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A MAGYARORSZÁGI VÁROSHÁLÓZAT ÉS  
AZ EU-CSATLAKOZÁS 

(Hungarian Urban Network and the EU Accession) 

BELUSZKY PÁL – GYŐRI RÓBERT 

A magyarországi városállomány és -hálózat alakulásának, átformálódásának fel-
tételei, mozgatórugói, irányai az elmúlt fél évszázadban is több alkalommal gyöke-
resen megváltoztak. Ezen autochton eredetű folyamatok vehetnek ismét új irányt az 
EU-csatlakozás előkészületei, illetve megvalósulása nyomán. 

A városhálózat fejlődésének feltételei 1990 előtt 

Milyen általános vonások jellemezték a magyarországi városállományt az 1980-as 
évek végéig? 
–  Annak ellenére, hogy már 1990 előtt is megjelentek „piaci elemek” a település-

hálózat, így a városállomány fejlődésében (a magánvállalkozások telephelyvá-
lasztása, a regionális helyzetből fakadó előnyök, a lakosság vásárlóereje, de ide 
sorolható a különböző „regionális lobbyk” tevékenysége, a „tervalkuk” eredmé-
nyei stb. is), a felülről való irányítottság e téren is meghatározó szerepet játszott. 
A felülről való irányítottság nem feltétlenül állami, kormányzati irányítást, illet-
ve beavatkozást jelentett, hanem pl. az állami nagyvállalatok által vezényelt ipa-
rosítást, telephely-politikát, településfinanszírozást és intézmény-fenntartást. Így 
az ipari üzemek többnyire nem a fokozatosan felhalmozódó helyi tőke bevoná-
sával, vagy a kisiparból kinőve jelentek meg egy-egy városban, hanem egyetlen 
„központi” döntés eredményeként, egyik napról a másikra megváltoztatva a te-
lepülések funkcióit, pozícióit. Egyes „funkciók” letelepítése többnyire nem 
számolt a település „előzményeivel”, adottságaival; nem folytatta a „szerves fej-
lődést”, a tulajdonlás révén nem hozott létre szoros kapcsolatot a vállalat és a te-
lepülés (illetve lakói) között, nem gyarapította a helyi tőkét, gyakran nem szer-
vesült a telephelyet adó falu vagy város gazdaságával, társadalmával. Így egy-
egy üzem, iparág csődje, felszámolása, termelésének visszaesése ismét draszti-
kusan változtathatta meg egy-egy település helyzetét, főleg a monofunkciós te-
lepülések, a kisvárosok és a községek életét. A helyi adottságok, erőforrások, 
elképzelések, a helyi társadalom milyensége háttérbe szorult a városfejlődés fo-
lyamatában, illetve csak áttételesen érvényesült (pl. egyes városok érdekérvé-
nyesítési képességén keresztül). Ehhez járult a helyi (tanácsi) bevételek jelen-
téktelen aránya, szerepe, a közigazgatási besorolás (megye- vagy járási szék-
hely, város vagy község) fontossága a települések helyzetének alakításában. 
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− A „felülről való irányítottság” is hozzájárult a városállomány homogenizálódá-
sához, a „modellszerű” elemek terjedéséhez és a koncentrált fejlődéshez. 

− A homogenizálódás és a koncentráció a nyolcvanas évek végéig a településfej-
lődés folyamatának általános tendenciája. A homogenizálódást támogatta a tár-
sadalom és a gazdaság irányításának, ellátásának, az ezt szolgáló intézményhá-
lózatnak a monopolizált helyzete, a központosított intézményeknek országosan 
egységes, modellszerű elosztása, funkciója stb. A pénzintézeti tevékenységet év-
tizedeken át a Magyar Nemzeti Bank és az OTP látta el, egységes hierarchiába 
foglalva, azonos hatáskörökkel, tevékenységekkel. Ilyen körülmények között, 
pl. „regionális pénzügyi központ” kialakulása elképzelhetetlen volt. Hasonló el-
vek szerint működött az egészségügytől (itt „normatívák” alapján határoztak az 
egészségügyi intézmények telepítéséről, s ugyancsak elképzelhetetlen volt, pl. 
több száz fogorvost eltartó „fogász-városok” kialakulása) kezdve a helyi sajtóig 
az államosított, „intézményesített társadalom” szinte minden szegmense. Az ál-
lami keretekbe szorított tevékenységek ugyanakkor koncentrációt eredményez-
tek, az ügyvédi munkaközösségekbe kényszerült ügyvédi tevékenységtől a me-
gyei sütőipari vállalatok keretében dolgozó pékekig. Koncentrálódott az agrár-
termelés is, legalábbis a falusi térségek szintjén (állami gazdaságok, termelő-
szövetkezetek üzemközpontjai). A mezővárosok erőteljes iparosítása, az iparvá-
rosok városi intézményeinek fejlesztése azt eredményezte, hogy kevés sajátos 
profilú város maradt a magyarországi városállományban. Szabványosított volt a 
városokban kialakított intézményhálózat is, függetlenül a tényleges igényektől. 

− A társadalomépítés és irányítás szocialistának nevezett modelljét átható kon-
centrációs hajlamok és törekvések egybeestek a magyarországi urbanizációs fo-
lyamatok adott szakaszával – az ún. I. urbanizációs ciklus – együtt járó koncent-
rációs jelenségekkel. Ezeket a tendenciákat támogatta a településhálózat-
tervezés s a településfejlesztés gyakorlata is. Ám az urbanizálódás – a városfej-
lődés, városodás – a településfejlesztő beruházások szélsőséges koncentrálása, 
illetve a gazdaság extenzív növekedése ellenére sem követte a városok ipari sze-
repkörének bővülését. A városok – egy részének! – látványos, gyors növekedé-
se, a nagy volumenű, ugyancsak a városokba koncentrált lakásépítés ellenére az 
ország „alulurbanizált” állapotban maradt – legalábbis, ha a városi ipar s a köz-
ponti funkciók volumenéhez mérjük azt. Az alulurbanizáltság következménye 
lett a tömeges ingázás. Az ország keresőinek kereken egyötöde, a községek la-
kosságának viszont bő kétötöde ingázóvá vált. Növelte az ingázók számát, hogy 
a városok közelébe igyekvő, de a városban állami lakáshoz nem jutó családok a 
városkörnyéki falvakba települtek át (az olcsóbb építkezési lehetőségek, a mel-
lékjövedelmek könnyebb megszerezhetősége, a rusztikusabb életforma csábítá-
sának-kényszerének engedve), s így megmaradtak az ingázók táborában. E fo-
lyamatoknak a településhálózatra gyakorolt hatása sokrétű volt. Az ingázás elter-
jedése szinte az egész országot egyetlen hatalmas lakó-övezetté formálta, ám „va-
lódi” agglomerálódás csak néhány helyen, elsősorban Budapest környékén lépett 
fel. A szocialista korszak korábbi szakaszában – ötvenes-hatvanas évek – a tele-
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pülések közötti, mindenekelőtt a falvak közötti különbségeket első renden a fog-
lalkozási átrétegződés előrehaladása, az ingázás mértéke, az esetleg a községek-
be települt bányászkodás vagy ipar mértéke alakította ki.  

− A nagyarányú ingázás kiszolgáltatottá tette a lakóövezetet, az agglomerálódó 
térségeket a munkahely-központjukkal szemben (ennek következményei a ki-
termelőipart, nehézipart sújtó válság nyomán igen súlyosak). 

− A „relatív” koncentráció egyben hierarchizálódást jelentett. A megyeszékhe-
lyek hatalmi központokká válása, a megyeszékhelyeken, valamint – a nyolcva-
nas évek első feléig – a járási székhelyeken felszaporodó intézmények, a falusi 
térségekben lezajló „körzetesítési” folyamat, a települési autonómia hiánya, a te-
lepüléshálózat-fejlesztés ösztönzése nyomán a fővárostól az ún. társközségek-ig 
– a „nem tanácsi székhelyekig” – tagolt, a lakosság mindennapi életét, életkö-
rülményeit, esélyeit stb. messzemenően befolyásoló hierarchikus láncolat ala-
kult ki. Ez befolyásolta, irányította a migrációt, a népesedési folyamatokat, a he-
lyi társadalmak rétegződését, az ellátottsági színvonalat és így tovább. A társa-
dalmi-foglalkozási hierarchiában való előrelépés igénye előbb-utóbb szükséges-
sé tette a településhierarchiában való „előrelépést” is (migráció). A területi dif-
ferenciák elsősorban a településhierarchia mentén alakultak ki, s csak másod-
sorban az egyes régiók között. A foglalkozási szerkezet, a települések ipari–, ag-
rár– és lakófunkcióiban mutatkozó különbségek mérséklődése, a mélyreható kü-
lönbségekkel járó hierarchizálódás következménye volt, hogy a települések tí-
pusainak megállapításakor a hierarchikus szempontok kerültek előtérbe. Ilyen 
szempontú volt az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció kategória-
rendszere, ha a tervezett állapotot vette is figyelembe. 

− A városfejlődést – legalábbis deklaráltan – a településhálózat-tervezés irányítot-
ta; 1971 óta az OTK.  A reálfolyamatokra gyakorolt hatását különbözőképpen 
ítélik meg. Mindenesetre „ideológiai” hátteret adott ahhoz, hogy a településfej-
lesztés szélsőségesen „városorientált” legyen Magyarországon (hosszú időn ke-
resztül a városoknak juttatva a településfejlesztési eszközök 90–92%-át). Az 
OTK hozzájárult – ha nem is hozta létre, mint sokan vélik – a hierarchikus tago-
lódás túlzott szerepének kialakulásához, a városhálózat „modell-szerűségéhez”. 

A városfejlődés feltételei és eredményei 1990 után 

A városfejlődésnek ezek az általános feltételei változtak meg 1990 után: 
− 1990 után fokozatosan kialakultak a piacgazdaság politikai, jogi, tulajdonosi 

feltételei. A települések, köztük a városok is kiléptek a települések „piacára”. 
Ha nem is szűnt meg – teljesen nem is szűnhetett meg! – a településfejlődés lehe-
tőségeinek „központi” befolyásolása (az önkormányzati fejlesztési-működtetési 
eszközök igen magas hányada a központi költségvetésen keresztül jut el a telepü-
lésekhez, a saját bevételek aránya – néhány speciális helyzetű településtől elte-
kintve – csekély stb.). Számos változás növelte a városok önrendelkezésének le-
hetőségeit (az önkormányzat vagyonhoz jutása, az önkormányzati vagyonból 
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származó bevételek, az önkormányzati jelleg erősödése, a privatizáció stb.). A 
gazdaság, de egyes városi intézmények telephelyválasztása is a  
piaci verseny szabályai szerint zajlik, abba az állam (a kormányzat, a közigaz-
gatás, a területfejlesztés szervei stb.) legfeljebb közvetett eszközökkel szólhat 
bele. A városok adottságai (földrajzi, forgalmi helyzete, a környezet állapota, 
az infrastrukturális ellátottság, a munkaerő-piaci helyzet, a vásárlóerő, a lakos-
ság igényei, a városvezetés „nívója” stb.) határozták meg a gazdaság és – rész-
ben – az intézményhálózat mozgását. 

− A gazdasági beruházásokhoz a korábbi gyakorlatban közvetlenül „csatlakoz-
tak” az infrastrukturális fejlesztések, az állami lakásépítés stb. Ez a szoros kap-
csolat mára megszűnt, noha a „gazdaság” természetesen hozzájárul a foglalkoz-
tatáshoz, a lakosság jövedelmeihez, a városok adóbevételeihez. Ám ezen kap-
csolat lazulása korlátozza a területfejlesztés eszköztárát is. (Az iparfejlesztés és 
településfejlesztés korábbi szoros kapcsolata a múlté.) 

− A piaci viszonyokat figyelembevevő gazdaság „mozgása”, telephelyválasztása 
új egyenlőtlenségek kialakulásához vezethet. A gazdaságfejlesztésnek ma nincs 
„szociálpolitikai” indítéka. Máris megindult a gazdaság regionális átrendeződé-
se. A kedvezőbb adottságú térségek – Budapest, a főváros környéke, az Észak-
nyugat-Dunántúl, a Balaton környezete stb. – tömörítik a gazdasági szervezetek 
többségét. Átalakulóban van az ország regionális szerkezete. 

− Az 1990. évi önkormányzati törvény elfogadásával változtak a városfejlődés 
közigazgatási feltételei. Csökkentek az eltérő jogállásból fakadó előnyök és 
hátrányok. Az önkormányzati törvény nem tesz érdemi különbséget városok és 
községek között, csakúgy, mint a települések finanszírozási gyakorlata. Ez a 
tény „liberalizálta” a várossá-nyilvánítási gyakorlatot is. Ennek eredményeként 
ma már egy sor városi jogú település nem rendelkezik városi funkciókkal 
(Máriapócs, Ibrány, Nagyhalász, Pécel, Nyíradony, Téglás, Elek, Fertőd, 
Felsőzsolca, Izsák, Polgárdi stb.). 

− Merőben új helyzetet teremtett a nagy hagyományú és hatalmú megyék szere-
pének drasztikus csökkentése. A megyék megszűntek hatalmi, pénzelosztó, te-
rületfejlesztési, közigazgatási egységként funkcionálni. Ugyanakkor az intéz-
ményszervezés ma is szinte kizárólag a megyék területi egységeit veszi figye-
lembe, nemegyszer indokolatlanul. Megyei keretekbe szerveződik, pl. a múzeum-
ügy, a levéltári hálózat, az idegenforgalom hivatalos szférája, a közegészségügy, 
az igazságszolgáltatás, a könyvtárhálózat, a munkaügy, a statisztikai adat-
szolgáltatás stb. Így a megyeszékhelyek ma is kiemelkedő szerepet töltenek be 
a társadalmi élet szervezésében, a településhierarchiában, noha ez a szerep ma 
már jobban „megkérdőjelezhető” a vetélytársak által, mint korábban. A me-
gyék szerepe tovább csökkent azáltal, hogy a megyeszékhelyek s néhány nagy-
város, mint Sopron, Nagykanizsa, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Baja ún. 
megyei jogú város, nem tartozik a megyék területéhez, illetve hatáskörébe, de 
még a nem megyei jogú városok fejlődésébe is kevésbé szólhat bele a megye-
székhely, mint korábban, s így néhány hagyományos konfliktusforrás feloldód-
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hat (Salgótarján–Balassagyarmat, Békéscsaba–Gyula, Zalaegerszeg–
Nagykanizsa, Veszprém–Pápa stb.). Ez is a „szabadversenyes” városfejlődés 
lehetőségeit növeli. 

− Az önkormányzati törvény megszüntette a járásokat, illetve a helyükbe lépett 
városkörnyékeket. A „járási szint” kiiktatása a kisvárosi állományt fontos „fej-
lesztési tényezőjétől”, térszervező szerepétől fosztotta meg, annak ellenére, 
hogy számos városi intézmény ma is „regionális” hatáskörrel bír (bíróságok, 
ügyész-ségek, földhivatalok, rendőr- és tűzoltó-parancsnokság, tisztiorvosi 
szolgálat, munkaügyi központok kirendeltségei stb.). Új hierarchizáló elem le-
het viszont a közigazgatási régiók és központjaik megjelenése a magyar köz-
igazgatási területi beosztásban. 

− Míg a tanácsrendszerben a központi finanszírozás, illetve a megyék szubjektív 
megítélés alapján határozták meg az egy-egy tanácsnak juttatott pénzeszközö-
ket, addig ma az önkormányzatok normatív központi ellátásban részesülnek. 
(1986-ban már bevezették a normatív pénzelosztás egyes elemeit; a megyék ily 
alapon részesültek a központi költségvetés juttatásaiból, viszont önállóan dön-
töttek a „továbbosztás” elveiről.) A költségvetési juttatásokat részben az egy 
főre juttatott fejkvóták, részben meghatározott feladatok kvótái (óvodai férőhe-
lyek, iskolai tanulók száma, szociális ellátásban részesülők száma stb.) alapján 
kapják az önkormányzatok, függetlenül jogállásuktól (város vagy község). He-
lyi adók kivetésére van lehetőségük az önkormányzatoknak, a központi adózta-
tás magas arányai miatt azonban a helyi adók kivetítésének lehetősége csekély. 
Így az önkormányzatok összes bevételeinek kétharmada a központi költségve-
tésből származik. 

− Az „egyszintűvé” tett igazgatási–önkormányzati rendszer, a települések 
„egyenlősége” (a finanszírozási rendszerben, a települések jogaiban), a korábbi 
hatalmi központok (megyék, tanácsi székhelyek) kiiktatása korlátozta a „külső” 
hierarchikus elemek szerepét a településhálózat alakításában, teret adott a piaci 
elemek hatásainak. Az önállóságon és egyenlőségen alapuló településközi in-
tegráció (társulás) ma még kialakulatlan. A spontán szerveződő kistérségek 
konfliktusba kerültek az 1996-ban jóváhagyott területfejlesztési törvény kistér-
ség-szervezési elképzeléseivel. Így a kistérségek ma – még? – nem jelentenek 
városfejlesztő tényezőt.  

− Növelte a városfejlődés „szabadságát”, hogy a rendszerváltozás során érvényü-
ket vesztették a korábbi terület- és településfejlesztési programok, s a tervezés, 
mint gazdaságirányítási eszköz majdnem teljesen eltűnt a magyar gazdaságpoli-
tikából. 1990 és 1996 között ad hoc döntések alapján a hátrányos helyzetű terü-
letek (aprófalvak, határmenti térségek) és a válságtérségek – „jelentős munka-
nélküliséggel sújtott térségek” – részesültek központi támogatásban. E célra 
hozták létre a Területfejlesztési Alapot. Az Alap rendelkezésére 1995-ben a ma-
gyar GDP 0,16%-ának megfelelő összeg állt; az Alap sem mennyiségében, sem 
célrendszerében, sem elosztási rendszerében nem tudott megfelelni a terület- 
fejlesztés új, a korábbinál sokkal nagyobb kihívásainak. Megállapítható, hogy az 
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elmúlt években a tervszerű terület- és településhálózat-fejlesztés nem befolyá-
solta a településhálózat alakulását. Az 1996-ban jóváhagyott területfejlesztési 
és -rendezési törvény, valamint az időközben ugyancsak elfogadott Területfej-
lesztési Koncepció alapján megállapítható, hogy csökkent a települések szerepe 
a területfejlesztési elképzelésekben. (Az 1980-as évek végéig a terület- és telepü-
lésfejlesztés figyelmének középpontjában a településhálózat, illetve az egyes 
fejlesztési településkategóriák álltak.) Ez a szemléletváltás nem véletlen. Okai: 
–  Mind az „alulról építkező” területfejlesztési gyakorlat szerveződési egysé-

gei, mind a központi elképzelések, területfejlesztési akciók, programok 
címzettjei a térségek (kistérségek, megyék, régiók). A közvetett eszközök-
kel folytatott állami területfejlesztési akciók (pl. térségi infrastruktúra-
fejlesztés) hatása is térségi szinten mutatkozik (pl. autópálya-építés). 

–  A települések növekedése, összefüggésben az ország demográfiai helyze-
tével is, megszűnt. A települések „fejlődése” a piaci szféra, s néhány új 
funkció – pénzügyi központ, informatikai, vállalkozási központ, nemzet-
közi idegenforgalom stb. – térhódítása mellett olyan területeken nyilvánul 
meg, mint a városszerkezet átformálódása, a leromlott városrészek rehabi-
litációja, a városkép kedvező irányú változása, a városi környezet értéknö-
vekedése, infrastruktúra-fejlődés, a helyi társadalom „polgárosodása”, a civil 
szféra térhódítása és így tovább. Ám ezek a szegmensek a területfejlesztés 
eszközeivel kevéssé befolyásolhatók. 

–  A települések ezen belső fejlődése elsősorban a helyi önkormányzatok 
kompetenciájába tartozik. 

− Nem a rendszerváltás következménye ugyan, de figyelembeveendő a városháló-
zat alakulásánál, hogy az csökkenő népességű országban zajlik, s ez a tendencia 
a népesség-előreszámítások szerint a jövő század első harmadában sem változik 
(az optimistább előrejelzés szerint 2040-ben 8,5–8,6 millió fő lesz az ország né-
pessége). Az 1990-es évek elejére az ország valamennyi régiójában (megyéjé-
ben) természetes fogyás lépett fel. Ma már az ország tradicionális népesség-
utánpótló területeinek (az Észak-Tiszántúlon Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-
Bihar megye) és a korábbi bevándorlás révén fiatalos korösszetételű megyék 
(Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) népesedési mérlege is vesz-
teséges. A városhálózat mozgásfolyamatait tehát csökkenő népességszám, ennél 
is gyorsabban csökkenő aktív korú népesség mellett kell értékelni, ily körülmé-
nyek között már a népességszám stagnálása is a dinamika jele, ugyanakkor az 
erőteljesebb migráció – aminek nincs jele –, egyes régiók vagy városok nagyobb 
arányú népességnövekedése az ország más területein súlyos népességvesztést 
eredményezne.  

− A politikai–társadalmi változások kezdetben gazdasági recesszió közepette 
zajlottak. A gazdasági válságjelenségek részben az elmúlt évtizedek gazdaság-
politikájára vezethetők vissza, így az elavult gazdasági–ipari struktúrára, 
gyártmányszerkezetre, a gazdaság technológiai modernizációjának késésére, az 
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„üzemen belüli” munkanélküliségre, a külföldi adósságteherre, a verseny hiánya 
miatt elkényelmesedett vállalatokra és így tovább. Mások a politikai–
geopolitikai–makrogazdasági váltás következményei, mint a KGST piac össze-
omlása, illetve a szervezet megszüntetése, a piacosodó viszonyok közepette 
nyilvánvalóvá váló gazdaságtalan, versenyképtelen termelés leállítása stb. 1989 
után csökkent a bruttó hazai termék (GDP) értéke, ennél is nagyobb mértékben 
az iparban, különösen az építőiparban előállított érték. 1988 és 1993 között az 
ipari keresők száma kb. 540 ezer fővel (az 1988. évi érték 38%-ával), az összes 
foglalkoztatott száma 1,1 millióval csökkent. Az 1980. évi értékekhez viszonyít-
va 70–72%-ra estek vissza a beruházások is, hosszabb távú, tartós recessziót je-
lezve. 

− A termelés visszaesése – a közfelfogással ellentétben – nemcsak a bányászatra 
(1993-ban az 1985-ös termelés 57,6%-át adta) és a kohászatra, fémfeldolgozásra 
(1993-ban az 1985-ös termelés 53,3%-a) terjedt ki, hanem a korábban főleg 
KGST-piacra termelő ruházati iparra (a termelés 45,2%-ra esett vissza 1985-höz 
képest), élelmiszeriparra (az export-értékesítés a korábbi [1985] 73,9%-a) is. A 
termelés visszaesése egy sor bánya és ipari üzem bezárásához vezetett, főleg 
Borsod-Abaúj-Zemplén (szénbányák bezárása, az ózdi kohászat felszámolása), 
Nógrád és Komárom-Esztergom megyében. Mindezek következtében kiterjedt 
válságövezetek alakultak ki, melyek nemcsak a bányász- és ipari jellegű telepü-
léseket foglalják magukba, hanem ingázási övezeteiket is. Nagy, összefüggő 
válságzónák alakultak ki Északkelet-Magyarországon, az Ózd–Miskolc tengely 
mentén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nógrádban, a Dunántúli-közép-
hegység több bányászati körzetében. A termelés „látványos” visszaesése ugrás-
szerűen megnövelte a munkanélküliek számát. 

− A válságtérségek kialakulása, a tömeges munkanélküliség jelentkezése máris 
kimutatható hatást gyakorol a településhálózatra. A válságövezetek városainak lé-
lekszáma csökken (pl. 1990 és 1995 között Miskolc lakossága 14 343 fővel 
[7,3%], Kazincbarcikáé 2001 fővel [5,4%], Ózdé 994 fővel [2,3%], de 1980 óta  
5 868 [!] fővel, [12,1%-kal] stb.). Átértékelődnek az ingatlanok, megváltoznak a 
települések kínálta előnyök és hátrányok. A kilencvenes évek derekáig – második 
feléig – tartó gazdasági recesszió nagymértékben differenciálta az egyes városok 
fejlődési lehetőségeit, általában lassította a településhálózat alkalmazkodását a 
megváltozott viszonyokhoz, illetve alaposan átrendezte az ország térszerkezetét. 
Feltehető, hogy a meginduló gazdasági növekedés (amely azonban nem terjed ki 
az ország egészére, illetve jó néhány ágazatot nem érint) gyorsítja a városállo-
mány átalakulási folyamatát, ugyanakkor növelheti a területi differenciákat. 

− A rendszerváltozás óta megváltoztak a településfejlődés regionális keretei. 
Azok a változások, melyeknek egyes elemei már a nyolcvanas évek végén meg-
jelentek (a magánvállalkozások növekvő súlya, a külföldi működő tőke beáram-
lása, privatizáció stb.), majd a rendszerváltozás után felgyorsultak, mára már 
szembetűnően átrajzolták az ország térszerkezetét, noha természetesen a folya-
mat még csak a kezdetén tart. Így az ország térszerkezete ma kiforratlan, gyor-
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san változik, visszaszoruló–megszűnő és új elemeket egyaránt tartalmaz. Ezzel 
(is) magyarázható, hogy az ország makroszerkezetéről eltérő vélekedések ala-
kultak ki a szakemberek körében is: 
–  A legáltalánosabb vélekedés szerint a Duna vonala jelent markáns határt a 

megújuló, kedvező helyzetű, csekély munkanélküliséggel sújtott, a „Nyugat-
hoz” közelfekvő Dunántúl és a válság által leginkább érintett Alföld és 
Észak-Magyarország között. 

–  Elterjedt nézet az ország háromosztatú modellje; a Nyugat és Kelet elkülö-
nülése mellett hangsúlyozzák a főváros és a „vidék” éles elkülönülését, Bu-
dapest kiemelkedő jelentőségét a gazdaság „új” elemeinek befogadásában. 

–  Az empirikus vizsgálatok az előbbieknél tagoltabb térszerkezetet tártak fel.  
A térszerkezet átalakulásának főbb elemei a következők: 
a) Korábban a településhierarchia mentén erős differenciálódás alakult ki, 

mind a társadalom összetételében, demográfiai jellemzőiben, mind a helyi 
munkaerőpiacon, az életkörülmények, az alapfokú ellátás stb. terén. Így a 
térszerkezetet a mozaikosság jellemezte. Ma ezen állapot inverziója figyel-
hető meg: a kedvező vagy kedvezőtlen jelenségek térségi, regionális szinten 
jelentkeznek (megváltozó földrajzi fekvés, válságtérségek kialakulása stb.), a 
régiók között kialakuló differenciák lesznek a meghatározóak, ugyanakkor a 
települések közötti differenciák mérséklődtek. A térszerkezet mozaikossága 
halványul, a regionális hovatartozás egyre szigorúbban határozza meg a te-
lepülések lehetőségeit. 

b) Változóban van a térségek, települések közötti különbségeket kialakító té-
nyezők fontossági sorrendje. Míg korábban a településhierarchiában elfoglalt 
helyzet, az ehhez szorosan kötődő infrastrukturális ellátottság, intézményi el-
látottság volt a legfontosabb differenciáló tényező, s a teljes foglalkoztatott-
ság keretei között a munkaerő-piaci helyzet kihatásai enyhébbek voltak, ma 
elsősorban a jövedelemszerzés lehetőségei határozzák meg egy-egy térség 
helyzetét (vállalkozások esélyei, munkaerő-piaci helyzet, a befektetők hely-
zetértékelése stb.). 

c) A gyorsütemű változások következtében sokféle – lebomló és most alakuló, 
szerveződő – térszerkezeti elem „él” egymás mellett; pl. a tradicionálisan 
hátrányos helyzetű térségek, „újabb” válságtérségek, ahol a bányászat, kohá-
szat és fémipar, hadiipar került válságba („rozsdaövezetek”). Ezen térségek-
hez csatlakoznak a nagykiterjedésű – olykor megyényi – volt ingázási öveze-
tek, ahol a munkanélküliség szélsőséges értékeket érhet el, a viharos gyorsa-
sággal átértékelődő térségek (pl. az osztrák és szlovén határövezet, mely a 
„holt” határ idején forgalmi árnyékban fekvő, kedvezőtlen agráradottságú 
zóna volt, mára viszont kifejezetten előnyös helyzetű területté vált, az oszt-
rák piac közelsége, az ausztriai munkaalkalmak, a bevásárló-turizmus, a 
megélénkült idegenforgalom következtében stb.). 
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d) A gazdaság, a szolgáltatások „új” elemei az átalakulás kezdeti szakaszában 

néhány térségben, településben, „hídfőállás-szerűen” jelennek meg. Ez, leg-
alábbis átmenetileg, fokozza az egyes térségek, települések közötti („színvo-
nalbeli”) különbségeket. Máig elsősorban Budapest és agglomerációja, né-
hány régióközpont (Miskolc kivételével), s a nyugati határszél, a Bécs–
Sopron vagy Mosonmagyaróvár–Győr–Budapest tengely környéke dinami-
zálódott egyértelműen. Így a térszerkezetben kitüntetett szerepet nyertek a 
pólusok. 

e) Az ország nemzetközi környezetében végbemenő – gyors – változások igen rö-
vid időn belül éreztették hatásukat a magyar régiók helyzetében. A határok 
„felnyitása”, a politikai–gazdasági kapcsolatok irányának megváltozása az 
ország nyugati térségeit értékelte fel a keleti országrészekkel szemben. Ha-
sonló hatással járt a keleti piacok összezsugorodása. 

Az ország jelenlegi fejlettségi szint szerinti zónáit az 1. ábrán mutatjuk be. A fej-
lettségi szint megállapításánál elsősorban a gazdaságfejlődés 1990 utáni jelenségeit 
– beruházások, gazdasági szervezetek sűrűsége, vállalkozói tevékenység, a külföldi 
tőke jelenléte, munkaerő-piaci helyzet –, a munkanélküliséget, a lakosság jövedelmi 
viszonyait stb. vettük figyelembe és nem a hátrányos helyzet hagyományos mutató-
it, mint az alapfokú intézményellátottság, lakásfelszereltség, lakossági infrastruktú-
ra, demográfiai helyzet és így tovább. 

1) „Fejlett régió” Északnyugat-Magyarország és a budapesti agglomeráció; a 
budapesti agglomeráció mellett Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, 
Komárom-Esztergom megyéket, valamint Fejér megye északi felét foglalja 
magába. Vázát három dinamikus zóna, illetve magterület alkotja: 
Budapest és agglomerációja. Területfejlesztési megfontolásokból négy évtize-
de folyamatosan megkísérelik fékezni a főváros gazdaságának növekedését, 
csökkenteni az országhoz mért súlyát, de az „új” funkciók terén a főváros 
rendre visszaszerzi kiemelkedő helyét az országban. Ilyen funkció volt a het-
venes és nyolcvanas években a vállalatirányítás, a quaterner szektor, napjaink-
ban a banki tevékenység, a külföldi befektetések, a kutatás-fejlesztés, a gazda-
sági szolgáltatások egyes fajtái és így tovább. Új jelenség, hogy a gazdaság di-
namizmusa átlépte a főváros határait, s a korábban szélsőségesen egysíkú 
funkcióval (lakófunkció) rendelkező agglomerációs övezetben is kiugróan 
magas a gazdasági szervezetek sűrűsége, a jövedelem, alacsony a munkanél-
küliség, megélénkült az építési tevékenység, megjelentek a külföldi beruhá-
zók. Meglepően kedvező az ország legnagyobb üdülőkörzetének, a Balaton 
környékének helyzete a statisztikai adatok alapján, mindenekelőtt a vállalkozói 
„sűrűség” terén. 
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A prosperitás színterei ma még elsősorban a nagyobb városok, esetleg a speciá-
lis helyzetű kisvárosok (a Balaton-part üdülővárosai, az Opel-művek gyárának 
otthont adó Szentgotthárd, az idegenforgalmi jelentőségű Kőszeg, Sárvár stb.). 

2) Északkelet-Magyarország; Nógrádtól Szolnok megyén keresztül Békés megye 
északi sávjában – a Szarvas–Gyomaendrőd–Békés–Sarkad vonalig – húzódik 
az ország válság sújtotta hátrányos helyzetű nagyrégiója. Magában foglalja 
Észak-Magyarországot (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék), az 
egykori „energetikai–ipari tengely” keleti szárnyát. Ez a terület hosszú időn 
keresztül a gazdaságpolitika kedvezményezettje volt, magas beruházási érté-
kekkel, állami nagyberuházásokkal, jelentős infrastrukturális beruházásokkal. 
Ugyanakkor az iparvidékek hátterében kiterjedt hátrányos helyzetű – rosszul 
ellátott, infrastruktúra-hiányos aprófalvas térségek, nagyarányú elvándorlás, 
rossz adottságú, csak állami támogatással fenntartható mezőgazdaság stb. – te-
rületek maradtak fenn, az iparvidékeken kívül fekvő területeket elhanyagolták, 
elmaradt az ipar mellett a további ágazatok – idegenforgalom, mezőgazdaság, 
kultúra stb. – fejlesztése. De az állami mamutvállalatokon alapuló ipar rugal-
massága, alkalmazkodóképessége is csekély volt, csakúgy, mint a „szervetle-
nül” fejlődő iparvárosoké. A gazdaságtalanná váló bányászat, a korszerűtlen, 
rugalmatlan kohászati- és fémipar, a feleslegessé váló hadiipar általános vál-
sága elsősorban ezt a vidéket sújtotta. Az üzemek bezárása, a termelés draszti-
kus visszaesése nemcsak a munkanélküliséget emelte megyei szinteken 20% 
köré, hanem a „monokultúrás” gazdasági–társadalmi élet minden szegmensét 
válságos helyzetbe hozta (pl. a régió oktatási intézményei is jórészt a nehéz-
ipar szakemberigényét kívánták kielégíteni). Felerősödtek a tradicionálisan 
hátrányos helyzetű területek problémái (nagyarányú munkanélküliség, az agrár-
ágazat válsága stb.). A térség városai sem mutatnak különösebb dinamikát. 

3) Az Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok megye, Békés megye északi sávja) súlyos helyzetét több tényező együt-
tesen alakította ki: az 1960-as évekig egyveretű agrártáj már a második világ-
háború előtt kedvezőtlen régiója volt az országnak. Noha az 1960 utáni iparo-
sítás, a távolsági ingázás és a nagyarányú elvándorlás a foglalkoztatási gondo-
kat mérsékelte, ennek ellenére nagykiterjedésű „tradicionális” hátrányos hely-
zetű területek maradtak fenn. Kedvezőtlenül változott meg az országrész föld-
rajzi fekvése. Az térség korábban főleg KGST-piacokra termelő könnyű- és 
élelmiszeriparát épp úgy sújtja a kereslet hiánya, a termelés visszaesése, mint 
a bányászatot vagy a kohászatot. Az iparvidékek munkaerővonzásának nagy-
fokú csökkenése a távolsági ingázás lehetőségét szüntette meg. Az országrészt 
regionális kiterjedésű munkanélküliség sújtja. 
A foglalkozási szerkezet alapján az Észak-Alföld már nem tekinthető agrártáj-
nak, 1994-ben a keresők 12–13%-a dolgozott a mezőgazdaságban. Ám a sík-
sági jellegű terület intenzív művelés alatt áll, elsősorban szántóként hasznosít-
ják. A mezőgazdasághoz a lakosság sokkal jelentősebb hányada kapcsolódott, 
mint az agrárkeresőkre adódó 12–13% (agrárkistermelés, kétlaki családok, ki-
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segítő gazdaságok stb.). Így az agrárágazat súlyos válsága ugyancsak igen 
kedvezőtlenül befolyásolta az Észak-Alföld helyzetét. 
A különböző okokból kialakult hátrányos helyzetű térségek kiterjedt területe-
ken átfedik egymást. Különösen kedvezőtlen a határmenti övezet (a Bodrog-
köz, Szatmár, Bereg, Bihar) helyzete, melyet épp a határmenti helyzet – a még 
ma is nehezen átjárható határok, a kedvezőtlen forgalmi fekvés, a közép- és 
nagyvárosok hiánya – sújt, de a „tradicionális” területi hátrányok – kedvezőt-
len infrastruktúra, fejletlen települések, kedvezőtlen jövedelmi viszonyok, 
kedvezőtlen társadalmi mutatók – is általánosak, s ehhez járulnak az „új” vál-
ságjelenségek (igen rossz munkaerő-piaci helyzet, munkanélküliség, a vállal-
kozások csekély száma, alacsony jövedelemszint stb.). 

