokra illeszthető trendvonal parabolikus jellege ad arra is magyarázatot, 
hogy miért esett ki a backward eliminációs regressziónál a nyugat–kelet reláció. 
Ezen térbeli irány szerinti szerkezet még szabályosabb is, mint az észak–dél reláció, 
amit a keleti (Görögország, a volt NDK, több finn tartomány), valamint a nyugati 
(Ibériai-félsziget) „végek” elmaradottsága magyaráz. Az észak–dél pozíció szerinti 
térszerkezetnél gyengébb a centrum–periféria modell, mivel a fejletlen görög, spa-
nyol, portugál és dél-olasz régiók kissé elhúzzák a görbe szárát déli irányba. 

2. ÁBRA 
Regionális fejlettség az nyugat–kelet koordináta függvényében az EU-ban 

(Regional Advancement in the Function of the West-East Co-ordinates in the EU)  

y  = -2E -05x2 +  0,0042x + 104,45
R 2 =  0 ,248
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Forrás: Saját szerkesztés. 
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3. ÁBRA 
Regionális fejlettség az észak–dél koordináta függvényében az EU-ban 

(Regional Advancement in the Function of the North-South Co-ordinates in the EU) 

y = -1E-05x2 + 0,0116x + 101,74
R2 = 0,2243
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Forrás: Saját szerkesztés. 

A vizsgálatba bevont többi mutatónál, mint kiderült, a szomszédsági hatás a leg-
erősebb. A mezőgazdaságban dolgozók arányánál, mivel több térfaktor is szignifi-
kánsnak minősül, érdemes egyesével is „mérni” a kapcsolatot (4. táblázat). 

4. TÁBLÁZAT 
Korrelációs együtthatók a vizsgált térfaktorokkal  

(Correlation Coefficients with the Examined Space Factors)  

 
Észak-Dél Kelet-Nyugat

Gazdasági centrum-
tól való távolság 

Szomszédos 
régiók átlaga 

(GDP/fő) 
Mezőgazdaságban 
dolgozók aránya 

-0,54 0,39 0,60 0,75 

Forrás: Saját számítás. 

Ennél a mutatónál – a szomszédságon kívül – a gazdasági centrumtól való távol-
ság (centrum–periféria), valamint az észak–dél térszerveződés rajzolódik ki, ami 
még szabályosabb térszerkezetet mutat, mint az egy főre eső GDP-nél.  

A többi jelzőszám esetében a regressziós modellben a szomszédsági hatás erőtel-
jessége miatt a többi térfaktor eltűnik, de ezek szerepe egy kivétellel nem is jelen-
tős, a korrelációs együtthatók is alacsony értékeket adnak. Az egyetlen kivétel az 
aktivitási ráta és az észak–dél paraméter közötti szoros kapcsolat (r=0,70): a dél-
európai országokban alacsonyabb a népesség aktivitása, amit a nőknek – a társa-
dalmi tradíciókból eredően – a munkaerőpiacon való csekélyebb részvételével ma-
gyarázhatunk. A mutatóknál ezzel a modellel meg nem rajzolható térszerkezet az 
EU regionális sokszínűségének ékes bizonyítéka. Ez azonban nem a mozaikszerű-
ségben mutatkozik meg, hiszen a szomszédsági hatás erős. A munkanélküliség 
esetén a térbeli szerkezetet elrontja például, hogy mind északon (Finnország), mind 
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délen (Spanyolország, Dél-Olaszország), mind a centrumban (Észak-Franciaország) 
találunk magas munkanélküliséggel küszködő régiókat, és mellettük alacsony rátá-
val rendelkeznek a peremen fekvő görögországi, portugál régiók vagy a centrumban 
fekvő német tartományok. Az iparban illetve a szolgáltatásban dolgozók arányánál 
sem rajzolódik ki markáns területi tagolódás, ami jól tükrözi egyrészt azt, hogy a 
fejlettséggel gyengén korreláló mutatókról van szó (pl. Olaszországban a klasszikus 
észak–dél reláció nem mutatkozik meg a szolgáltatásban dolgozók arányát vizsgál-
va, mivel délen az alacsonyabb, északon pedig a magasabb értéktermelő szolgálta-
tási ágakban dolgozók egy kalapba kerülnek), másrészt mindkét ágazatnál a 
lokalitás szerepe (pl. ipari térségek, nagyvárosok, turizmus által érintett térségek) a 
döntő. Az alacsony ipari foglalkoztatottságú térségek között találunk elmaradott 
görög, spanyol és dél-olasz régiókat, de olyan fejlett vagy centrumközeli vagy peri-
fériális helyzetű nagyvárosi térségeket is, mint Brüsszel, Nagy-London, Utrecht, 
Stockholm. A sor másik végén a német dominanciát spanyol, olasz régiók törik 
meg. A szolgáltatást nézve szintén vegyes a kép, mivel az alacsony értékkel rendel-
kező görög és spanyol régiók között osztrák és német tartományok, a magas érték-
kel bíró, fejlett nagyvárosi térségek között pedig elmaradottabb, szórtan elhelyez-
kedő spanyol, belga és francia régiók lelhetők fel. 

A kimutatott erős szomszédsági hatás miatt érdemes a területi autokorrelációt is 
vizsgálni. Az EU-ban átlagosan közel négy szomszédja van egy régiónak (maxi-
mum: Kasztília és Leon – 11 szomszéd, minimum: Berlin, Bécs, Írország, Észak-
Írország, Cornwall–Devon, Szicília, Uusimaa(SF), Ceuta és Melilla – 1 szomszéd). 
A szomszédsági kapcsolatok feltárása új értéket csak két mutatónál (GDP/fő, me-
zőgazdaságban dolgozók aránya) jelent, mivel a többváltozós lineáris regresszió  
ß értéke annál a négy mutatónál, ahol csak a szomszédsági hatás, mint egyedüli 
térfaktor maradt meg, megegyezik a területi autokorreláció értékeivel (5. táblázat). 
Ismételten ki kell emelni, hogy lényeges eleme az EU térszerkezetének a szomszéd-
sági egymásrahatás, hasonulás. Ez leggyengébben a fejlettség esetén mutatkozik, 
mivel itt olyan „törésvonalakat” lelhetünk fel, mint az Ancona-fal Olaszországban 
vagy „Nyugat-” és „Kelet-Németország” határvonala, valamint olyan, a környeze-
tükből kiemelkedő szigeteket, mint a NUTS 2 szinten megjelenő nagyvárosok (Ber-
lin, Brüsszel, Hamburg, Bréma, Bécs) illetve nagyvárosi régiók (Île de France, 
Nagy-London, Madrid). Más mutatók esetén is ki lehet emelni egyrészt szerkezeti 
vonalakat, melyek egyes esetekben országhatárokat rajzolnak ki (pl. a munkanélkü-
liség drasztikus megváltozása a spanyol–portugál vagy a francia–olasz határon), 
más esetekben országhatáron belüli vízválasztók (pl. Olaszország, Németország), 
másrészt – mutatótól függően – magaslati vagy mélységi pontokat, amelyek leg-
gyakrabban az előbb említett, nagyvárosokhoz köthető régiókat jelentik. A regio-
nális léptékben kidomborodott szomszédsági relációk azonban elrejtik a kisebb 
egységek lokális mozaikszerűségét vagy éppenséggel hasonulását.  
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5. TÁBLÁZAT 
A területi autokorreláció értékei 

(Values of Regional Autocorrelation) 

 
GDP/fő Aktivitási 

ráta 

Munka-
nélküli-
ségi ráta 

Mezőgazdaság-
ban dolgozók 

aránya 

Iparban 
dolgozók 
aránya 

Szolgáltatás-
ban dolgozók 

aránya 
Területi 

autokorreláció 
értékei 

 
0,55 

 
0,89 

 
0,80 

 
0,75 

 
0,72 

 
0,65 

Forrás: Saját számítás. 

A feltárt térszerkezeti modellek esetén nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 
területi felosztás közigazgatási szempontból elfogadható, de a pontok száma nem 
arányos, mivel míg Németország és Nagy-Britannia „túlreprezentált” (38 ill.  
35 pont), addig terület és népesség szempontjából is „alulreprezentált” hozzájuk 
képest például Spanyolország vagy Olaszország. A pontok eloszlása pedig erőteljes 
sűrűsödést mutat a klasszikus centrumtérségben. 

Szintén nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a vizsgált tér csak az EU-ra ter-
jed ki, kizárva így mind a nyugat-, mind a kelet-közép-európai nem EU tagállamo-
kat, régiókat. Ezek „bekapcsolása” a meglévő térszerkezetet egyes szegmenseiben 
megváltoztathatják, különösen ez utóbbi országoknak a modellbe való beléptetése 
rendezheti át a teret. 

A fenti eredmények regionális politikai vonzataként meg kell említeni, hogy az 
EU szintjén jelenleg fő probléma a fejlett centrum – elmaradott periféria reláció. A 
magterülettől minden irányba távol eső régiók felzárkóztatásának továbbra is egyik 
fő akadálya a földrajzi távolság. Ennek makroregionális színesítő eleme a délre 
billenés, vagyis a déli régiók fokozottabb elmaradottsága. Ez a probléma új irányt 
igazából akkor fog felvenni, ha a tagjelölt kelet-közép-európai országok is bekerül-
nek az EU terébe, mivel így jelentősen megnő, ha nem dominánssá válik a nyugat–
kelet reláció, és a jelenlegi „domborulat” keletről meredek lejtővel fog kiegészülni 
(hipotézis). Másik fontos jelzése az eredményeknek, hogy a differenciáltság regio-
nális egyedisége mellett számolni kell az átmeneti térségekkel is, vagyis az erős 
szomszédsági hatás miatt nem lehet csak egy-egy térségre leszorítani a területi 
beavatkozást, hanem a probléma gócpontjától távolodva arányosan csökkenő mér-
tékben be kell avatkozni a szomszédos térségek területi folyamataiba is. 