4) Dél-Magyarország csak a fejlettségi szint szempontjából hasonló terület, de 
mind természeti viszonyai, mind gazdasági szerkezete, településhálózati jel-
lemzői alapján eltérő régiókból tevődik össze. A Dél-Dunántúl (Baranya, Tol-
na, Somogy megyék, Fejér megye déli harmada) dombvidéki–síksági régiója 
korábban sem tartozott az ország fejlett országrészeihez, illetve a gazdasági–
társadalmi fejlettség alapján eltérő kistérségekre tagolódott. Területének nagy 
részén a mezőgazdaság adottságai közepesek vagy kedvezőtlenek, az agrár 
árutermelés szerény volt, fontosabb átmenő útvonalak csak a régió peremét 
érintik, a közelmúltig városhiányos térség, a faluállomány túlnyomó többségét 
apró- és kisfalvak alkották. E kistérségek a „tradicionális” hátrányos helyzet 
térszínei voltak, s e jellegüket máig megtartották. 1989 után is ellentmondáso-
san alakult a régió helyzete: nincsenek olyan súlyos válságtérségei, mint 
Észak-Magyarországnak vagy a Tiszántúlnak, de a fellendülésnek sincsenek 
olyan jelei, mint az Észak-Dunántúlon vagy a fővárosban és környékén. Nem 
vonzza a külföldi tőkét, alig termel exportra. 
A Dél-Alföld a Duna–Tisza közét és a Dél-Tiszántúlt foglalja magában. Az or-
szágrész mezőgazdaságában hagyományosan fontos szerepe volt a speciális 
kultúráknak, az árutermelésnek, a hagyományos paraszti termelés mellett az 
agrárvállalkozásoknak. E specializált termelés mára még sokszínűbbé vált. Pi-
acaikat is jórészt megtartották (ebben szerepe van annak is, hogy élelmiszer-
ipari üzemeik egy részét nyugati cégek vásárolták meg), az agrárágazatban 
élénk vállalkozói tevékenység folyik. A gazdasági szervezetek sűrűsége álta-
lában is magas. A Dél-Alföld ipara igen változatos volt, a termelés visszaesése 
mérsékeltebb. A kistérségek fejlettsége többnyire közepes, a nagyobb város-
oké (Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Baja, Hódmezővásárhely) az átlagosnál 
jobb. A régióban így mutatkoznak „kitörési pontok”, s a gazdasági színvonal 
emelkedése szoros kapcsolatban áll(hat) a településhálózat adottságaival  
(1. ábra).  
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A városállomány átalakulásának eredményei 

A megváltozott feltételek – noha a településhálózat meglehetősen lassan reagáló 
rendszer – már a napjainkig eltelt évtizedben is érzékelhető változásokat eredmé-
nyeztek. 

A városoknak a településhálózatban betöltött szerepére legközvetlenebbül a (vá-
ros) hierarchiában elfoglalt pozíció utal. A települések között kimutatható hierar-
chikus tagolódás, a városok hierarchikus „szintje” (központosultsága) a városi 
alapfunkciók mennyiségétől és minőségi kombinációjától függ. A városi alapfunk- 
ciók közé a tágabban értelmezett szolgáltatási ágak nem mindennapos igényeket 
kielégítő intézményei, illetve tevékenysége sorolódik. Napjaink városhálózatát a  
2. ábrán mutatjuk be (a hierarchikus beosztás elkészítéséhez 174 mutatót használ-
tunk fel). A városhierarchia hosszabb távú változásairól megállapítható: 
− Jelentősen javítottak pozícióikon a budapesti agglomeráció városai. Szentendre 

a hatvanas években a rangsor századik helye körül található, hiányos funkciójú 
kisváros, mára viszont a középvárosok közé került s egy sor megyei intézmény-
nyel rendelkezik. Érd, Budaörs, Százhalombatta, Szigetszentmiklós, Dunakeszi 
szinte a „semmiből” lépett elő kisvárosi központi szerepkörrel rendelkező tele-
püléssé. Városi funkcióik mennyisége is esetenként tekintélyes. Előkelő helye-
zéseik ellenére városi funkcióik kiegyensúlyozatlanok – egyik említett városban 
sem működik, pl. kórház –, előretörésüket elsősorban a magánszféra (kereske-
delmi, idegenforgalmi, pénzügyi szolgáltatások) gyors gyarapodásának köszön-
hetik. 

− Egy sor üdülőhely–fürdőhely nyert városi rangot az elmúlt években, ezek közül 
többnek városi szerepköre is bővült; Balatonboglár, Fonyód, Balatonalmádi 
kisvárossá lépett elő, de javított helyezésén Siófok, Balatonfüred, Balatonlelle 
is. E városok központi funkciói is sajátosak: egyrészt egyoldalúak (Siófokot és 
részben Balatonfüredet nem számítva), az idegenforgalommal kapcsolatos 
ágakban kiemelkedők, másrészt nagyarányú évszakos pulzáció jellemzi azokat.  

− A regionális helyzetben bekövetkezett változások eredményeként javultak Győr 
és Sopron pozíciói. Győr közvetlenül Miskolc mögé zárkózott fel, a „modern” 
funkciók terén egyenrangú a többi regionális centrummal – pl. Győr a legjelen-
tősebb vidéki pénzintézeti központ –, az államilag telepített funkciók terén vi-
szont megmaradt hátránya (pl. az egyetemi és főiskolai oktatás terén). 
Sopron rangszáma is csak keveset emelkedett, viszont egyetlen nem megye-
székhelyként bekerült a megyeközpontok sorába, szintén a magánszféra által 
uralt funkciók – idegenforgalom, kereskedelem, magánorvosi tevékenység, gaz-
dasági szolgáltatások, pénzintézeti szolgáltatások stb. – jóvoltából. 
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2. ábra 
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Győr és Sopron esetében tehát megfigyelhető az elmúlt évtized városfejlődé-
sének egyik új aspektusa: a „hivatalos”, „felülről irányított” településfejlesz-
téstől elválhat a magánvállalkozások, illetve a tisztán piaci alapon szerveződő 
intézmények által kiváltott településfejlődés. Ennek észlelése, illetve a két kü-
lönböző „síkon” folyó fejlődés–fejlesztés összehangolása a sikeres terület- és 
településfejlesztés fontos feltétele. 

− Hosszabb időszakot figyelembe véve javítottak pozícióikon az ún. szocialista 
városok is, ez az előretörés azonban főleg a hatvanas–hetvenes évekre tehető. 
Az elmúlt években viszont súlyos strukturális gondokkal küzdöttek, az „új” 
funkciók megszerzésében nem sikeresek (Ajka, Kazincbarcika, Tiszaújváros, 
Oroszlány, Százhalombatta); ugyanakkor az iparvárosok többsége integráló-
dott a településhálózatba, magas hierarchikus helyezést ért el; Dunaújváros és 
Ózd (még?) középváros, Kazincbarcika, Ajka, Komló, Várpalota stabil kisvá-
rosok, városi funkcióik mennyiségi mutatói is igazolják számottevő városi sze-
repkörüket. 

− Szerényebb pozícióba került egy sor olyan tradicionális középváros, amely az 
elmúlt évtizedekben nem tett szert új funkciókra, s hagyományos piacközpon-
ti, kisipari, illetve szolgáltató funkcióik is kisvárosi szintre estek vissza  
(pl. Mohács, Kiskunfélegyháza, Sátoraljaújhely, Karcag, Nagykőrös, Komá-
rom, Kisvárda, Mátészalka stb.). 

− Ugyancsak vesztettek hierarchikus rangjukból azok a korábban kisvárosi 
szerepkört betöltő járási székhelyek, melyek közigazgatási szerepüket a hatva-
nas–hetvenes években elvesztették, s azt más téren – pl. ipar, idegenforgalom 
stb. – nem tudták pótolni. Ezek többségét az elmúlt évek várossá nyilvánításai 
„rehabilitálták” ugyan, de korábbi rangjuk visszaszerzésére kevés esélyük van 
(pl. Tab, Jászapáti, Szikszó, Mezőcsát, Tiszalök, Putnok, Nagykálló stb.).  

A vázolt változások ellenére az elmúlt évtized csak csekély mértékben alakította 
át a magyarországi városok hierarchikus rendjét. Változatlan a regionális centru-
mok köre, közülük továbbra is három város tölti be maradéktalanul ezt a szerepkört: 
Szeged, Debrecen és Pécs. Némiképp változott Győr pozíciója. A város a század-
fordulón nem töltött be regionális szerepkört. A Dunántúl északnyugati felén nem is 
alakult ki országrész-központ. Néhány ilyen funkciót Győr, Sopron, Szombathely 
egyaránt ellátott. Trianon után kezdett Győr regionális szerepkört kialakítani, ehhez 
azonban kevés állami segítséget kapott, csakúgy, mint 1945 után. Szerény helyet 
foglal el a vidéki felsőoktatási központok sorában, nem vált regionális egészségügyi 
centrummá stb. Az utóbbi évek során azonban a legjelentősebb vidéki pénzintézeti, 
vállalkozási, kereskedelmi központtá emelkedett, gyarapodott idegenforgalma, 
gazdasági szolgáltató ágazata stb. Ezen funkciók révén Győr felzárkózott a többi 
regionális centrum mögé, miközben a piaci szféra hierarchiájában s az állami–
önkormányzati intézmények hierarchiájában elfoglalt helyzete távolodik egymástól. 
Miskolc több évtizedes kedvezményezett helyzete ellenére sem tette egyértelművé 
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helyét a legmagasabb hierarchia-osztályban, még városi funkcióinak mennyisége is 
elmarad a három vezető regionális centrumétól. 

Az EU-csatlakozás és a várható városfejlődés kérdéséhez szorosan kapcsolódik a 
regionális centrumok, a régió-székhelyek és a – jórészt EU-ösztönzésre és csatlakozási 
feltételként kialakítandó – (igazgatási–fejlesztési) régiók összefüggéseinek kérdése. A 
dolgok jelen állása szerint hét régió kerülne kialakításra (3. ábra). A valós térszer-
kezeti egységek és régióközpontok, illetve a vélhető régió-székhelyek közt jó meg-
felelés mutatkozik az Észak-Alföld esetében. 

Debrecen regionális vonzása a trianoni határmegvonás előtt az Északkelet-
Alföldre (Szabolcs-Szatmár, Bereg, Ugocsa, Ung, Hajdú megyék, az Érmellék) s az 
azt övező hegységkeretre terjedt ki, vallási, oktatási, illetve kulturális téren a Nagy-
kunságra is. Jelenleg regionális funkcióinak vonzáskörzete egyértelműen „lefedi” a 
Tiszántúl két északi megyéjét, valamint a Nagykunságot és Tiszafüred környékét; 
szoros kapcsolatokat tart fenn a zempléni területekkel, felsőoktatási intézményei-
nek, klinikájának vonzása kiterjed Borsodra és Abaújra, részben Heves és Békés 
megye határos részeire. Hasonló a viszony Szeged és a dél-alföldi régió, illetve 
Pécs és a dél-dunántúli régió esetében. Szeged magának tudhatja Csongrád és Bé-
kés megyét, Bács-Kiskun már erősen vonzódik Budapest felé, Baja környéke Pécs 
felé is, de a megye elsősorban mégis Szeged hinterlandjának számít. Pécs pozíciói 
is egyértelműek Baranyában és Tolnában, Somogy megye nagyobbik részén, a 
Balaton-parti települések kapcsolata már szorosabb a fővárossal, mint a Dél-
Dunántúl főhelyével. Zala megye helyzete sajátos; noha a legtöbb regionális beosz-
tásban a Dél-Dunántúl része, újabban bizonyos nyugat-magyarországi „identitástu-
dat” is jelentkezik, amely Zala megyét Vas és Győr-Moson-Sopron társaságában 
helyezné el. Egyébként regionális kapcsolatainak többsége – már csak a közlekedé-
si összeköttetések miatt is – Budapesthez köti a megyét. A pillanatnyi elképzelések 
szerint ez a három megye (Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron) alkotna egy régiót; 
ekkor viszont – közlekedés-földrajzi megfontolások alapján – akár Szombathely 
régió-székhellyé választása is felmerülhet. A közép-dunántúli régióban jelenleg 
nincs regionális szerepkört betöltő város; lélekszáma, forgalmi helyzete okán min-
den bizonnyal Székesfehérvár tölthetné be ezt a szerepet. Miskolc és az észak-
magyarországi régió viszonya sem egyértelmű. A város egyrészt csak hiányosan 
látja el a jelenleg regionálisnak tekintett funkciókat, másrészt a tervezett régió nyu-
gati felével (Nógrád megye, Hatvan, Gyöngyös környéke) „természetes” kapcsolata 
alig van. 

Ma még homogén és a hierarchián belül igen masszív csoportot képeznek a me-
gyeközpontok. Valamennyi – magasabb szintbe nem tartozó – megyeszékhely e 
kategóriába került, rajtuk kívül viszont csak egy város: Sopron. A megyék szerepe 
az 1990-ben hozott önkormányzati törvény szerint csökkent. A megyeszékhelyeké 
kevéssé. 
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3. ábra 



Beluszky Pál – Győri Róbert TÉT XIII. évf. 1999  1–2 18 

Az államigazgatás legtöbb ágazata ma is megyei keretek között működteti regio-
nális intézményeit (pl. munkaügyi központok, földhivatalok, statisztikai hivatal, 
tisztiorvosi szolgálat, adóhivatalok, rendőrkapitányságok, megyei közgyűlések 
stb.), csakúgy, mint az igazságszolgáltatás, s ezen intézmények székhelye kevés 
kivétellel a megyeszékhely. A korábban „államosított” társadalmi–gazdasági fel-
adatok intézményrendszere ugyancsak megyei keretek között szerveződött, számos 
esetben különösebb indok nélkül. Ez a szisztéma máig keveset változott, s a megye-
székhelyeknek eleve igen nagyszámú hivatalt és intézményt, köztisztviselői réteget, 
értelmiséget biztosít. Különösen a rendszerváltásig hatáskörük, hatalmuk is igen 
jelentős volt, további előnyökhöz juttatta a megyeközpontokat. Növeli szerepüket, 
hogy megszűnvén a középszintű igazgatás, az állami hivatalok „keze” ma már csak 
a megyeszékhelyekig ér le. Máig csupán – s csak a legutóbbi évek eredményeként – 
egyetlen nem megyeszékhely, Sopron tudott a megyeközpontok közé ékelődni. 

A régiók kialakítása azonban feltehetően tovább csökkenti a megyeszékhelyek 
esetében az „automatizmusokat”, és felerősítheti közöttük – illetve a megyeszékhe-
lyek és a fejlettebb középvárosok, mint Sopron, Nagykanizsa, Dunaújváros, Baja, 
Gyula stb. között – a városversenyt. 

A városhierarchiát alakító szűkebb értelemben vett városi funkciók mellett az el-
múlt évtized változásainak felmérésére a városok „dinamikáját” is kimutattuk. A 
városok dinamikájának értelmezése több kérdést vet fel. 

Természetesen a „dinamika” nem azonosítható a növekedéssel, ugyanakkor a né-
pességvesztés, az elvándorlás kétségtelenül munkaerő-piaci gondokat, kedvezőtlen 
megélhetési lehetőségeket, a „karrier-lehetőségek” szűkösségét is jelzi. Ettől eltér 
Budapest helyzete. Itt a népességcsökkenés részben abból fakad, hogy az elmúlt 
évtizedek adminisztratív korlátozásai nyomán a fővárosba való betelepedés vissza-
fogott volt, a népesség elöregedett, s jelentős mérvű a természetes fogyás. Másrészt 
a városból való „menekülés” – az agglomeráció olcsó övezeteibe való kitelepedés, 
visszaköltözés az előző lakóhelyre stb. – mellett felgyorsult az agglomeráció „elit” 
községeibe, kertvárosi negyedeibe, az új, kertes lakó-telepekre való kitelepedés. Ez 
valóban az urbanizálódás új szakaszát jelzi. A városok többségében a lakosság-
csökkenéshez járul a munkahelyek számának csökkenése (ezen belül az ipari mun-
kahelyek számának olykor zuhanásszerű csökkenése), a munkanélküliség jelentke-
zése, a lanyha építkezési kedv és így tovább. E folyamatok a városállomány dina-
mikájának felmérésekor aligha hagyhatók figyelmen kívül.  

Ugyanakkor az előbb említett folyamatok mellett – olykor azok ellenére – megje-
lennek a városokban a piacgazdaság városi intézményei, korszerűsödik a meglévő 
intézmények tevékenysége (pl. a bankoké); több-kevesebb dinamikával folyik a 
városok strukturális átalakulása. E minőségi változások közvetlenül többnyire nem 
mérhetők. 

Vagyis a változások iránya, üteme, előrehaladása alapján két „sík” különíthető el, 
a hagyományos városi – többnyire állami – intézmények és a piacgazdaság intéz-
ményeinek síkja. Dinamikájuk gyakorta nem felel meg egymásnak. A mennyiségi 
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elemek – népességszám-változás, a munkahelyek számának alakulása, lakásépítés, 
munkanélküliség stb. – döntő mértékben a hagyományos szerepkörökhöz kötődnek. 

A városok dinamikai típusainak megállapítása egyszerű módszerrel történt: a né-
pességszám, a munkahelyek számának változásait, a munkanélküliségi rátát, a gaz-
dasági szervezetek számának alakulását és a városhierarchiában bekövetkezett vál-
tozásokat vettük figyelembe. A mutatókat öt-fokozatú skálán pontoztuk, a kapott 
pontértékek alapján szintén öt fokozatba soroltuk a városokat:  

I. Dinamikusan fejlődő, növekvő városok 
II. Mérsékelt dinamikájú városok 
III. Stagnáló városok 
IV. Pozícióikban visszaeső, stagnáló–hanyatló városok 
V. Csökkenő méretű, hanyatló városok 

A vizsgálat eredményét a 4. ábra tartalmazza. A rövidtávú tendenciákat figyelem-
bevevő vizsgálat szerint a városok több, mint fele (52%-a) a két alsó kategóriába – 
pozíciójukban visszaeső, stagnáló–hanyatló városok, illetve hanyatló, csökkenő 
méretű városok – tartozik, a két felső kategóriába viszont alig több mint egyötödük. 
A városok funkcionális átformálódása (a piacgazdaság funkcióinak, hierarchiájának 
kialakulása) az elmúlt évtizedben recessziós folyamatok közepette folyt. 

A városok dinamikai típusainak elterjedése országrészenként eltérő. A 12 dinami-
kusan fejlődő–növekvő város kivétel nélkül a Dunától nyugatra található, a buda-
pesti agglomerációban (Szentendre, Budaörs, Érd, Szigetszentmiklós), illetve für-
dővárosok–idegenforgalmi központok a Balaton partján (Siófok, Balatonalmádi, 
Balatonföldvár, Fonyód stb.), a Velencei-tó mellett (Gárdony), valamint Hévíz. 
Vagyis többségük kisnépességű, szerény városi funkciókkal rendelkező település. A 
múlté a megyeszékhelyek elszánt előretörése, növekedése, noha többségük még 
szerényebb mértékben javította pozícióit. A Dunántúlon a városok kereken 70%-a 
őrzi vagy javítja helyzetét; a „hanyatló” városok közé a korábbi évtizedekben kiala-
kult egyoldalú ipari városok (Komló, Várpalota, Oroszlány, Komárom, Nyerges-
újfalu, Tatabánya) és néhány, a korábbi években mellőzött kisváros (Vasvár, 
Zalaszentgrót, Dunaföldvár, Pécsvárad, Enying, a kisvárosok közé szerényült Mo- 
hács) került. Ez utóbbiak esetében nyilván a nyolcvanas évek figyelembevétele befo-
lyásolta előnytelen besorolásukat. Az Alföldön viszont a pozícióikat javító regionális 
centrumok és megyeszékhelyek (Kecskemét, Szolnok, Nyíregyháza) s néhány speciá-
lis helyzetű várostól (mint az idegenforgalmi szerepkört is betöltő Hajdúszoboszló, a 
régóta favorizált Záhony, az előnyös településhálózati helyzetű Baja) eltekintve álta-
lános a városok hanyatlása. 70%-uk pozíciójából vesztő, hanyatló, csökkenő népessé-
gű település. E városokat egyaránt sújtja a hatvanas–hetvenes években felduzzasztott 
iparuk termelésének drasztikus visszaesése (főleg a ruházati-, konzerv és élelmiszer-
ipar), az agrárágazat válsága, a piacgazdaság városi funkcióinak vontatott terjedése „a 
Dunától keletre”.  

Csongrád megyében Szegedtől eltekintve csak „dinamikátlan” városok találhatók; 
közéjük tartozik Csongrád, Hódmezővásárhely, Szentes és Makó is (ez utóbbi funk-
ció- és népességvesztése több évtizede tart).  
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Békésben Gyula és Békéscsaba „tartja” magát, a többi tizenegy város „hanyatlik”. 
Hasonló a helyzet a Jászságban és a Nagykunságban is. Szabolcs-Szatmár-Beregben 
– tán a megkésett urbanizáció utolsó hullámaként – a városhálózat gerince, Máté-
szalka, Kisvárda, Nyírbátor, Fehérgyarmat, Vásárosnamény szintén őrzi pozícióit. 
Észak-Magyarország súlyos depressziója a városok dinamikájában is tükröződik; 
még a regionális centrum szerepkörét betöltő Miskolc is pozícióiból vesztő, hanyat-
ló város, csakúgy, mint a megyeszékhely Salgótarján, nem is beszélve Ózdról s a 
többi ipari városról (Kazincbarcika, Bátonyterenye, Sajószentpéter stb.). Feltűnő, 
hogy az egyébként régóta hanyatló Hegyalja városai, Sátoraljaújhely, Sárospatak, 
Tokaj is a legrosszabb kategóriába kerültek. 

Megállapítható, hogy az 1990 utáni változások egy része még a „múltban” gyöke-
rezik, az akkor folytatott településfejlesztésben, az akkor kialakított gazdaság össze-
omlásában stb. Az is nyilvánvaló, hogy a városfejlődés feltételeiben 1990 táján 
alapvető változások történtek, ám a bekövetkezett változások máig még nem mély-
rehatóak. Kérdés, mennyiben változnak ezek a folyamatok az EU-hoz való csatlako-
zás következtében. 

Az EU-csatlakozás és a magyar városhálózat 

A magyar regionális fejlődés történetében a kilencveneses évek elején lezajlott 
rendszerváltozás új fejezetet nyitott. Eddig nálunk ismeretlen térformáló folyama-
tok jelentek meg, a rendszerváltozás egybeesett egy gazdasági szerkezetváltással és 
az önkormányzatiság felértékelődésével is. Nagyon gyors változásoknak lehettünk 
tanúi: a már korábban is stagnáló észak-magyarországi iparvidék összeomlásának, a 
nyugati területek felértékelődésének, az alföldi agrárbázisú gazdaság piacvesztésé-
nek és a főváros minden tényező tekintetében páratlan kiugrásának. Ezek a folya-
matok jellegadóan befolyásolták a városok fejlődését is. A városhálózat bonyolult 
képződmény, természetéből következik, hogy lassan változik, a rendszerváltás kora 
azonban itt is meghatározó változásokat hozott. Úgy tűnik, hogy az átrendeződés 
nagyon gyorsan lezajlott a kilencvenes évek elején, azóta a mozgások üteme jóval 
lassabb, egyes kutatók a térszerkezet megmerevedéséről beszélnek (Nemes Nagy 
1996). Annyi bizonyos, hogy egy-két évtizedre az ekkor kialakult kép jellemzi, és 
fogja jellemezni hazánkat, amit nagyon leegyszerűsítve nyugat–kelet kettősségnek 
hívunk. Ez a kettősség valójában inkább mozaikosság, mind nyugaton találhatunk 
belső perifériákat és hátrányos helyzetű területeket, mind az ország keleti részén 
előbukkannak a dinamikus városi centrumok (Enyedi 1996). 

Magyarországnak – reményeink szerint hamarosan – újabb változás elé kell néz-
nie, olyan változás elé, amely hosszú időre meghatározhatja hazánk jövőjét. Az 
Európai Unióhoz való csatlakozásunk – amelyet optimista becslések 2002-re tesz-
nek – ismét új tényezőket jelent majd a regionális fejlődésben. A kérdés az, hogy 
ezek az új tényezők mennyiben rajzolják át a mai képet, teljesen új festmény kere-
kedik-e belőle, vagy csak hangsúlyosabbá válnak a mai tónusok, esetleg fontos új 
vonalak (színfoltok) is felkerülnek a vászonra. Mindezeket a kérdéseket feltehetjük 
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a magyar városhálózattal kapcsolatban is: hogyan alakul (át) az EU-csatlakozás 
hatására városrendszerünk. 

Vizsgálódásunkat megkönnyíti, hogy nemzetközi összehasonlítást készíthetünk; 
mi történt hozzánk hasonló helyzetű országokban, amikor csatlakoztak az EU-hoz. 
Hozzánk hasonló helyzetű, azaz az Európai Unió magterületeinél fejletlenebb, peri-
férikus fekvésű, szegényebb államokról van szó. Írország, Görögország, Spanyolor-
szág és Portugália azok az országok, amelyeket vizsgálhatunk. Írországot találtuk 
olyan országnak, amely különösen alkalmas az összevetésre, itt ugyanis a hatvanas 
években adták fel a protekcionista, importhelyettesítő gazdaságpolitikát, és csak 
1973-ban csatlakoztak az Európai Közösséghez. Tehát a gazdasági „rendszervál-
tást” bő évtizedes távolsággal követte a csatlakozás. Reményeink szerint hazánkban 
is ez következik be. Írország GDP-je ekkor az EK átlagának 45,6%-a volt (Horváth 
1997a), ma a magyar GDP az EU átlagának harmada körül van. Az összehasonlí-
tásnak azonban nehézségei is vannak: a világgazdaság képe ma egészen más, mint a 
hatvanas években vagy a hetvenes évek elején volt, azonkívül az EU is jelentős 
fejlődésen ment át. Mindezen akadályok ellenére az összevetésből értékelhető ta-
nulságok is leszűrhetők. 

Írország térszerkezetét a hatvanas évekig az iparosodottabb keleti területek (a kül-
földi cégek közül szinte kizárólag angol vállalatok jelenléte), és a rurális, fejletlen 
nyugati területek kettőssége jellemezte. A hatvanas évek elejétől telepedtek meg az 
országban a fejlett technológiát hozó (gyógyszergyártás, elektronika) külföldi válla-
latok. A külföldi tőke elsősorban az elmaradottabb területeket preferálta, kedvező 
hatásuk is elsősorban itt jelentkezett. Ebben az időszakban a hagyományos ipar-
ágakkal jellemezhető keleti körzet hanyatlásnak indult, a külföldi tőke is elkerülte 
ezeket a depresszió sújtotta vidékeket. A telepítő tényező elsősorban az alacso-
nyabb bérek előnye volt, nem igényeltek helyi beszállítókat, ezért is maradt kisebb 
jelentőségű az ország hagyományos ipari körzete. Az EK-hoz történő csatlakozás 
után új befektetők jelentek meg, elsősorban a Közösségen kívülről, akik Írországot 
ugródeszkának használták, hogy az EK védett piacaira betörhessenek. Ők is a ko-
rábbi külföldi vállalatokhoz hasonlóan a nyugati országrészt részesítették előnyben, 
ők sem a helyi fogyasztópiacra települtek, nem volt szerves kapcsolatuk a honi 
gazdasággal (O’ Malley 1997). Ebben az általános kiegyenlítődési folyamatban 
(amely természetesen nem lehetett tökéletes, a keleti országrész máig fejlettebb 
maradt), a településhierarchia is sajátos tagolódási tényezőt jelentett. Már a hatva-
nas évektől a kisvárosok lettek a kedvelt telepítési helyek, a feldolgozóipar a hierar-
chia alsó szintjeire települt, a magas munkanélküliségi ráták sem itt, hanem a nagy-
városokban alakultak ki (Barry 1997). A Közösség által különböző alapokból nyúj-
tott támogatásból Írország egész területe (mint egyetlen régió) részesedett. Elméleti-
leg nagyobb hányadot élvezett ezekből az elmaradott nyugati térség, ez a mezőgaz-
dasági és az ipari jövedelmek nivellálódásához vezetett, azonban az igazi haszonél-
vezője a keleti, délkeleti térség lett. A támogatások csökkenésekor a nyugat sínylet-
te meg inkább a forráskiesést (Horváth 1997a). 
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Írország analógiája alapján egy nagyon fontos következtetést vonhatunk le: az or-
szág térszerkezetében a döntő változást nem az Európai Közösséghez való csatlako-
zás jelentette, hanem a külgazdasági nyitás; a csatlakozás csupán árnyalni tudta a 
korábban megjelent képet. Az EK csatlakozás után a befektetők ugyanazokat a 
területeket részesítették előnyben, mint a korábban érkezettek, a területi kiegyenlí-
tést célzó politika pedig nem tudta eredeti célját elérni. 

Magyarország EU-csatlakozása után különböző alapokból (Kohéziós Alap, Regio-
nális Fejlesztési Alap stb.) jelenős támogatás érkezik országunkba. Ezekből a támo-
gatásokból a regionális fejlesztés törvényeinek megfelelően elsősorban a fejletle-
nebb területeknek kell részesedniük. Az EU nézőpontjából gyakorlatilag Magyaror-
szág egész területe ilyennek minősül, mivel Budapest GDP-je sem éri el az Unió 
átlagának 75%-át. Az EU gyakorlata alapján a problematikus térségek között a 
támogatás megoszlása viszonylag egyenletes. Nálunk az északkeleti megyék politi-
kai okokból is demográfiai súlyuknál aránytalanul nagyobb támogatásban részesül-
tek (Horváth 1997b). Az EU támogatások megszerzéséhez szükséges társfinanszí-
rozási rendszer működtetése, elsősorban önkormányzati, lakossági források bevoná-
sa. Központi támogatásra a települések ugyanis csak országos célú pályázat esetén 
számíthatnak. A társfinanszírozás megvalósulásához növelni kell az önkormányza- 
tok pénzügyi önállóságát, elsősorban helyi adókra támaszkodva. A társfinanszírozás 
egyéb hátrányaival is számolnunk kell (Horváth 1997b). Amely programokra uniós 
támogatás érkezik, oda kell fordítanunk a nemzeti forrásokat is, így egyáltalán nem 
biztos, hogy az általunk is preferált célok kapják a támogatást; mi több, a társfinan-
szírozás az éppen ide szánt hazai forrásokat is elvonhatja. Az érkező támogatások 
célja elsősorban az infrastruktúra fejlesztése lesz, olyan gazdasági tevékenységet, 
amiből az EU piaca telített (ültetvényes növénykultúrák, állattenyésztés, textilipar) 
minden bizonnyal nem fognak támogatni (Horváth 1997b). 

Ezek alapján elképzelhető, hogy az EU támogatások megléte nem jelenti azt, hogy 
radikális gyorsasággal sikerül majd csökkenteni a területi és településhálózati  
hátrányokat. A támogatások felhasználása bonyolult probléma. Gyakorlata mögött 
az a gondolat húzódik meg, hogy az egységes piac létrejötte egy országra – a ver-
seny éleződése miatt – a regionális differenciálódás irányába hat. Ez nálunk már a 
világpiacba történő visszatérésünk során megmutatkozott. Az Európai Unióba való 
belépés után ez tovább erősödhet. A támogatások egyik célja tulajdonképpen az, 
hogy ezeket a káros hatásokat kompenzálja. A támogatási rendszer azonban nem 
működik tökéletesen, sok esetben minden kézzelfogható eredmény nélkül használ-
ják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Az Európai Unióban némiképpen csökkentek 
a regionális különbségek, de nem a várakozásoknak megfelelő mértékben. Nem 
számolhatunk tehát azzal, hogy ezen pénzforrások segítségével rövid idő alatt gyö-
keres változásokat érhetünk el. 

Sőt, egyes vélemények szerint ezeket a támogatásokat fokozott mértékben kell 
felhasználni a városokban, a nagyvárosokban. Részben ezt követelik meg az ország 
valós igényei, másrészt ezek a térségek tudják előteremteni a társfinanszírozáshoz 
szükséges összeget. Az európai regionális politika sem jelenti csupán a városkör-
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nyéki vidék fejlesztését. Úgy kell felhasználnunk a forrásokat, hogy eredményük 
egy egységes szemléletű, összefogott ország-fejlesztés legyen, ha marad még esz-
köz, akkor kerülhet előtérbe a kiegyenlítés feladata. Mindezek összegzéseként: 
előfordulhat, hogy a relatíve fejlettebb területek jutnak nagyobb forráshoz. A tele-
püléshálózatra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a nagyobb városok, a koncentrált 
munkahelyteremtő térségi centrumok értékelődnek fel, s erősödnek meg (akár a 
támogatások hatására is) (Ruttkay 1998). Azt is számba kell vennünk, hogy a felül-
ről jövő támogatások akkor érnek termékeny talajt, ha találkoznak a helyi adottsá-
gokkal, a meglévő tendenciákkal, a helyi társadalom törekvéseivel. Olyan városok-
ban várhatjuk tehát a támogatások kedvező hatását, ahol megvan az igény és a kész-
ség az innovációk fogadására, egyébként, mint feneketlen zsákban tűnik el az oda-
irányított pénzek nagy része. A szocializmus utolsó évtizede szolgál példákkal arra, 
hogy a város a rendelkezésére álló állami pénzt kitűnően tudta felhasználni fejlesz-
tése érdekében, az erre fogékony vezető elitje révén. (Talán a legjobb példa Nyír-
egyháza lehet.) Ez az, amire most is szükség van, egy életképes városi társadalom, 
felkészült és invenciózus vezető elittel, ez az a fogadóközeg, ami termékennyé 
teheti a támogatás akár szűk keretét is. A támogatások fölélése, esetleg szükségtelen 
beruházásokba fektetése pedig konzerválhatja egyes városok hátrányos helyzetét. 

Enyedi György 1996-ban megjelent könyvében a magyar regionális fejlődés há-
rom lehetséges forgatókönyvét vázolja. A három forgatókönyv a gazdasági növeke-
dés mértéke alapján három középtávú előrejelzést ad az ország regionális folyama-
tairól. Az első forgatókönyv a gazdaság stagnálásával és a növekedés lassú megin-
dulásával számol. Ez a lassú növekedés polarizált fejlődést vetítene előre. Ennek 
legszembetűnőbb jele Budapest kiugrása a városhálózatból, nemzetközi nagyváros-
sá válása. A főváros nem funkcionális értelemben szakadna el hátországától, a gaz-
dasági, társadalmi szálak továbbra is kötnék az országhoz, hanem dinamizmusa 
emelné ki az elsősorban stagnáló települések közül. Ez a fejlődési pálya Budapesten 
kívül főleg a közép- és a nagyvárosokban jelzi előre a gazdasági növekedést, ezek 
közül is elsősorban a Dunántúlon, kitüntetetten a nyugati felén. A kisvárosok cso-
portjára és az alföldi városok többségére a stagnálás lenne jellemző, lakosságuk lassú 
fogyatkozása felerősödne, az elvándorlás célterülete a főváros és agglomerációja, 
illetve a Nyugat-Dunántúl lenne. Az ipari depressziós térség városai sem tudnák 
megtartani népességüket, gazdaságuk elhúzódó válsága miatt. A második forgató-
könyv a közepesen koncentrált fejlődés pályája lenne. Akkor következne be, ha a 
gazdasági növekedés folyamatos lenne, s az ezredforduló után fel is gyorsulna. 
Budapest kimagasló szerepét ez a forgatókönyv sem kérdőjelezi meg, Azonban 
ekkor nemcsak a nagyvárosokban stabilizálódna a gazdaság, hanem a középváros-
okban is. A válságtérségekben is megjelennének dinamikus városi centrumok, ame-
lyek kedvezően hatnának környezetükre is. Az országon belüli vándorlás kisebb 
mértékű lenne, elsősorban egy régión belül mozogna a népesség. Felértékelődne a 
határmenti „kapuvárosok” szerepe. A harmadik forgatókönyv megszakítatlan és 
felgyorsuló gazdasági növekedést feltételez, olyan szintűt, amely lehetővé teszi 
középtávon az Európai Unió átlagának elérését. Ez lenne a dekoncentrált regionális 
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fejlődés pályája. Itt is a budapesti agglomeráció lenne az ország legdinamikusabb 
területe, de ez a dinamizmus kiterjedne jóformán hazánk egész területére, s a város-
hálózat egészére. A depressziós iparvidékekek városai újjáélednének, az Alföld 
városai is megközelítenék a Nyugat-Dunántúl városainak gazdasági élénkségét. A 
kedvező hatások folytán a kisvárosok szerepe felértékelődne, ez a településcsoport 
is dinamizálódna. Az országon belüli vándorlás üteme lelassulna, elkezdődne egyes 
területeken a falvak újranépesedése (Enyedi 1996). 

A három fejlődési forgatókönyv más-más időpontra teszi Magyarország  
EU-csatlakozását. Az első forgatókönyv nem számol a közeljövőben csatlakozással, 
a másik kettő igen. Enyedi György elemzése óta eltelt idő azt a feltételezést engedi 
meg, hogy a második forgatókönyv leírása ad hű képet hazánk jövőjéről. Ebbe a 
képbe közeli EU-csatlakozásunk is beletartozik. Ez a fejlődési pálya azt feltételezi, 
hogy a jelenlegi térszerkezeti felosztás lassan változna, a fejlettségi különbség a 
nyugati régió és a fővárosi agglomeráció, illetve az Alföld, Észak-Magyarország és 
Dél-Dunántúl között csak lassan oldódna. Azonban a kettősség képe (a polarizált 
centrum–periféria modell) már semmiképpen nem lenne tartható (Nemes Nagy 
1996). Felerősödik az ország térszerkezetének mozaikossága, a mindenütt előnyö-
sebb helyzetben lévő közép- és nagyvárosi térségek kiugranak környezetükből, 
kedvező befolyást is gyakorolva rájuk. A kisvárosok csatlakozása ehhez az előkelő 
csoporthoz a Dunántúl nyugati részén várható, ez lesz a lényeges különbség kelet és 
nyugat között. Az innovációk, a külföldi tőke terjedését kétféle modellbe foglalhat-
juk. Az egyik a hierarchikus terjedés modellje, a településhálózat kitüntetett pontjai 
jelennek meg először (főváros, nagyvárosok) és lassan terjednek át a településháló-
zat alacsonyabb szintjeire. A nagyvárosok előnyét kedvező infrastruktúrájuk, sű-
rűbb kommunikációs hálózatuk is fokozza (Rechnitzer 1998a). A másik modell a 
diffúz terjedés modellje, amely ezek elterjedését szomszédsági kapcsolatokhoz köti, 
tényleges földrajzi közelséghez. Erre is jó példát szolgáltat Magyarország, a nyugati 
régió dinamikáját ezzel magyarázhatjuk. Ott bizonyult különösen élénknek a gazda-
ság fejlődése, ahol a két terjedéstípus találkozott egymással, erősítették egymást, 
tehát Nyugat- és Észak-Dunántúl nagy- és középvárosaiban. A diffúz terjedés hatá-
sára még Vas és Győr-Moson-Sopron megye falvai is jelentősen átalakultak, a ha-
tárhoz közelfekvő kisvárosokról nem is beszélve (Fertőd, Kőszeg, Sárvár, Szent-
gotthárd). Ezen kétféle terjedéstípus felerősödésével, felgyorsulásával számolha-
tunk az uniós csatlakozás után, a gyorsítást nem utolsósorban a támogatások helyes 
felhasználása tenné lehetővé. 

Az uniós csatlakozás után új fogalommal kell megismerkednünk: a városverseny-
nyel. Az egységes európai piacon a városok egymással is versengenek befektető-
kért, különböző támogatások elnyerésért. A városverseny különösen a hasonló 
adottságú, funkciójú városok között lesz éles. Vannak olyan helyi tényezők, ame-
lyek rövid távú előnyöket kínálnak: olcsó munkaerő, kedvező adózási feltételek. 
Ezek a tényezők gyorsan változnak, a tőkemozgás is azonnal követi ezeket a válto-
zásokat és kedvezőbb befektetési terület után néz. Az erre épülő gyors virágzást 
gyors hanyatlás válthatja fel. Tartós fejlődést kifejezetten helyspecifikus (unikális) 
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adottságok indíthatnak el: nem is elsősorban az épített infrastruktúra (bár ennek 
szerepe [információ-gazdaság stb.] megkérdőjelezhetetlen), hanem egy innováció-
orientált, befogadásra kész társadalmi közeg (Enyedi 1996). Magyarországon a 
városverseny különösen éles lehet, mivel sok, hasonló adottságokkal rendelkező 
városunk van (pl. alföldi mezővárosok, hajdúvárosok). A verseny megléte mellett 
ezzel ellentétes jelenség is lejátszódik: az Európai Unióban egyre fontosabb szerep-
hez jutnak a városcsoportok. Egyrészt egymáshoz földrajzilag közel lévő városok 
közötti funkciómegosztásra épülő csoportok ezek, másrészt egymástól távol fekvő, 
de hasonló adottságú, problémájú városok szövetségei. Támogatni és szorgalmazni 
kell ilyen városcsoportok létrejöttét, mindkét típusú szövetkezésre van lehetőség 
nálunk. A magyar városoknak is be kell kapcsolódniuk az európai városrendszerbe. 
Városaink nemzetközi, nemzeti és regionális jelentőségű városok csoportjaiba soro-
lódnak, mindegyik más-más szerepkört, funkciót, más-más intézményrendszert 
jelent és kíván. Nemzetközi jelentőségű várossá válásra Budapestnek van egyedül 
esélye a magyar városok között. Nemzeti jelentőségű város pedig Győr, Székesfe-
hérvár, Pécs, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc lehet (Rechnitzer 1998b). 
Ezen utóbbi városok jelentősége azáltal is növekedni fog, hogy ők lesznek (Nyír-
egyházát leszámítva) a szerveződő régiók központjai. Ez már a közigazgatás de-
centralizációja miatt is számos új intézmény megtelepedését, esetleg a régiek bővü-
lését vonja maga után. Nyíregyháza dinamizmusát és növekvő jelentőségét kitűnő 
közlekedési fekvése magyarázza. Egyes megyeszékhelyek viszont éppen a régió-
központok javára történő funkcióvesztés miatt veszítenek jelenlegi szerepükből. Ez 
főként azokat a megyeszékhelyeket érintheti, amelyek pozíciója megyéjükön belül 
is gyengébb, s kitűntetett szerepüket központi funkciójuknak köszönhették (pl. 
Szekszárd, Zalaegerszeg esetleg Salgótarján). Az autonóm kistérségek azon köz-
pontjai, amelyek jelentősége túlmutat körzetükön, megtartják vagy bővítik intézmé-
nyeiket, a megye jelentőségvesztésével komolyabban konkurálhatnak a megyeszék-
hellyel. Ilyen városként jöhet szóba Baja, Nagykanizsa, Sopron, de akár Dombóvár 
vagy Mátészalka is.  

A határ és a határmentiség az utóbbi időben egyre inkább felértékelődő kérdéssé 
vált az Európai Unióban. A határok átjárhatóságával megteremtődött a lehetőség a 
határokon átnyúló kapcsolatok, együttműködések szélesítésére, s regionális együtt-
működések kialakítására. Csatlakozásunk után kétféle országhatárral rendelkezik 
majd hazánk: az egyik, amely az EU-val köt össze minket, egy átjárható, laza határ 
(az osztrák, esetleg a szlovén, későbbiekben a horvát, a szlovák és a román határ), a 
másik típusú határ, amely elválaszt szomszédainktól (a jugoszláv és az ukrán határ 
távlatilag is ide sorolható). Mindkét határ speciális szerepet szán a határ mentén 
fekvő városainknak.  

Azon határainkon, ahol nem EU tagországokkal érintkezünk, mi képviseljük majd 
az Unió keleti határát. Az itt lévő települések gateway-városokká (kapuvárosokká) 
válhatnak, ebben a szerepben fejlődésük új dimenziót kaphat. A kapuváros közvetíti 
a fejlettebb területekről az innovációt, dinamizálja a szomszédos határvidékének 
gazdaságát, mintát ad és életstílust, kultúrát is közvetít. Erre a szerepre fel kell ké-



TÉT XIII. évf. 1999  1–2 A magyarországi városhálózat és …  

 

27 

szülni, nem csupán az infrastruktúra fejlesztésével, hanem a határon átnyúló kap-
csolatok kiszélesítésével, regionális együttműködések kezdeményezésével. Egyes 
vélemények szerint ezek a városok új fejlődési „aranypatkót” alkotnak, Komárom-
tól Szentgotthárdig (Rechnitzer 1998b). Ezen városgyűrű elemei lennének: Nagy-
kanizsa, Barcs, Siklós, Pécs, Mohács, Baja, Kiskunhalas, Szeged, Makó, Békéscsa-
ba, Gyula, Debrecen, Mátészalka, Kisvárda, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Miskolc, 
Salgótarján, Balassagyarmat, Esztergom. Ez az aranypatkó lehet az, amely a közép-
európai térszerkezet jelenlegi fejlődési magterületét bővítheti. Ez a lehetőség az 
eddig periférikus fekvésű Kelet-Magyarország városai számára biztosítana kitűnő 
kiugrási lehetőséget. Ezt a szerepet addig tölthetik be, amíg szomszédaink nem 
csatlakoznak az Unióhoz, erre azonban – úgy tűnik – nekik hosszabb ideig kell 
várniuk. Amennyiben csatlakozásuk megvalósul, akkor eurégiók alakítása és a 
teljes körű együttműködés kiépülése szolgálhatja fejlődésüket. 

Nemzetközi régió kialakítására a legesélyesebb terület Ausztria, Magyarország és 
Szlovákia érintkező zónája1. Ez a térség mindhárom ország legfejlettebb területei-
nek érintkezési pontja, történeti tradíciói alapján egységes tájegység volt valaha. A 
területen ma is jelen vannak a három ország befektetői által létrehozott 
vegyesvállalatok, személyes kapcsolatok hálója fonja egyre sűrűbbé ezen terület 
szálait. A három ország nem egyenlő súllyal képviseltetné magát ezen régióban. A 
népesség 60%-a Ausztriára esne, 30%-a Szlovákiára, csupán 10%-a Magyarország-
ra. A régió városai is eltérő szerepkörűek: Bécs nemzeti főváros és nemzetközi 
nagyváros, Pozsony középvárosi mérete ellenére nemzeti főváros, míg Győr közép-
város és megyeszékhely. Mindezen különbségek ellenére is a jelen folyamatai (el-
sősorban Ausztria és Magyarország között) igazolják az itteni térszerveződés szer-
vességét, és a tényleges adottságokban való gyökerezését. Szlovákia kedvező hang-
ütésű politikája, és jövőbeni EU-csatlakozása a záloga ezen nemzetközi régió for-
mális létrejöttének (Enyedi 1996). Más területeken is van természetesen lehetőség 
ilyen együttműködés kialakítására, azonban a feltételek korántsem ilyen kedvezőek 
(gondoljunk a Tisza–Kárpátok régió jelenlegi állapotára). Régiók közötti együttmű-
ködésbe is bekapcsolódhatnak hazánk egyes területei, az Alpok–Adria Munkakö-
zösségnek is tagjai magyarországi megyék. 

A határok növekvő átjárhatósága mindenképpen hazánk alapvető érdeke. Egykor 
létező regionális kapcsolatok, melyeket a trianoni békeszerződés határmegvonása 
vágott ketté, ismét újjáéledhetnek, s ez nemcsak nekünk lenne kedvező, hanem 
szomszédainknak is. Városok, amelyeket vonzáskörzetüktől fosztott meg a béke-
szerződés, ismét nagyobb térségekre terjeszthetnék ki kedvező hatásukat (pl. Sop-
ron, Szeged, vagy a határ túloldalán Nagyvárad, Kassa). Vannak olyan elképzelések 
is, amelyek az egykori borostyánút tengelyében (lengyel, cseh, szlovák, magyar, 
szlovén területek észak–dél irányú kapcsolatában) látnak egy új gazdasági erőteret 
kibontakozni (Berényi–Dövényi 1996). Ez az elképzelés is csak akkor válhat valóra, 
ha ezen országok hazánkhoz hasonlóan az Unió tagjai lesznek. 
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Vannak olyan városaink, amelyek jelentősége a csatlakozás során mindenképpen 
felértékelődik, ezek az idegenforgalomra specializált városok. Ezek a városok ke-
vésbé koncentráltan helyezkednek el az ország területén, kedvező hatásuk is na-
gyobb térséget érinthet. A ma meglévő ilyen adottságú településekhez (Balaton-
környék, gyógyfürdő városok: kitüntetetten Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz, 
Harkány, Bükk, Hajdúszoboszló) a jövőben továbbiak fognak csatlakozni: az Unió-
ban reneszánszát élő ökoturizmus potenciális területei. Ez természetesen nemcsak 
városokat érinthet, de a kedvező hatások jórésze ezen területek központjaiban fog 
megjelenni. Az Alföld városai közül is bekapcsolódhat néhány ezek közé (pl. Bal-
mazújváros, Tiszafüred). Ez sem érhet minket készületlenül, elsősorban infrastruk-
túra-fejlesztéssel kell várnunk a vendégek bővülő körét, erre uniós támogatást is 
szerezhetünk. 

Összegzésül azt mondhatjuk, hogy uniós csatlakozásunk rövid távon csak árnyalni 
fogja a kilencvenes évek elején kialakult térszerkezetet. A csatlakozás utáni első 
időszakban még mindenképpen a meglévő területi különbségek növekedésével 
számolhatunk. A kedvező hatások hosszabb távon fognak jelentkezni. Ez jelenti 
majd a kiegyenlítődés megindulását, olyan területek dinamizálódását, amelyek ma 
depressziós vagy tradicionálisan elmaradott területnek számítanak. A városhálózat 
tekintetében a kiegyenlítődés azt jelenti, hogy a ma gazdaságilag stagnáló kis- és 
középvárosok is kedvező befektetési területté válnak, gazdaságuk stabilizálódik, 
megélénkül, népességvesztésük megáll. Mindez érvényes a válságterületek városai-
ra is, ezen területeken a kedvező változások elindítói a városok lehetnek. Azzal is 
számolnunk kell azonban, hogy lesznek olyan térségek és települések, amelyek nem 
tudnak bekapcsolódni a kedvező folyamatokba. Ezeken a helyeken érzékeny és 
hatékony szociálpolitikával kell elejét vennünk az életszínvonal süllyedésének.  

Az Európai Unióhoz való csatlakozásra minden területen fel kell készülnünk. El-
sősorban intézményhálózatunkat kell európai arculatúra formálnunk, fel kell ké-
szülnünk a támogatások eredményes pályázására. Spanyolország nagy előkészületei 
ellenére évekig nem volt képes a rendelkezésére álló keretösszeget sikertelen pályá-
zatai miatt felhasználni (Ruttkay 1995). Nem szabad azonban a támogatásokat feti-
sizálnunk, ezek a támogatások csak akkor érik el céljukat, ha megfelelően használ-
juk fel őket. Tudnunk kell, hogy az EU csatlakozásnak csak egyik vetülete a hoz-
zánk érkező támogatás, sokkal fontosabbak azok a hatások, amelyek gazdaságun-
kat, esetünkben településhálózatunkat más irányból érik.  

Jegyzet 
1 A kézirat leadása óta Burgenland, Győr-Moson-Sopron és Vas megye együttműködésével 1998. októ-

ber 1-jével megalakult a Nyugat-Pannonia Eurégió, melyhez azóta Zala megye is csatlakozott. 
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HUNGARIAN URBAN NETWORK AND THE EU 
ACCESSION 

PÁL BELUSZKY – RÓBERT GYŐRI 

The conditions, inducements and directions of the development and shaping of 
urban stock and network changed radically at different times in the last fifty years 
in Hungary. These processes can take new way about the preparation and fulfilment 
of EU accession. 

The main conditions and features of the development of urban network before 
1990: 
− the „top-down” control, 
− the homogenisation and concentrated development of city stock, 
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− the „model near” pursue, 
− the strong hierarchical process, spatial difference catching to settlement hier-

archy. 
After 1990: 
− settlements enter „settlement” market, location of individual institution is 

dominated by conditions of competitive market,  
− the regional structure of the country and the background of settlement devel-

opment has been transformed,  
− the significance of administration levels to city development has been de-

creased (the importance of city title and the distributor role of counties has 
been depreciated), 

− the difference between budget supports has been reduced, 
− the role of national concepts has been decreased in settlement development 

process. 
The paper review the state of the Hungarian urban network shaped under this 

terms in the 1990s (town hierarchy, dynamic of towns, town types), and enumerate 
the expectable effects of EU accession. It shows that „town competition” is increas-
ing (for obtainable supports), the role of county seats wills probably decrease, and 
the differences between the towns in respect of development level may get larger. 
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MEGYÉK, RÉGIÓK ÉS KÖZPONTJAIK – 
MODELLEK TÜKRÉBEN 

(Counties, Regions and Their Centres –  
by Mathematical Models) 

BAJMÓCY PÉTER – KISS JÁNOS 

A középszintű közigazgatás, illetve a területfejlesztés regionális egységeiről, az 
egyes területi szintek szerepéről a rendszerváltás óta élénk politikai és szakmai 
viták folynak (Agg 1997; Hajdú 1997; Zoltán 1997 stb.), amelyeket az EU-
csatlakozás folyamata még inkább reflektorfénybe állított. A megyék területfejlesz-
tési funkcióit, sőt az egész – ezeréves gyökerű, mai formájában 1990 óta működő – 
közigazgatási rendszert is jelentősen módosíthatja a területfejlesztési és/vagy köz-
igazgatási régiók kialakítására irányuló, jelenleg is napirenden lévő politikai törek-
vések megvalósulása. 

Ebben a helyzetben – noha a közigazgatási térfelosztás elsődlegesen politikai–
hatalmi kérdés (Nemes Nagy 1998) – különösen tanulságos lehet a ma létező rend-
szer, illetve a tervezett intézkedések várható hatásainak többszempontú tudományos 
elemzése, s ennek során szerepet kaphatnak egyes, a regionális tudományok eszköz-
tárában szereplő elméleti megközelítések is. Ezek közül jelen tanulmányunkban 
néhány egyszerű, és számítógép segítéségével ma már könnyen kivitelezhető mo-
dellszámítás legfontosabb eredményeit mutatjuk be, amelyekkel a területi egységek 
és központjaik viszonyát középpontba állítva kívánjuk felhívni a figyelmet a jelen-
legi közigazgatási beosztás néhány sajátosságára. Eredményeink ezen kívül rávilá-
gítanak a megye- és országhatár menti térségek sajátos területi problémáinak objek-
tív gyökereire is. 

Álláspontunk szerint a centrumtelepülések – fejlettségük és elhelyezkedésük egy-
aránt – egy decentralizált rendszerben is nagy jelentőséggel bírnak a területi köz-
igazgatási rendszer működése szempontjából, hiszen – mint azt az „igazgatási terü-
letrendezés” legfontosabb alapelveként Bibó István megfogalmazza –, „ha egyszer 
a székhelyek bizonyos igazgatási szint egységeinél nagyjából ki vannak jelölve, 
akkor a határvonalak meghúzásánál s az egyes földrajzi helyek hovatartozásának 
eldöntésénél [...] a székhelyek legcélszerűbb megközelíthetősége a döntő szem-
pont” (Bibó 1986, 146). A megyeszékhelyek és megyéjük többi települése közötti 
kapcsolatok emellett tömeges, és viszonylag gyakori térkapcsolati típust is jelente-
nek: a falu–város közötti, illetve a fővárosba irányuló mozgások mellett ezek a 
legintenzívebb településközi áramlások. Ennek a megközelítésnek a létjogosultságát 
erősíti az is, hogy a szakmában általánosan elfogadott álláspont szerint az utóbbi két 
évtizedben a hálózatok, illetve csomópontjaik szerepe egyre jobban felértékelődik a 
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területi fejlődés szempontjából, s ilyen szerepkörrel Magyarországon elsősorban a 
megyeszékhelyek, illetve néhány speciális helyzetben lévő egyéb település rendel-
kezik. Kutatásunk során ezért a megyei központok és a többi település viszonyából, 
egészen pontosan nagyságukból és elhelyezkedésükből indultunk ki. Ennek alapján 
elsősorban arra a kérdésre kerestünk elméleti válaszokat, hogy mennyiben feleltet-
hetők meg egymásnak a jelenlegi, illetve a tervezett középszintű igazgatási térfel-
osztás, és a felsőfokú (megyeszékhelyi) funkciók elérhetőségi viszonyai. 

A legközelebbi megyeszékhely modelljei 

Csupán a települések elhelyezkedését, azaz a megyeszékhelyek és a többi telepü-
lés távolságát figyelembe véve célszerűen kétféle elméleti területi beosztás meg-
szerkesztése kínálkozott. Az egyik szerint minden település ahhoz a megyeszék-
helyhez tartozik, amelyikhez légvonalban a legközelebb fekszik. Az ilyen térfelosz-
tás papíron ceruzával könnyen megszerkeszthető, de pontosan ki is számítható.1 A 
számolás során a települések belterületi központjának elhelyezkedése alapján dön-
töttük el, hogy az egyes települések melyik megyeszékhelyhez vannak legközelebb. 
A helymeghatározás alapjául egy Budapest középpontú, NY–K, É–D irányítású 
derékszögű koordinátarendszer szolgált, a távolságokat pedig a koordináták alapján 
a Pitagorasz-tételből levezethető képlet segítségével számítottuk.2 Így egy 3126x19-
es adatmátrixot kaptunk, amelynek minden sorából kiválasztottuk az adott telepü-
léshez tartozó minimális értéket (1. ábra). 

A gyakorlatban azonban ennél fontosabb a közúti távolság, mert a központok és a 
többi település közötti kapcsolatok a valóságban elsősorban konkrét fizikai áramlá-
sok formájában öltenek testet, amelyben ma már a közúti közlekedésnek van elsőd-
leges szerepe.3 Második modellünkben ezért minden település ahhoz a megyeszék-
helyhez tartozik, amelyikhez közúton a legközelebb fekszik (2. ábra).4 

Mindkét módszerrel készített területi beosztás jelentősen eltér a jelenlegi megye-
határoktól. Ennek a legfontosabb oka az, hogy megyeszékhelyeink többsége excent-
rikusan helyezkedik el megyéje területén. Közvetlenül érintkezik a megyehatárral 
Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Salgótarján, Szolnok, Kecskemét, Szeged és Tatabá-
nya, így e megyeszékhelyek megközelítése saját megyéjük egyes részeiről igen idő- 
és költségigényes. A legkirívóbb Bács-Kiskun megye esete, ahol a legtávolabbi falu 
több mint 140 km-re található Kecskeméttől, de 100 km feletti távolságok a megye-
székhelytől Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg, 80–100 km közötti 
értékek pedig Győr-Moson-Sopron, Pest és Somogy megyében is előfordulnak. Ha 
viszont nem a saját, hanem a legközelebbi megyeszékhelytől mért távolságot tekint-
jük, e szélsőségek zöme eltűnik (kivéve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti 
csücskét).  
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1. ábra 
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2. ábra 
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A településállomány ötödrésze (566 település) számára nem saját megyéjének 
székhelye érhető el a legkönnyebben. Hasonló az arány a népességet alapul véve is: 
a nem Budapesten, illetve a megyeszékhelyeken élő 6,5 millió ember közül 1,3 
milliót érint ez a probléma. Emellett mindkét modellünk lényegesen arányosabb 
térfelosztást jelent, mint a jelenlegi megyerendszer: akár az egyes megyeszékhe-
lyekhez tartozó települések számát, akár területét, akár összlakosságát tekintjük, 
ezek relatív (az átlaghoz viszonyított) szórása kisebb ezen elméleti területegységek-
ben, mint a megyék esetében (1. táblázat). A megyeszékhelyek igazgatási funkciói-
nak elérhetősége szempontjából tehát a jelenlegi megyebeosztás korántsem tekint-
hető ideálisnak. 

A légvonal-távolságok alapján készített beosztás alapjában véve hasonlít a közúti tá-
volságokkal számítotthoz. Az eltérések (257 település, közel félmillió lakos, 1–2. ábra) 
egyes, a nagyobb folyókon (elsősorban a Dunán és a Tiszán) átvezető hidak, illetve 
néhány egyéb közúti összeköttetés hiányára utalnak, vagy a Balatonnak tudhatók 
be. A két modellben az egyes megyeszékhelyekhez kerülő területek nagyságának 
összevetése utal az egyes megyeszékhelyek közúti elérhetőségének különbségeire 
is. Ennek alapján a legjobb csomóponti helyzetű megyeszékhelyek Budapest, Deb-
recen, Kecskemét, illetve (kisebb különbséggel) Székesfehérvár, Győr és Eger, a 
legrosszabbak pedig Salgótarján, Szolnok, Szekszárd, Veszprém és Zalaegerszeg. 

Gravitációs modell 

A települések elhelyezkedése mellett a központok eltérő nagyságának figyelem-
bevételére is lehetőséget nyújtanak a gravitációs modellek. Ebben a tekintetben nem 
volt teljesen előzmények nélküli a kutatásunk, hiszen az elmúlt húsz évben Ma-
gyarországon is többen publikáltak gravitációs modelleken alapuló, különböző 
szempontú területi beosztásokat (Lackó 1978; Papp 1981; Nagy 1996; Süli-Zakar 
1996). A newtoni tömegvonzás analógiáján alapuló, a területi kutatásokban először 
Reilly által 1929-ben alkalmazott eljárás kiindulópontja, hogy a központok „vonzó-
ereje” a többi településre nagyságukkal egyenesen, távolságuk valamely hatványá-
val pedig fordítottan arányos. Ilyen módon közvetlenül modellezhetők a valóságban 
létező igazgatási-ellátó funkciók által kiváltott térbeli áramlások irányai – elsősor-
ban azoké, amelyek esetében az ellátott terület adminisztratíve nem rögzített, azaz 
igénybevételük helye az érintettek választásától függ. Ezt persze nemcsak a szóba 
jöhető centrumok elérhetősége befolyásolja, hanem a legtöbb esetben szolgáltatási 
kínálatuk, választékuk, valamint számos egyéb, gyakran véletlenszerű tényező is – 
de az elméleti modell jó támpontot nyújthat e tényezőknek a valóságos térkapcsolati 
rendszerek kialakításában játszott szerepének becsléséhez. 
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1. táblázat 
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A módszer alkalmazásával alapcélunk tehát az, hogy a modell által szolgáltatott, 
az egyes központok által a többi településre kifejtett elméleti „vonzás” erőssége és 
területi kapcsolataik valós mértéke lehetőleg jól közelítse egymást (Nemes Nagy–
Piros 1984). A közigazgatási rendszer vizsgálatához ez a modell kiválóan alkal-
mazható, mert az egyes települések „hovatartozása” egyértelműen eldönthető oly 
módon, hogy mindegyiküket az őt legnagyobb erővel vonzó központhoz soroljuk. 
Az így kialakított elméleti vonzásterületek pedig közvetlenül is összehasonlíthatók 
az igazgatási egységek területével. 

Az eredmények interpretálhatósága esetünkben a központok nagyságát kifejező mé-
rőszám konkrét tartalmának, az alkalmazott távolságmutatónak és a képletben szerep-
lő hatványkitevőnek a megfelelő kiválasztásától függ.5 A megyeszékhelyek nagysá-
gának („tömegének”) mi a népességszámot vettük (1995. dec. 31-i lakónépesség), 
mert ez arányaiban hosszabb időtávon is viszonylag állandó (Papp 1981), valamint – 
szakirodalmi példák alapján (Daniel–Hopkinson 1979; Meyer–Huggett 1981; Dicken–
Lloyd 1984; Beluszky 1984) – feltételezhető volt, hogy a központok funkcionális 
fejlettsége, az általuk kínált szolgáltatások választéka napjainkban is nagyjából ará-
nyos népességszámukkal, márpedig egy igazgatási egység központjának lehetőség 
szerint igazodnia kell a kiszolgált terület méreteihez.6 Távolságként – a korábban 
elmondottak alapján – a közúti távolságokat lett volna a legcélszerűbb figyelembe 
venni, ez azonban rendkívül hosszadalmas számításokat igényelt volna. Ezért, vala-
mint a közúti távolságokkal való nagyfokú egybevágóság miatt a modellszámításhoz 
elégséges pontosságúnak tekintettük a légvonal-távolságok alkalmazását is.7 

A számítás során a távolság kitevőjeként alkalmazott konstans kiválasztását alap-
vetően a vizsgált probléma sajátosságai határozzák meg (Nemes Nagy–Piros 1984). 
A leggyakrabban a klasszikus reilly-i modellben szereplő kettes kitevőt szokták 
alkalmazni. Hamar kiderült azonban, hogy Magyarország megyéi esetében ez nem 
járható út: olyan hatalmas ugyanis Budapest népességi – nemkülönben gazdasági, 
szolgáltatási – súlya, hogy e számítás esetén az ország területének több mint fele 
Budapesthez tartozott volna. Több megyeszékhely vonzásterülete szigetként állna 
ki Budapest „tengeréből”, ráadásul a megyeszékhelyektől távoli perifériákon 
(Szatmár, Zemplén, Vendvidék, Bácska, Belső-Somogy, Sopron és Hegyeshalom 
környéke stb.) is Budapest vonzása lenne a legerősebb – modellünk tehát gyakorlati 
szempontból értelmezhetetlen lenne. (Mindez azonban újabb szemléletes adalék a 
„Budapest-probléma” értékeléséhez.)8 

Az aránytalanság kiküszöbölése végett a távolság differenciáló szerepének növe-
léséhez kellett folyamodnunk: végül a negyedik hatványát vettük figyelembe. Ezt 
indokolja, hogy éppen ez volt az a legkisebb kitevő, amelynél már Budapest von-
zásterülete is egy darabból áll, viszont a megyeszékhelyek nagysága közötti kü-
lönbségeknek még érdemi szerepe van. Emellett, a gyakorlati tapasztalatok szerint, 
a minden megyeszékhelyen megtalálható felsőfokú funkciók vonzóereje jobban 
függ a távolságtól, mint a központ nagyságától. Ezzel együtt is e viszonylag nagy 
kitevő a modell korlátját jelenti, mert a távolság differenciáló szerepe kissé túlságo-
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san is meghatározónak bizonyult: a kapott területi beosztás mindössze 381 település 
esetében tér el a légvonal-modellétől. 

Az ilyen módon előállított gravitációs modell eredményét bemutató 3. ábra alap-
ján megállapítható, hogy a megyeszékhelyek által vonzott területek eltérése a me-
gyék területétől ismét jelentős (mintegy 700 település „került” más megyeszékhely-
hez). Szembeötlő Budapest túlsúlya a Duna mentén, aminek az az oka, hogy a Duna 
vonalának 50 km-es körzetében (Szekszárdtól eltekintve) nincs megyeszékhely. A 
többi megyeszékhely vonzáskörzete már sokkal jobban hasonlít a közúti, illetve a 
légvonal-modellhez. Az aprófalvas településhálózatú területeken a vonzásterületek 
határai jól láthatóan közelítik a gravitációs modell eredményeként elméletileg meg-
rajzolható köríveket, a nagyobb határú települések miatt az Alföldön kevésbé sza-
bályos a kép. A központok eltérő nagyságának figyelembevétele miatt ugyanakkor 
a gravitációs vonzásterületek méreteinek szóródása (különösen, ha Budapest von-
zásterületét is ide számítjuk) valamelyest nagyobb, nemcsak két előző modellünk-
höz, hanem a megyékhez képest is (1. táblázat). 

Számos tanulsággal jár a gravitációs vonzásközpontjukból az egyes településekre 
ható vonzerők nagyságának összehasonlítása. A legkisebb intenzitással vonzott 
települések nem szétszórtan, hanem nagyobb, összefüggő egységekben helyezked-
nek el (4. ábra). Jól kivehető három ilyen terület: a legnagyobb a Dunántúl közepén 
végighúzódó Sopron–Pápa–Fonyód–Lenti, illetve Paks–Kiskunhalas–Hercegszántó 
sáv, de ilyen a Közép-Tiszavidék és az északelet-magyarországi határvidék (Csere-
hát, Zemplén, Szatmár-Bereg) is. Ezek zömmel depressziós térségek, amiben az is 
szerepet játszhat, hogy messze van tőlük a legközelebbi felsőfokú központ. Nem 
véletlen, hogy éppen ezeken a területeken található négy olyan középvárosunk 
(Sopron, Nagykanizsa, Dunaújváros, Baja) is, amely több egyszerű középfokú (kis-
térségi) centrumnál, és funkcionális értelemben megyei alközpontnak, részleges 
felsőfokú centrumnak tekinthető. Ugyanakkor a Közép-Tiszavidéken és az északke-
leti periférián még ilyen jellegű részleges centrumot sem találhatunk.9 

A legintenzívebben vonzott területek a megyeszékhelyek potenciális agglomerá-
ciós zónái. Ezek szembetűnő sajátossága, hogy gyakran „összeérnek”, 2–5 tagból 
álló csoportokat alkotnak. Ennek az az oka, hogy a megyeszékhelyek elrendeződése 
az ország területén inkább véletlenszerűnek, mint szabályosnak mondható. Ezt a 
feltételezésünket erősítette meg a megyeszékhelyekre vonatkozóan elvégzett legkö-
zelebbi szomszéd-analízis eredménye is10: megyeszékhelyeink 6, egymástól elkülö-
nülő szomszédsági csoportra tagolódnak (4. ábra). 