A regionális közelítési mód fokozódása szükséges, mert ha sikerül megszabadul-
nunk az országhatárokkal tarkított, fejünkben élő Európa térképtől, akkor elénk 
tárul a jövő, a „régiók Európája”, ahol a fentebb kirajzolódott térszerkezetek, ki-
emelkedő térparaméterek kerülnek a középpontba, túllépve az országhatárok egyre 
halványuló szerepén. 
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REGIONAL STRUCTURES IN THE EUROPEAN UNION 

PÁL SZABÓ  

In this study we try to show the regional structures of the EU based on regional data. The 
objects of the research were social-economic indices (GDP per capita, unemployment rate, 
activity rate and employment by economic sectors (percentage in total employment)) of 
NUTS 2 regions of the EU, and we examined the elements of the regional structure: North–
South, West–East, centre–periphery and neighbourhood. The method used was a linear re-
gression (backward). The results show the most significant element is the neighbourhood, 
and out of the four indices this is the only one element of regional structure. The regional 
structure of the GDP per capita has three elements: neighbourhood, centre–periphery and 
North-South. The regressions (figures 2., 3.: West–East and South–North – GDP per capita) 
show the centre–periphery model. The research supports that the fact the issue of centre–
periphery is a big problem in the EU in the regional policy, and the neighbourhood contacts 
of the regions is worth much more attention. 
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A KISALFÖLD KERESKEDELMI 
VONZÁSKÖRZET-RENDSZERE 1925-BEN 

(The System of Trade Gravitation Areas  
of the Hungarian Kisalföld in 1925) 

GYŐRI RÓBERT 

Bevezetés 

Kereskedelmi vonzáskörzetek vizsgálata, pontos rekonstrukciója nehéz feladat, 
mivel használható adatok ritkán állnak rendelkezésre, azonban a kérdés fontossága 
miatt a vonzáskörzet-kutatás hosszú múltra tekint vissza a magyar geográfiában 
(Hajdú 1987b). Történeti vonzáskörzetek kutatásánál a problémák halmozottan 
jelentkeznek, mivel múltra vonatkozó forrásaink száma még csekélyebb. Ennek 
ellenére a hazai földrajztudományban is fontos kutatási terület a történeti vonzás-
körzetek vizsgálata; ennek fogalmi, módszertani megalapozására, az eddigi ered-
mények összegzésére is történtek kísérletek (Dövényi 1977; Hajdú–T. Mérey 1985), 
illetve született a történeti vonzáskörzeteket regionális keretben vizsgáló monográ-
fia is (Kókai 1999). 

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy egy történeti régió, a Kisalföld két 
világháború közötti kereskedelmi vonzáskörzet-rendszerét rekonstruáljuk. Kiemelt 
kérdésként kezeljük, hogyan változott a dualizmus korához képest a legalacsonyabb 
hierarchiaszintű központok helyzete. Vizsgálatunkban a Kisalföld határait közigaz-
gatási egységekhez igazítjuk, így Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegye, Vas, Sop-
ron vármegye illetve Veszprém vármegye pápai és devecseri járása alkotja a vizs-
gált régiót. Először a történeti vonzáskörzet fogalmáról ejtünk szót, majd bemutat-
juk az elemzésünk során használt forrást. Ezután a vonzáskörzeti térkép bemutatá-
sára és elemzésére kerül sor, majd vázoljuk a kutatás lehetséges további irányait. 

A történeti vonzáskörzet 

A társadalom térbeli szerveződése által kialakított térszerkezet kutatása a területi 
tudományok kedvelt vizsgálati terepe. A térszerkezet struktúráját létrehozó mozgá-
sok, folyamatok létezése nemcsak a jelenre, hanem a múltra is igazolt, ezek vizsgá-
lata során különíthetünk el történeti térszerkezeti egységeket (Győri 1999), amelyek 
egyik típusa a történeti vonzáskörzet. A vonzáskörzeteket létrehozó folyamatok 
típusai időről-időre változtak, ezért a történeti vonzáskörzet fogalmára pontos és 
minden korszakra egyaránt érvényes definíciót nem adhatunk, csak tág értelmezési 
keretet. Ez a megkötés azt is jelenti, hogy a történeti vonzáskörzet általános definí-
ciója nem különbözik lényegileg a mai terekre használatos fogalomtól. Így az eltérő 
szempontok alapján kialakított meghatározások közül (Andrásfalvy 1980; Tóth 
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1980) minden történeti korszakra (a jelenre is) használhatónak Hajdú Zoltán és T. 
Mérey Klára definícióját találtuk: „A központi település körül kialakuló település-
közi kapcsolatok és lakossági mozgások területi jellegű általánosítása, amely össze-
tett tartalmat hordoz. Egy adott területen élő népesség ’élettere’, a kor szintjén fel-
vetődő szükségletek kielégítése érdekében végzett rendszeres mozgástere.” (Hajdú–
T. Mérey 1985, 68)  

Forrás: a közigazgatási tájékoztató lapok 

Jelen vizsgálatunkban használt forrást eddig kevés kivételtől eltekintve (Hajdú 
1981; 1987a; Kovács 1987) nem alkalmazták geográfusok vonzáskörzet-
kutatásaikban. A forrás keletkezése a trianoni békeszerződés megkötése után szük-
ségessé vált közigazgatási reformhoz kapcsolódik. Ezt a reformot széles körű fel-
mérés és közigazgatási adattár létrehozása előzte volna meg. A belügyminisztérium 
rendeletére minden községnek (a jegyzőnek) egy nyolc oldalas közigazgatási tájé-
koztató lapot kellett kitöltenie, amely a közigazgatási és szakigazgatási információk 
mellett a község infrastrukturális állapotáról, lakosságának összetételéről, mozgásá-
ról és vagyoni helyzetéről is szolgáltat adatokat. (1925-től évente kellett volna be-
küldeni az íveket, de csak ebben az évben történt meg a felvételezés.) A kérdőív hat 
fejezetre tagolódik, ebben a vizsgálatban a negyedik fejezetben található kilences 
kérdés anyagát használtuk: „Hol van állandó piaca a községnek?” ill. „Hova gravi-
tál a község?” (Hajdú 1981). A kérdőívek teljes anyaga megtalálható a Néprajzi 
Múzeum Etnológiai Adattárának Statisztikai Gyűjteményében. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a két kérdésre adott válasz a falvak többségében 
megegyezik, tendenciaként megfigyelhető, hogy míg az első kérdésre a település 
egy csoportja több központot is megjelölt, a második kérdésnél gyakorta csak a 
fontosabbat. Ugyanígy feltűnő, hogy a körjegyzőségek falvai ugyanazokat a köz-
pontokat jelölik meg (ugyanaz a jegyző töltötte ki az íveket). Megállapíthatjuk, 
hogy feltűntetett centrumok három hierarchiaszintű települési körbe taroznak 
(mikrokörzeti, járásszékhelyszintű, középszintű) (Hajdú 1981), ennek ellenére úgy 
gondoljuk, hogy a forrás a központok (hierarchiaszinttől függően eltérő kiterjedésű) 
középszintű kereskedelmi vonzáskörzetét rajzolja meg. Térképünk elkészítése során 
az első kérdésre adott válaszokat használtuk fel. Kiszámítottuk az egyes vonzáskör-
zetek népességét is az 1930-as népszámlálás adatainak felhasználásával. A több 
központ által vonzott település népességszámát értelemszerűen megfeleztük, illetve 
harmadoltuk. 

A kereskedelmi vonzáskörzetek 

Munkánk során azokat a településeket tüntettük fel központként, amelyeket leg-
alább egy másik település részleges vagy domináns központjaként megjelölt. Azo-
kat a községeket, amelyek piacközpontjukként beírták ugyan magukat, de rajtuk 
kívül egyetlen más falu sem (ilyen volt, pl. Rajka, Hegyeshalom, Káld), nem tekin-
tettük centrumnak.  
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Megállapíthatjuk, hogy a kereskedelmi vonzáskörzetek határai ritkán esnek egybe 
a közigazgatási határokkal. Csak a nagyobb városokra igaz, hogy járásuk területe 
domináns vonzáskörzetük része, illetve vonzáskörzetük határai meghaladják saját 
járásukét (Győr, Sopron, Szombathely, Pápa). Több járás területén két hasonló 
súlyú centrum is osztozik (pl. Beled és Kapuvár, Celldömölk és Jánosháza). Megje-
gyezzük, hogy ebben az időszakban a Dél-Dunántúl területén is hasonló helyzettel 
találkozunk (Hajdú 1987a). A megyehatárok mentén sehol sem találunk tiszta von-
záskörzeteket, és ugyanitt vannak az igazán kicsi vonzásközpontok is. A települé-
sekre régión kívüli központok nem gyakorolnak vonzást: csupán Vas megye déli 
részén vonzódik néhány település Zalalövőhöz és Zalaegerszeghez, ezeken kívül 
csak egy-egy település Tapolcához, Veszprémhez és Kisbérhez. Ez alapján térsé-
günket funkcionálisan szerveződő egységnek tekinthetjük. Elemzésünk kibővítése 
érdekében táblázatba foglaltuk a központok és vonzáskörzetük népességének adatait, 
illetve ezek hányadosát (1. táblázat). 

1. TÁBLÁZAT 
 Központok és vonzáskörzetek 1925-ben 

(Centrums and Gravitation Areas in 1925) 

Település Centrum Vonzáskörzet Vonzásk./centrum 
Győr 50 881 76 987 1,5131 
Szombathely 35 758 62 286 1,7419 
Pápa 21 356 57 728 2,7031 
Sopron 35 895 45 298 1,2620 
Csorna 8 498 38 186 4,4935 
Mosonmagyaróvár 14 977 34 118 2,2780 
Sárvár 9 334 29 252 3,1339 
Körmend 7 649 26 610 3,4789 
Celldömölk 6 100 22 617 3,7077 
Vasvár 4 532 18 775 4,1428 
Kapuvár 9 536 18 662 1,9570 
Devecser 4 305 17 840 4,1440 
Szentgotthárd 3 258 16 632 5,1050 
Jánosháza 4 225 11 706 2,7707 
Beled 2 965 9 679 3,2644 
Győrszentmárton 3 142 6 923 2,2034 
Kőszeg 8 537 6 822 0,7991 
Tét 4 617 2 490 0,5393 
Fertőszentmiklós 3 384 2 368 0,6998 
Ajka 2 834 1 871 0,6602 
Szany 3 409 1 046 0,3068 
Őriszentpéter 1 407 540 0,3838 
Rum 1 430 364 0,2545 
Forrás: Hajdú 1987a, 51. 

A településeket a vonzott népesség és a centrumban élő népesség aránya alapján 
három csoportba sorolhatjuk. Az első csoport megfelel a középvárosi, megyeszék-
helyi hierarchiaszintnek. Itt a vonzott terület népessége a központ népességét  
1,5–2,5-ször múlja felül. Ezek a városok: Győr, Sopron, Szombathely, Pápa és 



306 Győri Róbert  TÉT XIV. évf. 2000  2–3 
 

 

Mosonmagyaróvár. A csoportból két település válik ki. Sopron mutatója csupán 1,26, 
amit az új határ megvonásakor kialakuló periférikus fekvésével magyarázhatunk, míg 
Pápa mutatója 2,7 – ez az a középváros, amelynek vonzáskörzetét biztosan nem 
érintette a határmegvonás. A második szint a járásszékhelyszintű települések 
csoprotja. Szignifikánsan elválik az előzőtől: a vonzott terület lakossága 3–5-szöröse 
a központ lakosságának. A csoportból kiemelkedik Szentgotthárd (5,1), amelynek 
hierarchiaszintje már a világháború előtt fölülmúlta a szomszédos Körmendét (ám 
lakossága csak harmada annak) (Beluszky 1990). Pedig a határmegvonás az ő von-
záskörzetét is megkurtíthatta. A csoport értékeitől messze elmarad Győr-
szentmárton (2,2), Kapuvár (1,9) és Kőszeg (0,79) értéke. Míg Győrszentmárton (a 
mai Pannonhalma) vonzáskörzetét Győr közelsége árnyékolja be, addig Kőszeg 
vonzáskörzetét (és magát a várost) észak felől az új határ zárja le, délről pedig 
Szombathely korlátozza. Kapuvár saját járásában nem tudja a domináns centrum 
szerepét betölteni Beled mellett. A harmadik csoportot a mikrokörzeti hierarchia-
szintű települések alkotják, náluk a mutató értéke 1-nél kisebb. 