A modellek és a megyerendszer hasonlóságai és különbségei 

A három – közúti elérhetőségi, légvonal-, gravitációs – modell eredményét egy-
mással, illetve a jelenlegi megyerendszer alkotta területi képpel összevetve számos 
következtetés levonására nyílik lehetőség.  
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3. ábra 
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4. ábra 
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Eredményeink közvetlen közigazgatási célú felhasználása azonban már csak azért 
sem lehetséges, mert – a „tömeg”, a távolság és a kitevő megválasztásával kapcso-
latos, már említett korlátok mellett – a modellekben szándékosan nem érvényesítet-
tük a közigazgatás területi szintjeinek egymásra épülésének és „egymásba illeszthe-
tőségének” elvét (Bibó 1986) – azt tehát, hogy a megyék funkcionálisan egybetarto-
zó kistérségi egységekből, a régiók pedig egész megyékből épüljenek fel11 –, vala-
mint nem voltunk tekintettel a táji–történeti hagyományokon stb. alapuló együvé 
tartozás, közös identitás szempontjaira sem. 

A négyféle területbeosztás illeszkedése (egybeeséseik, illetve eltéréseik) alapján 
az egyes településekre vonatkozóan elméletileg 15 lehetőség létezik. Érdekes, hogy 
mindegyikre akadt példa, persze igen eltérő számban (5. ábra). E típusok közül itt 
most csak a legfontosabbakra térünk ki.  

Azon települések esetében, amelyeket mindháromféle, egymástól különböző ala-
pokon álló modellünk ugyanazon központ vonzáskörzetébe sorolt – és ilyen a tele-
pülések 5/6 része –, nem tűnik túlzottan merésznek az a következtetés, hogy több-
ségük nemcsak a modellekben, hanem a valóságban is az adott megyeközpont fel-
sőfokú vonzáskörzetébe tartozik. Ezek a térképen két csoportban láthatók: az esetek 
többségében (2233 település) a modellek alapján adódó besorolás megegyezik köz-
igazgatási hovatartozásukkal, további 357 települést viszont modellszámításaink 
egyértelműen egy másik megyeszékhelyhez soroltak. A modellek alapján tehát ez 
utóbbiak azok a települések, amelyeknél a jelenlegi közigazgatási beosztás a legin-
kább problematikus, azaz amelyek (legalábbis jelentős részük) számára a megyei 
igazgatási intézmények elérhetősége nem igazán optimális. E településkörben él a 
magyar lakosság 7,5%-a, a megyeszékhelyeken és Budapesten kívül élők  
12%-a. Különös figyelmet érdemelnek azok a területek, ahol az ilyen települések 
nagyobb egybefüggő csoportjai találhatók: pl. Sopron, Pápa vagy Nagykőrös kör-
nyéke, Dél-Zemplén és a Bodrogköz, Vas megye déli, illetve Tolna nyugati pereme, 
és a legnagyobb: Bács-Kiskun megye déli fele. Ezek egy része önálló vonzáskörű 
„kvázi-megyeszékhelyek” környéke, többségük esetében viszont a jelenlegi megye-
beosztás a központok elérhetőségének szempontjából nem tűnik megalapozottnak. 
Az ilyen típusú problémák megoldásának egyik lehetősége maga a decentralizáció, 
az tehát, hogy minél többféle hivatalos ügyet lehessen elintézni a megyeszékhelyen 
kívül (a közeli kisebb városokban), illetőleg, hogy minél kevesebb adminisztratív 
körzethatár legyen. Számos esetben azonban – az érintettek véleményét figyelembe 
véve – megfontolható a megyehatárok kisebb korrekciója is. (Ilyen változtatást – az 
1999 májusában életbe lépett, a területszervezési eljárásról szóló törvény értelmé-
ben – immár a kormány is kezdeményezhet az Országgyűlésnél, 1990–1999 között 
csak az érintett helyi önkormányzatoknak volt erre lehetősége.12) 

Területileg általában az említett típusba tartozó térségekhez csatlakozik az a 68 
település is, amelyek szintén egyetlen esetben sem tartoztak megyeszékhelyükhöz, 
ám a különböző modellekben sem azonos központhoz kerültek.  
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Érdekesség, hogy akadt egy olyan település – a Tolna megye Somoggyal és Fejér-
rel határos csücskében fekvő Magyarkeszi –, amely mind a négyféle beosztásban 
más-más megyeszékhelyhez sorolódott (Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém, 
Budapest). A további 449 település helye egy vagy két modellben egyezik meg a 
megyei beosztással (5. ábra). 

A három modell eredményeit felhasználva tisztán elméleti céllal – a más területi 
szintű, pl. kistérségi vonzáskapcsolatokra és a hagyományokra való tekintet nélkül 
– elkészítettünk egy hipotetikus megyebeosztást is a mai 19 megyés rendszerre 
támaszkodva, és központként a jelenlegi megyeszékhelyeket véve figyelembe. En-
nek elsősorban az volt a célja, hogy lehetővé váljon a három, különböző úton nyert 
elméleti modell közös elemeiből kialakuló területi kép összevetése a megyei igaz-
gatási egységekkel. Ennek érdekében a következőképpen jártunk el: 

a) Minden olyan települést, amelyet a háromból legalább egy modell a megye-
székhelyéhez sorolt, „meghagytunk” megyéjénél (2657 település), kivéve ab-
ban az egyetlen esetben, amikor a gravitációs modell és a közúti távolságon 
alapuló modell egymással megegyező eredménye szerint is egy másik megye-
székhelyhez került (25 település). 

b) A további településeket (tehát amelyek egyik modellben sem saját megye-
székhelyükhöz tartoztak) a gravitációs modell által kijelölt megyeszékhelyhez 
soroltuk (382 db). 43 olyan település hovatartozását, amelynél a gravitációs 
vonzásközpont elérését a gyakorlatban nagyobb folyó vagy a Balaton akadá-
lyozza, illetőleg a gravitációs vonzás figyelembe vétele esetén enklávészerűen 
tartoztak volna Budapesthez, a közúti elérhetőség alapján döntöttük el. 

A megyeszékhelyek elérhetőségét középpontba állító, a fenti módon készített te-
rületbeosztás mind a különböző egységek lakosságát, mind területét tekintve ará-
nyosabb is, mint a jelenlegi megyebeosztás: Budapestet, illetve Pest megyét nem 
számítva a területnagyságok relatív szórása e beosztásnál 0,29, míg a megyéknél 
0,33 értékű, a népességnagyságoké pedig 0,29 és 0,32. Konstrukciónk tehát a köz-
igazgatási térfelosztások két fontos elméleti alapelvének – a központok elérhetősége 
és az egységek arányossága (Bibó 1986; Nemes Nagy 1998) – jobban eleget tesz, 
mint a mai megyék. A két beosztást egymással összevetve (6. ábra) négy csoportot 
különíthetünk el: 

1) Nagyjából azonos a két beosztás Békés és Baranya esetében, s viszonylag ki-
csik az eltérések Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom 
és Somogy megyét illetően is. 

2) A modellek szerinti beosztásban megyéje területénél jelentősen nagyobb Zala-
egerszeg, Nyíregyháza, Szeged és Szekszárd „vonzásterülete”. Zalaegerszeg-
hez kapcsolódik inkább Vas és Veszprém megyék Zalával határos sávja, egy-
értelmű a Bodrogköz és Dél-Zemplén Nyíregyházához kötődése, míg Szeged 
hatása elsősorban Bács-Kiskun megye délkeleti területein mutatható ki. 
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3) Lényegesen kisebb viszont megyéjénél a Miskolchoz, Veszprémhez és különö-
sen a Kecskeméthez tartozó terület. Véleményünk szerint külön is kiemelendő, 
hogy Kecskemét vonzásterülete egyik modellünkben sem terjedt ki Bács-Kiskun 
megye 60%-ára sem. A város elérhetősége a megye egészét tekintve igen ked-
vezőtlen: a lakosság számával súlyozott átlagos távolsága a megye településeiről 
47 km, míg a többi megyében 17–33 km közötti ez az érték. Mindez alátámasz-
tani látszik azt a tapasztalati tényt, hogy Bács-Kiskun legalább két, egymással 
csak minimális kapcsolatban álló részből áll, azaz a jelenlegi közigazgatási rend-
szer legkevésbé funkcionális egységet alkotó megyéje. Ugyanakkor modelljeink 
érvényessége szempontjából is éppen Bács-Kiskun megye déli része jelenti a 
„legkritikusabb” területet. Egyrészt a Duna-hidak hiánya miatt itt okozza a leg-
nagyobb különbséget, hogy a gravitációs modellben nem a közúti, hanem a lég-
vonaltávolságokkal számoltunk. Másrészt a terület funkcionális megyei köz-
pontját a felsőfokú ellátás adminiszt-ratíve nem kötött elemei tekintetében (Sze-
ged mellett) egyértelműen a – megyeszékhelyi jogállással nem rendelkező, s így 
általunk központként figyelembe nem vett – Baja jelenti, amely ráadásul népe-
sebb is a modelljeink szerint jelentős Dunán „inneni” vonzásterülettel rendelke-
ző Szekszárdnál.13 

4) Több megyeszékhely elméleti vonzásterülete – noha nagyságrendileg akkora, 
mint megyéjének területe – jórészt eltér közigazgatási területétől. Így megyé-
jéhez képest északabbra „tolódik” Szombathely, délre és keletre Győr, Salgó-
tarján és Eger, nyugatra Székesfehérvár és északnyugatra Budapest körzete. E 
különbségek természetszerűen elsősorban megyehatár menti, keskenyebb-
szélesebb sávokat érintenek. Néhány esetben azonban egész kistérségnyi terü-
letek is ebbe a körbe tartoznak: Sopron környéke Győrrel szemben inkább 
Szombathelyhez, Nagykőrös–Cegléd körzete Budapest helyett inkább Kecs-
keméthez, míg Siófok környéke Kaposvár helyett Székesfehérvárhoz kapcso-
lódik intenzívebben a modellek szerint. 

A regionális beosztás és a régióközpontok viszonyának kérdőjelei 

Az előbbiekben bemutatott regionális elemzési módszerek más területi egységek 
jellemzésére is alkalmasak. Közülük az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 
szereplő és várhatóan hamarosan a területfejlesztési törvénybe is bekerülő hét terü-
letfejlesztési-statisztikai régió szerepe a területfejlesztési intézményrendszer még 
hiányzó elemeinek kiépülésével és az EU-csatlakozással (a régiós szinten pályázha-
tó strukturális és kohéziós alapok megnyílásával) várhatóan jelentősen nőni fog, sőt 
– egyes kormányzati elképzelések szerint – a közigazgatási reform elemeként e 
régiók kapnák meg a megyék jelenlegi igazgatási feladatainak egy részét is. Külö-
nösen ez utóbbi terv az, amely indokolttá teszi a régiók és – ugyan hivatalosan ma 
még nem deklarált, de egyértelműen valószínűsíthető – központjaik viszonyának 
elemzését, hiszen egy ilyen változás valamennyi településről tényleges mozgásokat 
is indukálna a központ irányába, amelyek kapcsán mindenképpen felmerül e város-
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ok távolságának–elérhetőségének kérdése. Az ezzel kapcsolatos aggodalmak már 
csak azért sem alaptalanok, mert a megyeszékhelyektől a régióközpontokba kerülő 
igazgatási funkciók elérhetősége mindenképpen jelentősen romlana: míg ma egy 
megyeszékhely (lakosságszámmal súlyozott) átlagos távolsága megyéjük települé-
seiről 24,4 km, addig a régióközpontoké régiójukból ennek közel kétszerese:  
44,5 km. 

A hét régió határai a megyehatárokon húzódnak, s a potenciális központok – Bu-
dapest, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc – elhelyezkedése 
területükön belül nem feltétlenül centrális. Ennek megfelelően a legkisebb közúti 
illetve légvonaltávolságok alapján a hét központhoz tartozó területek határai is 
lényegesen eltérnek a régióhatároktól: Zalát, Veszprémet és Békést pl. félbevágja ez 
az elméleti határvonal, míg Komárom-Esztergom három, Jász-Nagykun-Szolnok 
pedig négy részre tagolódik. Nem véletlen, hogy e megyék hovatartozásával kap-
csolatban heves viták lángoltak fel a régiók kijelölése során. 

Valamivel kedvezőbb a kép, ha a hét város régión belüli elhelyezkedését tekint-
jük. Hat régióban ugyanis a központ viszonylag közel van a terület népességi súly-
pontjához, amely – elméletileg – a régió lakossága számára összességében a legkö-
zelebb levő hely. Közép-Magyarország népességi súlypontja Budapest területén 
(Kőbányán) található, Közép-Dunántúlé Székesfehérvár központjától légvonalban 
17 km, Észak-Alföldé Debrecentől 21 km, Észak-Magyarországé Miskolctól 23 km, 
Dél-Dunántúlé Pécstől 26 km, Dél-Alföldé Szegedtől 34 km. Győr fekvése ellenben 
igencsak excentrikus a Nyugat-Dunántúlon: a népességi súlyponttól való légvonal-
távolsága 67,6 km (7. ábra). Számításainkból az is kiderült, hogy a hivatalos régió-
beosztást alapul véve, a megyeszékhelyek közül az elérhetőség szempontjából – 
Győrt kivéve – e városok a legalkalmasabbak a régióközpontok szerepének betölté-
sére. A Nyugat-Dunántúlon azonban Szombathely elérhetősége lényegesen kedve-
zőbb, mint Győré. 

A gravitációs modellek közül először a megyéknél már „bevált”, a távolság ne-
gyedik hatványát figyelembe vevő beosztást számítottuk ki. A régiók esetében 
azonban ez nem bizonyult célszerűnek, mert a megyeszékhelyeknél ritkábban elhe-
lyezkedő régióközpontok vonzásterülete közé mélyen benyomult a kiugró súlyú 
Budapest területe. 

A távolság legkisebb olyan egész kitevős hatványa, amellyel számolva már kom-
pakt vonzásterületeket kaptunk, a hetedik hatvány volt. Az így kibontakozó területi 
kép persze – Budapest régióját kivéve – szinte megegyezik a légvonal-távolságok 
alapján kapott beosztással. Ez érthető, hiszen a hetes kitevő miatt a távolság szerepe 
már igen erősen dominál. Ugyanakkor ez a régiók esetében nem jelent komoly 
problémát, mert a régióközpontok népessége és funkcióválasztéka – Budapestet 
kivéve – jóval kevésbé szóródik, mint a megyeszékhelyeké, így vonzásterületük 
határait vélhetően a gyakorlatban is elsősorban elhelyezkedésük határozza meg. 
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Szembeötlő azonban, hogy Budapest vonzásterülete még így számítva is lényege-
sen nagyobb a közép-magyarországi régió területénél, s magában foglalja Nógrád 
megyét, valamint Jász-Nagykun-Szolnok ÉNY-i és Komárom-Esztergom ÉK-i 
felét, Bács-Kiskun ÉNY-i és Heves NY-i harmadát (köztük négy megyeszékhelyet), 
s a Duna mentén egészen Kalocsa–Paks vonaláig nyúlik. A többi, nagyjából egyen-
lő területű és népességű vonzásterület közül Székesfehérváré „lóg ki”, amelyhez 
egyetlen megye sem tartozik egészében, és lakossága is a legkisebb. A további öt 
vonzásterület jobban hasonlít a hivatalos régióbeosztásra, ám az eltérések ezek 
esetében is jelentősnek mondhatók. A modell tanulsága szerint a legproblematiku-
sabb a dunántúli és az észak-alföldi régiók területe, amelyeket máig sokan vitatnak. 
Zala megye egyformán messze van Győrtől és Pécstől is – területe megoszlik e két 
régióközpont vonzásterülete között –, Veszprém a közép- és a nyugat-dunántúli 
régióhoz is ugyanolyan „joggal” tartozhatna, Jász-Nagykun-Szolnok területe pedig 
– noha négy régióközpont gravitációs vonzásterülete osztozik rajta – legnagyobb 
részben Budapest régiójához „vonzódik”. 

Összefoglalás 

Vizsgálatunk legfontosabb eredménye, hogy több, egymástól független, viszony-
lag objektív elméleti elemzési eszköz segítségével sikerült rámutatni a jelenlegi 
megyebeosztás néhány problémájára, amelyek jelentős részben egybeesnek az em-
pirikus elemzések megállapításaival. Módszerünk, amely csupán egyetlen – igaz, 
meghatározó – kapcsolattípust vett számításba, s e tekintetben is nagyfokú abszt-
rakcióval élt, természetesen hangsúlyozottan csak elméleti területi egységek lehatá-
rolására alkalmas (Chojnicki–Wróbel 1962). Ugyanakkor az egyes funkciók elérhe-
tőségét és vonzáskörzeteit figyelembe vevő komplex empirikus téregység-
lehatárolások is hasonló absztrakciót követelnek meg, s ezekhez jó viszonyítási 
alapot jelenthetnek eredményeink elsősorban a tekintetben, hogy az egyes térszer-
vező központi funkciók igénybevételi helyének választásánál mekkora a központok 
elhelyezkedésének és nagyságának szerepe. 

A régióbeosztással kapcsolatban a bemutatott eredmények kínálta legfontosabb 
tanulságot abban vonhatjuk meg, hogy – azon túl, hogy a régióközpontok átlagos 
távolsága jelentősen nagyobb, mint a megyeszékhelyeké – a jelenlegi megyékből 
különösen nehéz jól elérhető központokkal rendelkező régiókat „összerakni”. Az 
ebből származó problémákat nem oldaná meg az sem, ha többközpontú régiókat 
alakítanának ki, illetve, ha megosztanák az adminisztratív központi szerepeket a 
régiók megyeszékhelyei között. Összességében tehát az elérhetőség szempontjait 
figyelembe véve semmiképpen nem látszik célszerűnek a megyék közigazgatási 
funkcióinak a régiókhoz telepítése.14 Abban az esetben viszont, ha ez a változás 
mégis bekövetkezne, meg kellene fontolni egy jelentősebb terület-beosztási reform 
megvalósítását is. 
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Jegyzetek 
1 A geometriában az így kapott alakzatokat Dirichlet-poligonoknak nevezik. (További alkalmazási 

lehetőségeit lásd Nemes Nagy 1998.) 
2 A településkoordináták rendelkezésre bocsátásáért ezúton mondunk köszönetet Nemes Nagy Józsefnek. 
3 Az adott funkciók sajátosságaitól vagy az igénybe vevők társadalmi csoportjától függően előtérbe kerülhet 

például a tömegközlekedés, illetve a fizikai távolsággal szemben az idő-, vagy a költségtávolság is. 
4 A távolságok összehasonlítása autóstérkép, illetve útvonal-optimalizáló szoftver segítségével történt. A 

számítás során az 1995. dec. 31-i közforgalmú közúthálózatot vettük figyelembe, a folyókon való átha-
ladásnál a kompok használatát nem engedtük meg. Érdekesség, hogy a közúthálózatnak számos olyan 
„tagolási pontja” van, amelynek hovatartozása több – akár 10–15 – település egyik vagy másik megye-
székhelyhez „tartozását” is eldöntötte a modellben. 

5 A gravitációs modellek eredményeit alapvetően meghatározza a figyelembe vett központok körének 
kiválasztása is, vizsgálati célunknak megfelelően azonban jelen esetben adottnak tekintettük a megye-
székhelyek, mint vonzáscentrumok csoportját. 

6 A megyeszékhelyek nagyságának mérőszámaként a népességszám helyett a városok gazdasági „erejét”, 
jövedelmi potenciálját, avagy funkcionális fejlettségük valamely komplex mutatóját is alkalmazni lehet 
természetesen. Ezek interpretálása azonban semmivel sem egyszerűbb a modell szempontjából, mint a 
népességszámoké. 

7 Minél kevesebb központként figyelembe vett település található egy adott területen, arányait tekintve 
annál nagyobb az azonosság a közúti, illetve a légvonaltávolságokkal számított gravitációs modellek 
nyomán kialakult területbeosztások között. Ennek megfelelően pl. a 150 kistérségközpont gravitációs 
vonzásterületeinél már jelentős eltérést okozna a légvonaltávolságok figyelembevétele a közútiak he-
lyett, ám a 19 megyeszékhellyel, s különösen a 7 régióközponttal végzett modellszámításoknál már 
megengedhető ez az absztrakció. 

8 A problémával szembetalálták magukat a módszer korábbi, az egyszerűbb számítási lehetőség miatt 
szinte kivétel nélkül a kettes kitevőt választó hazai alkalmazói is. Ők azonban egyszerűen átléptek 
ezen, és – erősen megkérdőjelezhető módon – a Budapesthez tartozó „enklávékat” mintegy „hozzá-
csapták” a legközelebbi központ vonzáskörzetéhez. 

9 Mindezek miatt kísérletképpen kiszámítottunk egy olyan modellvariánst is, amelyben vonzásközpont-
ként szerepelt az említett négy város, valamint a Közép-Tiszavidék és a szatmári térség két legnagyobb 
városa, Karcag illetve Mátészalka is. Az így létrejövő „megyék” területe és lakossága (az országhatár 
által korlátozottan igen kicsinek bizonyuló soproni egység kivételével) a legkisebb vonzásterülettel 
rendelkező megyeszékhelyekéhez (Salgótarján, Tatabánya) hasonlónak bizonyult. Ez a helyzet alakult 
ki a közúti elérhetőség, illetve a légvonaltávolság alapján számított modellekben is. 

10 A legközelebbi szomszéd-analízis olyan matematikai eljárás, amely alkalmas pontalakzatok (pl. tele-
pülések) adott területen belüli elrendeződési módjának kvantitatív jellemzésére (a módszerről részlete-
sebben: Nemes Nagy 1998). Esetünkben az index értéke L=1,42 volt. 

11 Az elméleti és módszertani lehetőség persze erre is megvan. Lehetséges lenne például – valamilyen 
módon, akár gravitációs modell felhasználásával meghatározott – a kistérségi, városi vonzáskörzeti 
egységek megyeközponthoz sorolását központjaik hovatartozása alapján megállapítani, s hasonló mó-
don a megyékből „felépíthetők” lennének a régiók is. 

12 Ilyen kezdeményezések azonban viszonylag kis számban fordultak elő (ezek nyomán 1990 után az 
Országgyűlés jóváhagyásával összesen öt szomszédos település került Veszprémtől Győr-Moson-
Sopronhoz, kettő – Baranyától, illetve Jász-Nagykun-Szolnoktól – Bács-Kiskunhoz, egy pedig Fejértől 
Komárom-Esztergomhoz). Ennek legfőbb oka véleményünk szerint az, hogy az érintett települések 
vezetői, akiktől a kezdeményezés kiindulhatna, maguk is a közigazgatásban tevékenykedvén adottság-
ként fogadják el a létező beosztásokat még akkor is, ha az a település számára bizonyos szempontokból 
előnytelen. Más vizsgálataink szerint egyébként általában a lakosság körében is egyértelmű a megyé-
hez tartozás elfogadása, megyéjük térbeli viszonyítási alapként való rögzülése, ami a megyei identitás 
kialakulása első lépcsőfokának is tekinthető. 

13 Más kérdés, hogy a szekszárdi Duna-híd megépülése esetén a tolnai megyeszékhely vonzása ténylege-
sen is átterjedhet Bács-Kiskun megyére, elsősorban Kalocsa környékére. (A tapasztalatok szerint ha-
sonló hatást váltott ki a cigándi Tisza-híd néhány évvel ezelőtti megépülése Nyíregyháza és a Bodrog-
köz viszonylatában.) 

14  Mindez persze nem azt jelenti, hogy a közigazgatási régiók kialakítása lehetetlen vagy szükségtelen, 
csak arra utal, hogy a folyamat nem a megyék igazgatási feladatainak elvonása, hanem épp fordítva, a 
központi, kormányzati igazgatási funkciók és források decentralizálása (régiókhoz telepítése) útján 
mehet végbe. 
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COUNTIES, REGIONS AND THEIR CENTRES – BY 
MATHEMATICAL MODELS 

PÉTER BAJMÓCY – JÁNOS KISS 

In this study the authors introduce the main results of some simple quantitative 
models in the theme of the connection of regions, counties and its centres. First they 
examined the connection (namely their location and population) of the county-seats 
(18 plus Budapest) and the other settlements. In the first two models they take into 
consideration just the location of the settlements. All the settlements belong to the 
nearest (by air in the first, and on route in the second model). Only the lack of 
bridges on the main rivers (etc. Danube and Tisza River) and the Lake Balaton 
could cause differences between the two models. 

The third one is a gravity model. First the authors used the classic exponent, the 
second power of the distance, but because of the large population (and also 
economical importance) of Budapest more than half of the country would be 
belonged to the "theoretical county of Budapest". So after raising the exponent, the 
authors made an other gravity model with the fourth power of the distance. It is 
interesting to compare the results of these models and the administrative counties of 
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Hungary. At more than two thirds of the settlements the theoretical "county-seats" 
in all the three models and the administrative one is the same. On the other hand 
more than 10 percent of the settlements gravitate to the same town in all models, 
but this town is not the really county-seat of these settlements. The administrative 
division has the largest problems at these territories, where a lot of these kind of 
settlements are next to each other. (the environ of Baja, Sopron, the southern part of 
Vas county etc.). 

When Hungary will join to the EU the importance of the regions (NUTS II. level) 
will increase, so it is interesting to examine the connection of the 7 potential 
regional centres and the other settlements as well. The gravity-region of Budapest is 
much more larger than the potential administrative unit (Middle Hungary region), 
but the real region-level hinterland of the capital is larger as well.     
 



Bajmócy Péter – Kiss János TÉT XIII. évf. 1999  1–2 52 

Legyen társa oldal 
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MÉRNI A MÉRHETETLENT? 
A megyei jogú városok vizsgálata többdimenziós skálázással1 

(Measuring of Immeasurable? Analysis of Towns of County Rank 
with Multidimensional Scaling) 

LENGYEL IMRE 

Bevezetés 

A területi kutatásokban szinte a kezdetektől előtérbe került az igen összetett, sok 
jellemzővel leírható területi és települési jelenségek, folyamatok vizsgálata: a terü-
leti fejlettség mérése, települések tipizálása, régiók és körzetek lehatárolása stb. Az 
egyszerűbb módszertani eszközökön alapuló összehasonlító, pontozásos vagy 
rangmódszerek mellett a század közepétől elterjedtek a matematikai statisztikai 
eljárások is: a többváltozós korreláció- és regresszió-számítás, a faktoranalízis, a 
diszkriminancia-analízis, a klaszteranalízis stb. 

Napjainkban az adatbázis- és táblázatkezelő, valamint a statisztikai programcso-
magok (SPSS, SAS, SYSTAT stb.) általános használatával, a hálózatok és a területi 
adatbázisok hozzáférhetőségével (pl. T-STAR) megteremtődtek a háttérfeltételei 
annak, hogy a területi és települési vizsgálatok széles körénél Magyarországon is 
alkalmazzák a matematikai statisztikai eljárásokat. Úgy vélem (remélem), hogy a 
közeljövőben várható az ilyen módszertani vizsgálatok iránti szükségletek élénkülé-
se is, mivel a területfejlesztés decentralizációjának erősödése, a hazai és EU-s forrá-
sok pályázati úton való kiosztása, a fejlesztési kistérségek és régiók előtérbe kerülé-
se, a terület- és településfejlesztési koncepciók tömeges készítése stb. mind-mind 
feltételezik az alapos háttérvizsgálatokat, a helyzetértékeléseket, a meglévő adattö-
megekben levő információk feldolgozását. Úgy tűnik azonban, hogy jelenleg még 
csak elszigetelt kutatói próbálkozásokat figyelhetünk meg, a módszerek tömeges, 
rutinszerű felhasználása nem terjedt el, a mennyiségi vizsgálatok alkalmazásánál 
egy évtized alatt alig történt változás (Nemes Nagy 1988). A módszerek elterjedése 
részben a hazai területi jelenségek és folyamatok sajátosságaival, részben az eljárá-
sok ismertségének és „közérthető” magyarázatának a hiányával függ össze. 

A területi mennyiségi vizsgálatoknál is általában fő cél az adattömegben levő in-
formációk sűrítésével nyert értelmezhető mutatókkal a vizsgált jelenség, folyamat 
elemzése. A felhasznált módszereket a kiinduló feltételek, az adatok mérhetősége 
alapján nagyjából két csoportra oszthatjuk: kemény és puha módszerekre. Mérés 
alatt a vizsgált megfigyelési egységhez vagy bizonyos tulajdonságaihoz számok 
hozzárendelését értjük, ezeket a hozzárendelési szabályokat skáláknak nevezzük, 
amelyek főbb típusai: nominális (névleges), ordinális (sorrendi), intervallum- (kü-
lönbségi-) és arányskála. A keménynek tekinthető módszerek arányskálán (esetleg 
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intervallumskálán) mért adatokkal dolgoznak, általában szigorú kiinduló feltételek-
nek kell eleget tenniük, pl. a többváltozós lineáris regressziós modell feltételrend-
szere előírja, hogy a magyarázó változók lineárisan függetlenek legyenek, értékük 
rögzített és mérési hibát nem tartalmazhat, a hibatag pedig normális eloszlású való-
színűségi változó, nulla várható értékkel és konstans varianciával, valamint értékei 
nem lehetnek autokorreláltak. A keménynek tekinthető módszereket a műszaki, 
természet- és élettudományok több területén széles körben használják, ahol a kísér-
letek ellenőrzött módon megismételhetők. Puha módszereket alkalmaznak a társa-
dalomtudományi elemzések zöménél, ahol a vizsgált jelenség operacionalizálása, 
mérhető jellemzőkkel történő leírása több esetben nem egyértelmű, az információk 
gyűjtésekor és számszerűsítésekor fellépő bizonytalanság, értelmezési problémák és 
szubjektív megítélések miatt általában ordinális (vagy nominális, esetleg interval-
lum-) skálát használnak, az adatok mérési hibákat tartalmazhatnak, az adatgyűjtés 
(kísérlet) pontosan ugyanazon körülmények között nem ismételhető meg. A fentiek 
miatt az információk sűrítésére, az összefüggések feltárására speciális eljárásokat 
dolgoztak ki, mivel a szigorú feltételeken alapuló kemény módszerek nem alkal-
mazhatók. Területi kutatásoknál mind a kemény, mind a puha módszerek felhasznál-
hatók, nyilvánvalóan a vizsgálat jellege és az alkalmazott modell feltételei szerint. 

Előadásomban a puha módszerekhez sorolható egyik módszerrel, a többdimenziós 
skálázással (multidimensional scaling, a továbbiakban: MDS) foglalkozom (a mód-
szert nevezik még sokdimenziós, illetve multidimenziós skálázásnak is). Tulajdon-
képpen módszercsaládról van szó, mivel eltérő eszközökkel operáló olyan eljárások 
sokaságát dolgozták ki, amelyeknél csak a kiinduló feltételezés és a végeredmény 
megadása hasonló. A többdimenziós skálázási eljárásokat az elmúlt évtizedekben 
elsősorban a társadalomtudományi (pszichológiai, szociológiai, közgazdasági, dön-
téselméleti stb.) jelenségek vizsgálata keltette életre, midőn a klasszikusnak számító 
többváltozós statisztikai módszerek segítségével az adathalmazok eltérő típusú és 
egyszerű (főleg ordinális) skálákon mért elemeit nem tudták (időnként nem is lehet-
séges) elfogadható módon kezelni. Megjegyezzük, hogy a puha módszerek mindin-
kább teret hódítanak a területi kutatásokban is, a nehezen mérhető adatok elemzésé-
nek egyre hatékonyabb eszközei válnak közismertté (Nijkamp–Leitner–Wrigley 
1985). 

Először az MDS alapgondolatát és főbb alkalmazási területeit vázoljuk röviden, 
majd a módszer illusztrálására ismertetünk egy nagyobb empirikus vizsgálatból 
származó néhány olyan részeredményt, amely 22 megyei jogú (Budapest nélküli) 
magyar várost hasonlít össze 1996-os adatok alapján. A számítógépes futtatásokat 
az SPSS 8.0 programcsomaggal készítettük a JATE Regionális és Alkalmazott 
Gazdaságtani Tanszékén. 

Az MDS módszerek kifejlesztésére az első lépéseket Richardson, valamint G. 
Young és Householder tették meg a harmincas években. Igazi fellendülést a számí-
tástechnikai háttér fejlődése hozott magával az ötvenes évek végétől, azóta számos 
könyv és tanulmány megjelent ezekről a módszerekről és alkalmazásaikról. A ma-
tematikai statisztikai alapokat tisztázó, illetve összefoglaló módszertani munkák 
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közül kiemelkednek Borg és Lingoes (1987), Kruskal és Wish (1978), Schiffman, 
Reynolds és Young (1981), Shepard, Romney és Nerlove (1972), valamint Young 
és Hamer (1987) könyvei, illetve Young és Harris (1997) programcsomag leírása. A 
magyar nyelven megjelent munkák közül Füstös L., Meszéna Gy. és Simonné Mo-
solygó N. (1997), valamint Füstös L. és Kovács E. (1989) könyvét, Telegdi L. 
(1986) és Mérő L. (1986) írását emeljük ki, amelyekre és egy korábbi tanulmá-
nyunkra (Lengyel 1996) nagymértékben támaszkodtunk áttekintésünkben. 

Az MDS alapgondolata 

A többváltozós statisztikai módszerek többsége egy adatmátrixból, egyetlen adat-
táblázatból indul ki, amelynek sorai a megfigyelési egységeket, oszlopai a mutató-
kat tartalmazzák. Tegyük fel, hogy empirikus vizsgálatunk során n számú objektu-
mot (megfigyelési egységet) m számú változóval (mutatóval) jellemzünk, ekkor az 
adatok egy n sorból és m oszlopból álló adattáblázatba rendezhetők. Az i-edik sor-
ban és j-edik oszlopban álló elem az i-edik objektum j-edik mutató szerinti értékét 
tartalmazza. Mivel mindegyik objektumra m számú adatunk van, ezért mindegyik 
objektumnak megfeleltethető egy pont az m-dimenziós térben, ahol egy dimenzió 
egy mutatónak felel meg. A vizsgált objektumok (megfigyelési egységek) lehetnek 
egyének, szervezetek, települések, régiók, időperiódusok stb. is. 

A megfigyelési egységek egydimenziós „skálázása”, egyetlen mérce szerinti 
megmérése klasszikus módszernek tekinthető, pl. a megyék felsorolása az egy la-
kosra jutó területi GDP alapján. A többdimenziós skálázás több skála egyidejű 
alkalmazását jelenti, általában két- vagy háromdimenziós (azaz többdimenziós) 
térben ábrázoljuk az objektumokat egy pontdiagram segítségével úgy, hogy az 
áttekinthetetlen és sokszor kezelhetetlen m-dimenziós tér helyett vesszük ezeket a 
redukált dimenziószámú tereket. Azaz úgy végezzük el az információsűrítést, hogy 
a sok mutató helyett leggyakrabban két vagy három új, „mesterséges” mutatót ho-
zunk létre (az SPSS ALSCAL rutinjánál maximum 6 lehet a redukált dimenzió-
szám). Ez a csökkentett dimenziószámú tér egyrészt kiindulópontja lehet további 
statisztikai vizsgálatoknak, másrészt két és három dimenzió esetén szemléletesen 
ábrázolja az objektumok egymáshoz viszonyított helyzetét. Úgy is felfogható az 
MDS, hogy az eredeti m-dimenziós pontkonfigurációnak létrehozzuk olyan, pl. 
kétdimenziós vetületét, amely az eredeti kapcsolatokat jól érzékelteti, azaz távol-
ságtartó vetület. 