Az általunk kialakított tagolást összevethetjük Beluszky Pál 1930-ra készített vá-
roshierarchia rangsorával (Beluszky 1973, 123) (2. táblázat). Több ponton eltérést 
tapasztalunk a kereskedelmi vonzáskör által kirajzolódó sorrend és hierarchikus 
rangsor között (legszembetűnőbb Kőszeg esetén). Ennek oka az, hogy a hierarchia-
vizsgálat elsősorban a különböző intézmények meglétét veszi figyelembe, s a ke-
reskedelmi vonzás vizsgálatára nem alkalmas. 

2. TÁBLÁZAT 
A kisalföldi települések hierarchiája 1930-ban  

(Hierarchy of the Settlements in the Hungarian Kisalföld in 1930) 

Hierarchiaszint Települések 
hiányos regionális központ Győr 
teljes értékű megyeszékhely Sopron 

Szombathely 
teljes értékű középváros Pápa 

hiányos középváros Mosonmagyaróvár  
Kőszeg 

részleges középváros Körmend 
Celldömölk 

teljes értékű járási székhely Szentgotthárd 
Vasvár 
Sárvár 
Csorna 

Kapuvár 
Devecser  

elemi centrum Jánosháza 
Győrszentmárton 

Tét 
Forrás: Beluszky 1973, 123 
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Ha a vonzásközpontok történeti fejlődését tekintjük át, akkor a következő megál-
lapításokat tehetjük. A XIX. sz. derekáig a Kisalföld térszerkezetét az 1930-as álla-
pothoz képest is tagoltabbnak feltételezzük: több kisebb vonzásközpontot és kicsi 
kiterjedésű vonzáskörzeteket találhatunk (elemi szinten ilyen szerepet töltöttek be 
az uradalmi központok is). A XIX. sz. második felében a közlekedési feltételek 
javulása, a gyorsuló gazdasági fejlődés, a polgári közigazgatás kiépülése rendet 
vágott ezen vonzásközpontok körében: a központi funkciók kevesebb településen 
koncentrálódtak, amelyek a tér több pontjáról jobban elérhetővé váltak (Győri 
1999). Ennek fényében meglepőnek találhatjuk, hogy a mikroszintű központok még 
a két világháború között is szép számban képviseltetik magukat. Ugyanakkor 
Beluszky Pál vizsgálata szerint a kisvárosok száma 1900-tól 1930-ig növekedett, 
majd 1930-tól 1970-ig csökkent (Beluszky 1973). Ennek okai sokfélék: többek 
között az új országhatár térszerkezetet átformáló szerepét hangsúlyozhatjuk, illetve 
a közigazgatási rendszer átalakításából fakadó változásokat. A mikroközpontok 
továbbélésében más tényezők is szerepet játszottak: a két világháború között a köz-
lekedési feltételek lényegesen nem változtak a dualizmus korához képest (a vasút-
hálózat már kiépült, a motorizáció még nem vált erőteljessé), a közigazgatási rend-
szer területi struktúrája nem egyszerűsödött, sőt bővült; ugyanakkor a központi 
funkciók lefele mozgásával (bizonyos intézmények, szolgáltatások már alacsonyabb 
hierarchiaszinten is megtelepedtek) a mikroközpontok helyzete stabilizálódott. 
Közvetlen környékük számára a szolgáltatások szélesebb kínálatát tudták nyújtani, 
mint korábban; a jelentősebb, diverzifikáltabb központok pedig még mindig túlsá-
gosan távol voltak. (A vonatokon kívül ekkor még a szekér a leggyakrabban hasz-
nált közlekedési eszköz.) Ezen alacsony hierarchiaszintű központok szerepe a hat-
vanas–hetvenes évektől differenciáltan változott: a kisebbek, gyengébb szerepkö- 
rűek hanyatlása felgyorsult. Ebben főszerepet játszott a közigazgatási rendszer 
egyszerűsödése, a közlekedés radikális javulása, egyes intézmények, szolgáltatások 
további lefele mozgása (települési szintre kerülése). A fejlettebbek pedig az egysze-
rűsödő szerepkörű középvárosi szinthez közeledtek (Beluszky 1973). 

Külön érdemes szólnunk arról, hogy az 1920-as új országhatár mennyiben vágott 
át ebben a régióban városi vonzáskörzeteket. Amit bizonyosan tudunk, hogy a ha-
tármegvonás nagy vesztese mindenképpen Sopron és Szombathely, e városok von-
záskörzetének jó része a határ túloldalára került. „Nyertes” központokkal is szá-
molhatunk: ezek olyan települések, amelyek elszakadó városok Magyarországon 
maradt vonzáskörzetével egészítették ki körzetüket. Ilyen minden bizonnyal Mo-
sonmagyaróvár, amely korábban Pozsonyhoz vonzódó községek új központja lett 
(Kovács 1990). 

A kutatás lehetséges további irányai 

A központok lakossága és a vonzott terület népességszáma között korrelációt 
számolva erős pozitív előjelű korrelációt tapasztalunk (0,897). Tehát a vonzott 
terület nagysága erősen függ a központ népességének nagyságától. Úgy véljük, 
hogy ezért a hipotetikus vonzáskörzet-lehatárolás egyik eszközeként alkalmazható a 
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gravitációs modell (esetünkben a súly a népességszám lenne). Így 1930-ra felraj-
zolnánk a Kisalföld hipotetikus-vonzáskörzet rendszerét is, és összevetnénk a tény-
legessel, milyen lényeges eltérések tapasztalhatóak a modell és a forrásunk által 
kirajzolódó kép között. Ennek hasznosításával és az 1910-es népszámlálás felhasz-
nálásával ugyanilyen módszerrel megkísérelnénk felrajzolni a régió első világhábo-
rú előtti vonzáskörzet-rendszerét, és becslést tennénk arra, hogy a Magyarországon 
maradt központok milyen nagyságú vonzáskörzetet veszítettek. 

Befejezés 

Tanulmányunkban arra tettünk kísérletet, hogy a Kisalföld két világháború közötti 
kereskedelmi vonzáskörzet-rendszerét, a közigazgatási tájékoztató lapok segítségé-
vel rekonstruáljuk. Ugyanakkor azt is vizsgáltuk, hogy a mikroközpontok helyzete 
hogyan változott a XIX. sz.-i állapotukhoz képest. Megállapíthatjuk, hogy a régió 
vonzáskörzeti térképe „színesebb” a mainál, sok mikrocentrum rendelkezik kicsi 
kiterjedésű vonzáskörzettel, és elsősorban a megyehatárok mentén jelentős kiterje-
désű a több központ által vonzott terület. A régió területe a kereskedelmi vonzás 
szempontjából zárt, a régión kívüli központok csupán elhanyagolható vonzást gya-
korolnak a térségre. A legalacsonyabb hierarchiszintű központok számára a két 
világháború közti időszak stabilizációs periódus, jelentőségük a dualizmus korához 
képest nem csökken (ez csak a hatvanas, hetvenes években következik be).  
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THE SYSTEM OF TRADE GRAVITATION AREAS OF THE 
HUNGARIAN KISALFÖLD IN 1925 

RÓBERT GYŐRI  

In our study we made an attempt to restore the system of trade gravitation areas of the 
Hungarian Kisalföld between the two World Wars with the help of administrative papers. At 
the same time we analysed the change of the situation of micro centres and their role in the 
XIX century. We can state that the gravitation area map was more colourful in the past. 
There were many micro centres with a small gravitation area and all along the county borders 
there were remarkable extended areas that belonged to more than one gravitation centre. 
From the point of view of the trade gravitation areas the territory of the region was closed 
and centres beyond the regional border had an unimportant gravitation to the region. For 
centres in the lowest level of hierarchy the period between the two World Wars was a stabili-
sation phase. Their importance compared to the era of dualism did not decrease (that resulted 
only in the 60s and 70s). 
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A SZUBURBANIZÁCIÓ JELENSÉGÉNEK FŐBB 
ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI A 

VÁROSSZOCIOLÓGIAI ÉS MÁS ROKON 
TUDOMÁNYTERÜLETEK IRODALMÁBAN 

(Principal Theoretical Approaches of the Phenomenon of  
Suburbanisation in the Literature of Urban Sociology  

and Other Related Sciences) 

KOCSIS JÁNOS BALÁZS 

A szuburbanizáció jelenségével a városszociológia mellett leginkább még az épí-
tészet és a földrajz valamely területéről jövők foglalkoznak. Az általuk használt 
fogalmak jelentése, a hipotézisek jelentős mértékben eltérnek, a vizsgált téma más-
más oldalára világítanak rá. Az alábbiakban leginkább a (város)szociológiai meg-
közelítésből mutatjuk be a főbb irányzatokat. 

A szuburbanizáció mint folyamat fogalmát leginkább az amerikai szociológiai 
irodalomhoz (Fishman 1987; Frieden–Sagalyn 1997; Garreau 1991; Jackson 1985) 
hasonlóan, szűk értelemben használjuk, azaz a középosztályi családoknak a város 
belső részeiből annak peremére való nagy arányú költözését értve alatta. A 
szuburbanizáció jelenségével foglalkozó irodalom nagy része Amerikában keletke-
zett, az ottani, az európaitól jelentősen különböző folyamatok leírásával kapcsolat-
ban. Részint a fogalmi egyértelműség érdekében, részint mivel a mai magyarországi 
városfejlődési folyamatok egy jelentős csoportja jól megfeleltethető e keretben is, a 
nem szűken e körbe tartozó folyamatokra más fogalmak használatát tartjuk szüksé-
gesnek. 

Az elméleti megközelítéseket Szelényi (1996) alapján két főbb csoportra tagoljuk1 
(1., 2. ábra). A két modell közötti alapvető elméleti eltérés abban mutatkozik, hogy 
mit tekintenek független és közbejövő változónak az urbanizáció, mint függő válto-
zó vizsgálatában. 