Az MDS nem a mutatók eredeti értékeit, nem az adattáblázatot használja – lehet, 
hogy nem is ismertek az eredeti adatok, sőt az m-re, a dimenziószámra nincs is 
szükség –, hanem csak közvetett információkat vesz figyelembe. Ezek az informá-
ciók vonatkozhatnak az objektumok között valamilyen módon megmért különböző-
ségekre, eltérésekre, de ellenkezőleg, a köztük levő hasonlóságokra is. Az így előál-
ló „közelségek” adódhatnak pl. számszerű mérési eredményekből (gazdasági ada-
tokból, statisztikai jelentésekből stb.) vagy szakértői ítéletek, egyéni vélemények 
aggregálásából is. Az MDS az objektumok páronkénti különbözőségeit vagy hason-
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lóságait kifejező n x n -es mátrixból (amely szimmetrikus, így elég a főátló alatti 
értékeket megadni), az ún. különbözőségek mátrixából (másképpen hasonlóság, 
avagy távolság mátrixból) indul ki. Az MDS nemcsak az objektumok, hanem a 
mutatók egymáshoz való viszonyát is vizsgálhatja. A programcsomagok általában 
elfogadják az eredeti n x m -es adattáblázatot is, amiből az MDS első lépésben ki-
számolja a különbözőségek mátrixát (több esetben a kiinduló különbözőség nem 
más, mint a két m-dimenziós pont közötti euklideszi távolság). 

Az MDS alapfeladata: a rendelkezésre álló különbözőségek mátrixa alapján ho-
gyan lehet a megfigyelési egységeket egy redukált dimenziószámú, általában két- 
vagy háromdimenziós térben pontszerűen úgy ábrázolni, hogy ez a geometriai ábra 
(pontdiagram) visszatükrözze az objektumok eredeti viszonyait. Vagyis az  
m-dimenziós térben egymáshoz hasonló objektumok közel helyezkedjenek el egy-
máshoz a redukált térben is, míg a nagyon különbözőek távol. Ez az ábra érzékelteti 
az objektumok egymás közötti viszonyát, áttekinthetővé teszi a struktúrát és előse-
gítheti a rejtett összefüggések tisztázását. Az MDS alapfeladata másképp megfo-
galmazva: hogyan lehet az alacsony dimenziószámú euklideszi térben n darab pon-
tot úgy megadni, hogy a megfelelő pontok közötti távolságok minél kevésbé térje-
nek el az objektumok között meglevő eredeti különbözőségektől vagy hasonlósá-
goktól. Azaz a pontok közötti távolságok monoton függvényei legyenek az objek-
tumok közötti eredeti különbözőségeknek. 

Az MDS-módszereknél a számítás első lépése a hasonlóságok vagy különbözősé-
gek számszerűsítése, azaz átalakítása valamilyen meggondolás alapján távolságok-
ká. Jelölje a δij  az i-edik és a j-edik, δkl  pedig a k-adik és az l-edik objektum kö-

zött a számszerűsített „közelségek”, hasonlóságok (a szimmetria miatt δ δij ji= ) 

nem negatív értékét. Jelölje továbbá dij és dkl a megfelelő objektumokhoz rendelt 
alacsonydimenziós pontok közötti távolságot. Nem-metrikus módszernek nevezzük 
az ún. gyenge monotonitási kritériumot teljesítő eljárásokat, ha δ δij kl< , akkor 

d dij kl≤ , amikor a különbözőségeket ordinális skálán mérjük. Ha a δ  különböző-

ségeket függvényszerűen feleltetjük meg a d távolságoknak, azaz d f= ( )δ , 
akkor metrikus MDS-ről beszélünk és a különbözőségeket intervallum- vagy arány-
skálán adjuk meg. 

Az MDS módszerek részletes leírására nem térünk ki, az alapgondolatot az egy 
különbözőségi mátrixot használó metrikus CMDS (classical MDS) segítségével 
mutatjuk be. A CMDS-modellben euklideszi távolságot használunk az i-edik és a  
j-edik objektumoknak megfeleltetett pontok közötti eltérésre, r mutatja a redukált 
dimenziószámot (általában r = 2  vagy r = 3). 

( )d x xij ia ja
a

r

= −
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

=
∑

2

1

1
2

, 

ahol xia  az i-edik, x ja  pedig a j-edik pont koordinátája az a dimenzión. 
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Az eredeti különbözőségek és a redukált térben mért távolságok közötti tökéletes 
megegyezés ritkán fordul elő, ezért definiálnunk kell egy mutatót az illeszkedés és a 
közelítés jóságának, pontosságának mérésére. Az egyik leggyakrabban használt 
illeszkedési mutató a Kruskal-féle S-mutató (stress of configuration), amellyel az 
eltéréseket mérjük és amelynek minimalizálására törekszünk: 
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ahol f ij( )δ  a különbözőségeknek megfeleltetett monoton leképezés, vagyis 

bármely δ δij kl>  esetén f fij kl( ) ( )δ δ> . Minél kisebb az S értéke, annál jobb a 

redukált térben található konfiguráció és az f függvény illeszkedése az adatrendszer-
re. Az S nem más, mint az összesített négyzetes eltérések (hibák) viszonyítása a 
távolságok négyzetösszegéhez. Ha tökéletes az eredeti különbözőségek és az ábrá-
zolt pontok között a megfelelés, akkor az S értéke nulla. Általában S ≤ 0 1,  értéket 
szokás jónak tartani, a 0 1 0 2, ,< ≤S  értéket még elfogadhatónak, ennél nagyobb 
értéknél célszerű magasabb dimenziószámra áttérni. 

Az S-mutató minimalizálására több, általában heurisztikus algoritmust dolgoztak 
ki, amelyek egy megfelelően megadott kezdeti konfigurációból (azaz bizonyos 
kezdeti x értékek táblázatából) kiindulva iterációval keresik meg az olyan pontokat, 
amelyek mellett S értéke minimális. Pl. egy iterációs lépésben először az x értékek 
alapján meghatározzák a d távolságokat, majd előállítják az f ( )δ  értékeket, ame-
lyek segítségével az S értéke kiszámolható. Ezután az eljárás olyan x értékeket 
keres (általában gradiens módszert felhasználva), amelyek jobban illeszked-
nek f ( )δ -hoz, ezen x értékeket normalizálja és következik az újabb iterációs lépés. 
Az iteráció addig folytatódik, amíg S értéke adott korlát alá kerül vagy nem, illetve 
elhanyagolható mértékben csökken. 

A programcsomagok mindig közlik az n x r méretű eredménymátrixot, amelynek 
oszlopaiban az objektumok értékei szerepelnek az új (redukált számú) dimenziók 
szerint. Az új mesterséges dimenziókat több esetben nehezen tudjuk értelmezni, 
hasonlatosan a faktoranalízissel nyert faktorokhoz. Az MDS-nél az új dimenziók-
nak elnevezést és értelmezést az új dimenziók és az eredeti mutatók (eredeti dimen-
ziók) közötti páronkénti lineáris korrelációs együtthatók alapján, illetve többválto-
zós regressziószámítással adhatunk. 

A szakirodalomban sok MDS eljárás leírása található (Füstös–Kovács 1989; Füs-
tös–Meszéna–Simonné M. 1997). Úgy tűnik, hogy a társadalomtudományi vizsgála-
tok rendkívül változatos céljai, eltérő kiinduló feltételei, más-más „puhaságú” in-
formációi olyan speciális matematikai modellek kidolgozását igénylik, amelyek 
számítógépes mennyiségi elemzéséhez, a hasonlóságtartó alacsonydimenziós vetü-
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letek megkonstruálásához több esetben egyedi algoritmusokat kell kidolgozni. 
Megemlítjük a súlyozott MDS-t (WMDS – weighted MDS), másképpen 
INDSCAL-modellt, amely egyidejűleg már több különbözőségi mátrixot képes 
feldolgozni (pl. több személyt kérdeznek meg, minden személy válaszainak megfe-
lel egy különbözőségi mátrix). Az SPSS 8.0 programcsomag ötféle MDS eljárást 
használ, mindegyiken belül többféle távolságmértéket és skálát lehet definiálni 
(Young–Harris 1997). 

Az MDS kapcsolata más módszerekhez és néhány alkalmazási területe 

Az MDS alapproblémájának és kapcsolódó feladatainak, valamint gyakrabban 
alkalmazott eljárásainak rövid ismertetése után óhatatlanul felmerül az a kérdés, 
hogyan viszonyulnak ezek az eljárások a többváltozós statisztika egyéb módszerei-
hez? Különös tekintettel a regionális vizsgálatok során oly nagy szeretettel alkalma-
zott faktor- és klaszteranalízisre. 

Faktoranalízisnél és az MDS módszereknél, mint az alakfelismeréshez sorolható 
alapvető eljárásoknál ugyanaz a fő cél: egy olyan minimális dimenziószámú teret 
találni, ahol az áttekinthetőségből, a dimenziószám csökkenéséből származó előny 
még kiegyenlíti az információveszteségből származó hátrányokat. A faktoranalízis 
során minimalizáljuk a faktorszámot és maximalizáljuk a kommunalitásokat, míg az 
MDS-nél az illeszkedést mérő S-mutató minimalizálására törekszünk. Az MDS-nél 
a különbözőségek mátrixából indulunk ki, míg faktoranalízisnél a megfigyelések 
korrelációs mátrixából (nyilván a korreláció felfogható bizonyos értelemben külön-
bözőségi mértéknek is). 

A módszerek közös gyökerű alapgondolatai ellenére jelentős különbségek is van-
nak közöttük, mivel a faktoranalízis, mint kemény módszer csak jóval szigorúbb 
feltételek fennállása esetén alkalmazható. Faktoranalízisnél elvárás, hogy a mutatók 
(változók) mérése intervallum- vagy arányskálán történjen, a megfigyelési egysé-
gek száma haladja meg a változókét (legalább kétszeresen), a változók lehetőleg 
normális eloszlásúak legyenek (vagy a megfigyelési egységek száma a százat halad-
ja meg, ún. nagy mintánk legyen), a változók között legyenek sztochasztikus (nem 
lehet korrelálatlan a mutatórendszer), de ne legyenek determinisztikus (lineáris 
függvényszerű) kapcsolatok, a mutatók nem lehetnek adathiányosak stb. (Sikos 
1984). Ha a változók között nemlineáris kapcsolatok vannak, akkor a faktoranalízis 
felhasználásával nem jutunk előrébb, túl nagy lesz a faktorok száma. 

A klaszteranalízis és az MDS alapfeladata is hasonló: a rejtett struktúra felismeré-
se. Azonban a megoldási eljárásaik már különbözőek, amíg a klaszteranalízis során 
ugyanabból az eredeti adattáblázatból változatlan dimenziószám mellett állapítjuk 
meg az objektumok relatíve homogén részsokaságait (a klasztereket), addig MDS 
esetén különbözőségi mérőszámokból a dimenziószám csökkenése mellett kapunk 
egy pontábrát, amely az összefüggéseket szemlélteti. Másképpen fogalmazva a 
módszerek eltérő alapállását: a klaszterezés során többváltozós vagy különbözőségi 
adatokból állítunk elő csoportosított adatokat, az MDS-nél különbözőségi adatokból 
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többváltozósokat. Azaz a két módszer nagymértékben eltérő felfogást, másmilyen 
alapállást képvisel. Klaszterezés esetén homogénnek feltételezett csoportokat ka-
punk, de a csoportokon belüli hasonlóságokról és a csoportok közötti eltérésekről 
csak kevés információnk van. MDS alkalmazásakor nem kapunk csoportokat, ha-
nem az objektumok térbeli reprezentációját, amelyből csak felsejlenek az esetleges 
klaszterek. 

Az MDS mint módszertani eszköz alkalmazása szerteágazó lehet, a többi mód-
szerhez viszonyítva előnyei közé sorolható: 

– kevés megfigyelési egység és sok mutató esetén is alkalmazható, 
– alacsony mérési szintű adatokból történő információsűrítésre is alkalmas, azaz 

ordinális skálán mért adatokból intervallumszintű mutatókat (dimenziókat) ké-
szít, 

– rosszul strukturált adathalmaz elemzése is elvégezhető vele, 
– bármely adattömeg előzetes elemzésével adalékok nyerhetők a kutatás hipotézi-

sének felállításához, avagy pontosításához, a mutatók és megfigyelési egységek 
körének módosításához, 

– robusztus módszer, azaz kevésbé érzékeny az adatbázisban levő mérési hibákra, 
esetleges adathiányokra, 

– az összefüggéseket áttekinthető formában, pontdiagramon szemlélteti. 

A három módszercsalád kapcsolatát röviden áttekintve is megállapítható (beleért-
ve a többi rokonítható többváltozós eljárást is), hogy alkalmazhatósági területükön 
jelentős átfedések találhatók. Felhasználásuk elsősorban a megoldandó problémától, 
a rendelkezésre álló adatoktól, mérhetőségüktől, a kérdésfeltevéstől függ, de sok 
esetben párhuzamos, avagy egymást követő alkalmazásuk is hasznos információkat 
hozhat a felszínre. Gyakori, hogy az MDS-sel csökkentjük sokváltozós adattömeg-
nél a dimenziók számát, és ezekre az új dimenziókra (mint új változókra) végzünk 
faktoranalízist, illetve klaszterezést. Ha először klaszterezést végzünk, akkor a szo-
kásosan alkalmazott dendrogram mellett a klaszterek egymás közötti viszonyát 
bemutató térbeli ábrát is kaphatunk, amennyiben a klaszterekre alkalmazzuk az 
MDS-t. Faktoranalízis után a faktorok, mint új dimenziók által kifeszített térben 
csak két (esetleg három) faktor esetén ábrázolhatjuk az objektumokat, így a szem-
léltetésnél a többi faktor információtartalma figyelmen kívül marad, ezért ha a fak-
torok száma magas, akkor MDS-t végezve nyerhetünk egy áttekinthető, az összes 
faktorból információt nyerő kétdimenziós ábrát. A módszerek párhuzamos alkalma-
zására mutat példát a területi kutatásokban Nijkamp (1988) infrastruktúra vizsgála-
ta, ahol klaszteranalízist, MDS-t és főkomponens-elemzést is végzett egyidejűleg, 
illetve Forgácsné Kovács E. (1991) városstruktúra elemzése. 

A területi kutatások szinte mindegyik témájában felhasználható az MDS valame-
lyik eljárása, ahol nagy adattömegeket elemzünk. Az MDS alkalmazhatósága kissé 
egyoldalúan úgy is felfogható: ez a „varázsszer” mindenütt javallott, ahol a 
klaszter- vagy faktoranalízis, mint hazánkban oly közkedvelt módszerek alkalmazá-
sa iránt felmerül az igény: így a települések, régiók valamilyen szempontú tipizálá-
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sakor, fejlettségük, elmaradottságuk, ellátottságuk stb. vizsgálatakor (Enyedi 1983; 
Nemes Nagy 1988).  

Az MDS-ről és a különböző geográfiai, kartográfiai, természetföldrajzi stb. al-
kalmazásairól jó összefoglalást nyújt Wrigley és Bennett (1981) által szerkesztett, a 
mennyiségi elemzések földrajzi kutatásokban használt módszereit összegző kézi-
könyv. Ebből a könyvből Gatrell tanulmánya emelhető ki, amely az MDS eljárások 
területi kutatásokban való alkalmazásait tekinti át. A tér és távolság lényegét és 
viszonyát elemezve az MDS alkalmazásaira bőséges szakirodalmi hivatkozásokkal 
alátámasztva 6 tématerületet adott meg, ezt a csoportosítást vette alapul Wilson és 
Bennett is a társadalomföldrajz matematikai módszereinek tárgyalásánál (1985): 

1. Az első csoportba (cognitive space) sorolta azokat a pszichológiához, szocioló-
giához kapcsolódó területi kutatásokat, amelyek az egyének, a szubjektum érzé-
keléseit vizsgálják a környezetről, fizikai térről, távolságokról stb. 

2. A második csoportba (time space) az elérhetőség, a megközelíthetőség válto-
zásával, a közlekedési helyzet eltérő időpontú vizsgálatával foglalkozó ered-
mények kerültek. 

3. A harmadik csoportot (cost space) a megközelíthetőség költségeinek térbeli 
alakulását bemutató próbálkozások alkotják. Az időbeli elérhetőség, illetve a 
költség alapján megkonstruált „térképek” eltérnek egymástól, időbeli változá-
suk is más-más. 

4. A negyedik csoportba (applications in historical geography) az archeológiai és 
történettudományi alkalmazások (pl. egyházi adatok alapján a házasodási szo-
kások területisége és változásuk 1600 és 1850 között) tartoznak. 

5. Az ötödik csoportba (biogeographical spaces) kerültek a flóra és fauna területi 
változásait, terjedését, kapcsolatait (pl. a csendes-óceáni szigetvilágban) mo-
dellező munkák. 

6. A hatodik csoport (movement spaces) a legterjedelmesebb, ahová a területi 
kapcsolatok rendszerével, szerkezetével, a migrációval, az információ áramlá-
sával stb. foglalkozó tanulmányok sorolódtak. 

Az MDS kidolgozását – mint említettük – főleg a pszichológiai és szociológiai 
vizsgálatok korrektül nehezen számszerűsíthető adattömegeinek elemzése hívta 
életre. Hazánkban a területi kutatások közül elsősorban a társadalomtudományok-
hoz kötődő vizsgálatok azok, ahol az MDS eljárások alkalmazása a legtöbb ered-
ménnyel kecsegtet. Ott, ahol a vizsgálatok anyaga főleg kérdőívek, interjúk, szakér-
tői vélemények, becslések stb. segítségével előállítható puha adatokból áll. Több 
hazai kísérlet és próbálkozás is történt az MDS társadalomtudományi alkalmazásá-
ra, példaként említhetők: 

– Az értékszociológiai kutatások, ahol a cél- és eszközértékeket kellett a szemé-
lyeknek sorbarendezni, tehát ordinális skálából számolt hasonlóság az MDS el-
járás inputja, különböző társadalmi csoportokat és rétegeket vizsgáltak, köztük 
települések: falu, kisváros, nagyváros és Budapest szerinti bontásban (Füstös–
Meszéna–Simonné M. 1997). 
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– A társadalom értékstruktúrájának vizsgálatakor 32 alapértékből kellett a kísér-
letben résztvevőknek tízet kiválasztani, majd különböző hasonlósági mutatók 
szerint is alkalmazták az MDS-t az értékek közötti viszonyok tisztázására  
(Füstös–Kovács 1989). Az alapértékek terének kétdimenziós ábrázolásán a fak-
tor- és klaszteranalízissel kapott csoportok közötti kapcsolatok is feltárhatók. 

– A társadalom tagoltságának vizsgálatakor a klaszteranalízis eredményeként ka-
pott 12 státuscsoport közötti viszonyokat tárták fel, ahol a különböző városias és 
falusias csoportok igen sokatmondóan elkülönültek (Kolosi 1987). 

– Megemlíthető még a munkához kötődő szempontok (a megadott szempontokat 
1-től 5-ig terjedő skálán kellett osztályozni), illetve a foglalkozási kategóriák kö-
zötti mobilitás vizsgálata (Nagy 1984). Mindkét vizsgálatnál a területi kutatá-
sokban is igen értékes információkat hoztak felszínre.  

– Vállalatok 18 gazdasági mutatón alapuló értékelésénél a vizuális ábrázolást, a 
nemlineáris összefüggések feltárását és szakértőket bevonva komplex értékelést 
is végeztek különböző MDS eljárások segítségével (Chikán–Füstös–Paprika 
1984). 

A társadalomtudományi elemzések mellett az MDS másik kiemelt területi alkal-
mazása hazánkban a települések, kistérségek, régiók tipizálásához, fejlettségének 
vizsgálatához kötődhet: 

– A már említett holland példában az infrastruktúra különböző kategóriáinak hatá-
sát mutatták be a 11 tartomány fejlődésére, ahol MDS-sel elemezték a régiók és 
az infrastruktúra egyes ágazatai közötti kapcsolatrendszert, és kétdimenziós áb-
rán mutatták be két időpontra az összefüggéseket (Nijkamp 1988). 

– A nemzetek közötti különbségek vizsgálatára több kísérlet is történt, jellemző, 
hogy a szubjektumtól (pl. politikai szemlélet, az ismeretek, a személy neme stb.) 
is függnek a hasonlóságok (Shepard–Romney–Nerlove 1972). 

– Egy másik vizsgálat során is kétdimenziós pontdiagramon ábrázolták az orszá-
gokat társadalmi–gazdasági fejlettségük szerint, ahol 51 mutatót (köztük társa-
dalmi és gazdasági indikátorokat is) vettek figyelembe (Forgácsné K. 1984; 
Füstös–Meszéna–Simonné M. 1997). 

– Figyelemre méltó a városstruktúra egyik vizsgálata, városokon belül a városré-
szek, övezetek elemzése, és a különböző statisztikai módszerekkel, faktor- és 
klaszteranalízissel, valamint MDS-sel kapott eredmények összevetése 
(Forgácsné K. 1991). 

Napjainkban a települések, fejlesztési kistérségek, megyék és régiók a település- 
és területfejlesztési koncepciók, stratégiai programok és marketingtervek készítése-
kor különböző kiinduló modelleket vesznek alapul, amelyek mindegyikénél célra-
vezető lehet valamelyik MDS eljárás alkalmazása a döntéselőkészítés időszakában 
(Rechnitzer 1995). A két leggyakoribb modell: 

1. SWOT analízis során, amikor a stratégiai tervezés erős és gyenge pontjait, a 
környezeti lehetőségeket és veszélyeket elemzik, akkor az MDS alkalmazható 
egyrészt a megfogalmazott ötletek megítéléséhez, viszonyaik tisztázásához 
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(értékszociológiai és -struktúra vizsgálat), másrészt a döntéshozók által rang-
sorolt tényezők súlyozásához és térbeli megjelenítéséhez (WMDS-sel). 

2. Porter-féle modell esetén a térség versenyképességét egy rombusz négy sarká-
val jellemezzük, a sarkok: a termelési tényezőkkel való ellátottság, a keresleti 
viszonyok (a fizetőképes kereslet szerkezete, mennyisége), a beszállítói és 
iparági kapcsolódások (együttműködések), valamint a vállalati stratégiák ha-
tékonysága (konkurenciaviszonyok) és az ágazati struktúra (Korompai 1995). 
A modell alkalmazásakor szintén a fogalmak megítélését vizsgálhatjuk MDS-
sel, valamint összegezhetjük a döntéshozók véleményét a négy sarkot alkotó 
tényezőkről. 

Megyei jogú városok vizsgálata többdimenziós skálázással 

Az MDS alkalmazására egy példát mutatunk be, amely a 22 megyei jogú város 
hasonlóságát vizsgálja fejlettségi színvonaluk és fejlődési jellemzőik alapján. A fő 
kérdés az volt, hogy a főbb demográfiai és foglalkoztatottsági, infrastrukturális és 
gazdasági mutatókat tekintve mely városok és mennyire hasonlítanak egymásra. A 
megyei jogú városok közé nem vettük Budapestet, mivel jelentősen torzította volna 
az összefüggéseket. 

A mutatórendszer kialakításánál döntően a területfejlesztés kedvezményezett tér-
ségeinek és településeinek lehatárolására alkalmazott mutatókat vettük figyelembe, 
amelyek a hazai információs rendszer sajátosságain, nemzetközi tapasztalatokon és 
EU-ajánlásokon alapulnak (30/1997. sz. OGY. határozat; Faluvégi 1998). A muta-
tók körét a városi jellegzetességekre tekintettel kibővítettük, főleg a KSH 1996-os 
Területi Statisztikai Évkönyvének adatait felhasználva. A mutatók egy része 1996-
ra vonatkozó (stock típusú) keresztmetszeti adat, másik része az 1990–96 (bizonyos 
esetekben 1993–96) közötti változásokat, folyamatokat leíró (flow típusú) adat. 

A mutatók az alábbiak, dőlt betűvel a flow típusú mutatókat emeltük ki: 
A) Demográfiai és foglalkoztatottsági mutatók 

1. Népsűrűség, fő/km2, 1996 
2. Lakónépesség változása, %, 1996/90 
3. A 0–14 évesek aránya a lakónépességből, %, 1990 
4. A 60– évesek aránya a lakónépességből, %, 1990 
5. Vitalitási index (18–39 évesek aránya a 18–59 korosztályban), %, 1990 
6. Vándorlási különbözet éves átlaga 1990–96 között, % 
7. Aktív keresőkből a max. 8 osztályt végzettek aránya, %, 1990 
8. Aktív keresőkből a középfokú végzettségűek aránya, %, 1990 
9. Aktív keresőkből a felsőfokú végzettségűek aránya, %, 1990 
10. Aktív keresőkből a szellemi foglalkozásúak aránya, %, 1990 
11. A nem anyagi ágakban foglalkoztatott diplomások aránya az aktív felsőfo-

kú végzettségűekhez viszonyítva, %, 1990 
12. Angolul és németül tudók aránya, %, 1990 
13. Az ipari alkalmazottak 100 lakosra jutó száma, fő, 1996 
14. Az ipari foglalkoztatottak számának változása, %, 1996/90 
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15. Munkanélküliek aránya, %, 1996 
16. Tartósan munkanélküliek aránya, %, 1996 
17. Tartósan munkanélküliek arányának változása, %, 1996/94 
18. Felsőfokú tanintézetben nappalin tanulók aránya a lakónépességből, 1996 

B) A lakossági infrastruktúra mutatói 
19. 100 lakásra jutó lakónépesség, fő, 1996 
20. 100 lakásra jutó lakónépesség változása, %, 1996/90 
21. Lakásállomány változása, %, 1996/90 
22. Az 1990–96 között épült lakások aránya, %, 1996 
23. Hálózati gázellátásba bekapcsolt lakások aránya, %, 1996 
24. Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, %, 1996 
25. Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, %, 

1996 
26. 100 lakosra jutó működő kórházi ágyak száma, db, 1996 
27. 1000 lakosra jutó távbeszélő-fővonal, db, 1996 
28. A távbeszélő-fővonalak számának változása, %, 1996/93 
29. Belterületi utakból a burkoltak aránya, %, 1996 
30. 1000 lakosra jutó személygépkocsi, db, 1996 
31. 1000 lakosra jutó személygépkocsi számának változása, %, 1996/93 

C) Gazdasági és egyéb mutatók 
32. 100 lakosra jutó működő jogi személyiségű vállalkozás, db, 1996 
33. Működő, jogi személyiségű vállalkozások számának változása, %, 1996/93 
34. 100 lakosra jutó működő jogi személyiség nélküli vállalkozás, db, 1996 
35. Működő, jogi személyiség nélküli vállalkozások számának változása, %, 

1996/93 
36. 100 lakosra jutó működő egyéni vállalkozás, db, 1996  
37. Szállodai ágyszám változása, %, 1996/90 
38. 100 lakosra jutó vendégéjszakák száma, db, 1996 
39. Vendégéjszakákból a külföldiek aránya, %, 1996 
40. 1 lakosra jutó SZJA adóalap, Ft, 1996 
41. 1 lakosra jutó SZJA adóalap változása, %, 1996/93 
42. 1 lakosra jutó tárgyi eszközök értéke az iparban, M Ft, 1996 
43. 1 ipari alkalmazottra jutó eszközérték, M Ft, 1996 
44. 1 ipari alkalmazottra jutó eszközérték változása, %, 1996/90 
45. 1 ipari alkalmazottra jutó beruházás 1994–1996 között, M Ft 
46. 1 lakosra jutó összes beruházás 1994–96 között, M Ft 
47. 100 működő jogi személyiségű vállalkozásra jutó bankfiók, db, 1996 
48. Bankfiókok számának változása, %, 1996/91 
49. 100 működő vállalkozásra jutó számítógépes szerver, db, 1997 
50. Budapest elérhetősége közúton (autópálya 120 km/óra, egyéb út 60 

km/óra), óra, 1996 
 

A fenti 50 mutatóra 22 város esetén faktoranalízist nem célszerű használni, ezért 
csak klaszterezés és MDS jöhet szóba. Az SPSS 8.0 programcsomagban levő 
ALSCAL rutint lefuttatva, a változókat standardizálva, euklideszi távolságfügg-
vényt, ordinális skálát és nem-metrikus CMDS-t használva kaptuk a 22 város egy-
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máshoz viszonyított helyzetét (hasonlóságát, különbözőségét, közelségét stb.) ábrá-
zoló kétdimenziós pontdiagramot (1. ábra). Az illeszkedést jelző S-mutató értéke 
0,17 volt, ami még elfogadható. Ezen a kétdimenziós pontdiagramon a mutatórend-
szer szerint hasonló városok egymáshoz közel, míg a különbözőek egymástól távol 
találhatók. 

Az 1. ábra x-tengelye (dimension 1) a működő jogi személyiségű vállalkozások és 
az egyéni vállalkozások sűrűségével, a felsőfokú végzettségűek arányával, a lakás-
építések dinamikájával van szoros pozitív kapcsolatban, míg a maximum 8 osztályt 
végzett aktív keresők arányával erős negatív korrelációt mutat. Az y-tengely 
(dimension 2) az SZJA adóalap és az összberuházások egy lakosra jutó értékével 
van erős pozitív kapcsolatban, a munkanélküliséggel pedig szoros negatív kapcso-
latban. Természetesen az 50 mutató mindegyikének van szerepe a kétdimenziós 
vetület struktúrájának kialakulásában, de nyilván a nagyobb szóródású mutatók 
jobban differenciálják a városokat. 

Többféle értelmezése adható az így kifeszített síknak, amely döntően a munkaerő 
felkészültsége és vállalkozási készsége, valamint a jövedelmek és a beruházások 
nagysága szerint differenciálja a városokat, ami így együtt felfogható a gazdasági 
potenciál (munkaerő, tőke, vállalkozási készség) differenciált városi megjelenésé-
nek is. 

1. ÁBRA 
Megyei jogú városok hasonlósága gazdasági potenciáljuk szerint (1996) 
(Similarity of Towns of County Rank by Their Economic Potential, 1996) 
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Az ábrán az x-tengely felett (pozitív y-értékkel) csak a Dunaújváros–Nagykanizsa 
vonaltól, másképpen a Budapest–Balaton tengelytől északra, a Dunántúl északnyu-
gati részén levő városok szerepelnek, amelyek napjaink közismerten „sikeres” vá-
rosai (Pécs torzítja némileg ezt a sémát). Azaz Északnyugat-Magyarország, az M1-
es és az M7-es autópályák térsége, a külföldi piacok és nagyvárosok (EU országok, 
Bécs), valamint a belföldi gazdasági, politikai és hatalmi központ (Budapest) felé jó 
közlekedési kapcsolatokkal rendelkező térség városai elkülönülnek a többitől. De 
ezek a városok is két csoportba sorolhatók, a „teljes gazdasági potenciállal”: magas 
jövedelemmel és lakásépítéssel, kiemelkedő beruházási hányaddal, jól képzett 
munkaerővel, erős vállalkozói aktivitással rendelkező városokra, valamint „részle-
ges gazdasági potenciállal” rendelkezőkre, ahol a jelentős jövedelmek és a magas 
beruházási hányad kisebb vállalkozói aktivitással, kevésbé képzett munkaerővel 
párosul. Az előbbi csoportba Székesfehérvár, Győr, Sopron, Szombathely, Veszprém, 
Zalaegerszeg és Pécs tartozik, míg az utóbbiba Dunaújváros, Tatabánya és Nagykani-
zsa. 

Az MDS is kimutatta, hogy napjaink Magyarországán a városok elhelyezkedése, 
elérhetősége határozza meg gazdaságukat. Nagy egyetemi városaink kevésbé prospe-
rálnak: Miskolc, Debrecen és Szeged hiába rendelkezik viszonylag jól képzett mun-
kaerővel, ha a piac, az üzleti élet ezt nem méltányolja, ha nem erre van szüksége, 
vagy gyenge az elérhetősége, nem megbízható, nem kiszámítható közlekedési kapcso-
latokkal rendelkezik. 

Szintén jól elkülönülnek a különböző válságjelekkel küszködő (Nyíregyháza, Salgó-
tarján, Miskolc), illetve a sajátos fejlődésű városok (Dunaújváros, Hódmezővásár-
hely, Tatabánya) is. Úgy tűnik, hogy a nagyobb magyar városokat tekintve a gazda-
sági fejlődés erős területi egyenlőtlenségeket alakított ki, amint azt korábbi vizsgá-
latok is előrevetítették (Rechnitzer 1993; Enyedi 1996). 

A fenti 50 mutatóra végeztünk hierarchikus klaszterelemzést is centroid-módszert 
használva, azonban az egyedi (egyelemű) klaszterek száma mindvégig magas volt, 
nehezen értelmezhető típusok alakultak ki, ami érthető az 1. ábrára tekintve.  

Az adathalmazt felhasználva több futtatást végeztünk, tesztelve a mutatók körét, jel-
lemzőiket, az MDS eljárások paramétereit stb. Különösen a közelmúltban lezajlott 
változásokra, a területi folyamatok erősségére, gyorsaságára voltunk kíváncsiak, 
mennyire differenciálta a városokat 1990 után a piacgazdaság kialakulása, önmaguk-
hoz viszonyítva mekkora volt a változás. A mutatók között dőlt betűvel jelöltük az 
időbeli, dinamikus változások vizsgálatánál alapul vett 17 mutatót.  

A fejlődési ütem alapján már árnyaltabbá vált a városok hasonlósága (2. ábra). 
Nyilván szoros kapcsolat van az 1. és 2. ábra között, mivel a második esetben csak 
a mutatók egy szűkebb körére koncentráltunk.  

A 2. ábra x-tengelye (dimension 1) az egy lakosra jutó SZJA adóalap, az 
összberuházás és az ipari beruházás növekedésével mozog együtt, míg az y-tengely 
(dimension 2) a lakásállomány változásával és a nem jogi személyiségű cégek szá-
mának alakulásával van erős pozitív korrelációban. Így az utóbbi néhány év válto-
zásai közül főleg az anyagi javak, egyrészt a jövedelmek és a beruházások, másrészt 
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a lakásállomány (mint lakossági beruházás) növekedése differenciálják döntően a 
városokat. Így ez az ábra a jövedelmek és az anyagi javak terének is felfogható, az 
x-tengely a jövedelem és a vállalkozói tőke, az y-tengely a lakossági tőke (lakásva-
gyon) változási ütemében, dinamizmusában megmutatkozó különbségeket jelzi. 

2. ÁBRA 
Megyei jogú városok hasonlósága dinamizmusuk szerint 
(Similarity of Towns of County Rank by Their Dynamism) 
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Forrás: saját számítás. 

 

A fejlődési ütemet alapul véve a területi egyenlőtlenségek kissé más képet 
mutatnak, habár ugyanúgy megfigyelhető az északnyugat-magyarországi városok 
elkülönülése, de a többi régió városai már keverten jelennek meg. Nyilvánvaló, hogy 
a „sikeres” dunántúli városok az elmúlt évek dinamizmusának is köszönhetik 
prosperáló gazdasági helyzetüket. Viszont a fejlődés ütemét tekintve két alföldi város 
(Kecskemét és Szolnok) is dinamizálódik. A városok szintén nem alkotnak homogén 
csoportokat, jól elkülönülnek az egyedi fejlődési pályán haladók (Dunaújváros, 
Tatabánya), valamint a válságtérségben levők (Miskolc, Salgótarján, Nyíregyháza). 

Az 1996-os színvonalat, a helyzetet, az állapotot jelző (stock típusú, az 50 mutató 
között nem dőlt betűvel szedett) 33 mutató differenciáló hatását is vizsgáltuk a 
megyei jogú városoknál (3. ábra). 
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3. ÁBRA 
Megyei jogú városok hasonlósága a munkaerő versenyképessége szerint 
(Similarity of Towns of County Rank by Competitiveness of Employment) 

Forrás: saját szerkesztés. 