Az ökológiai vagy evolúciós megközelítés 

Az elmélet 

Az ökológiai megközelítés az indusztrializációt tekinti független változónak. A 
modell végkövetkeztetése szerint egyazon városfejlődési modell2 alapján fejlődik 
minden város. Az azonos stádiumban lévő városok jellemzőin a társadalmi–
gazdasági szerkezet módosít; a városok minden társadalomban az indusztrializáció 
adott fokához tartozó városfejlődési állapotban vannak (Savage–Warde 1993). A 
fejlődési stádiumok időben mindenhol ugyanabban a sorrendben követik egymást, 
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az egyes fokozatok mindenhol előbb-utóbb megjelennek. A fejlődés egyetemleges, 
a helyi sajátosságok csak módosítanak a jellemzőkön, mint Enyedi György írja: „a 
szocialista országokban kialakult regionális szerkezet és urbanizációs típus nem 
önálló modell. Az európai szocialista országok ugyanazokat az urbanizációs és 
regionális fejlődési szakaszokat produkálták, amelyeken a nyugati országok már 
korábban átjutottak. Nem pontos másolat, jelentősek a kelet-közép-európai sajátos-
ságok... A magyar regionális fejlődés tehát az általános európai fejlődés egyik 
változatának tekintjük” (Enyedi 1996, 12, kiemelés a szerzőtől). Ezen elmélet sze-
rint a magyar városok fejlődése jelentős, de nem meghatározó különbségek mellett 
az általános modellt követik megkésve, amely késedelem oka az indusztria-
lizációban való megkésettségben keresendő. Ha a magyar indusztrializáció olyan 
fokra ér, mint a mai nyugati (eltérő nézőpontból például posztfordista [Enyedi 
1996], posztindusztriális, információs) gazdaság, akkor az (akkori) magyarországi 
városszerkezet is alapvetően egyezni fog a megfelelő nyugati formával. 

1. ÁBRA 
Az urbanizációs folyamat ökológiai magyarázata 

(Ecological Interpretation of the Urbanisation Process) 

Független változó   Közbejövő változó(k)  Függő változó 

 

társadalmi–gazdasági szerkezet 

 

 

indusztrializáció                      urbanizáció 

Forrás: Szelényi 1996, 289. 

A modell (1. ábra) egyik fő nehézsége a gazdaság alapvető szerepének hangsú-
lyozásából fakad. Az ipar szerepe a modern kapitalizmusban a dezinduszt-
rializációval csökken, azaz az iparnak a városok fejlődésében betöltött szerepe is 
csökken, az e modellek alapjául szolgáló föltevést módosítani kell3. Mások a mo-
dell alapjául szolgáló megfigyelés, azaz a városok növekedésének megállása illetve 
negatív irányba fordulása általánosításának veszélyeire hívják fel a figyelmet 
(Savage–Warde 1993), azzal érvelve, hogy a városok népesedésének csökkenése 
lehet egy térben és időben behatárolt folyamat, amelyből általános következtetése-
ket óvatosan szabad csak levonni. 

Az ökológiai megközelítésekhez tartozó néhány modell 

Az alábbiakban két, egymáshoz meglehetősen hasonlító modellt vázolunk fel, 
amely sok helyütt megtalálható a szakirodalomban. A két modell hasonlóságát az 
okozza, hogy mindkettő nagyrészt amerikai, kisebb részben nagyobb nyugat-
európai városokban tapasztalható folyamatok elemzésével és általánosításával és 
időbeni „spekulatív extrapolálásával” készült. Az ökológiai alapfeltevés értelmében 
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a városok mind besorolhatók a modell valamelyik urbanizációs fejlettségi fokába, s 
ez a fejlettségi fok az adott társadalom indusztrializációs fejlettségi fokának megfe-
lelő lesz. 

A) Peter Hall hatfázisos evolúciós modellje4 

Peter Hall evolúciós modelljébe mind az indusztrializáció, mind a 
dezindusztrializáció hatásait bevonja. Amerikai városfejlődési tapasztalatok alapján 
a következő folyamatok ásták alá a korábbi kapitalista éra nagyvárosait: 
− szuburbanizáció, a városi növekedés inkább a szuburbiában, mint a központi 

területeken jelentkezik, 
− dezurbanizáció, a városi népesség csökken a falusi és nem városi népességhez 

képest, 
− a legnagyobb városok összehúzódása, 
− új régiók felemelkedése és a régiek hanyatlása. 
A városfejlődés általa vázolt hat fokozata két csoportra oszlik. Az első három az 

indusztrializáció, azaz a városok növekedése, a másik a dezindusztrializáció, azaz a 
városok hanyatlása kapcsán lép fel. 

1) A kezdeti indusztrializáció kapcsán az emberek vidékről a városba áramla-
nak, a városi népesség nő, azonban a régió össznépessége csökken, mivel 
összességében több ember hagyja el a régiót. 

2) Az indusztrializáció folytatódásával növekszik a városi népesség aránya a 
régióban. 

3) „Relativ centralizáció”, azaz a város kinyúlik eredeti határain túlra, és 
szuburbiákat hoz létre. Mindezek ellenére a városi népesség aránya a régió-
ban növekszik6. Hall állítása szerint a városi növekedés e fázisokon már túl-
lépett, és a városok hanyatlása kapcsán a következő szakaszok léptek fel: 

4) A szuburbiák gyorsabban növekednek, mint a városmag, az emberek a város 
külsőbb részeibe költöznek, ez a „relatív decentralizáció” szakasza. 

5) 1900-től kezdődően (de inkább manapság) „abszolút decentralizáció” lépett 
fel a nagyobb európai városokban, az emberek kiköltöznek a belvárosból, 
ahogy az egyre inkább irodai és kereskedelmi funkciókat vesz fel. 

6) Az egész város hanyatlani kezd, amint az emberek falusi környezetbe köl-
töznek a dezindusztrializáció előrehaladásával. 

Hall modellje általános érvényű kíván lenni amerikai eredete ellenére. Az általa 
várt változások következtek be némely európai országban, azonban jelentős térsé-
gekben, Franciaországban, Olaszországban és a Benelux államokban a várt hanyat-
lás elmaradt (Savage–Warde 1993). A városok hanyatlása helyett a városok további 
növekedése figyelhető meg a kapitalista társadalmakban.  

B) A négyfázisos modell 

Ennek a gyakran megtalálható modellnek a leírását Tosits (1998) és L. van den 
Berg (1982) alapján foglaljuk össze röviden. 
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A modell nagyon hasonlít az előzőhöz, azonban időben és extrapolációban túl-
megy rajta, megpróbálva belevonni a belvárosi dzsentrifikáció vagy manhattani-
záció sok nyugati városban megfigyelt jelenségét. 

1) Urbanizáció 

A mezőgazdasági területek felesleges népességét a város fel tudja már szívni, az 
addigi fölös népességet lecsapoló eljárások (például kivándorlás, járványok) meglé-
te mellett. E fölös népesség részben a természetes szaporulatból, részben a mező-
gazdasági eljárások fejlődése kapcsán alakult ki. A beáramló népesség részben a 
hosszú munkaidő, részben a tömegközlekedés hiánya miatt koncentráltan, a mun-
kahelyhez közel telepszik le, a régi városközpontokat körülvevő vagy új, az ipar 
számára valamilyen okból vonzó térségekben. Ez a folyamat az Ipari Forradalom 
alatt indult meg először Angliában, majd több-kevesebb késéssel Európa más tájain 
is, néhol csak a második világháború után.  

Az urbanizáció által megnövekedett városok térbeli elhelyezkedése az adott or-
szág illetve régió történelmi, politikai és gazdasági helyzetétől függ, s alakulhat ki a 
„magányos”, egyetlen nagyváros egyik szélsőségként illetve kis- és középvárosok 
túl domináns központ nélküli hálója a másik szélsőségként, illetve ezek valamilyen 
keveréke. 

A városok további fejlődését a gazdaság fejlődése, az infrastruktúra és a szomszé-
dos városok távolsága és nagysága, fejlettsége határozza meg többek között. A 
városok a továbbiakban is vonzerőt gyakorolnak a falusi népességre, az életfeltéte-
lek minden szörnyűségeik ellenére jobbak voltak a városokban, mint a falun. A 
közlekedés fejlődésével a város további területekre terjeszkedhetett ki, bár koncent-
rált maradt a közlekedés drágasága miatt. 

2) Szuburbanizáció 

A szuburbanizáció bekövetkeztét két tényező teszi lehetővé. Egyrészt az újfajta 
gazdasági–termelési szerkezet, a nehézipar relatív súlyvesztése, a könnyűipar és a 
szolgáltatások (másképp a második és a harmadik szektor) súlyának növekedése, 
amely nem kívánja meg nagy tömegek koncentrált munkáját. Másrészt a közlekedés 
fejlődése, először a tömeg-, majd a magánközlekedés elérhetővé és általánossá 
válása lehetővé tette a munkahely és a lakóhely térbeli elválasztását. A lakosság, 
elsősorban a középrétegek kiáramlanak a város környékére. A lakosság kiáramlását 
időben késleltetve követi a munkahelyek kiáramlása. A tehetősebb rétegek kiáram-
lását tovább erősíti a belvárosban megtelepedő irodák által igényelt terület. A belvá-
rosban dolgozók jelentős része a kül- és kertvárosokból jár be dolgozni. Az addigi 
többlakásos házakban élést a kertvárosokban zömében a családi házakban lakás 
váltja fel. 

3) Dezurbanizáció és városközi decentralizáció 

A dezurbanizációt, azaz a városi és városkörnyéki területek lélekszámának csök-
kenését, és az addigi falusi területek népességének növekedését előmozdító ténye-
zők, a szuburbanizációhoz hasonlóan, egyrészt a termelési módban, másrészt a 
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közlekedésben bekövetkezett változásokban kereshetők. A gazdaságban a 
posztfordista átalakulás, a „tudásipar” (kvaterner szektor) megjelenése és tömegessé 
válása szükségtelenné teszi a munkaerő nagyobb koncentrációját. A közlekedés a 
városok körül a nagymérvű gépkocsihasználat folytán ellehetetlenedik, a dugók 
folyamatossá válnak, s ezáltal a belváros a bejárók számára megközelíthetetlen lesz. 
Hasonló okokból a gazdasági vállalkozások is a kocsival könnyen és jól elérhető 
helyeket keresik, amelyek ráadásul olcsóbbak is, mint a városmaghoz közelebb 
fekvők. A város szerkezetét a közlekedési káoszt megoldani, csökkenteni kívánó 
erőfeszítések is mind inkább tönkreteszik: a városmagot behálózó autópályák, több-
sávos utak, nagyméretű parkolók a belváros vonzerejét jelentősen csökkentik, szer-
kezetét szétverik. 

4) Reurbanizáció 

A reurbanizációt, azaz újravárosodást L. van den Berg (1982) szkeptikusan szem-
léli, a jövő egyik lehetséges, ámbár nem túl valószínű fejlődési fázisát látja benne6. 
Akkor tartják valószínűnek, ha aktív várospolitikával a belváros vonzerejét újból 
visszaállítva, mind a lakók, mind a gazdasági vállalkozások számára vonzóvá válik. 
Mások, e tekintetben optimistábbak szerint a termelési mód változásai, amelyek a 
dezurbanizációt is lehetővé tették, a városi életkörülményekben is nagymértékű 
javulást hoznak, a népesség bizonyos csoportjait újra a városba vonzzák. E kérdés 
további vizsgálata átvezetne a dzsentrifikáció vizsgálatába, amely túlmutat e munka 
keretein.  