Az x-tengellyel (dimension 1) a jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége, a felső-
fokú végzettségűek aránya, az angol és német nyelvtudás elterjedtsége, valamint a 
telefonok és autók fajlagos száma van erős pozitív, míg a legfeljebb 8 osztályt vég-
zettek aránya szoros negatív kapcsolatban. Az y-tengely (dimension 2) az egy lakos-
ra jutó SZJA adóalappal és ipari tárgyi eszközértékkel pozitív, míg a munkanélküli-
séggel negatív kapcsolatban áll. Ez az ábra nagyjából a munkaerő versenyképessé-
gét mutatja, mivel az x-tengely a munkaerő felkészültsége, a szükséges javak (tele-
fon, autó) és a komoly vállalkozások sűrűsége, míg az y-tengely a munkajövedel-
mek és munkanélküliség szerint differenciál. 

Az előző három ábrát összevetve kitűnik, hogy az északnyugat-magyarországi vá-
rosok mind a gazdasági potenciál pillanatnyi színvonalát, mind dinamizmusát tekintve 
elkülönülnek. Úgy tűnik, hogy a nagyvárosokban (Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen) 
a lehetőségek jórészt adottak a fejlődésre, de ezeknek a városoknak a gazdasága még 
nem dinamizálódott. 

Az 1996. évi vizsgálatot kiegészítettük az 1980. és az 1990. évi adatok többdimen-
ziós skálázásával. A célunk az időbeli összevetés volt, hogy melyik város melyikhez 
volt hasonló a két időpontban, a tíz év alatt hogyan változtak a pozícióik, és hogyan 
álltak a rendszerváltás elején. Törekedtünk az 1996. évi mutatórendszer alkalmazásá-
ra, de azt csak részben használhattuk az időbeli összehasonlításhoz, mivel alapvetően 
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megváltozott a gazdasági adatok köre (SZJA bevezetése, vállalkozási formák megje-
lenése, szocialista ipar megszűnése stb.). Az adatok döntő részét a népszámlálásokból 
nyertük, illetve a KSH évkönyvekből vettük.  

Az 1980. és az 1990. évi adatokra elvégzett vizsgálat mutatórendszere: 

A) Demográfiai és foglalkoztatottsági mutatók: 
1. Népsűrűség, fő/km2 
2. Lakónépesség változása, %, 1980/70 és 1990/80 
3. A 0–14 évesek aránya a lakónépességből, % 
4. A 60 – évesek aránya a lakónépességből, %  
5. Aktív keresők aránya a lakónépességből, % 
6. Aktív keresőkből a szocialista iparban foglalkoztatottak aránya, % 
7. Aktív keresőkből a középfokú végzettségűek aránya, % 
8. Aktív keresőkből a felsőfokú végzettségűek aránya, % 
9. Aktív keresőkből a szellemi foglalkozásúak aránya, % 
10. A nem anyagi ágakban foglalkoztatott diplomások aránya az aktív felsőfokú 

végzettségűekből, % 
11. Az általános iskolai tanulók aránya a lakónépességből, % 
12. A középiskolai tanulók aránya a lakónépességből, % 
13. Felsőfokú tanintézetben nappalin tanulók aránya a lakónépességhez viszonyít-

va, % 

B) A lakossági infrastruktúra mutatói: 

14. 100 lakásra jutó lakónépesség, fő 
15. Az újonnan épült lakások aránya, %, 1970–1980 és 1980–1990 között 
16. Nem magántulajdonú lakások aránya, % 
17. Hálózati gázellátásba bekapcsolt lakások aránya, % 
18. Vízvezetékkel ellátott lakások aránya, % 
19. Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, % 
20. Szemétgyűjtésbe bekapcsolt lakások aránya, % 
21. 100 lakosra jutó működő kórházi ágyak száma, db 

C) Gazdasági és egyéb mutatók 

22. 1 lakosra jutó állóeszközök bruttó értéke a szocialista iparban, M Ft 
23. A gépek, berendezések egy foglalkoztatottra jutó nettó értéke a szocialista 

iparban, M Ft 
24. 1 foglalkoztatottra jutó beruházás a szocialista iparban M Ft, 1976–80 és 

1986–90 között 
25. A szocialista iparban a gépek, berendezések elhasználódása, % 
26. Az egy telepre jutó foglalkoztatottak száma a szocialista iparban, fő 
27. Az egy telepre jutó nettó eszközérték a szocialista iparban, M Ft 
28. 1 lakosra jutó összes beruházás a nem anyagi ágakban, M Ft, 1976–80 és 

1986–90 között 
29. 100 lakosra jutó bolti alapterület, m2/fő 
30. 100 lakosra jutó vendéglátó-ipari alapterület, m2/fő 
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A 4. ábrán az x-tengellyel (dimension 1) a lakások felszereltsége áll nagyon erős 
negatív kapcsolatban (a vízellátottság, a közcsatornázottság, az újonnan épült laká-
sok és a szemétgyűjtésbe bekapcsolt lakások aránya), minél inkább jobbra van az 
ábrán egy város, annál rosszabb volt lakásállományának felszereltsége. Az  
y-tengely (dimension 2) a munkaerő végzettsége és összetétele szerint differenciál 
(a felsőfokú végzettségűek és a szellemi foglalkoztatottak aránya), erős pozitív 
kapcsolat figyelhető meg. Megjegyezzük, hogy a településtipológiai vizsgálatok 
többségénél is a lakásállomány szerinti eltérések döntőek voltak (Enyedi 1983). 

1980-ban az alföldi városok közül több hasonlított egymásra (Debrecen, Szeged, 
Kecskemét és Békéscsaba) a lakásállományukat tekintve, és elkülönültek az ipari 
központoktól, többek között az Alföld iparosodó városától (Szolnoktól). Megfi-
gyelhető, hogy az ipari centrumok (pl. Miskolc, Győr) hasonlítanak egymásra, és 
elkülönülnek az agrártérségek nagyvárosaitól. Területi különbségekről nem beszél-
hetünk, inkább az ágazati (ipari) jellemzők, valamint a városfejlődés sajátosságai 
dominálnak. A „bolygó” városok már ekkor is külön utakon „keringtek”, Dunaújvá-
ros és Hódmezővásárhely nagyon eltért a többi várostól. 

4. ÁBRA 
A megyei jogú városok hasonlósága 1980-ban 

(Similarity if Towns of County Rank, 1980) 
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Az 5. ábrán az x-tengellyel (dimension 1) az ipari mutatók vannak erős negatív 
korrelációban (az ipari telephelyek adatai, a szocialista ipar bruttó és nettó eszköz-
értékei, az ipari foglalkoztatottak aránya), azaz minél inkább balra van egy város, 
annál dominánsabb az ipara.  
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5. ÁBRA 
A megyei jogú városok hasonlósága 1990-ben 

(Similarity if Towns of County Rank, 1990) 
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Forrás: saját számítás. 

Az y-tengely (dimension 2) a lakosság korösszetétele (a 14 éven aluliak arányával 
pozitív, a 60 évnél idősebbekkel negatív korrelációban), valamint a munkaerő ösz-
szetétele (az aktív keresők, a felsőfokú végzettségűek és a szellemi foglalkozásúak 
arányával pozitív kapcsolatban) szerint differenciálja a városokat. 

Az ábrából kitűnik, hogy a városok az átlag körül jobban tömörülnek, mint  
1980-ban, azaz egyrészt lezajlott egy közeledési folyamat a nyolcvanas években  
(pl. Nyíregyháza esetében ez jól érzékelhető), másrészt 1990-ben a mi általunk 
használt mutatórendszer valószínűleg már csak részben mérte fel a gazdaság átala-
kulását. 1990-ben már megfigyelhetők a területi különbségekre visszavezethető 
jelenségek, az Alföldön az ipar hanyatlott, a lakosság elöregedett (illetve elköltö-
zött), az x-tengely fölött szinte csak napjaink sikeres városai találhatók. Azaz ezek-
ben a városokban megjelentek a fejlődés csírái, legalábbis a lakosság és a munkaerő 
összetétele kedvezőbb volt. Viszont az is szembetűnő, hogy a dunántúli városok 
ekkor szórtan helyezkednek el, alig hasonlítanak egymásra, nyilván még alig jelent 
meg a külföldi érdekeltségű tőke. 

Nyilvánvaló, hogy MDS-el a hasonlóságok alapján létrehozott pontdiagramok csak 
jelzésértékűek, egy-egy város koordinátáit nem szabad abszolutizálni, a városok pont-
jai csak a hasonlóságokat érzékeltetik. Továbbá a dimenziókat nehéz egyértelmű 
értelmezéssel ellátni, illetve a hasonlósági transzformációk csak nagyjából tükrözik az 
eredeti eltéréseket, nem pontos az illeszkedés sem. Ennek ellenére úgy véljük, hogy 
az MDS eredményei is megerősítik, illetve árnyaltabbá teszik a városok fejlődéséről 
közismert tényeket és a közvélekedéseket.  

Megjegyezzük, hogy az 1996-os adatbázison történt vizsgálatkor a 17 (dőlt betűvel 
jelzett) dinamikus mutatóra elvégeztünk egy főkomponens-elemzést is (habár kissé 
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nagy a mutatók száma), hat faktor (1-nél nagyobb sajátértékkel) magyarázta az infor-
mációtömeg 78%-át, az első faktor ebből 23%-ot. A hat faktorra, mint mutatóra 
MDS-t végezve a 2. ábrával szinte megegyező pontalakzat alakult ki. Klaszter-
analízist végeztünk mind a 33, mind a 17 mutató esetében is, az MDS ábrákkal meg-
egyezően jöttek ki triviális klaszterek, viszont mindig nagy maradt az egyelemű 
klaszterek száma. 

Módszertani szempontból meg kell jegyeznünk, hogy 
–  az MDS robusztus módszer, kevésbé érzékeny az adatbázisra, ennek ellenére a 

mutatók összeállítása nyilván döntően befolyásolta a városok hasonlósági vi-
szonyairól kapott eredményeket, 

–  bár a fajlagos adatok összemérhetővé tesznek városokat, de a „skálahozadé-
kot”, a méretgazdaságosságból adódó szempontokat nem adják vissza, ezért 
szükség esetén abszolút adatokat is használni kell (mint küszöböket, illetve ka-
tegóriákat), 

–  az ábrákból kiderül, hogy a városokat klaszterezni nem célszerű, mivel nagyon 
heterogén a sokaság, ezért inhomogén klaszterek lesznek, illetve sok egyedi, 
egynemű klaszter alakul ki, 

–  az MDS-t különböző paraméterekkel is lefuttattuk (a városok különbözőségére 
eltérő képleteket használhatunk, a felhasznált skálák is különbözőek stb.), 
mindig némiképp eltértek az ábrák, viszont az MDS javára kell írni, hogy az 
ábrák alapvető sajátosságai hasonlóak voltak. 

Összegzés 

Dolgozatunkban fel szerettük volna hívni a figyelmet a többváltozós statisztika 
egyik olyan módszercsaládjára, amelynek segítségével a kevésbé pontos, nehezen 
számszerűsíthető, esetleg becsült, avagy minőségi ismérvek is vizsgálhatók. Előnye 
továbbá az MDS-nek, hogy kétdimenziós ábrán is megjeleníthetők az eredmények, 
azaz térképszerűen szemléltethető a vizsgált adatrendszer struktúrája. A bemutatott 
városvizsgálat csak egyike, sőt valószínűleg nem is a legfontosabb alkalmazási 
területe az MDS területi kutatásokban történő felhasználásának, mégha módot adott 
érdekes következtetésekre is. Viszont az adatbázisok elérhetősége (pl. T-STAR, 
vagy a tervezett TeIR), a programcsomagok elterjedése lehetőséget ad a 
regionalisták számára is, hogy módszertani eszközöket is „bedobva” egyre árnyal-
tabb vizsgálatokat végezhessenek, hogy ne a módszertani „varázslásra” kelljen 
koncentrálni, hanem a valós folyamatokat visszaadó mutatókra és a széles körben 
hasznosítható elemzésekre, értékelésekre. 

Úgy tűnik, hogy napjainkban a döntéshozók idegenkednek a többváltozós mate-
matikai statisztikai módszerektől, pl. a területfejlesztésben a kedvezményezett sta-
tisztikai kistérségek lehatárolását elvégezték ugyan faktoranalízissel, illetve készült 
diszkriminancia-analízis is, de a végső lehatárolást hagyományos pontozásos eljárás 
után fogadta el az országgyűlés (Csatári 1996; Faluvégi 1995, 1998; 30/1997. sz. 
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OGY határozat). Ami részben magyarázható, mivel ezáltal mindenki által érthető és 
nyomon követhető egy-egy térség besorolása, míg a matematikai statisztikai mód-
szerekkel egyrészt általában több hasonló jóságú eredményt hozhatunk ki (faktorok 
rotálásával, vagy különböző klaszterezési eljárásokkal), másrészt a módszerek is-
meretének hiánya miatt a döntéshozók körében fellépő bizalmatlanság nehezen 
küszöbölhető ki. 
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30/1997. (IV. 18.) OGY. határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a 
kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről. 

MEASURING OF IMMEASURABLE?  
ANALYSIS OF TOWNS OF COUNTY RANK WITH 

MULTIDIMENSIONAL SCALING 

IMRE LENGYEL  

In my study I adopt the methodology of multidimensional scaling for analysing 
the disparity between Hungarian towns. I analyse all the 22 towns of county rank, 
have more than 50 thousand inhabitants (except of Budapest). The difference be-
tween development levels of towns is analysed by 50 indicators based on data of 
1996. We lay emphasis on development of towns to one another with 30 indicators 
composed of data resulted censuses of 1980 and 1990. There are three types of 
indicators: data of population and employment, data of infrastructure owned by 
inhabitants, indicators related to economic basis. We use ALSCAL routine of SPSS 
8.0 program package, and it was run in the Department of Regional and Applied 
Economics in JATE (Szeged). 

One of the most important results is the significant differentiation of town types. 
Towns of developed Western and Central Transdanubia are situated closed to each 
other in the figure of multidimensional scaling, so they have many similar charac-
teristics. Towns of regions lagging behind, regions are in industrial decline and 
towns show agricultural characteristics are diffused and set far away from the de-
veloped towns. With comparison the two censuses it might be seen that there was 
just a small change in the difference between towns, nevertheless after 1990 a dif-
ferent development started in the urban network. In the northern part of Transdanu-
bia new jobs have been established, foreign investments have been appeared, small 
and medium sized enterprises have became more active, etc. In this region a dy-
namic growing has started, while in other parts of the country the measure of 
changing is more disadvanced.  
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Legyen társa oldal 
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VÁROSMARKETING AZ INTERNETEN –
LEHETŐSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK1 

(City Marketing on Internet – Opportunities and Experiences) 

FOJTIK JÁNOS 

Bevezetés 

A magyarországi marketinggyakorlatot érő kritika a legtöbb esetben jogos, sok-
szor azonban kevésbé, vagy egyáltalán nem. Bírálatokat mind a marketing belföldi 
„felhasználói”, mind pedig a külföldről érkező, nem utolsósorban a multinacionális 
vállalatok képviselői mondanak. Azt látnunk kell, hogy ez utóbbiak gyakorlatilag 
minden célpiacra magukkal viszik a saját marketingértelmezésüket, kultúrájukat. 
Ezzel természetesen mintát is nyújtanak, befolyást is gyakorolnak a teljesen hazai 
eredetű piaci résztvevők marketingfelfogására, és -gyakorlatára is. A jelen kutatás 
alapgondolata eredetileg abból az ellentmondásból fakadt, aminek hátterét a magyar 
gazdaság nemzetközi résztvevőinek igen gyakran sommás elítélő véleménye és a 
hazai gazdaság marketingteljesítménye között láttunk.2 

A kutatás háttere 

Elsősorban olyan területet kívántunk találni, ahol a marketingfelfogást és  
-gyakorlatot viszonylag csekély nemzetközi behatás éri, az legnagyobb részben 
helyi produktum. Erősen vitatható persze, hogy manapság, a posztmodern globali-
tás korszakában lehetséges-e egyáltalán bármilyen értelemben véve is csekély nem-
zetközi behatásról beszélni. A városmarketing mindenesetre nem tartozik a marke-
ting nagyon régen gyakorolt területei közé. A helymarketing a nyugati szakiroda-
lomban is csak kb. 15 évvel ezelőtt kezdett megjelenni. Az első igazán komoly 
összefoglalót a kilencvenes évek elején adják ki (Kotler–Haider–Rein 1993). Mára 
azonban elmondható, hogy a regionális és a városmarketing többé-kevésbé elterjedt 
szerte Kelet-Közép-Európában is, Magyarországon pedig kifejezett érdeklődés 
veszi körül.3 Minthogy a marketing speciális területéről van szó, az áruvilágból 
történő közvetlen átvételnek kevés az esélye. Itt lehetőleg valami újat kell kitalálni. 
Szigorúan ebben az értelemben talán jogos a megjegyzés a közvetlen külföldi ráha-
tás (úgy mint kényszer) hiányáról. 

Másodsorban pedig úgy találtuk, hogy az on-line marketing (nevezhetjük internetes 
marketingnek is, bár nem pontosan azonos jelenségekről van szó) ugyancsak olyan 
terület, amely egyformán új minden piaci résztvevő számára. Az Internet gyakorlati-
lag ugyanakkor – néhány éve – jelent meg Európa majdnem mindegyik országában. 
Ma, a kilencvenes évek végén elvileg nincs számottevő különbség az on-line mar-
keting alkalmazási lehetőségei között. Gyakorlatilag persze van: a vonalhálózat 



Fojtik János TÉT XIII. évf. 1999  1–2 76 

sűrűsége és a hozzáférés ára jelentős különbségképző tényező. Mégis: nincs – vagy 
nem lenne szabad, hogy legyen – különbség az on-line marketing tervezési elveiben 
és kivitelezési megoldásaiban.  

Korábban megvizsgáltuk, hogy egyes kiválasztott európai városok milyen interne-
tes hozzáférést kínálnak a potenciális érdeklődők számára, az internetes jelenlét 
(homepage) milyen szegmensek számára miféle értékeket kínál. Első eredményein-
ket egy angliai konferencián mutattuk be (Dobay–Fojtik 1998). A jelen cikkben 
lényegében ugyanazon megfontolások alapján a magyar megyeszékhelyekkel fog-
lalkozunk. 

Néhány szó a városmarketingről 

Az elmúlt két évtizedben a marketing tranzakciós elméletének (Bagozzi 1974), 
alkalmazására nemcsak a gazdasági (profitorientált), hanem a társadalom különféle 
területein tevékenykedő szervezetek esetében is sor került. Egyaránt beszélni szok-
tak kereskedelmi, kisvállalati, nonprofit, politikai, kulturális, szolgáltatási stb. mar-
ketingről, és a nyolcvanas évek eleje óta egyre intenzívebben bontakozik ki a hely-
marketing is, mint regionális, illetve városmarketing. 

Amennyire tudni lehet, városmarketinggel először komolyan a városfejlesztési 
szakemberek kezdtek foglalkozni, s úgy találták, hogy a „Selling the City” megfo-
galmazás pontosan kifejezi a probléma lényegét (Ashworth–Voogd 1990). Azóta is 
többnyire a „várostermék”, „helytermék” szavakkal fejezik ki a városmarketing 
tárgyát. Az analógia érthető, bár e sorok írója számára alig elfogadható.  

Valószínűleg ezen a ponton érdemes ugyanis felhívni a figyelmet arra az alig ér-
zékelt ellentmondásra, ami a „helymarketing” és a „városmarketing”, illetve annak 
általánosításaként a „településmarketing” között feszül.  

A hely ugyanis lehet egycélú (telephely, üdülőhely, közlekedési csomópont stb.), 
s ebben az értelemben valóban jogos helytermékről beszélni. Ekkor a helynek nem 
szükséges településnek lennie ahhoz, hogy a marketing számára elfogadható vevő-
értéket jelenítsen meg. Brazília kellős közepén egy puszta térség nagyon megfele-
lőnek látszott az akkori brazil kormány szemében ahhoz, hogy oda építtessék föl az 
ország új fővárosát. Nyilván ugyanez a helyzet puszta tengerparti partszakaszokkal, 
bányakincseket rejtő területekkel és így tovább. E helyeken azután majd létrejön 
valamilyen település, és az, hogy milyen, alapvetően az „eredeti vevőérték” függ-
vénye: bányaváros, üdülőváros, iparváros stb. A város azonban nem hely csupán, 
hanem más minőség. 

A város – vagy általánosságban: a település – ebben a tekintetben inkább hason-
lítható az üzleti szervezethez, amely valamilyen kínálati (termék- és szolgáltatási) 
struktúrát visz a piacra. A városmarketing esetében sem maga a település a termék – 
bár a hely, a földrajzi elhelyezkedés a fent említettek értelmében önmagában is 
meghatározó jelentőségű lehet – hanem az a komplex szolgáltatáscsomag (a városi 
szolgáltatásoktól a beruházási lehetőségeken és kedvezményeken keresztül a külön-
féle turisztikai értékekig és tovább), amit a város kínálni képes. A történelem  
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számos példát mutat arra, hogy meghatározott igényeknek megfelelő városok fel-
emelkednek, mások pedig stagnálnak a fejlődésben, vagy hanyatlásnak indulnak, ha 
nem képesek bizonyos felhasználói igényeknek megfelelni, vagy pedig akkor, ha 
más település a továbbra is létező igényt magasabb színvonalon, vagy a korábbitól 
eltérő módon (takarékosabban, biztonságosabban, hatékonyabban stb.) elégíti ki.  

Gent és Brugge példája jól illusztrálja azt – a városmarketing kifejezés ismerete és 
alkalmazása nélkül –, hogy a vevőértékek változása hogyan változtatja meg egy 
település fejlődési lehetőségeit, illetve azt is, hogy az előrelátó várospolitika hogyan 
találja meg az új vevőértékeket, és milyen módon használja ki azokat a város javá-
ra. 500 éve a két város fontos kikötő és kereskedelmi centrum volt. Az évszázadok 
során ez a vevőérték megszűnt, és ezek a városok kénytelen voltak „újrapozícionálni” 
magukat. Ma elsősorban, mint históriai, építészeti, művészeti értékek koncentrátumá-
ra, turisztikai vonzásközpontra gondolunk rájuk. E városok jelenlegi városmarketing 
törekvései pedig újabb „újrapozícionálásról” tanúskodnak.4 Ez nem a város eladá-
sát jelenti, hanem olyan szolgáltatási portfolió kialakítását, amely jobban, hatéko-
nyabban szolgálja az érdekeltek (stakeholders) céljait.  

A városok esetében a legfontosabb érdekeltek a városi polgárok, az első helyen 
álló piaci szegmens a lakosság. A legfontosabb stratégiai marketingcél a városfej-
lesztés, azonban az sem lehet öncélú, elsősorban a lakosság érdekét kell szolgálnia. 
Ezt azért tartjuk szükségesnek leszögezni, mert a városmarketing irodalma gyakran 
a lakosságon kívüli érdekeltekre koncentrál. Nyilvánvaló, hogy minél vonzóbb a 
város a külső érdekeltek (turisták, befektetők, kormányzati és egyéb hivatalok stb.) 
számára, annál több munkahely, jövedelem, végső soron gazdagság jelenik meg a 
városban egyrészt közvetlenül a polgárok, mint helyi vállalkozók, szolgáltatók, 
kínálattevők zsebében, másrészt közvetve, a helyi adókon keresztül, mint városi 
fejlesztési forrás.  

A város elsősorban társadalom, és annyiban üzlet, amennyiben arra e társadalom 
fenntartásához szükség van. A tapasztalat azt mutatja, hogy ahol a társadalmi érde-
kek (vevőértékek) túlságosan is sérülnek az üzletiek rovására (környezetszennye-
zés, rossz közbiztonság, kényelmetlenségek, infrastrukturális elmaradottság stb.), 
ott megindul a standard mobilitási körülményeknek megfelelő elvándorlás, ami 
költségesebbé teszi az üzleti értékek realizálását, továbbá erősen rontja a város 
imázsát is. Nyilván nem véletlen, hogy a nagy európai ipari centrumok marketing-
programjai az imázs újrapozícionálására koncentrálnak (Hamburg, Manchester stb.). 

Természetesen vannak ellenpéldák is, ahol nem a lakosság az elsőszámú célcso-
port. A már említett Brasilia az őserdőben arra a reális vevőigényre lett felépítve, 
hogy Brazíliának korszerű és könnyen fejleszthető fővárosa, közigazgatási központ-
ja legyen. Las Vegas-t ugyancsak a semmiből építették fel a szerencsejáték iránti 
vevőérték realizálásával. A példák tetszés szerint folytathatók. Ismételjük, amit már 
mondottunk: a városok maguk csak a helyet adják ahhoz a komplex szolgáltatás-
csomaghoz, amely alkalmas valamilyen vevőérték realizálására. 
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A városmarketing irodalma közel egybehangzóan úgy ítéli meg, hogy négy olyan 
fontos célszegmens van, amelynek a számára célszerű értékeket kínálni (az érték-
sorrend a sajátunk, s természetesen vitatható):  
–  a város lakosai,  
–  a helyi üzletemberek,  
–  a befektetni-beruházni szándékozók,  
–  a látogatók (turisták).  
Nyilvánvaló, hogy jelentősen eltérő érdekek hordozóiról van szó, és az is, hogy az 

egyes városok – részben eltérő adottságaik és lehetőségeik, részben különböző 
szándékaik miatt – portfoliót kell, hogy kialakítsanak, azaz el kell dönteni, hogy az 
egyes célpiaci értékek a városi menedzsment által kívánatosnak tartott kínálati 
struktúrában megfelelő részaránnyal kapjanak szerepet.  

Az Internet sajátosságai és a marketing-alapelvek 

Az első lényeges felismerés az kell, hogy legyen, hogy az Internet globális 
(Quelch–Klein 1996) – ami a lehetőségeket illeti. Ha bombasztikusan akarnánk 
fogalmazni, azt is mondhatnánk: amíg nem létezett a Háló, addig is nagyon sokat és 
sokan beszéltek a világpiacról, holott világpiac nem is létezett. Ebben az értelemben 
a Háló maga a par excellence világpiac. Az internetes marketing ab ovo nemzetközi 
marketing – legalábbis potenciálisan –, célszerű tehát, ha a kommunikáció lehető-
sége több nyelven – de az anyanyelv mellett legalább angolul – fel van kínálva. 

Az Internet alapvetően média, a kommunikáció eszköze és terepe. Ebben az érte-
lemben a marketing az Interneten alapvetően kommunikációs értékekkel tud hatá-
sos és hatékony lenni. Az Internet egyik meghatározó, lényegi momentuma inter-
aktív jellege. Az on-line marketing tervezésekor és kivitelezésekor az interaktivitás-
nak kulcsszerepe van. Aki ebben hibázik, mindent elronthat. Mindenesetre a helyes 
kérdés e sorok írója szerint nem az, hogy milyen az on-line marketing, hanem az, 
hogyan működik a marketing az Interneten. 

A hagyományos marketingkommunikáció lineáris – szóban és írásban egyaránt 
kénytelenek vagyunk az egyértelműség követelményéből fakadóan végigvinni egy 
és csak egy gondolatot –, nem célszerű csaponganunk, eltérnünk a tárgytól, mert a 
mondanivalónk érthetősége csorbát szenved. Ugyanakkor azonban az ember gon-
dolkodása nem feltétlenül lineáris, eredeti gondolatmenetünktől sokszor szívesen 
eltérnénk, beszúrnánk valami érdekességet stb.  

Az Internet különleges sajátossága, hogy a hipertext, a csatolás (link) segítségével 
lehetővé teszi, hogy egy lineárisnak látszó szöveget a megfelelő pontokon meg-
bontsunk, és lehetőséget adjunk az olvasónak, a felhasználónak, hogy abban a pil-
lanatban kilépjen az eredeti gondolatmenetből, amikor az első kilépési lehetőség 
felmerül. Az új helyről pedig a visszatérés alternatív, természetesen lehetséges a 
csatolás révén megtalált új irányban továbbhaladni is. A fenti tulajdonságai miatt az 
Internetet – elsősorban a Webet – hipermédiás, számítógép által moderált környe-
zetnek is nevezik (Hoffman–Novak 1996). Ez – ti. a nem lineáris kommunikáció 
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lehetősége – olyan adottsága, tulajdonsága az Internetnek, amely a tradicionális 
felhasználáshoz képest új megközelítést kíván a marketingtervezőktől is.  

Az Internetes jelenlét lényegi momentuma a marketing szempontjából nemcsak 
abban áll, hogy a lehetőség szerint közel kerülünk a potenciális partnerhez, hanem 
ide tartozik a rögtöni cselekvés lehetősége is, továbbá az, hogy a potenciális ügyfél 
a magaválasztotta úton haladhat az általunk megteremtett marketingkörnyezetben. 
Az internetes marketingtervező ügyességétől függ, hogy a potenciális ügyfél benn 
marad-e a mi virtuális marketingterünkben, illetve, ha ki is lép belőle, visszatér-e.  

Az interaktivitás a tradicionális marketingkommunikációhoz képest egy jelentős 
tényezővel gazdagodik: nem puszta inger–válasz kapcsolatról van szó, hanem ennél 
többről: a választás – nem ritkán több, sőt többféle választás – lehetőségéről. A 
rögtöni reakció mellett az adott marketingtérből kiinduló önálló cselekvés – akció – 
lehetőségét rejti és kínálja egyszerre. Ennek egyfelől az a következménye, hogy a 
marketingtervezők előtt egy dinamikus kommunikációs tér „bejátszásának” feladata 
áll – az on-line marketingtér nem statikus. Másfelől pedig az, hogy a felhasználók 
számára ez a dinamizmus, ti. a rögtöni, önálló cselekvés nemcsak lehetőség, hanem 
elvárás, s mint ilyen, vevőérték is. Marketingszempontból értelmetlen és értelmez-
hetetlen tehát például a plakátszerű jelenlét a Weben. Nincs értelme „csak úgy” jelen 
lenni, ami pedig nagyon fontos lehet a hagyományos marketingkommunikációban, 
például azért, mert a nagy mennyiségű passzív jelenlét is „beleeszi magát” a poten-
ciális vevő tudatába, és mintegy „észrevétlenül” vevőt csinál belőle. Az on-line 
marketingben ez egyáltalán nem működik. Ebben a médiában nincs várakozási idő: 
a látogató dönt és azonnal kíván cselekedni, vagy pedig elhagyja az általunk kreált 
teret, mert az neki semmiféle erőfeszítésébe nem kerül, és számára semmilyen koc-
kázattal nem jár. 

A következő sajátosság azzal összehasonlítva mutatkozik meg, ahogyan az egyes 
médiákban a kínálattevők megszólítják a potenciális vevőt. Gyakorlatilag mindig 
szükség van megszólításra: mindig a kínálattevő mondja ki az első szót. Az üzene-
tet a kínálattevő megfogalmazza, valamilyen módon eljuttatja a potenciális vevő-
höz, mindenféle ravasz (vagy egyszerű) módszerekkel igyekszik elérni, hogy annak 
a tudatáig eljusson az üzenet, és megtegye a kívánatos reakciót. A reakció majdnem 
mindig válasz, és majdnem sohasem kérdés. 

Az on-line marketingben nem az az alapeset, hogy választ (reakciót) várunk az 
üzenetünkre. Van ilyen is, nem is kevés, hogy félreértés ne legyen. A dolog azon-
ban nem igazán működhetne így, hiszen senki nem kényszeríthető arra – legfeljebb 
parapszichológiai eszközökkel, azok azonban jelenleg az on-line marketingben 
nincsenek használatban –, hogy éppen egy bizonyos hálószemet látogasson meg. A 
potenciális ügyfél nem kényszeríthető be a mi marketingterünkbe, ilyen értelemben 
nem tudunk rá hatni.  

Arra kell rávennünk a potenciális partnert, hogy kérdezzen – legyen az valódi 
kérdés, vagy tőle induló iniciatíva. Fontos, hogy az adott pillanatban mindig ő 
kezdeményez. Az on-line marketing tudománya és művészete igazából abban áll, 
hogy elérjük: a potenciális ügyfél szóba álljon velünk. Nagyon fontos megérteni, 
hogy nem mi ővele, hanem Ő mivelünk. Ez kardinális kérdés. 



Fojtik János TÉT XIII. évf. 1999  1–2 80 

Félreértés ne legyen, oda tudjuk vezetni a potenciális ügyfelet, és nekünk kell 
odavezetni virtuális marketingterünkbe, mégpedig on-line és tradicionális módsze-
rekkel egyaránt.5 De ha odaért, feltétlenül meg fogja kérdezni magától: „mit fogok 
én itt csinálni?” Mire ez a kérdés gondolatban elhangzik, ott kell, hogy legyen egy 
meglehetősen széles ajánlat különféle típusú cselekvésekre.  

A kutatás módszere 

Megvizsgáltuk a magyar megyeszékhelyek weblapjait, Budapest kivételével. 
Nemcsak azért hagytuk ki, mert főváros, hanem azért, mert számos, itt nem részle-
tezendő ok miatt és területen nagyságrendi különbségek vannak, illetve kellene, 
hogy legyenek Budapest és az összes többi megyeszékhely között. Voltaképpen azt 
mondjuk ezzel, hogy a megyeszékhelyek, mindenféle jellemzőik alapján sokkal 
homogénebb sokaságot alkotnak Budapest nélkül, mint vele együtt. 

Jelenleg mindössze az a kérdésünk, hogy a honlap tartalma, felépítése és a linkek 
alapján következtethetünk-e kialakult városmarketing-koncepció (terv) meglétére. 
Kiegészítő kérdés értelemszerűen, hogy amennyiben igen a válasz, akkor milyen 
felfogásra utal a honlap. A kutatás ezen fázisában nem vizsgáljuk az információk 
tartalmát, mivel az beláthatatlanul sok munkát kíván, megelégszünk a feltüntetett 
címszavakkal, menüpontokkal. Áttanulmányoztuk, és értékelőíven rögzítettük, amit 
a városok honlapjain találtunk. A vizsgált kérdések egy része egyszerű igen–nem 
kérdés, pl. menürendszer léte vagy hiánya, az üzleti élet megjelenítése stb. Más 
kérdések minőségi jegyekre kérdeznek rá: a lap áttekinthetősége, a tartalom minő-
sége, a hypertext sajátosságainak alkalmazása stb. 

Eredmények, következtetések 

Gyakorlatilag minden magyar megyeszékhely elérhető a honlapján, kivétel Tata-
bánya, amit e sorok írásának időpontjában semmilyen módon nem lehet megtalálni 
a Hálón, valamint Szombathely, amely nem hozzáférhető a Netscape használói 
számára (1. ábra).  

Ez helyteleníthető még akkor is, ha fenntartjuk a korábban már hangoztatott néze-
tünket arról, hogy az Internet az a marketingtér, ahol – más marketingterekkel és 
médiákkal szemben – nincs különösebb értelme annak, ha valaki „csak úgy” jelen 
van.  

Vannak városok (Pécs, Szeged, Eger, Debrecen stb.) amelyek többféle módon (sa-
ját szerver, egyetemi, tartalomszolgáltatói szerver) is elérhetők. A megyeszékhelyek 
többsége (Pécs, Miskolc, Szeged, Győr, Szolnok, Salgótarján, Kaposvár, Szekszárd, 
Szombathely, Veszprém és Zalaegerszeg) saját domain-nevén érhető el 
(www.varosnev.orszag), ami a legegyszerűbb elérés, és nézetünk szerint marketing-
szempontból mindenképpen célszerű erre törekedni. Az itt nem említettek oldalai 
valamilyen tudományos, oktatási intézmény, vagy üzleti tartalomszolgáltató szerve-
rén találhatók.  
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1. ÁBRA 
Szombathely, a Netscape-pel érkezők számára 

(Szombathely for Netscape Users) 

 

Forrás: Internet. http://www.szombathely.hu 

A vizsgált városok honlapjai alapvetően két sémára készültek.  
1) Rövidebb-hosszabb szöveg+menü. Ezek közé tartozik Salgótarján, Nyíregyhá-

za, Szolnok. A szöveg vagy polgármesteri invokáció, vagy pedig történeti jel-
legű, a város jelentőségét méltató szöveg – nézetünk szerint valószínűleg fö-
löslegesen, mert történeti, kulturális stb. link mindegyik város honlapján fel-
tétlenül található a menüpontok között. 