A historicista megközelítés 
A historicista megközelítés két csoportra osztható. A neomarxisták a termelési 

módot veszik független változónak, a neoweberiánusok a társadalmi–gazdasági 
szerveződést. A szuburbanizációs folyamatok megítélése céljából e kettő közötti 
eltérés az elemzésben nem jelent lényeges eltérést. A historicista megközelítés 
tagadja az azonos fázisok lineáris egymás utáni felléptét; minden ország, város 
fejlődésének egyediségét hangsúlyozza a nyilvánvaló és természetesen vizsgálandó 
hasonlóságok, analógiák mellett.  

Szelényi (1996) alapján vázolt megközelítés mellett további, főképp marxista 
megközelítések leírása található Savage–Warde (1993, 40–61) művében. 

2. ÁBRA 
Az urbanizációs folyamat historicista magyarázata 

(Historitistic Interpretation of the Urbanisation Process) 

Független változó Közbejövő változó(k)   Függő változó 

indusztrializáció 
 

 

társadalmi–gazdasági szerveződés     urbanizáció 
/termelési mód 
 

Forrás: Szelényi 1996. 
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A két elméleti megközelítés különbsége az elemzési szint tekintetében és a gya-
korlatban is jelentős. 

A historicista megközelítés szerint általános, lineáris modellt nem lehet fölállítani 
a városfejlődésben. Az egyes városok esetében a fázisok sorrendje is különbözhet, 
egyesek elmaradnak, mások csak ott szerepelnek, s ezt az adott társadalom társa-
dalmi–gazdasági szerveződése határozza meg elsősorban. Modelltípusokat és fo-
lyamatokat határozhatunk meg, s ezek sem kizárólagosak – egy bizonyos város 
más-más szempontból (világgazdaságban elfoglalt helye, földrajzi környezete, az 
egy bizonyos időben jellemző termelési mód, a város felépítése) más-más osztályo-
zás alá kerülhet. 

A szuburbanizáció okai 

A szuburbanizációnak, mivel egy időben nagyon elhúzódó folyamat, az idő más 
és más pontjában eltérő okai lehetnek, illetve ezeknek az okoknak egy más összeté-
tele magyarázza jobban az adott időszak tendenciáit. Szükségesnek tartjuk az ún. 
„népi” magyarázatok megemlítését is, mivel ezek egyrészt gyakran megjelennek a 
médiában is, másrészt a kiköltözők és gyakran a kutatók is ezt hozzák fel oknak. 

Az urbanizációval kapcsolatos (főképp amerikai) elméletek és egy új lehetséges 
paradigma felvázolását részletesen Gottdiener tárgyalja, egyfajta szintézist teremtve 
az ökológiai és a neomarxista elméletek között (Gottdiener 1985). 

A továbbiak előtt szükséges az okok két fajtáját elkülöníteni (Gottdiener 1985): a 
vonzó tényezőt (pull factor), amellyel a kialakuló vagy már kialakult szuburbia 
vonzza a népességet, illetve a taszító tényezőt (push factor), amely az addigi belvá-
rosi lakóhelyükről készteti az embereket elköltözésre. A két tényező nagysága, az 
egyik vagy másik, akár mindkettő meglétének hiánya nagyban befolyásolja a fo-
lyamatot, de Gottdiener szerint megakadályozni nem tudja7. Például az amerikai 
szuburbanizáció kezdeti korszakában „a várost kellemesnek találták, olyan helynek, 
ahol jó élni”(Gottdiener 1985, 10). A továbbiakban ezen a vonzó és taszító ténye-
zők mibenlétére mutatunk be elméleteket. Az egyes elméleteket nem egymást kizá-
rónak, hanem egymást kiegészítőnek tekintjük, még akkor is, ha a korábbiakban 
ismertetett ökológiai és historicista8 szemléletbeli eltérések elég nagyok. 

A közvélekedés szerint, amellyel a szakirodalom jelentős része egyetért, az embe-
rek azért költöznek ki a városból, mert az büdös, piszkos, magas a bűnözés aránya, 
a gyermekek nevelésére alkalmatlan, teljesen el van szakítva a természettől. A vá-
roson kívül tiszta a környezet és a levegő, alig van bűnözés (legalábbis nem látha-
tó), a gyermekeknek ideális hely a fejlődéshez, a természet is „az ajtó előtt hever”. 
A domborzat szerepe is jelentős, a földrajzi magasság a szociális státusz mutatóesz-
köze: minél magasabban lakik valaki a Város fölött, annál magasabb helyet foglal 
el a hierarchiában9. 
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A) Az egyensúly-elmélet 

A városszociológiában jelenleg a legelfogadottabb elmélet, legalábbis Gottdiener 
szerint (Gottdiener 1985, 46) az egyensúly-elmélet (equilibrium theory). Első jelen-
tős kidolgozója Alonso volt 1964-ben, s azóta is sokan bővítették. Mások az elméle-
tet egyensúly-hiány elméletnek (imbalance theory) nevezték inkább, ők a hangsúlyt 
a változást előidéző okokra helyezték10. Ezek a modellek egy, minden szükséges 
információval ellátott, racionálisan döntő embert (homo racionalis vagy 
oeconomicus) feltételeznek. A fentiek kétségbevonhatóságán túl is vannak olyan 
fejlemények, amelyek e modellek ellen szólnak. Részint a közlekedési költségek 
aránya a szuburbiai lakás árához képest alacsonyak Nyugat-Európában. Másrészt 
egyre többen nem járnak be a városba, sem dolgozni, sem bevásárolni, így a napi 
helyváltoztatásuk akár kisebb is lehet, mint a centrumban lakóké. Harmadrészt a 
modell a belvárosi telekárak drágaságával magyarázza mindeme kalkulációk meg-
történtét. A belvárosi drágaságnak ellentmond azonban a nagyméretű belvárosi 
gettók, lepusztult, avagy kevésbé vonzó területek (a legismertebb példa Harlem, de 
a Los Angeles-i South Central is lehetne) gyakori megléte. A szocialista városok 
hasonlóképp ellenérvet szolgáltathatnak: a belvárosokban a szocializmus alatt a 
területnek nem volt valós ára, a periférián viszont igen. Másrészt a közlekedési 
költségek sem olyan elhanyagolhatóak a lakhatás egyéb költségei mellett. Harmad-
részt a divatos perifériákon a telek ára meghaladja egy belvárosi lakás árát. 

B) Historicista elméletek 

Ezen elméletek egy gazdasági–társadalmi szerkezet kifejeződését látják a 
szuburbanizációban. Elkülönítik a szuburbanizáció okait és nagymértékű elterjedé-
sét elősegítő tényezőket.  

Fishman (1987) a szuburbanizáció feltételének két tényezőt tekint, a központban 
tömörülő lehetőségeket és ugyanezen központ lakhatásra való alkalmatlanságát, ami 
fönnállt a XVII. század végi London illetve később más európai és amerikai nagy-
város esetében. A szuburbanizáció további feltétele, hogy a lakó- illetve a munka-
hely egysége már nem fontos a középosztály számára, azt fel tudja adni. 

A szuburbanizáció okainak a családi élet középpontba kerülését, azaz a családnak 
a külvilágtól való szeparálódását, illetve a társadalmi osztályok szegregációját tart-
ja. Az előbbi eszme a XIX. század folyamán a nyugati világ jelentős térségeiben 
elterjedt, átalakítva a várost és a társadalmat. Addig az emberek ugyanazon a kör-
nyéken éltek, viszont a rang és gazdagság megannyi jelével felvértezve különítették 
el egymástól a társadalmi rétegeket, e jelek gyengülésével a lakóhelyi szegregáció 
lépett fel jelentős megkülönböztető tényezővé. Mint ahogy egy kortárs megjegyzi: 
az alsó osztályok hirtelen büdösek lettek (Fishman 1987, 32). 

Savage és Warde (1993) a városban a XVIII. századtól létrejövő elkülönült terüle-
tek, azaz a gettók, a szuburbiák és a dzsentrifikált (belvárosi) beékelések kialakulá-
sa okainak a társadalmi rétegek fokozódó szegregálódását tartja. E szegregációnak 
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az az oka, hogy a rendelkezésre álló hely szűkös, így a területeknek eltérő értéke 
van elhelyezkedése, nagysága stb. szerint, ami a városrészek elkülönüléséhez vezet. 
Az elkülönülés (mind a gazdasági, mind az etnikai) csoportok térbeli elkülönülésé-
hez vezet. A területek funkcionális elkülönülése vezetett Burgess klasszikus körkö-
rös városképéhez, legbelül a központi üzleti negyeddel (CBD – Central Business 
District), s legkívül a gazdagok lakóterületeivel. A kidolgozott modellek empirikus 
vizsgálata arra az eredményre vezetett, hogy „a társadalmi–gazdasági státusz (pél-
dául a társadalmi osztály) földrajza nagyjából szektoriális, a családi státuszé nagy-
jából zónás (a fiatal családok a külső szuburbiákban, a lakásbérlők közelebb a vá-
rosközponthoz), míg az etnikai státuszé szignifikáns csoportosulást mutatott mind a 
zónákban, mind a szektorokban”. A szerzők szintén nagy hangsúlyt fektetnek a 
családi élet átalakulásának, a nukleáris család elterjedésének. Mind a 
szuburbanizáció okaként, mind a dzsentrifikáció okaként e családmodell további 
átalakulását tartják (Savage–Warde 1993, 76).  

A szuburbanizálódást létrehozó fő tényezőnek tekintik a motorizációt, különös 
tekintettel a gépkocsi elterjedésére. Ez a vélemény abban fejeződik ki legjobban, 
hogy sokak szerint a gépkocsi megjelenésével az ember a neki való helyen élhet. 
Azonban, mint Fishman rámutat, ez is egy eszköze volt csak a sokkal általánosabb 
tendenciának, a klasszikus szuburbia a vasutak mentén alakult ki. Az elérhetőség a 
szuburbia számára pontosan olyan fontos, mint a nehezen elérhetőség: a gyors és 
egyszerű elérhetőség azok számára, akik ezt meg tudják fizetni, az elérhetetlenség 
az alsó osztályok számára (Fishman 1987). A szuburbanizációt lehetővé tevő té-
nyezők közé tartozik még a (tömeg-) kommunikáció elterjedése, amely szintén a 
fizikai távolságok csökkenése felé hatott, lehetővé téve nagy távolságokban szét-
szórt emberek gyors, mindennapi kapcsolattartását. 

Mindezen tényezők csak bizonyos feltételek megléte mellett vezettek 
szuburbanizációhoz. Részben főképp az angolszász országokban meglévő anti-
urbánus hagyomány magyarázza azt, hogy a belvárost hagyták lepusztulni, másrészt 
spekulációs okok, a modellkövetés. Az angolszász hagyomány irtózik a nagy állami 
szerepvállalásoktól, amit a belvárosnak a középosztály igényeire való átalakítása 
igényelt volna, Franciaországban az állam Haussmann-nal az élen szinte teljhata-
lommal elérte azt, hogy a belváros maradt a középosztály lakóhelye.  

Az emberek által követett modellek szerepe jelentős a szuburbanizáció folyama-
tában is. A manchesteri szuburbanizációt gyakorlatilag egy bizonyos Brooks indí-
totta el 1834-ben, akit hamarosan követtek barátai, majd a felső rétegek (Fishman 
1987, 81), kialakítva a későbbiekben Burgess által leírt körkörös szerkezetet. A 
modellátadásnak a szuburbanizáció elkerülésekor is jelentős szerepe volt: a párizsi 
burzsoázia számára a kívánatos lakóhely nem a vidéki villa, hanem a belvárosi 
palota volt, mint ahogy a minta sem a vidéki (angol) arisztokrácia, hanem a (pári-
zsi) királyi udvar és arisztokrácia. A modellátadás kapcsán főként Georg 
Simmelnek „A divat” című 1911-ben írt munkájának gondolatait használjuk fel 
(Simmel 1973). Simmel vizsgálatát az is indokolja, hogy munkái jelentősen befo-
lyásolták a Chicagói Iskola elméleteit.  
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Simmel alapfeltevése szerint „a társadalom egész története felfogható két tényező, 
a társadalmi csoportunkba való beolvadás és az ebből történő kiemelkedés harcá-
nak...” (Simmel 1973, 474). Kétfajta embertípust különböztet meg, az utánzót, aki 
az általánosságban akar felolvadni, és a célkitűzőt, akit a hagyományokon kívül a 
jövő is meghatároz. E két irány küzd az emberben, ez a divat alapja: „A divat egy 
adott minta utánzása, (...) az egyént arra az útra vezeti, amelyen mindenki jár. (...) 
De ugyanilyen mértékben tesz eleget a különbség igényének, a differenciálódás 
tendenciájának, a változásnak és a kiemelkedésnek is” (Simmel 1973, 476). 

A téma szempontjából alapvető, hogy a „divat, mint mondottam, az osztályok el-
különülésének terméke, (...) amelynek kettős funkciója az, hogy bizonyos kört ösz-
szetartsanak, s egyúttal másoktól elhatárolódjanak. (...) ... a divat is egyfelől az 
azonos helyzetben lévőkhöz való csatlakozást, az általa (a divat által) jellemzett kör 
egységét jelenti, s éppen éppen ezáltal azt is, hogy e csoport elhatárolja magát az 
alacsonyabb helyzetben lévőktől” (Simmel 1973, 476–477). 

Ha a divatban mintaadó elit külföldi, mint Magyarországon a felső osztályok hiá-
nya miatt a „divat külső eredete valójában különösen javára válik azon körök belső 
összetartozásának, melyek felkapják, éppen mivel kívülről származik, a szocializá-
ció azon különleges és jelentős formáját hozza létre, ami egy külső tényezőhöz való 
közös kapcsolat eredményeként jelenik meg” (Simmel 1973, 480). 

Simmelhez hasonlóan érvel Jean Baudrillard is az 1970-ben megjelent La société 
de consommation (A fogyasztás társadalma) című művében, amelynek témánkat 
érintő mondanivalóját Haumont így foglalja össze: „A fogyasztás társadalmában az 
egyének, a háztartások és a csoportok már nem csak azért kívánják a javakat és 
szolgáltatásokat, hogy használják, hanem azért is, mert ezek a presztízs, az elkülö-
nülés, a társadalmi osztály jelei. És ahogy nem lehet elképzelni a különböző társa-
dalmi pozíciókért folyó vetélkedés és verseny végét, úgy nincsen helye azt képzel-
ni, hogy vége lehet a jelek fogyasztásának és a fogyasztás permanens folytatódásá-
nak” (Haumont, évszám nélkül). 

Herbert J. Gans (1967) egy New Jersey-i szuburbot vizsgálva a mintakövetésnek 
jóval kisebb szerepet tulajdonít, a tömegkommunikáció hatását pedig csak mint a 
már kialakult értékek hangoztatásában, az értékek változását csak némileg lemarad-
va követi (Gans 1967). A szuburbanizálódás okait részint a nagy alapterületű csalá-
di házat mint ideális lakásformát preferáló amerikai hagyományokban látja, más-
részt a városból taszító tényezőkben: a megfelelő és kellően modern hely hiányában 
a hagyományos középosztálybeli lakóhelyeken, illetve az újonnan bevándorló réte-
gek által kifejtett nyomásban. Nem elhanyagolható szerepet játszott a családok 
további szétválása, a megfelelő anyagi körülmények lehetővé tették a fiatalok szá-
mára a szülőktől való elköltözést. Gans szerint a helyi politika csak követte a meg-
lévő igényeket, nem meghatározta azokat.  

Mint Gottdiener megállapítja: „nagyjából látható, hogy mi történik, csak nem 
pontosan tudjuk, miért” (Gottdiener 1985, 16). A szuburbanizáció okainak megérté-
séhez sok különböző elméletet kell megvizsgálnunk és alkalmaznunk a konkrét 
városra. 
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Jegyzetek 
1 Más szempontból való felosztásra lásd például Timár J. (1999). 
2 Arra vonatkozóan, hogy maga a modell milyen, ez a típusú megközelítés nem ad elméleti feltevéseket, 

csak az azonosságát hangsúlyozza. 
3 Az újabb ökológiai modellek az indusztrializáció helyett a termelési mód változásaival, azaz a 

poszfordista termelési módba való átmenettel magyarázzák a városfejlődés általános szakaszait, így 
megőrizve az indusztrializáció központi szerepét (Enyedi 1996). 

4 P. Hall modelljét idézi Savage–Warde (1993, 37), művét európai városokról írta 1980-ban és 1988-ban. 
5 Ez az állapot volt a Chicagói Iskola tanulmányainak középpontjában (Savage–Warde 1993). 
6 Ők az urbanizációs változások valószínűbb kifejletét a dezurbanizáció kiteljesedésében látják inkább. 
7 Szerinte a szuburbanizáció nem a város hanyatlásának jele, hanem egy általános dekoncentrálódásé. 
8 Ezt a szemléletet az amerikai szakirodalom neomarxistának hívja. 
9 Leendő szociológusok, azaz felvételire készülők körében általános nézet volt, azzal együtt, hogy a 

világon ez máshol is így van. Ezzel szemben Rio de Janeiroban a legszegényebbeknek van a legjobb 
kilátásuk a városra. 

10 Az egyensúly-hiány elméletek inkább a térben nagyobb léptékű változások magyarázatát tekintették 
céljuknak. 
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PRINCIPAL THEORETICAL APPROACHES OF THE 
PHENOMENON OF SUBURBANISATION IN THE 

LITERATURE OF URBAN SOCIOLOGY  
AND OTHER RELATED SCIENCES  

JÁNOS BALÁZS KOCSIS 

The suburbanisation phenomena has a strong impact on today's urban processes in Hunga-
ry, especially in the case of Budapest. The disciplines studying this theme have put forward 
several theories to describe these phenomena from their special point of view. Amongst the 
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architectural and the geographical approaches the paper deals mainly with the two theoretical 
traditions in urban sociology, according to I. Szelenyi and places the theories found in the 
literature in this framework. The ecological or evolutionary tradition sets up a universal 
straight line in the urbanisation process where each town takes up a position appropriate to 
the ecological status as the ecology progresses take a step forward. The steps have the same 
order in every society, the social–ecological structure only alters the appearance of the actual 
step. The historical tradition reverses the relation, according to its neo-marxist branch the 
mode of production is the basic factor in the actual urban formation, the neo-weberian branch 
considers the social–ecological organisation as the independent variable, whilst the state of 
the ecology is the intervening variable in both branches. The difference between these two 
traditions sketches two strongly different urbanisation processes and presence of cities. The 
paper describes some of these theories in the frame of the theories. 
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A „VIDÉKI” SZUBURBANIZÁCIÓ 
MAGYARORSZÁGON, PÉCS PÉLDÁJÁN 

(Suburbanization in Hungary – A Case Study of Pécs) 

BAJMÓCY PÉTER 

A szuburbanizáció fogalma 

A szuburbanizációt – mint folyamatot – egy megközelítés szerint a globális urba-
nizációhoz kapcsolva érdemes vizsgálni (Enyedi 1988). Ebben a vonatkozásban a 
szuburbanizáció egyaránt jelent koncentrációs és dekoncentrációs folyamatot is. 
Koncentráció az egész ország vonatkozásában, hiszen a rurális térségek rovására a 
nagyvárosi térségek tovább növekednek, a vidékről, elsősorban a hanyatló falusi 
térségekből való elvándorlás tovább tart. Dekoncentráció azonban magának a nagy-
városnak, a nagyvárosi zónának a vonatkozásában, hiszen a népességnövekedés 
súlypontja a nagyvárosról, mint a zóna magterületéről a városközeli falvakba, a 
gyűrűbe tevődik át. Dekoncentráció azonban abban a vonatkozásban is, hogy tény-
leges mozgások indukálódnak a nagyvárosból az agglomerációba, tényleges kiköl-
tözések történnek a nagyvárosból a környékbeli falvakba (Tímár 1995). 

A magyarországi (szub)urbanizáció rövid története 

A magyarországi urbanizációt, így a szuburbanizációs szakaszt is a megkésettség 
jellemzi a nyugat-európai folyamatokhoz képest (Enyedi 1988). Az semmiképpen 
sem vitatható, hogy jelenleg Magyarországon a legkomolyabb szuburbanizációs 
folyamatok a főváros környékén zajlanak, s ehhez képest bármelyik nagyváros 
körüli népességvándorlási tendencia jelentéktelennek tűnhet.  

A nyugati szuburbiák gazdag elővárosok. Magyarországon azonban a szocialista 
időszak alatt vagy hiányoztak a szuburbiák, vagy a vidékről a városba migráló, ám 
magába a városba beköltözni nem tudó (vagy nem akaró) népesség hozott létre 
elővárosokat. Így néhány Budapest környéki Budai-hegység-beli településtől elte-
kintve szegény szuburbiák jöttek létre. A rurális elemek sokkal erősebben jelentek 
meg az agglomerációkhoz tartozó településeken, mint a hasonló nyugat-európai 
nagyvárosok esetében. A házak építési stílusa, jegyei a rurális térségek falusi házai-
hoz hasonlítanak, sokan foglalkoztak a ház körüli kiskertekben növények termesz-
tésével, vagy állattartással. A falvakból a nagyvárosok felé migráló lakosság egy 
része saját szándéka szerint is a nagyváros körüli falvakat preferálta, hiszen így a 
váltás sokkal kisebb volt, a falusi házat egy másik falusi házra lehetett felcserélni, 
nem egy nagyvárosi bérházra. 
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A vidéki nagyvárosok esetében a második világháború után, de leginkább a hat-
vanas évektől a gyors urbanizáció volt a jellemző. A városi népesség növekedése 
szinte kizárólag (egyes idegenforgalmi jellegű városoktól eltekintve) az iparhoz volt 
köthető. Ahogy erősödött az ipari decentralizáció, úgy gyorsult a vidéki közép- és 
nagyvárosok, elsősorban a megyeszékhelyek növekedése. A megyeszékhelyeken 
meglévő nagyvárosi lakáshiány és a falusi családi ház vonzóereje miatt egyes 
városközeli falvak népessége is növekedésnek indult (vagy folyamatosan tovább 
növekedett). A növekedés bázisát azonban itt is a távoli falvakból való beköltözés 
jelentette, és a rurális jegyek is hasonlóak, mint Budapest környékén. A különbség a 
jelenség mértékében van. 