2) Nincs szöveg, a homepage tematikusan összerendezett kapcsolásokat kínál ke-
retes vagy anélküli menüfunkciókkal. A többi megyeszékhely oldala ebbe a 
csoportba tartozik. Szeged és Veszprém sajátos, mert itt a polgármesteri üd-
vözlet a menüsoron kívüli választható link. Minősíteni itt magukat a menüpon-
tokat lehet.  
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Városmarketing megléte, tartalma 

Az on-line marketing szakértői általában aláhúzzák, hogy milyen fontos a komp-
lexitás egy szervezet marketingrendszere esetében (Janal 1997). Gyakran említik 
azt is, hogy az on-line marketing akkor a legsikeresebb, ha illeszkedik a vállalat 
vagy szervezet integrált marketingrendszerébe. Ésszerű a feltételezés, hogy a városi 
weboldal a városmarketing koncepciójának explicit vagy implicit kifejezője – ha 
létezik egyáltalán az a koncepció.  

Az 1. típusú oldalakon általában ott van a városcímer, és túlságosan sokat foglal-
koznak a nyitólapon a város történelmi és egyéb körülményeivel, de meglehetősen 
szűkösen bánnak az információval arról, hogy miért tartotta szükségesnek a helyi 
önkormányzat (a város menedzsmentje), hogy oldalt nyisson az Interneten. Ezek a 
marketingben ismert „közvetlen kommunikációval kombinált termékorientált meg-
közelítés” párhuzamos megoldásai; a kínálattevő szempontjait tartják szem előtt 
ahelyett, hogy a potenciális ügyfelek lehetséges kérdéseit keresnék, hogy válaszol-
hassanak rájuk.6  

Közbevetésként: a településmarketing esetében sem ritka az a jelenség, amikor rácso-
dálkozunk arra, hogy a külső célközönség olyan értéket talál a településünkön, amit mi 
magunk nem regisztráltunk, mint értéket, vagy nem tudtuk–akartuk kellő súllyal kezel-
ni. Félig-meddig személyes példát említve: a „Tenkes kapitányának” sikere előtt Siklós 
nem igazán tudott mit kezdeni a várral. A televíziós sorozat olyan értéket teremtett – a 
szó szoros értelmében, hisz ne feledjük, az egész történet az első szótól az utolsóig fik-
ció –, amit jelentős „külső” célpiacok számára lehetett és lehet mind a mai napig siker-
rel kínálni. A jelenlegi siralmas helyzet pedig azt mutatja, hogy a város „belső” közön-
sége számára ez nem látszik valóságos értéknek, következésképpen a város menedzs-
mentje sem tud reális fejlesztési és marketingprogramokat építeni erre (komplex prob-
lémáról van persze szó, magának az épületnek a műemlék volta miatt). Ha maguknak 
nem fogadják el, nem is tudják sikeresen kínálni másoknak. 

Az üdítő kivétel a honlapoknak ebben a csoportjában e sorok írója szerint a 
www.salgotarjan.hu hely7. Honlapja a polgármester rövid és lényeglátó szövege 
mellett ügyesen kialakított menürendszerrel várja a látogatót. Azon kevés városi 
honlapok közé tartozik, amelyek külön szegmenst látnak a potenciális befektetők-
ben. Ezen a szinten is interaktív (a „Visszajelzés” menüpont e-mail kapcsolatot 
teremt a polgármesteri hivatallal), s ebben is a kivételek közé tartozik, Kaposvárral 
együtt. Hátránya, mint kivétel nélkül mindegyik honlapé, hogy nem várja vissza az 
érdeklődőt, azaz hiányzik a „bookmark” lehetősége, továbbá, hogy hiányzik az 
aktualizálás. Nem előny, hogy ebben a stádiumban a honlap csak magyarul hozzá-
férhető. Az egyik legnagyobb pozitívum a felhasználó számára, hogy a honlap 
„egyképernyős”.  

Úgy gondoljuk ugyanis – bár a jelek alapján e vélekedés kisebbségben van, leg- 
alábbis a weboldal-szerkesztők nem ennek alapján működnek –, hogy a webes mar-
ketingben az egyik információs alapegységnek a „képernyőméret” lenne tekinthető. 
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2. ÁBRA 
Salgótarján honlapja 

(Homepage of Salgótarján) 

 

Forrás: Internet, http://www.salgotarjan.hu 

Ma a legtöbb weboldal sok, fölösleges és értelmetlen lapozásra kényszeríti a láto-
gatót, ami a mondanivaló ésszerűbb elhelyezésével javarészt kiküszöbölhető lenne. 
(Példa erre az általunk vizsgált körben az amúgy gyönyörű és minden igényt kielé-
gítő veszprémi weboldal.) A 2. csoportba tartozó „csak menü, csak linkek” típusú 
oldalak is különfélék. Jól szervezett és célra orientált oldalak (Pécs, Veszprém, 
Győr www.arrabonet.gyor.hu/gyor/) többféle típusú információk széles választékát 
kínálják. Mások szegényesebbek, e pillanatban nincs interaktív jellegük.  

Feltevésünk az volt, hogy a hivatalos városi webhely fenntartása annak a jele, 
hogy a város vezetősége arra az elhatározásra jutott, hogy az Internetet megtervezett 
és tudatos módon a városmarketing szolgálatába állítja. Jó hír tehát, hogy az álta-
lunk vizsgált városok többségének van hivatalos webhelye. Rossz hír azonban, 
hogy illúzió lenne azt gondolni, hogy ezek mögött valódi internetes városmarke-
ting-koncepció lenne.  

A megyeszékhelyeknek kevesebb, mint a fele tartja fontosnak, hogy lehetőséget 
nyújtson a város potenciális ügyfeleinek arra, hogy e-mailt küldjenek a város veze-
tőinek vagy egy megnevezett felelős személynek a városi marketing (információs 
stb.) szervezetnél. E pillanatban annak nincs jele, hogy a városi marketingrészlegek 
a marketing eszközeivel ösztönöznék a célcsoportok tagjainak valamiféle, a város-
sal kapcsolatos tevékenységét/cselekvését. Olyannyira, hogy egyetlen városi hon- 
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lapon sem találkozhatunk a „könnyítsd meg magadnak a visszatérést (bookmark)” 
jelzéssel. 

Sajnálatosan kevés olyan városi honlap van, amely Intranet-jellegű megoldásokat, 
azaz kifejezetten a városlakóknak szóló „hogyan oldjuk meg problémáinkat” jellegű 
menüpontot is tartalmaz. E pillanatban feltevés, hogy az önkormányzathoz, polgár-
mesterhez vezető utak informatívak ugyan, de nem kínálnak cselekvési lehetőséget 
a polgároknak. 

3. ÁBRA 
Zalaegerszeg honlapja 

(Homepage of Zalaegerszeg) 

 

Forrás: Internet, http://www.zalaegerszeg.hu 

Az oldalak általában többnyelvűek, kivétel Szekszárd, Kaposvár, Békéscsaba, 
Salgótarján, Szolnok. Zalaegerszegen egy képernyőn jelenik meg az angol és a 
magyar változat. (Az ábra azt is jelzi, hogy egészen csekély munkával 
„egyképernyőssé” lehetett volna tenni az oldalt.) Vannak városok, ahol az idegen 
nyelvű fájlok még nincsenek feltöltve (pl. Szeged, Veszprém),8 és akad néhány 
három nyelvű (Pécsett működik is). Nem helyeselhető azonban az a gyakorlat, 
amely szerint az idegen nyelvű menüpontok, illetve fájlok a magyarokkal meg-
egyeznek. Elvileg nem lehetne azonos szó azonos igényekről a kétféle, alapvetően 
eltérő szegmens esetében. 

Üzleti orientáció 

A magyar megyeszékhelyek oldalai egészen kevés kivételtől eltekintve (Salgótar-
ján, Győr, Pécs, Nyíregyháza) nem mutatnak érdeklődést az üzleti kapcsolatok 
iránt.  

Néhány esetben, ahol a webszervereket sok esetben nonprofit szervezetek, illetve 
egyetemek, kulturális intézmények üzemeltetik, érthető a dolog, hiszen számukra 
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általában tiltva van a támogatott szolgáltatásnak üzleti célra történő felhasználása: 
másfelől a weboldal-tervezők nem értik a jelentőségét, és nem képesek alkalmazni a 
szükséges speciális marketingtechnikákat. 

Néhány esetben – Pécs, Győr, Szombathely, Eger – a városok értelmes dolognak 
találták, hogy linket építsenek ki a helyi gazdasági kamarához, beruházási központ-
hoz, ipari parkhoz stb., így passzolva át a problémát a profitorientált szektornak. De 
Pécs és Salgótarján közvetlen befektetési ismereteket is kínál az első oldalon: ez is 
mutatja a világos marketingüzenetet: „itt vagyunk, hogy elősegítsük és támogassuk 
az üzleti tevékenységet”.  

Segíti-e az idegen nyelvű információ az üzleti életet? A mi válaszunk Európa ezen 
régiójában is egyértelmű igen. Egy brit oldalnak nem szükséges ilyen erőfeszítése-
ket tenni, egy magyarnak igen. Remélhetően azok az oldalak, amelyek jelenleg csak 
magyarul hozzáférhetőek, hamarosan megváltoznak. Nem győzzük hangoztatni: az 
Internet globális marketingtér. Legalább ennyire fontos és nagyon rossz hír, hogy a 
magyar megyeszékhelyek – legalábbis weboldaluk tanúsága szerint – egyáltalán 
nem érdeklődnek az EU-csatlakozás iránt. Az Európai Unióval kapcsolatos üzleti 
információkra nem lehet még csak azt se mondani, hogy gyéren csordogálnak: 
sehonnan sem érhető el közvetlenül egy EU InfoCenter stb.  

Web-design, különös tekintettel a visszajelzésre 

Amint azt korábban említettük, az Internet a marketing on-line eszköze, számtalan 
lehetősége van az azonnali akciónak-reakciónak, függetlenül a földrajzi helytől, 
időtől vagy nyelvtől (ne feledjük: a multimédia könnyen használható kommuniká- 
ciós csatorna!).  

A helyzet e tekintetben biztató: a webhelyek többsége fejlett Web-technológiák al-
kalmazására van felépítve, több oldal is alkalmaz értelmező kereteket, Java-
appleteket9 stb. Mindkét csoportban találtunk ugyanakkor túlbonyolított technológiai 
csillogást tükröző megoldásokat. Az IT-emberek örülnek az új lehetőségeknek, és ha 
a marketingesek nem ellenőrzik őket, az oldal színes lesz, mint egy cirkusz, tele lesz 
tucatnyi Java-applet animációval, és teljesen öncélúvá válik. A veszély két oldalról 
támad: 

Egyrészt a látogató, akinek nagyon hálásnak kellene lennünk, hogy felkeresett 
bennünket, megunja a várakozást, és abbahagyja az oldalunk letöltését, másrészt 
pedig az első oldalra tett információ nem lesz kellően célirányos (pl. nagy képek, 
polgármesteri üdvözlet, kulturális információ, nem elkülönítve célcsoportok szerint 
– idegenek, városlakók, üzletemberek stb. –, és a látogató örökre otthagyja az ol-
dalt, azt hívén, semmi sincs mögötte. 

A probléma a domain-névvel kezdődik: ha a városi lap nem a jellegzetes 
www.varosnev.orszag helyen található, nem biztos, hogy az érdeklődők valaha is 
meglelik. A keresőgépek adatbázisai a kapcsolódó oldalak százait kínálják, sokszor 
egyetemi hallgatóknak a városnevet tartalmazó magán-honlapjait, ami nem segít a 
városi marketingcélok elérésében.  
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Nem helyes továbbá, ha a visszacsatolás a webmesternek megy. A weboldal készí-
tőjének normális esetben nem kell, hogy sok köze legyen a város marketingjéhez.  

4. ÁBRA 
Pécs honlapja 

(Homepage of Pécs) 

 

Forrás: Internet, http://www.pecs.hu 

Ha a honlap deklaráltan a város hivatalos site-ja, az nyilvánvalóan azt jelzi, hogy 
a város illetékesei tudatában vannak az Internetnek, még ha az eredmény e pillanat-
ban jóindulattal is felemásnak mondható a városmarketing céljára történő felhasz-
nálást illetően. Közelíti a média jellegének megfelelő alkalmazást, ha a honlap 
interaktív abban az értelemben, hogy a városi információs központtal, vagy a város 
marketingrészlegével lehetőség van felvenni a kapcsolatot e-mailen. (PR-akciónak 
megfelel a városi vezetőkhöz felkínált e-mail kapcsolat is, mint például Pécs, Zala-
egerszeg, Kecskemét vagy Miskolc esetében.) A tudatos és célszerű alkalmazás 
lehetőségét teremti meg a homepage többnyelvűsége, és az egésznek a komolyságá-
ra vonatkozó két legerősebb jelzés a „gyere vissza” (bookmark), és a legutolsó 
frissítés dátuma – ez általános megállapítás az internetes marketingben. Ennek 
nemcsak abban az értelemben van jelzésértéke, hogy a homepage tulajdonosa 
mennyire tartja vevőértéknek a rendszeres kontaktust a potenciális ügyfelekkel, 
hanem amiatt is érdekes, hogy milyen intenzíven tanulja a kapcsolattartást velük, 
ami abban ölt majd testet, hogy hogyan változnak a honlapok.10  

Jegyzetek 
1 E cikk a Magyar Marketingoktatók IV. éves konferenciájára benyújtott előadás alapján készült. Első 

változata megjelent a konferencia előadásaiból „Hagyomány és megújulás a magyar marketingokta-
tásban” címmel szerkesztett kötetben (Pécs, 1998, 195–204. o.). 

2 A kutatást Dobay Péterrel közösen kezdtük el, ez a szöveg az ő munkájának eredménye is. 
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3 A Tér és Társadalom, a regionális gondolkodás vezető hazai folyóirata már 1995-ben különszámot 
szentelt a témának. 

4 Lásd e tárgyban Gent honlapjának „Haven”, angolul „Port” című részét. (www.gent.be/gent/engl/port/index.htm). 
Ugyanott a Gent 1500–2000 program 10 hónapos elfoglaltságot kínál Gent meglátogatására és ünneplésére 
annak apropóján, hogy V. Károly császár ott látta meg a napvilágot (www.keizerkarel1500-2000.gent.be). 

5 Megkockáztatom, hogy az utóbbinak van nagyobb szerepe. Ezért feltétlenül szükséges tudatában lenni 
annak, hogy tisztán on-line marketing nincs. Integrált marketing van, amiben egyre fontosabb szerepet 
kapnak az on-line marketing elvei és megoldásai. 

6 Ezzel ellentétes és a szerintünk követendő példa az angliai Sunderland honlapja (www.sunderland.com), 
amely a jelenleg ideálisnak tekinthető megoldást alkalmazza: a város küldetésnyilatkozatát (mission 
statement) tartalmazza. 

7 Bár nem mutatja a gondoskodás szükséges mértékének meglétét a tény, hogy Magyarország honlapjá-
ról nem vezet ide kapcsolás (link), ahonnan meg vezetne, az nem létező út. 

8 Őszintén szólva meglehetősen lehangoló, a honlapok formális jellegét erősíti a tény, hogy háromne-
gyed év elteltével sem változott semmi e téren. 

9 Programocskák, amelyek mozgó tárgyakat, hullámzást, forgó postaládát, nyíló-csukódó borítékot, 
lebegő zászlókat stb. állítanak elő a képernyőn. 

10 A 4. ábrán Pécs legújabb honlapja látható – ezen írás első változatának elkészítése óta a harmadik. 
Szép előnyei mellett azért még tartalmazza a cikkben említett jellegzetes hibák többségét is. 
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CITY MARKETING ON INTERNET – 
OPPORTUNITIES AND EXPERIENCES 

JÁNOS FOJTIK 

City marketing seems not to be a typical, frequently cultivated area of marketing. 
The terms „local marketing”, „regional marketing” appeared some 15 years ago in 
American and Western European publications. For today, this discipline is widely 
used and has arrived to Eastern Europe as well. City marketing is definitely in 
vogue in Hungary today.  

On-line marketing or Internet marketing (however, these terms are not the same in 
full meaning) is also a novum, a brand new field of marketing. To use on-line mar-
keting tools means the same and offers the same to all of these countries.  
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City marketing on-line probable does not have the traditional disadvantages. The 
article is focusing on a visual investigation and categorisation of Internet sites and 
home pages of selected Hungarian cities, on how they use their presence on Inter-
net, for what market segments and with what type of values. 

Web-site surveying is common to some business areas, especially the Fortune 
100–500–1000 companies are investigated in many ways. As cities are slowly 
emerging in this marketing space, we think they should find their marketing tools 
and personalised style as well. A city does not market anything, but information and 
problem solving: this can be a service to citizens and for businessmen as well. The 
author is absolutely convinced that surveys like that can help for city management 
and web designers to utilise technology – for the benefit of all of us, citizens of an 
information society. 
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A TERÜLETFEJLESZTÉS MEGÚJÍTÁSI IRÁNYA, 
AZ IPARI KÖRZETEK 

(Renewal of Spatial Development, the Industrial Districts) 

DUSEK TAMÁS 

A gazdasági tevékenységek területi koncentrációja, illetve eloszlása fontos szere-
pet játszik a versenyelőnyök képződésében és fenntartásában. Ennek a vizsgálata 
joggal váltja ki számos kutató és gyakorlati szakember érdeklődését. Az a megfi-
gyelés, hogy az egyes országok nemzetközi versenyképessége nagyon gyakran egy 
jól körülhatárolható kisebb területen – bár a különböző ágazatok esetén különböző 
helyszíneken – összpontosuló vállalatoknak, vállalatcsoportosulásnak köszönhető, 
azt sugallja, hogy a hosszantartó, endogén gazdasági fejlődés inkább lokális vagy 
regionális, mint nemzeti szintű jelenség (Porter 1990).  

Tanulmányunkban az ipari körzet koncepcióján keresztül közelítjük meg a helyi 
gazdaságfejlődést és az ebben játszott központi és főleg a helyi közösségi szféra 
szerepének a vizsgálatát. Közösségi szféra alatt nem csak a kormányzat különböző 
szintjeit értjük, hanem a különféle nonprofit szervezeteket is. Az ipari körzet fo-
galmának ismertetése után röviden a témához közvetetten kapcsolódó rugalmas 
termelési rendszerekről esik szó, majd az ipari körzetek általános jellemzőinek 
tárgyalása következik. Ennél a résznél vitát okozhatna, hogy egy-egy vonás lénye-
ges része-e vagy sem az ideáltipikus modellnek. Felfogásunk szerint ez azonban 
álprobléma lenne. Az egyes ipari körzetek mindegyikének megvannak a maga spe-
cifikus kiinduló körülményei, amelyeket a példák ismertetésénél látni fogunk. A 
közös vonások sosem konkrét helyzetre vonatkoznak, hanem absztrakt szabályos-
ságokat jelentenek, amelyek eltérő történeti háttér mellett is ugyanúgy lehetővé 
teszik a közös vonásokat: a szoros társadalmi együttműködést, kapcsolatokat. Ez-
után egyes példák ismertetése következik, némelyik hosszabban, másik rövidebben. 
Kiválogatásuknak az volt a szempontja, hogy egymástól lehetőleg minél eltérőbbek 
legyenek. A tanulmányt a tanulságok levonása és a magyar sajátosságok felmérésé-
re és rendszerezésére vonatkozó javaslat zárja. 

Talán kicsit szokatlannak tűnik, de most mégis a téma tanulmányozása során 
megélt személyes érzéseinkről is írunk. A számos sikeres helyi gazdaságfejlődési 
példa illusztrálja, hogy az előrelépésben, önmagukban és munkájuk értelmében 
hívő emberek közössége milyen nagyszerű, emberléptékű, lakályos, és emellett 
gazdasági kényelmet biztosító kis világokat hozott létre. Minket ezek rendkívül 
lelkesítettek, és azt szeretnénk, ha minden olvasóban hasonlóan pozitív érzéseket 
váltanának ki. 
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Az ipari körzet fogalom története 

Az ipari körzet fogalmat Alfred Marshall használta először a századfordulón meg-
figyelt brit példák elemzése során. Definíciója szerint az ipari körzet egy adott terü-
leten összpontosuló termelési rendszer, melynek elemei a gyártási folyamat külön-
böző fázisaira specializálódott, egymással szoros munkamegosztási kapcsolatban 
lévő, azonos ágazatba tartozó nagyszámú kis és közepes nagyságú vállalat. 
Marshall elemzésében a kisüzemek egy földrajzi körzetben összpontosulása pozitív 
extern hatásokkal jár. Ennek forrásai egyrészt a széles körű munkamegosztás az 
egymást kiegészítő tevékenységekre és folyamatokra, az ágazat vertikálisan egy-
másra épülő fázisainak gyakoribb kapcsolataiból adódó megtakarítások, a vállalatok 
közötti gyorsabb információáramlás, az innovációk gyors terjedése, a tranzakciós 
költségek csökkenése. Másrészt – és ez különösen hosszabb távon jelentős – egyfaj-
ta ipari légkör kialakulása, a szakképzett munkaerő megléte és állandó képzése, 
innovációra való hajlandósága is számos előnnyel jár (Zeitlin 1994).  

Az eredeti marshalli elméletet a hetvenes évek végén a kisvállalati szektor robba-
násszerű közép- és északkelet-olaszországbeli fejlődése hatására elevenítették fel és 
fejlesztették tovább. Az ipari kifejezés ebben a szókapcsolatban nem a gyáriparra 
vagy egy nagy központi ipari üzemre utal, az ehhez kötődő, többnyire negatív kép-
zettársításokkal, mint környezetszennyezés, zsúfoltság stb. A gyár- és kézműiparon 
kívül más tevékenységek is prominens szerepet játszanak a körzetek gazdasági 
életében, így a társadalmi és gazdasági infrastruktúra és szolgáltatások, különösen 
a termeléshez kapcsolódó szolgáltatások. Ezért a helyi gazdaságfejlődés kapcsán 
további elnevezések is használatosak, mint például területi ipari koncentráció, regio-
nális innovációs komplexum, növekedési centrum, térségi rendszer, innovatív miliő, 
fürtökben elhelyezkedő vállalkozások, vállalkozói alakzat, megújítást ösztönző kör-
nyezet (Hansen 1992; Fua 1993; Zeitlin 1994). Az elnevezések bősége mögött tény-
leges, különböző nagyságú formai és tartalmi különbségek és az egyes szerzők 
eltérő hangsúlyai húzódnak meg. Mi nem kívánunk új elnevezést alkotni vagy a 
szavak jelentéséről értekezni, hanem csupán egy tényleges gazdasági–társadalmi 
jelenséggel szeretnénk foglalkozni. Ezért a nominalista szellemben bevezetett „ipari 
körzet” kifejezést használjuk továbbra is, az eredeti marshalli értelmezést kibővítve 
a szűk értelemben vett gazdasági együttműködésen túlmutató társadalmi, politikai, 
kulturális kapcsolatok komplex hálózata meglétének követelményével, ami együtt 
jár a közös szolgáltatásokat előállító formális vagy informális szervezetek megte-
remtésével, és a szereplők közötti kooperációk rendkívüli sűrűségével. Egy körzet 
kiterjedését a fenti definíció a napi érintkezés fizikai feltételei miatt gyakorlatilag 
egy városra és közvetlen környékére határolja be. 

Egyes szerzők véleménye szerint az olasz ipari körzetek kialakulásának és ered-
ményességének egyedi, megismételhetetlen történelmi és társadalmi előfeltételei 
voltak. Számos ilyen jellemzőt azonosítottak és leírtak, később a konkrét példák 
elemzésénél visszatérünk ezekre. Ha a modell valóban speciális, többnyire nem 
gazdasági jellemzők eleve meglétét feltételezi kiindulópontként, akkor a rendszer 



TÉT XIII. évf. 1999  1–2 A területfejlesztés megújítási iránya… 

 

91 

más területen való adaptálásának lehetősége kérdéses lenne. A további kutatások 
során azonban Itálián kívül nagy számban találtak sikeres ipari körzeteket Európa 
szinte valamennyi országában, Észak-Amerikában és Japánban. Ezen körzetek 
nagyon sokfélék társadalmi arculat, történeti előzmények, átlagos vállalati méret-
nagyság, vállalatok közötti szervezettség szintje és számos további jellemző tekinte-
tében is (Zeitlin 1994).  

A rugalmas termelési rendszerek hatása a vállalati szervezetre 

Az ipari körzetek általános jellemzőinek részletesebb bemutatása előtt rövid kité-
rőt teszünk, ugyanis a technológiai fejlődés által indukált változásokat is célszerű 
tárgyalnunk a folyamatok mind teljesebb megértése érdekében. A fordista standar-
dizált tömegtermelés és az egyedi darabokat előállító rugalmas termelési rendszerek 
közötti minden lényegi különbség alapvetően a két szisztéma által felhasznált tech-
nika eltérő voltából fakad. Számítógép nélkül csak álmodozni lehetne a „tömegter-
melést” felváltó hangzatos „egyéni igények” által vezérelt termelésről. 

A kiterjedt kérdéskör részterületei közül csak a kis és közepes nagyságú vállalko-
zások témájához szorosan kapcsolódó faktorokat emeljük ki (1. táblázat). Az ötve-
nes években kezdődtek meg a számítógéppel integrált termelési rendszerek létreho-
zására irányuló kutatások. Ezek sikerét követően a korábbi egyfunkciós termelőesz-
közök egyre nagyobb hányadát cserélték fel programozható, többfunkciós berende-
zésekkel. Ezek a berendezések egyetlen stratégiai csoportba integrálják a termelés, 
beszerzés, készletezés, szállítás, minőségellenőrzés, K+F, tervezés, design, marke-
ting és a szervezés funkcióit. A nagyvállalatok decentralizálták működésüket, csök-
kentették a belső hierarchia szintjeit. A saját használatra alkatrészeket gyártó válla-
latrészeket profit- illetve cost-centerként választják le a fő tevékenységről, vagy 
megválnak tőlük és autonóm, ám gyakran velük stratégiai szövetségben álló kisebb 
vállalkozásoktól szerzik be ezen termékeket. Ezzel a korábbi belső viszonyok 
piacosulnak, több információ képződik, ami a gazdasági kalkulációt pontosabbá 
teszi. Az eladó és a vevő is a kapcsolat hosszú távú fenntartásában érdekelt a ter-
vezhetőség, a biztonság, az általában magas műszaki színvonal, a beszállító váltá-
sával járó tranzakciós költségek és (főleg a minőség terén jelentkező) kockázat 
miatt (Dilworth 1992; Hansen 1992; Kocsis–Szabó 1996; Sabel 1983). 

A fent vázolt folyamat – melyet az elektronikus információnak nem csak a nagy-
vállalatok számára könnyű elérhetősége tett lehetővé – új lehetőségeket teremtett a 
hatékony termeléshez a kisebb, az új kihívásokra rugalmasan válaszolni képes 
vállalkozások számára (Hansen 1992). Ezen tényező mellett a belső munkamegosz-
tás hiánya is jelentősen hozzájárul erős innovációs potenciáljukhoz, és ennek minél 
szélesebb kibontakoztatásához különösen az ipari körzetekre jellemző kedvező 
légkör körülményei között adódnak lehetőségeik. Ezzel elérkeztünk az előbb emlí-
tett esszencia bemutatásához. 
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1. TÁBLÁZAT 
A fordizmus és a rugalmas termelés jellemzői 

(Characteristics of Fordism and Flexible Production System) 

Megnevezés Fordizmus Rugalmas termelés 

Termelés − azonos termékek tömeges termelése
− a mérethatékonyság a sorozat-

nagyságtól függ 
− magas termelésközi és készter-

mék készlet 

− egyedi termékek tömeges 
termelése 

− a mérethatékonyság az 
összvolumentől függ 

− minimális termelésközi, kicsi 
késztermék készlet 

Termék − standard modulok és végtermékek
− hosszú termék életciklus 

− standard modulok, változatos 
végtermékek 

− rövid termék életciklus 
Technika − egyfunkciós gépek 

− futószalag 
− magas optimális sorozatnagyság 
− gyártást követő minőségellenőrzés 

− sokfunkciós gépek 
− gyártási cellák 
− optimális sorozatnagyság  

egy termékegységtől 
− gyártás közbeni minőségellen-
őrzés 

Piac − stabil kereslet  
− nagy homogén piac  
− standardizált termék és szolgáltatás 

− fragmentált kereslet  
− heterogén piaci rések 
− változatos termék és szolgál-

tatás  
Vállalati 
struktúra 

− mechanikus 
− bürokratikus 
− sok hierarchia-szint 

− organikus 
− rugalmas 
− kevés hierarchia-szint 

Vállalati 
kapcsolatok 

− beszállítók árversenye 
− versenykorlátozó megállapodások 
− vertikális integráció, alvállalkozók 
− rövid és hosszú távú kapcsolatok 

− beszállítók komplex versenye 
− innovációs potenciál növelése 
− hálózatok, közös vállalkozá-

sok a közjavak előállítására 
− hosszú távú kapcsolatok 

Munka − specializáció 
− bürokratikus hierarchia 
− egyszerű feladatok 
− egységesített fizetés 
− rövid fejlődés 
− a munkások felelősségének ala-

csony foka 

− sokoldalúság 
− a személyes előrehaladás 

rendszere 
− összetett munkakörök 
− személyre szabott fizetés 
− hosszú fejlődés 
− a felelősség magas foka 

Állam − központosítás 
− merevség 
− szabályozás 

− decentralizáció 
− rugalmasság 
− dereguláció és újraszabályozás 

Tér − a regionális munkaerőpiacok 
homogenizációja 

− a társadalmi terek használatának 
polarizációja 

− a helyi munkaerőpiacok 
diverzifikációja 

− az endogén erőforrások és a 
lokalitás felértékelődése,  
szinergia hatások 

Forrás: Benko 1992; Dilworth 1992; Kocsis–Szabó 1996 alapján saját szerkesztés. 
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Az ipari körzetek általános jellemzői 

Egyelőre a jellemzők tézisszerű felsorolásával kell megelégednünk, az ipari körze-
tek néhány konkrét megjelenési formájának a bemutatásánál majd részletesebben 
kitérünk a fontosabb momentumokra és alátámasztjuk az elmondottakat (2. táblázat).  

2. TÁBLÁZAT  
Az ipari körzetek jellemzői 

(Characteristics of the Industrial Districts) 
Jellemző település-

nagyság 
− kicsi és közepes nagyságú városok és környékük 

Vállalkozások − hálózatokba szerveződés 
− közös szolgáltatások megszervezése 
− verseny és együttműködés kombinációja 
− rugalmas termelési rendszerek 
− a vertikálisan egymásra épülő munkafolyamatok megosztása 
− gyors termék és technológiai innováció 
− jelentős az alkalmazott K+F tevékenység 
− magas vállalkozási aktivitás, könnyű piacra lépési feltételek 
− védelem a nagyvállalatok hegemóniájától 
− jó munkaadó–alkalmazott kapcsolat 
− vállalkozók egymás iránti bizalma 

Munkaerő − a körzeten belül rugalmas, könnyen változtat munkakört és munka- 
 helyet 

− hagyományos szakértelem 
− folyamatos tanulás a munka közben 
− kiterjedt részmunkaidős foglalkoztatás (diákok, nyugdíjasok, ház- 

 tartásbeliek) 
− magas munkabérek 
− szorgalom, munkaszeretet, hivatástudat 

Infrastruktúra − magas színvonalú kommunális infrastruktúra  
− jó interregionális infrastruktúra  

Önkormányzatok − döntési önállóság gazdasági kérdésekben 
− együttműködés a vállalkozókkal 
− vállalkozások segítése telekkijelöléssel, ingatlanbiztosítással 
− gyors és szakszerű ügyintézés 
− részvétel a közös szolgáltatások nyújtásában 

Kultúra − magas megtakarítási és befektetési hajlandóság  
− erős helyi társadalmi kapcsolatok 
− helyi hagyományok, ünnepek, rendezvények 
− lokálpatriotizmus, hazaszeretet 
− széles középosztály, kicsi társadalmi különbségek 
− intenzív egyesületi élet 

Oktatás − az alapoktatás magas színvonalú 
− a szakmunkásképzésben az iskolák és a vállalatok együttműködnek 

Forrás: Fua 1993; Hansen 1992; Pyke–Sengenberger 1992; Soriani 1993; Zeitlin 1994 alapján 
saját szerkesztés. 
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A versenytársak, a beszállítók és vásárlók földrajzi közelsége támogatja a 
specializációt és hatékonyságot, és mint ingergazdag környezet, állandó innovációra 
ösztönöz. A közelség növeli az információk koncentrációját és áramlási sebességét. 
A pozitív externáliák sokasága a kiegészítő termékek és szolgáltatások létrehozóit, 
amelyek tendenciaszerűen a felvevő vállalatok közelébe települnek, a belépésre 
ösztönzi. A koncentráció ezen kívül az új szükségletek, egyensúlyhiányok korai 
napvilágra kerüléséhez és megoldásához is hozzájárul. Ezen területek hazai és nem-
zetközi versenyképessége átlag feletti, csakúgy, mint a munkaerő minősége és bére 
(Camagni 1995; Fua 1993; Hansen 1992). A magasabb munkabér természetesen 
nem jelenti a versenyképesség csökkenését, mivel a releváns mutató nem a nyers 
munkaerőköltség nagysága, hanem a termékegységre jutó bérköltség vagy egyéb 
viszonyszám, ami alapján az ipari körzetek megint csak kedvező pozícióban vannak. 

Az ipari körzetek legfontosabb megkülönböztető jegye a szervezeti rendszer fel-
építése és erős társadalmi beágyazottsága. A gazdasági eredmények nem valami-
lyen olcsó termelési tényező – természeti erőforrás, tőke vagy munka – kihasználá-
sán alapulnak, hanem a kisvállalatok között meglévő erős kapcsolati hálón. Mindez 
egyéni és közösségi szinten is emeli a hatékonyságot. Az ipari körzetek tehát nem 
egyszerűen egy behatárolt területen és ágazatban működő kisvállalkozások alakta-
lan halmazát jelentik.  

A helyi önkormányzatok szerepe sokrétű lehet az ipari körzet kialakulásának és 
működésének szakaszában is. A tapasztalatok szerint számtalan módon segíthetik a 
vállalkozókat. Mint szolgáltatások nyújtói létrehozhatnak speciális ipari parkokat, 
inkubátorházakat, az alkalmazott K+F gyors gyakorlatba átültetését elősegítő inno-
vációs centrumokat. Az oktatás terén a vállalati igényekhez igazodó alapképzésben 
és továbbképzésben is fontos szervező szerepet tölthetnek be. A gazdasági szerep-
lők közötti együttműködést aktív eszközökkel is elősegíthetik, de egyszerűen csak a 
bizalom légkörének megteremtésével és ápolásával szintén hathatósan támogathat-
ják a vállalkozásokat. Ezen túlmenően a vállalkozások egészét pozitívan érintő 
programokat kezdeményezhetnek.  