Az 1980-as évek a vidéki közép- és nagyvárosok esetében változást hoztak. A 
gazdaság növekedési üteme visszaesett, lecsökkent az állami lakásépítések üteme 
is. Az épülő új lakások egyre nagyobb hányada származott magánerős építkezések-
ből. A lakásépítések összvolumene is visszaesett. Az urbanizáció üteme lassult, az 
ingázás állandóvá válása miatt egyre kevesebben költöztek a városokba. A vidéki 
nagyvárosok, elsősorban a megyeszékhelyek nagy részének a népességnövekedése 
azonban még folyamatos, bár kisebb mértékű volt, mint az előző dekádban. 1981-
től természetes fogyás váltotta fel az addigi természetes szaporodást. 

A kiteljesedő szuburbanizáció 

A nyolcvanas évek második felétől megindult a szuburbanizáció Magyarország 
nagyobb vidéki városai körül, méghozzá mindkét értelemben. Egyrészt a központi 
városok helyett a népességnövekedés súlypontja a gyűrűbe, a városokat övező fal-
vakba tevődött át. Kivételt jelent néhány erősen ipari jellegű nagyvárosunk (Mis-
kolc, Tatabánya), ahonnan a népesség elvándorlása már a nyolcvanas években meg-
indult, és az elvándorlás részben a közeli falvakba, részben viszont az ország távoli 
vidékei felé irányult. Így a csökkenő népességű nagyváros melletti növekvő falvak 
dekoncentrációt jelentenek, melynek okai egyes iparágak strukturális válságában 
keresendők. Másrészt tényleges kiköltözési folyamtok indultak meg a nagyváros-
okból a környező falvakba. A szuburbanizáció azonban több szempontból is speciá-
lis időszakban indult meg Magyarország területén. Egyrészt a szub-urbanizáció 
megindulása a természetes fogyás időszakára esik, és ez azért lényeges, mert elvileg 
így az is elképzelhető, hogy bár egy település népessége csökken, mégis mint né-
pességkoncentráló gócpont kerül számításba, ha a népességcsökkenése az országos 
átlagnál kisebb. Másrészt a szuburbanizáció egy olyan időszakban indult meg, ami-
kor a gazdaságban jelentős visszaesés volt megfigyelhető, a népesség széles rétege-
inek megélhetési viszonyai romlottak, a lakásépítés dinamizmusa is alacsony szintre 
csökkent. Harmadrészt a szuburbanizáció sokkal jelentősebb falusi szektor mellett 
(mindössze 55–65% a városi népesség aránya) indult meg, mint az urbanizáció 
hasonló szakaszában nyugaton. Ráadásul a városi népesség egy része olyan telepü-
léseken él, amelyek csak jogilag városok, tényleges városi funkciókkal nem vagy 
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csak alig rendelkeznek. Így a „potenciális kiköltözők” köre szűkebb, mint a nyugati 
országokban, valószínűleg csökkentve ezzel a szuburbanizáció mértékét. 

Mindezekkel együtt a kilencvenes években Magyarországon mintegy harminc–
harmincöt olyan város volt, ahol megfigyelhető a szuburbanizáció jelensége, ame-
lyek körül dinamizálódott, népességüket növelő falvak találhatóak. 

A szuburbanizáció Pécs környékén 

Az 1990-es évek éles törést jelentettek Baranya megye településeinek demográfiai 
folyamataiban. Pusztán a népességszámok változását vizsgálva, a növekvő népessé-
gű települések száma a negyvenes évek óta folyamatosan csökkent (1. táblázat). Az 
1980-as évekre már a megye településeinek kevesebb, mint 10%-a mutatott népes-
ségnövekedést, úgy, hogy a növekvő lakosságú városok száma is jelentősen lecsök-
kent. Ehhez képest állt be jelentős fordulat a kilencvenes évek közepére, igaz to-
vábbra is többségben vannak a csökkenő lélekszámú falvak, viszont egyrészt a 
növekvő lakosságú városok száma kettőre csökkent (Bóly, Szentlőrinc), és ami még 
fontosabb, a falvak 38%-ának (109-nek) újra növekszik a népessége. Természetesen 
ez a tény önmagában nem igazolja a szuburbanizáció létét Baranya megyében, 
illetve Pécs körül, de mindenképpen jelzi a változásokat. Külön kiemeltük a vizsgá-
latunk során azokat a Baranya megyei településeket, amelyek közúton Pécstől nin-
csenek messzebb 25 km-nél. Összesen 72 ilyen hely volt, közöttük három város 
(Komló, Pécsvárad, Szentlőrinc), a többi község. A vizsgált területhez hozzávettünk 
magát Pécs városát is, valamint a területi folytonosság megőrzése végett a közleke-
dési helyzete miatt az eddig enklávéként jelentkező Aranyosgadányt, s így végül 74 
település képezte a vizsgálat ezen részének tárgyát. 

1. TÁBLÁZAT 
A növekvő népességű települések százalékos aránya Baranya megyében. 

(The Share of Settlements with Increasing Population in Baranya County) 

 1941–1949 1949–1960 1960–1970 1970–1980 1980–1990 1995–1998 
Baranya 
megye 53,8 29,3   19,2   14,5   9,8 36,8 

Város 90,0 90,0 100,0 100,0 40,0 20,0 
Község 52,6 27,2   16,4   11,5   8,7 37,3 

Megjegyzés: A városok adatai mindig a jelenlegi tíz városra értendőek. 
1990-ig az 1990-es, 1995–1998 között az 1998-as településállomány figyelembe vételével, 
Dunafalvával. 
Forrás: KSH alapján saját számítás. 

Ugyancsak a népességszám változását vizsgálva a növekvő lakosságszámú telepü-
lések mennyisége e szűkített területen is folyamatosan csökkent az 1940-es évek 
óta, úgy, hogy minden évtizedben szám szerint is többen voltak a csökkenő lélek-
számú települések. Az 1980-as évekre már csak 12 település növelte a népességét a 
74-ből, köztük két város (Pécs, Szentlőrinc), majd a kilencvenes évek közepére 
hirtelen 42 növekvő lakosságszámú települést találunk, s köztük a vizsgált térség 
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négy városa közül csak egyet (Szentlőrinc), s ez azt jelenti, hogy a Pécshez legkö-
zelebb lévő 73 település 58%-ának nő a népessége a kilencvenes évek közepén. A 
kilencvenes évekhez hasonló vagy ennél magasabb növekedési arányt csak két 
évtizedben, az 1880-asban és az 1920-asban jegyeztek fel eddig, azaz a jelenlegi 
évtized folyamatai mindenképpen markánsnak tekinthetők Pécs környékén (is), 
különösen, ha hozzátesszük, hogy jelenleg a természetes fogyás korábban békeidő-
ben soha sem tapasztalt mértéket ölt nemcsak országosan, hanem speciálisan Bara-
nyában is (1997-ben a természetes fogyás a megyében 4,1 ezrelék volt). 

A szuburbanizáció mérésére legalkalmasabb adatoknak a népességváltozás mérté-
ke (és/vagy a vándorlási különbözet) valamint a lakásépítés dinamizmusa tűnnek. A 
Pécs környéki települések lakónépességének változása azonban korántsem mutat 
olyan szabályos képet, mint amit a prekoncepciónk alapján várni lehetne, a klasszi-
kus centrum–periféria növekedés már a múlté. A megye perifériális térségeiben 
legalább annyi növekvő népességű település található, mint a megyeszékhely köze-
lében. Sőt a legnagyobb arányú népességnövekedést nem is „szuburbán jellegű” 
települések, hanem különböző aprófalvak (Adorjás, Babarcszőlős) érik el, és csak 
utánuk következnek a pécsi agglomeráció legdinamikusabban növekedő, relatíve 
kis népességű községei (Cserkút, Gyód, Pogány, Keszü). Azonban míg Pécs kör-
nyékén az előzőekben lehatárolt 74 település közül 43 (58%) mutatott népességnö-
vekedést, és csak 11 (15%) került a legkedvezőtlenebb kategóriába, addig a teljes 
megye esetében 37% növekszik és 31% népessége fogy gyorsan. A kép tehát, ha 
nem is tűnik kristálytisztának, azért mindenképpen jelentős a Pécs környéki telepü-
lések előnye. Még inkább megmutatkozik ez, ha nem arányaiban, hanem abszolút 
értékben vizsgáljuk a népességnövekedést. Ekkor az öt legjobban növő település 
már mind Pécs környéki (1995–97 között, három év alatt Kozármisleny népessége 
200, Pogány 105, Szentlőrinc 103, Nagykozár 88, Szederkény 80 fővel növekedett, 
s a 15 leggyorsabban növekedő település közül is 13 Pécs környéki. (Kivétel az 
igen magas természetes szaporodással rendelkező cigányság által lakott 
Alsószentmáron, valamint a megyei szinten nagy népességű Mágocs.) A kilencve-
nes évek közepén Baranyában Pécs szenvedi el messze a legnagyobb fogyást (évi 
1200–1300 fő). 

A népességváltozást azonban nemcsak a vándorlások, hanem a természetes fogyás 
is befolyásolja, s mivel e mutató tekintetében is igen nagyok a különbségek a me-
gyén belül, érdemes most külön csak a vándorlásokat megfigyelni. Ha a legnagyobb 
vándorlási nyereséggel rendelkező településeket vesszük szemügyre az arányokat 
tekintve ismét vegyes a kép, az abszolút értékeknél pedig szintén hasonló a helyzet 
a népességnövekedéshez, mindössze hiányoznak a magas természetes szaporodással 
rendelkező falvak, illetve megjelennek – szintén nem szuburbán típusként – azok a 
községek, amelyekben egy nagyobb szociális otthon torzítja a vándorlási adatokat 
(Somberek, Görcsöny, Vásárosdombó és részben Szederkény is). 
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Területi különbségek a szuburbanizáció mértékében 

Pécs környékén tehát megindult a szuburbanizációs folyamat, azonban ez koránt-
sem egyenletes mértékben érinti az egyes Pécs környéki településeket. Az, hogy 
pontosan hány dinamizált település található a megyeszékhely körül, a vizsgálat 
jelenlegi állapotában pontosan nem határozható meg, azonban ténylegesen is nehéz 
lehet eldönteni, hogy mikortól nevezhető egy folyamat szuburbanizációnak, mikor-
tól nevezhetünk egy községet a népességszám-változás szempontjából dinamikus-
nak. 

Pécs környékén a dinamizált települések egy kb. 20–25 km-es zónában veszik kö-
rül a várost. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezen a körön belül minden település 
„szuburbán” jellegű, hanem inkább azt, hogy ezen a körön kívül nem érdemes je-
lenleg keresgélni. Pécs esetében is igaz az, hogy a város közigazgatási területén ma 
már nem állnak bőven rendelkezésre szabad, jó fekvésű területek. A szabad földte-
rület egy részét a Mecsek foglalja el, ugyan ez a terület magas presztízsű, de a je-
lenleg beépíthető terület korlátozott, illetve vannak szabad területek a város déli, a 
Pécsi-víz menti területein, részben alacsony presztízzsel. Így aki új kertes, családi 
házra vágyik, annak sokkal inkább a város közelében lévő falvakban nyílik lehető-
sége ennek realizálására.  

A Pécs körüli dinamikus zónában lévő falvak fejlődése azonban igen jelentős kü-
lönbségeket mutat. A differenciák legfőbb magyarázó tényezőjének a várostól való 
távolság bizonyult. A leggyorsabb növekedést a Pécshez legközelebbi falvak mu-
tatnak, és a távolság növekedésével csökken a dinamikus falvak aránya. A távolság 
jelen esetben nem konkrét légvonalbeli távolságot jelent, hanem sokkal inkább 
elérhetőséget. Mivel azonban a Pécs körüli, elsősorban a Pécstől délre eső területek 
úthálózatában felfedezhetők a sugarasság jegyei, így az elérhetőséget jól közelíti a 
közúton mért távolság. Előnyösebb helyzetben vannak azonban a főútvonalak men-
tén elhelyezkedő falvak, itt a szuburbán zóna csápszerűen megnyúlik, mint pl. a 
Pécs–Mohács út mentén Szederkényig, vagy a Pécs–Szigetvár úton Szentlőrincen 
túlig. Ahol azonban a közúti összeköttetés nem megfelelő, oda a várhatónál sokkal 
lassabban indul meg a kiköltözés. Ilyen, pl. a csak jelentős kerülővel elérhető 
Aranyosgadány vagy a Mecsek túlsó, északi oldalán fekvő települések. A kiköltö-
zéseket befolyásolja a falvak mérete is. Minél nagyobb egy falu népessége, annál 
többen költöznek ki. Ez önmagában is figyelembe veendő tény, amely egyáltalán 
nem lenne triviális. Magyarázatul az szolgálhat, hogy egyrészt a nagyobb falvak 
infrastrukturális és szolgáltatási ellátottsága jobb, mint a kisebbeké, így az ilyen 
jellegű hátrányok nem jelentenek gátló tényezőt a kiköltözési döntések meghozata-
lában. Másrészt a jelenlegi hazai szuburbanizációs folyamatban igen jelentős az 
informális hírforrások, áramlási csatornák szerepe, s egy nagyobb falu esetén egy-
szerűen több az esély, hogy egy rokon, ismerős már ott lakik, aki információt szol-
gáltathat az adott település előnyeiről.  
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A szuburbanizáció motivációi 

A szuburbanizáció folyamatát a hozzáférhető statisztikai adatokon túl egy Pécs 
környékén végzett kérdőíves felmérés segítségével vizsgáltuk, melynek eredményei 
a következőkben foglalhatóak össze. A kérdőívezés során hat Pécs környéki falu 
(Gyód, Keszü, Kozármisleny, Kökény, Pogány, Szemely) 60 háztartását térképez-
tük fel, olyan háztartásokat, akik az utóbbi egy évtizedben költöztek az adott faluba. 
Közülük 53 család Pécsről érkezett, így végül ők képezték a vizsgálat alapját. A 
megkérdezett családok nagyobb része értelmiségi, azonban a szakmunkások aránya 
is jelentős. A vizsgált háztartásoknál a kiköltözések ellenére az aktív kereső család-
fők nagyobb része (81%) továbbra is Pécsre jár dolgozni. A vizsgálat igazolta azt a 
feltevést, hogy a szuburbanizációban részt vevő családok nagyobb része a nagyvá-
ros lakótelepeiről érkezik a városkörnyéki falvakba. A válaszadó családok 57%-a 
ugyanis a Kertváros lakótelepéről érkezett, további 6%-uk pedig más lakótelepekről 
(Uránváros, Szigeti városrész). Emellett jelentősnek bizonyult a Belvárosból való 
kiköltözés (19%). 

Lényeges kérdés lehet a szuburbanizáció vizsgálatánál, hogy mi motiválja az em-
bereket a város elhagyására, a szuburbiákba való kiköltözésre. Ennek eldöntésére 
néhány tulajdonság alapján értékelniük kellett a válaszadóknak Pécs, illetve szű-
kebben az előző lakás környékét valamint a jelenlegi lakóhelyet. Az eredményeket 
a 2. táblázat közli.  

2. TÁBLÁZAT 
A korábbi (pécsi) és a jelenlegi lakás, lakókörnyezet, település megítélése  

a kiköltözők véleménye alapján (1=nagyon rossz, … 5=kiváló) 
(Opinions of People Who Went to Live in the Country Regarding the Previous  

(in Pécs) and the Present House, Environment and Settlement  
(1=Very Bad; 5=Excellent) 

 
Pécs Községek Kozármisleny 

A községek 
Kozármisleny 

nélkül 
Természeti környezet 2,85 4,6 4,71 4,56 
A levegő tisztasága 2,58 4,68 4,65 4,69 
Zajártalom 2,47 4,38 4,47 4,33 
Szomszédság 3,62 4,51 4,59 4,47 
Közlekedés 4,28 3,58 4,12 3,33 
A munkahely elérhetősége 4,54 3,76 4,38 3,45 
Élelmiszerbolt elérhetősége 4,65 3,84 4,25 3,66 
Szolgáltatások elérhetősége 4,51 3,23 3,76 2,97 
Infrastrukturális ellátottság 4,43 4,13 4,53 3,94 
Közbiztonság 3,34 4,38 4,41 4,36 

Forrás: Kérdőíves felmérés, 1998. szeptember. 

Amíg a természeti adottságok esetében markáns a falvak előnye Péccsel szemben, 
s ugyanez igaz a közbiztonságra valamint a szomszédságra is, addig az ellátottsá-
got, az alapintézmények (munkahely, élelmiszerbolt, szolgáltatások) elérhetőségét 
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jóval gyengébbnek ítélik a falvakban, mint a városokban. A falvak közül 
Kozármisleny mutatói jelentősen eltérnek a többi községétől. Ez a legnagyobb falu 
Pécs környékén (3889 lakos), és ez is fekszik a legközelebb a városhoz. A falu 
méretéből következően a szolgáltatások sokkal jobbak, mint a többi, zömmel 1000 
lakos alatti községben, és ez az elérhetőségi mutatók megítélésében is realizálódik. 
A falvak ellátottsága a szolgáltatások terén a legkedvezőtlenebb, így nem meglepő, 
hogy e szolgáltatások jelentős részét továbbra is Pécsett veszik igénybe a környező 
falvak lakosai. 

Úgy tűnik, a nyugati szuburbanizációhoz hasonlóan Pécs környékén is a saját csa-
ládi ház iránti igény a meghatározó a városból való kiköltözések esetében. Annak 
ismeretében, hogy a kiköltözők nagyobbik része lakótelepekről érkezik, ez egyálta-
lán nem tűnik váratlannak. A megkérdezettek 58%-a esetében döntő, valamint to-
vábbi 8%-nál jelentős szerepet játszott a költözésben a saját ház iránti igény, ame-
lyet leginkább és legolcsóbban a város körüli szuburbanizálódó településeken lehe-
tett kielégíteni. Ezzel összefüggésben a nagyobb lakásméret szükségessége is fon-
tosnak bizonyult (67%). A Pécsről kiköltözők 57%-a külön megjegyezte, hogy 
fontosnak tartja a gazdálkodás lehetőségét a kiköltözést befolyásoló tényezők kö-
zött. Emellett megjelentek a már-már klasszikusnak tekinthető sztereotípiák, ame-
lyek a városi élet ellen, illetve a falusi élet mellett szólnak. A szuburbán álom 
(Fishman 1987) úgy tűnik, Magyarországon is létezik, bár korántsem jut annyira 
meghatározó szerephez, mint pl. az Egyesült Államokban. A természetközelség, a 
csend, a nyugalom, a jó levegő, a falusi élet szépsége mind-mind megjelentek a 
kiköltözés tényezői között, de ugyanígy az is, hogy „el a városból”. 

A szuburbanizáció tervezése, az egyes települések közötti, a potenciális kitelepü-
lőkért folytatott verseny szempontjából egyáltalán nem lényegtelen, hogy milyen 
tényezők alapján választanak települést a migrálók, hogy milyen forrásból szerzik 
az információkat a településekről. Meglepő módon a közvetett információforrások 
dominálnak, ezen belül is az informális, döntően hallomás alapján történő informá-
ciószerzés. A válaszadók valamivel több, mint fele részben vagy egészben hallo-
más, elmesélés alapján döntött arról, hogy konkrétan az adott településen kíván 
letelepedni. Emellett azonban számottevő az írott sajtó, mint médiaforrás is, a vá-
laszadók 30%-a újságban, alapvetően újsághirdetésben találta meg a számára meg-
felelő telket. Az ez irányú marketingtevékenység még gyerekcipőben jár, legalábbis 
Pécs környékén, de a válaszokból kikövetkeztethetően és a polgármesteri interjúk 
alapján bizonyíthatóan már megjelent. A közvetlen információforrás kevésbé jelen-
tős, bár a válaszolók bő harmadának konkrét előzetes vizuális tapasztalata is volt a 
településről, ahová költözött. A rekreációs szuburbanizáció következményekén 
sokan oda költöznek végül ki, ahol korábban kiskertjük, nyaralójuk volt, nemegy-
szer magát a nyaralót átalakítva lakóházzá. 
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SUBURBANIZATION IN HUNGARY – A CASE STUDY OF 
PÉCS 

PÉTER BAJMÓCY 

The suburbanisation – the second stage of the urbanisation process – started in Hungary in 
the middle of the 1980’s. The out migration from the centres of the largest towns to the ring 
and to the villages around them started at this time, first in Budapest, then in about 1990 in 
the other larger towns. This article examines the scale and the reasons of this process around 
Pécs, the fifth largest Hungarian town. In the 1990’s all the settlements near Pécs had 
population growth. At that time the population of Baranya county decreased. Most of the 
people who migrated out from Pécs were intellectual workers, who came from one of the 
large block of flats of Pécs. They appreciate the villages better than Pécs due to the 
environment, neighbourhood and the public security, but Pécs still has better accessibility 
factors. 

 
 