A decentralizált szerkezet két intézményi problémát vet fel, melyek: az egyes vál-
lalatok kapacitásait meghaladó közös szolgáltatások nyújtása, illetve a szereplők 
közötti konfliktus feloldása. Ezen közös funkcionális követelményeknek eltérő 
intézményi megoldások felelhetnek meg. A körzetben összpontosuló kisvállalatok 
megteremtik a nagyvállalati modell szerint a közös szolgáltatások szélesebb hálóza-
tait, a nagyvállalatok pedig leányvállalataik és alvállalkozóik körében a kisvállalati 
körzetekre jellemző együttműködési kapcsolatokat építik ki. Újszerű, hibrid szerve-
zeti formák alakulnak ki, azonos funkciókat ellátva. Ezen folyamatoknak fontos 
előfeltétele a politikai rendszer decentralizáltsága, a helyi önkormányzatok pénz-
ügyi és döntési önállósága, valamint az aktív és erős, területi autonómiával rendel-
kező vállalkozói szövetségek létezése (Zeitlin 1994).  

Most érkeztünk el az elemzés azon pontjához, amikor az eddig domináló gazda-
sági és technikai tényezők már nem elégségesek a magyarázathoz, ezért a gazdasági 
aktorokat, mint szubjektumokat vesszük számításba. Ugyanis nem képzelhető el 
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sikeres ipari körzet az egymással versenyben álló gazdasági szereplők közötti széles 
körű bizalom és reciprocitás nélkül. A vállalkozók versenyeznek egymással az 
inputok és outputok egyes piacain, de ez nem zárja ki együttműködésüket a mind-
annyiuk érdekét szolgáló közjószágszerű vagy gyakran nem a gazdasági jószágok 
kategóriájába tartozó outputok közös előállításában. A termelés vertikális megosz-
tásakor, amikor az egyik vállalat outputja egyben inputja a másiknak, vagy a termé-
kek komplementer viszonyban állnak egymással, ami az előző esettel gyakran, de 
nem mindig azonos, mindez a versenyszellem csorbulása nélkül történik meg. A 
verseny és a kooperáció érdekes kombinációja jön létre, amelyről tévedés lenne azt 
hinni, hogy ellentétes lenne a gazdaságelmélet állításaival. Hiszen az mindössze azt 
mondja: az emberek saját érdekeiket követik, nem azért, mert önzők, hanem mert 
egyikük sem tud semmit a többiek céljairól. Az egyéni célok egybeesése esetén 
tanácsos a tevékenységek összehangolása. Az ilyen esetek feltárásához és a közös 
célok eléréséhez megvalósuló együttműködéshez szükség van a hagyományos pol-
gári, és általában az emberi értékek meglétéhez, illetve egy olyan közeghez, amely-
ben az érdekek artikulálódni, és a másik ember számára kifejeződni tudnak. Ez a 
politika egyik nyilvánvaló, és a kultúra egyik látens funkciója. 

A konkrét helyzetekben a bizalmi kapcsolatrendszer kialakulása nagyon sokféle 
előzményen alapulhat, számos tényező működhet közösséget összekovácsoló erő-
ként. Szinte bármilyen közös tapasztalat alapjává válhat egy kultúrának. Lehet ez 
családi, etnikai, vallási vonzalom, szakmai identitástudat, büszkeség vagy az egy 
nagyvállalatnak beszállító kisvállalatok hasonló múltja (Zeitlin 1994; Zhou 1996). 
A bizalom légköre nem a teljes konfliktusmentességet jelenti, hanem a konfliktus-
megoldási mechanizmusok hatékony működését. 

Ipari körzetek a gyakorlatban 

A következőkben a gyakorlatban is megfigyelt néhány ipari körzetet mutatunk be. 
Az olasz példa sokszínűsége miatt nem választottunk ki egy körzetet, hanem általá-
ban beszélünk arról. Majd két fejlett európai körzet tárgyalása után az EU periféri-
kus országainak jellegzetes vonásait és néhány konkrét példáját elemezzük. Első-
sorban magával a jelenséggel foglalkoztunk, de a fejletlenebb országoknál, ame-
lyekhez hazánk inkább hasonlítható, a makro-környezet néhány elemét is bemutat-
tuk. Ennyi példát csokorba gyűjtve az ismétléseket nem lehetett mindig elkerülni, 
de ennek is megvan az a haszna, hogy a tanulság, mely minden egyes esetben ön-
magában is megtalálható, még látványosabbá válik.  

Mi mással is kezdhetnénk a sort, mint az ipari körzetek újkori apostolainak első-
számú kedvencével, az észak- és közép-olasz példákkal, melyek időbeli elsőségük 
és térbeli kiterjedtségük okán foglalják el kitüntetett helyüket. A vállalkozói hálóza-
tok elképesztően nagy száma és hatalmas összefüggő területen egymást átfedő volta 
tényleg egyedülállóvá teszik ezt az európai nagyrégiót, melynek ma már az egy főre 
jutó GDP-je vásárlóerő-paritáson számolva a dél-német és svájci területekkel nagy-
jából azonos mértékű, a világon az egyik legmagasabb összegű. Ha ezt összevetjük 
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azzal, hogy az olaszok a kormányváltások sűrűségét tekintve is a világcsúcs közelé-
ben vannak, talán nem fogjuk a társadalmi kohézió gazdasági folyamatokra gyako-
rolt hatását alá, a kormányzat szerepét pedig ugyanebben fölébecsülni. Olaszország 
esetében mindenesetre egyértelmű a társadalmi aktivitás elsőbbsége és a központi 
tervezés hiánya a sikertörténetben. 

A Harmadik Itáliának is nevezett Közép- és Északkelet-Olaszország és az olasz 
ipari háromszög (Lombardia, Piemont, Liguria, Valle d'Aosta) kisvállalatainak 
fejlődése az eltérő induló pozíciók miatt különbözött egymástól. Az ipari három-
szögben a nagyvállalatok és a helyi és területi kormányzatok is érdemleges szerepet 
játszottak a folyamatokban, míg Harmadik Itáliában a társadalmi önszerveződések-
nek szinte kizárólagos szerep jutott. 

Harmadik Itália 

Elsőként Harmadik Itáliával foglalkozunk részletesebben, s a vizsgálatot a kiindu-
lópontként szolgáló társadalmi környezet jellemzésével kezdjük. A területet közép 
és kisvárosok hálózzák be, hiányoznak a domináns centrumok. A falusi lakosság 
szoros kapcsolatot tart fenn a városi népességgel. A foglalkoztatottak jelentős há-
nyada önállóan folytat termelő vagy szolgáltató tevékenységet. A család gazdasági 
szerepe a fogyasztás mellett általában a termelésre is kiterjed. A nagycsaládot és a 
szomszédságot összetartás jellemzi, élénk a közösségi élet, szoros a társadalmi 
integráció (Fua 1993).  

Ilyen háttér mellett a vállalkozóvá válásnak és a kisvállalkozások megerősödésé-
nek több útja volt. Amikor távoli vállalatok otthon végezhető munkát adtak a be-
dolgozóknak, egy idő elteltével a vállalkozóbb szelleműek önállósították magukat 
és kikerültek a nagyvállalat védő, de egyben korlátozó szárnyai alól. A hazatelepü-
lő, külföldi kapcsolatokkal rendelkező emigránsok is alapíthattak megtakarításaik-
ból vállalkozást. A mezőgazdaságban vagy turizmusban felhalmozott tőkét szintén 
felhasználták az alapításhoz.  

A mezőgazdaságból felszabaduló foglalkoztatottak utánpótlást jelentettek a lassan 
növekvő, területileg szétszórt vállalkozásoknak. A munkaerő ezért többnyire hely-
ben rendelkezésre állt, nem volt szükség gyökértelen külső munkaerő beszippantá-
sára a növekedéshez. A falvak így nem néptelenedtek el, mint az a centralizált ipa-
rosítás során oly sokszor előfordul. A munkaadók és alkalmazottak közötti társa-
dalmi különbség kicsi, gyakoriak a családi, baráti szálak, létezik mobilitás a két 
csoport között. A szakmai előmenetel lehetősége adott. A munkaerkölcs azon a 
meggyőződésen alapul, hogy szoros kapcsolat létezik az erőfeszítés és az eredmény, 
szorgalom és társadalmi boldogulás között. Az állás elvesztése általában nem okoz 
nagy problémát, a család támaszt nyújt ilyen esetekben birtok, ház, alkalmi munka, 
besegítés formájában. A konfliktus veszélyét – mint pl. a bérviták, sztrájkok, mun-
kajogi nézeteltérések – mindez csökkenti. A tevékenység átszervezése sem ütközik 
erős szervezeti ellenállásba. A széleskörű családi, baráti, rokoni kapcsolatok lehető-
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vé teszik a háztartásbeliek, idősek, diákok alkalmazását, az informális munkaerő- 
piac hatékonyan működik. 

Ilyen jellemzők után nem meglepő, hogy a kisvállalkozások számíthatnak a leg-
nagyobb sikerre. A kis és közepes nagyságú városok a nagyipar számára nem tud-
nak tömeges munkaerőt biztosítani, a kis és középvállalatok számára viszont meg-
felelő a kínálat. A vállalkozások induláskor munka-intenzív termékeket állítottak 
elő, a termelő berendezések színvonala elmaradt az aktuális csúcstechnikától, és 
fokozatosan váltak egyre tőkeintenzívebbé és csúcstechnikát alkalmazóvá. A vál-
lalkozások a szűkebb környezetben meglévő kézműipari hagyományokra alapozód-
tak a gyártandó termék megválasztásakor. Így alakultak ki például a textil-, bőr-, 
cipő-, bútoripari, csempegyártási ipari körzetek. Nagyobb tömegben ilyen terméke-
ket a lokális piacon nem lehet elhelyezni, ezért a régión kívüli piacra termelnek. 
Ehhez nélkülözhetetlen a régiók közötti közlekedési és kereskedelmi infrastruktúra 
megléte és fejlesztése. A választott tevékenységekre az is jellemző, hogy elkülönülő 
fázisokra lehet bontani anélkül, hogy ez a minőség rovására menne. Így nagyon 
kicsi vállalkozások is elérték a technikailag gazdaságos termelési nagyságot, míg 
más fontos funkciók esetében (pl. pénzügyi irányítás, beszerzés, értékesítés, szak-
képzés) egyedül nem érhetik el a kritikus tömeget. Ezeket a funkciókat speciális 
vállalkozások, ügynökségek látják el. A vállalkozások így kölcsönös függési lánccá 
szerveződtek, és integrált rendszereket hoztak létre. Ezek a gyakorlatban rendkívül 
változatos formában valósulnak meg. Találunk közöttük családi, baráti kapcsolato-
kat, szállítási szerződéseket, közös finanszírozást. Léteznek társulások, amelyek 
pénzügyi központokat működtetnek, hitelszerzéstől kezdve a bérszámfejtésen át a 
könyvelésig, adóbevallásig mindent elvégeznek. Termékek értékesítésére konzor- 
ciumokat szerveznek, műszaki tanácsadó testületeket hoznak létre, garanciabiztosí-
tó társaságokat alapítanak. Önálló kis magánvállalkozások is nyújtanak ilyen üzleti 
szolgáltatásokat. Az integráció egy másik formájában a végterméket gyártó vállal-
kozás, amely méreteiben nem különbözik a vele kapcsolatban állóktól, vállalja át a 
koordinációt. Az ilyen integrált rendszerekre jellemző a vertikális szélesedés. Pél-
dául Prato ipari körzetei szövőipari monokultúraként indultak, majd profiljuk szö-
vőipari gépgyártással bővült. Mindezen folyamatok eredményeként az agglomerá-
ciós előnyökből a kisvárosok vállalkozásai is részesülnek. A szolgáltatások skálája 
bár rendkívül széles, mégsem teljes. Hiányoznak az alapkutatásokkal foglalkozó 
bázisok, ezt a tevékenységet a nagyvállalatok és az állam más területen lévő intéz-
ményei végzik. Az alkalmazott kutatások viszont intenzívek, az elért eredményeket 
nagyon rövid idő alatt átültetik a gyakorlatba (Fua 1993).  

Harmadik Itália iparosodásának fontosabb jellemzői Soriani (1993) és Fua (1993) 
alapján: 
− a nagycsalád fennmaradása, szolgáltató és tőkeképző funkciója a válságok ha-

tásainak mérséklésében játszott szerepet, 
− szoros kapcsolat az agrárgazdasággal, a paraszti tulajdon fennmaradása, 
− nagy szakmai és társadalmi mobilitás, 
− kisvállalkozásokra és munkásokra épülő társadalmi szerkezet, 
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− vertikálisan szélesedő termelési rendszerek, 
− kisvárosi környezet, a kis- és középvárosi hálózat komplex fejlesztése, 

együttműködési megállapodások a városok között a közös szolgáltatások fej-
lesztésére, 

− gazdasági szolgáltató intézmények fejlesztése, nemzetközi piacra jutást segítő 
intézmények, 

− közösségi azonosságtudat és együttműködés, 
− a munkások folyamatos továbbképzése, „tanulj, miközben dolgozol” elv al-

kalmazása, 
− a tanulók, nyugdíjasok, háztartásbeliek széleskörű alkalmazása a munkaerő-

piacon, 
− a K+F hagyományos bázisainak hiánya, 
− innovációk gyors alkalmazása. 

 
Röviden összefoglalva a siker a következő tényezőknek volt köszönhető: spontán 

módon a meglévő adottságokra, belső erőforrásokra épül, ezek minden előnyét 
kihasználja. Nem volt drasztikus, kívülről és felülről a szereplőkre kényszerített 
változás, amely a társadalmi kötelék fellazulásához vezetett volna. Dolgoztak ki 
ugyan regionális fejlesztési terveket, amelyekben nagy ipari pólusok, vezető vállal-
kozások szerepeltek, de a gigantomániás ipari üzemek elszánt hívein kívül mások 
nemigen sajnálták a meghiúsulásukat. Így fokozatosan, kis lépésekben, állandó 
továbbfejlődésre képes rendszer jött létre. Ráadásul mindez egybeesett a rugalmas 
termelési rendszerek elterjedésével és az ebből fakadó differenciált fogyasztói igé-
nyek jelentkezésével, ami kedvező lehetőségeket biztosított az exportexpanzióhoz. 

Lombardia 

Az ipari háromszögben lezajlott folyamatokat Lombardia példáján mutatjuk be. A 
tartomány területe 23 859 km, népessége 8,9 millió fő. Olaszország leggazdagabb 
területe, az EU-ban a NUTS 1 szerint csak 4 városi terület és Hessen előzi meg. 
Fővárosa Miláno, európai jelentőségű centrum, az olasz pénz és részvénypiac köz-
pontja, itt található a legfontosabb biztosítók székhelye is. Élénk a tudományos élet, 
az olasz szabadalmi piacon és a K+F tevékenységben is vezető szerepet játszik. Az 
önkormányzatok, területi és helyi érdekképviseletek, pénzintézetek, vállalatok nem 
egymástól elszigetelve működnek, hagyományosan sokoldalú közöttük az együtt-
működés.  

A hetvenes években Lombardiát is a kis és középvállalkozások számának erőtel-
jes növekedése jellemezte. A kisvállalkozások a Harmadik Itáliához hasonló terme-
lési rendszereket hoztak létre. Érdemesebb először a nagyvállalati szektor átalakulá-
sára összpontosítanunk figyelmünket, mert ezt a jelenséget az előző példánál nagy-
vállalatok híján nem tárgyalhattuk, itt viszont a folyamatok levezénylésében gazda-
sági erejük és befolyásuk révén nagy jelentőséggel bírtak. A dinamikus lombard 
nagyüzemek szervezeti decentralizációt hajtottak végre, újjászervezték regionális 
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kapcsolataikat, stratégiai szövetségek hálózatát hozták létre. Munkaerő-
megtakarítással járó, tőkeintenzív folyamatokat fejlesztettek ki, a belső tercier 
funkcióik megerősödtek, növelték a K+F kapacitásaikat. Ezzel párhuzamosan a 
termelő szolgáltatásokat önállóan nyújtó vállalkozások száma is megszaporodott és 
erősen összefonódott az iparral, tovább erősítve a rendszer innovációs kapacitásait 
(Mussati 1993; Soriani 1993). 

Lombardia Régió Gyűlése az olasz tartományok között úttörő módon a hetvenes 
évektől kezdve átfogó iparfejlesztési programmal rendelkezik. Kezdetben a terület-
fejlesztés és a telepítési feltételek álltak a középpontban. Az első ipartelepítési hatá-
rozatot 1973-ban fogadták el, a cél a centrumtérségek népességnövekedésének 
mérséklése, a déli síkvidéken és a hegyvidéken új ipari tevékenységek elterjesztése. 
A vonalas infrastruktúra kiépítése mellett tőkejuttatással segítették az ipartelepítést, 
hat év alatt összesen 33 esetben. A támogatások másik formája a kis- és középüze-
mek számára nyújtott hitelgarancia és az indulástól számított néhány éves adóked-
vezmény volt. A hetvenes évek végétől az elhagyott ipartelepek újrahasznosítása, a 
vállalatközi kooperációs szervezetek létrehozásának elősegítése, konzorciumok 
létrehozása a termelői szolgáltatások végzésére, az innovációs tevékenység támoga-
tása is a feladatok közé került. Az 1979-ben induló ipari fejlesztési program megha-
tározta a felszámolandó iparterületeket, az egymással szomszédos iparterületeknek 
támogatást nyújtott a meglévő infrastruktúra hatékonyabb hasznosításához. Az 
1981-ben kibővített program már kifejezetten csak az innovatív tevékenységek 
támogatását tűzte ki célul. A törvény eszközöket biztosított az ipari és kézműipari 
tevékenység telephelyeinek kialakításához és felszereléséhez, a válságágazatok 
átalakításához, technikai és technológiai szolgáltatások megszervezéséhez. A pro-
jektek finanszírozásában a régió részesedése folyamatosan csökkent, a magánszek-
toré növekedett. Pénzügyileg ösztönözték a termelői szolgáltatások terjedését. 129 
új szolgáltató vállalat alakult, főként a nemzetközi marketing, kutatás-fejlesztés, 
termékminősítés területén. Közöttük különleges helyet foglalnak el a kis- és közép-
vállalatok által közösen létrehozott konzorciumok, amelyek működését tagjaik 
finanszírozzák, ezért a tagvállalatok kötődése erős, a feladatukat rendkívül eredmé-
nyesen végzik. Két fő fajtájuk létezik, az egyiknek állandó külföldi képviseletként 
piaci értékesítés végzése, a másiknak a több vállalat érdekében álló technológiai 
fejlesztés a feladata. 

1987-ben lépett hatályba a kis- és középvállalkozások technológiai innovációjá-
nak fejlesztési programjáról szóló törvény, melynek két prioritása az alkalmazott 
kutatások támogatása a kutatóközpontokkal kötött szerződések alapján, valamint az 
egyedi innovációs projektek támogatása középlejáratú hitelek nyújtásával. Pályázni 
csak vállalatközi programokkal lehet, meghatározott tárgykörökben. A döntési 
mechanizmus gyors, pozitív elbírálás esetén a benyújtástól számított három hóna-
pon belül hozzá lehet jutni a támogatáshoz. A regionális kormány és a Lombard 
Gyáriparosok Szövetsége Kisvállalkozási Technológiafejlesztési Központot alapí-
tott, melyhez két év elteltével hozzárendelték a pályázatok technikai lebonyolítását. 
A központ ezen kívül az innovációs politika végrehajtásában meghatározó szerepet 
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játszik. Szolgáltatásokat végez a vállalkozások részére (technológiai információk 
nyújtása, konzultáció, kísérleti projektek menedzselése, műszaki eredmények ter-
jesztése stb.), valamint berendezéseket bocsát az induláshoz nyújtott segítségként 
kezdő vállalkozók részére. 

A lombardiai iparszabályozás gyenge pontjának az ösztönzők túlzott szétforgá-
csoltságát és a laza koordinációt tartják. Ennek ellenére az elemzők pozitívnak 
tartják az intézkedések hatását, bár ezek összetettsége lehetetlenné teszi a pontos 
mérhetőséget (Mussati 1993). 

Nyugat-Jutland 

A történelmileg periférikus térségnek számító, Dániában található Nyugat-
Jutlandon is számos ipari körzetbe szerveződött kis és közepes nagyságú, elsősor-
ban a bútor- és textiliparba tartozó vállalkozás található. A helyi gazdaságot erős 
exportorientáció, rugalmas munkaerőpiac, magas bérek, a számítógéppel integrált 
termelés és a just-in-time rendszerek széles körű elterjedtsége jellemzik. A gyors 
iparosodás ellenére a vidék megőrizte falusi és kisvárosias jellegét. 

A hagyományos földműves, halász, kézműves mesterségeket űző helybelieket a 
skandináv jóléti állam értékeitől eltérően markáns individualista ethosz és függet-
lenség jellemzi. Az egyéni tulajdon gyarapítása, az emberek azon törekvése, hogy 
ne váljanak terhessé családjuk és a közösség számára, a hatalommal szembeni 
egészséges bizalmatlanság azok az individuális és egyben társadalmi erények, ame-
lyek egyengetik az emberek közötti érintkezést, a fentről végzett ellenőrzést és 
szabályozást pedig kevésbé szükségessé és egyben nehezebbé teszik. A gazdaság 
hálózata lényegében spontán módon a létező társadalmi hálózaton alapul. Rotary 
klubok, kártyatársaságok, futballklubok és más egyesületek generálják és termelik 
újra nap, mint nap a kölcsönös bizalom és reciprocitás gazdasági erőket katalizáló 
légkörét. A földművesek között régi hagyományai vannak az önkéntes szövetkezés-
nek az inputok gazdaságos, közös beszerzése, és a termékek nemzetközi piacokon 
való elhelyezése érdekében. 

A függetlenség és a szövetkezés első ránézésre paradoxnak tűnő összekapcsolása 
volt a nyugat-jutlandi iparosodás alapja. A kisvállalatok a tevékenységek kapcsolati 
hálózatba történő beágyazására törekedtek, s ennek eredménye a rugalmasság lett, 
melynek elérésében az egymás közötti jó viszony és a pozitív miliő bizonyult a 
legfontosabbnak. A vállalkozók ráébredtek arra, hogy képesek megőrizni független-
ségük lényegi elemeit a másokkal való együttműködés esetén is. Intenzív kölcsönha-
tás alakult ki a helyi cégek között. Bármely üzem alkalmazottja alapíthat új vállal-
kozást innovatív ötlete kiaknázására, az anyacéggel nem azonos termék gyártása 
esetén, a vele való kooperáció lehetőségével. A kirajzást inkubátorházak segítik, a 
technikai információs centrumok és az ipar szükségletei által orientált szakmunkás-
képzés megszervezése pedig az összes vállalkozó érdekét szolgálja (Hansen 1992; 
Kristensen 1992). 
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Grenoble 

Grenoble-ban és környékén Európa és egyben a világ egyik vezető high-tech ipari 
koncentrátuma található, a kaliforniai Szilícium-völgyhöz hasonlóan a kutatás-
fejlesztéssel foglalkozó szakemberek rendkívül nagy számával, a társadalom felső 
rétegének szélességével. A város népessége 1860 és 1960 között megötszöröződött. 
A gyors növekedés kezelésére városrekonstrukciós tervet dolgoztak ki, amelyben a 
régió gazdaságfejlesztését a helyi kutatásra és a felsőfokú oktatásra alapozták. A 
városrendezési terv keretében ipari zónát jelöltek ki, melyben csak az innovatív 
vállalkozásoknak adtak lehetőséget a letelepedésre. A zónában inkubátorház és 
különleges kiegészítő szolgáltatások segítik a megtelepülőket. A területen jellemző-
en kisméretű, teljesen új cégek jelentek meg, de a világ vezető félvezető gyártói 
közül is többen alapítottak kutatóintézetet itt. A város állandó lakóinak száma  
1989-ben 154 ezer fő volt, ugyanekkor 11 ezer kutató dolgozott az egyetemi, állami 
és vállalati kutatóintézetekben. 

A rendkívül sikeres endogén innovációk különösen az ipari high-tech több terüle-
tén (mint mikroelektronika, ipari elektronika, robottechnika, orvosi műszerek, 
optoelektronika) és a szoftverfejlesztésben valósulnak meg. A hálózatokba szerve-
ződött cégeket itt is egyszerre jellemzi az erőteljes verseny és az együttműködés. A 
high-tech piac minőségi követelményekre fektetett jelentős hangsúlyának köszön-
hetően a vállalkozási szerződésekben a költségminimalizálás csekély szerepet ját-
szik a partner kompetenciájához, megbízhatóságához és referenciáihoz képest. A 
vállalkozások közötti szövetségek, együttműködések kialakulását és megerősödését 
a meglévő sűrű helyi kapcsolati háló elősegítette, mindazonáltal pénzügyi és statisz-
tikai terminusokkal nem írható le a technikai információk gyakori cseréjének mág-
neses hatása a versenyképesség növelésére. Mindenesetre a technikai kereszt-
megtermékenyítés magas szintje, az ipari szinergia legfejlettebb formája jöhetett 
létre a különböző kutatóintézetek és a termelés közötti szoros kapcsolatoknak kö-
szönhetően (Benko 1992; Hansen 1992). 

Nyugat-Jutland és Grenoble példája egymás mellett azért is érdekes, mert teljesen 
eltérő ágazatokkal (hagyományos feldolgozóipar, illetve csúcstechnikát előállító 
ipar) találkoztunk. Viszont, ami mindkettőben közös: a mélyen gyökerező hagyo-
mányok megléte. 

Az Európai Unió periférikus térségei 

A továbbiakban az Európai Unió fejletlenebb tagállamait illetve régióit vizsgáljuk 
meg, abból a szempontból, hogy milyenek a helyi iparfejlődés általános jellemzői, 
megfigyelhetünk-e, és milyen fejlődési stádiumban ipari körzetképződést. Ezen 
országok elméleti fejlődési potenciálja a hatalmas piachoz tartozás és az utolérési 
effektus miatt évi 7–10%-os. Ehhez járulnak pótlólagos erőforrásként az Uniótól 
kapott, a GDP 4–5%-át kitevő transzferek (Figyelő 1997.06.26.). Ennek ellenére a 
mediterrán országok eredményei szerények, bár a növekedés mutatói a nyolcvanas–
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kilencvenes években Spanyolországban és Portugáliában általában kissé az EU 
átlag felettiek voltak.  

Azokra a körzetekre összpontosítjuk majd a figyelmünket, ahol tartós, szerves, 
helyi szereplőket aktivizáló lokális ipari fejlődés indult el. Ennek két alaptípusa 
létezik. Az egyikben a Harmadik Itáliánál megismert fejlődéshez hasonló, helyi 
komparatív előnyök, mint szakmai kultúra, speciális, tájra jellemző termék stb. 
kihasználásán alapszik, kezdetben inkább csak a hazai, majd később a nemzetközi 
piacra termelve. Ehhez a külső piacra jutás adminisztratív és fizikai akadályainak az 
elhárítása szükséges. Kisebb mértékben a turizmus által generált vásárlóerő is kiin-
dulópontként szolgálhat. A másik alaptípusban a potenciális helyi társadalmi és 
gazdasági erőforrások aktivizálásához, a vállalkozások pezsgéséhez külső, a helyi 
piac méreteihez képest jelentős nagyságú befektetés adta a kezdő lökést  
(Camagni 1995). A multinacionális vállalatok vagy az állam által alapított, hagyo-
mányokkal nem rendelkező, inputjaik és outputjaik javarészét a lokális piacon kí-
vülről beszerző, illetve értékesítő, a helyi tulajdonú gyáraktól és kisüzemektől több-
nyire teljesen elkülönülő termelési egységek révén történő iparosításnak jóval több 
példáját találjuk a régióban. Ennek egyik legjellemzőbb példája egész Írország, ahol 
gyakorlatilag két gazdaság működik egymás mellett mindenféle érdemi kapcsolat 
nélkül (Világgazdaság 1997.05.22.). További árnyoldala a kizárólag nagyberuházá-
sokra alapozott növekedésnek, hogy a vonalas infrastruktúra fejletlensége esetén 
polarizációhoz és óriási egyensúlyzavarokhoz vezet a lokális munkaerő-, lakás- és 
egyéb piacokon, a társadalmi következmények pedig még súlyosabbak lehetnek. A 
regionális iparpolitikának ezért ügyelnie kell az intézkedések megfelelő sorrendben 
való meghozatalára. 

Írország 
Írország egyetlen ipari körzete Limerick–Shannon környékén, az ország közép-

nyugati régiójában található. Az ország más részein a belső, önfenntartó és innova-
tív fejlődésnek több előfeltétele hiányozhatott. Így nem jöhetett létre ilyen típusú 
fejlődés ott, ahol hiányzik a vállalkozói szellem, nincsenek kiépülve a kapcsolatok a 
vállalkozók és a helyi intézmények, valamint a multinacionális vállalatok főleg 
összeszerelést végző üzemei és a helyi gazdaság között, illetve ahol hiányos a köz-
lekedési infrastruktúra. 

A Shannon–Limerick-i fejlődés kezdetben a Shannon nemzetközi repülőtér és a kö-
zelében 1960-ban létrehozott szabad vállalkozási övezet hatására megjelent régión 
kívüli cégeknek volt köszönhető. Ezenkívül Írország első műszaki egyeteme, az 
1970-ben alapított Limericki Egyetem, majd a később mellette alapított Plassey 
technológiai park is fontos telepítési tényezőnek bizonyult. A helyi fejlesztés katali-
zátorának szerepét az 1968-ban alapított SFADCO (Shannon Szabad Repülőtér 
Fejlesztési Társaság) játszotta. Ez az ügynökség az egész régió fejlesztési politiká-
jáért felelős, s ez Írországban egyedülálló példája a decentralizált, régió-alapú fej-
lesztési politikának. A SFADCO a helyi vállalkozások működési feltételeit a lokális 
infrastruktúra fejlesztésével, az ipari projektek integrálásával, a helyi beszállítók 
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hálózatának, valamint az egyetem és a vállalatok közötti kapcsolatok kialakításával, 
a csúcstechnológia és a tudás-alapú termelés iránti elkötelezettségével javította. 

Az összetett funkciójú SFADCO mellett további, speciális feladatokat ellátó helyi 
ügynökségek is alakultak. Ezek információképző és továbbító funkcióikkal a helyi 
cégek bizonytalanságait, működési kockázatait csökkentették. Ezen ügynökségek a 
következők: 
− Innovációs Centrum – külső információk továbbítása, 
− Plassey Menedzsment és Technológiai Centrum – külső információk továbbí-

tása,  
− Kisvállalatok Marketing Centruma – a legjobb fejlődési és marketing-stratégiák 

kiválasztása, 
− Ipar Támogatási Alapítvány – külső információk továbbítása, 
− Innovációs Bizottság – üzleti ötletek és innovációs lehetőségek keresése, 
− Egyetemi Klub – a verseny ellenőrzése és a helyi szereplők közötti koordináció, 
− Vállalkozási és Csúcstechnológiai Program – üzleti ötletek és innovációs lehe-

tőségek keresése. 
Az ügynökségek egymással összehangolva végzik munkájukat, melynek során 

jelentős szinergia lép fel, amit az is megkönnyít, hogy a munkatársak mind szemé-
lyesen ismerik egymást. Rendkívül sűrűn tartanak kiállításokat, árubemutatókat, 
konferenciákat és egyéb rendezvényeket. Ezen kívül a SFADCO-val közösen bizto-
sítják a hazai kormánnyal és az EU-val való kapcsolatot is a helyi vállalkozók szá-
mára.  

Limerick–Shannon talán a legjobb példa az EU elmaradott régióiban a központi 
politika által támogatott, és a helyi szinten okosan végrehajtott sikeres iparosítás-
nak. További ír régiók hasonló fejlesztéséhez be kell vonni a stratégia készítésébe 
és végrehajtásába a multinacionális vállalatokat (Camagni 1995; Share 1992). 

Spanyolország 
A helyi ipari vállalkozások jelentősége Spanyolországban Írországhoz és az olasz 

Mezzogiornohoz hasonlóan csekély, a teljes ipari munkaerő mindössze 10%-át fog-
lalkoztatják ilyen cégek (Camagni 1995). Mindazonáltal a lokális endogén fejlődés 
példái sem ritkák, gyakorlatilag az ország mindegyik tartományában megtalálhatók, 
és az új ipari régiók, mint Galícia, Andalúzia és Valencia napjainkban tapasztalható 
gazdasági fellendülésében fontos szerepet játszanak. Legtöbbjük egy könnyűipari 
szektor hagyományos specializációjára épül. A nyolcvanas években bekövetkezett 
politikai decentralizáció jótékony hatást gyakorolt a körzetek fejlődésére. 

A közelségből adódó tranzakciós költségek csökkenésén és a munkamegosztás 
előnyein kívül a következő sikertényezőket azonosították (Camagni 1995): 
− a helyi közösség magas megtakarítási és befektetési hajlandósága, 
− régi üzleti hagyományok, főleg a kereskedelemben, mezőgazdaságban, kéz-

műiparban, 
− a legmodernebb külföldi technológiák és az elavult, gyakran használtan vásá-

rolt, spanyol gyártmányú berendezések sikeres együttes működtetése, 
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− a technológia és a termék innovációk gyors bevezetési eljárása, 
− a körzetek közelsége a kommunikációs centrumokhoz, 
− a kemény és szorgalmas munka értékként számon tartása, 
− bizalom az üzlettársban, 
− a vállalkozási hajlandóság elismerése társadalmi értékként, 
− a helyi közösség személyes kapcsolatainak hihetetlen sűrűsége. 
Ezek a jellemzők a hetvenes évekbeli olasz példára hasonlítanak, de itt ritkábban 

találkozunk megjelenésükkel. 

Görögország 
Görögországban az általános gazdasági klíma nem segíti elő az ipari körzetek 

megjelenését. A közösségi szektor katasztrofálisan gyenge hatékonysággal műkö-
dik, az állam nagyon sok területre igyekszik kiterjeszteni befolyását. 1983-ban a 
pénzügyminiszter úgy fogalmazta meg programját, hogy „semmilyen beruházást ne 
lehessen állami ellenőrzés nélkül” végrehajtani (Világgazdaság 1997.04.12.). Ez a 
felfogás fényévnyi távolságban van az individuális alapokon nyugvó – mellesleg 
ókori görög eredetű – európai civilizáció értékeitől. A társadalmi közeget jellemzi, 
hogy a kisvállalkozások jelentős részét patriarchális cégvezetési módszerrel irányít-
ják, amely a változásokra rugalmatlanul reagál és hiányzik belőle az innovációs 
készség. A befektetési stratégiájukat gyakran inkább szubjektív érzésekre, mint 
gazdasági kalkulációra alapozzák. A mezőgazdasági termelés hatékonysága cse-
kély, az oktatás és szakképzés általános színvonala alacsony. Az EU magjától men-
talitásban, gazdasági fejlettségben, általános műveltségben legtávolabb eső mediterrán 
ország mindazonáltal jó példa annak illusztrálására, hogy milyen veszélyeket rejt 
magában, ha kizárólag az aggregált adatokat vesszük figyelembe, hiszen helyi szinten 
itt is találunk az országra jellemző tespedtségtől eltérő üde színfoltokat, bár ezek 
messze vannak a dán vagy francia kiemelkedően sikeres régióktól. 

A trákiai Xanthiban érdekes integráció jött létre a mezőgazdaság és az élelmiszer-
ipar között, különösen a dohánytermesztés és gyártás kapcsolatai szorosak egymás-
sal. Ráadásul a regionális politika ösztönzőit széles körben kihasználták az általá-
nos infrastruktúra kiépítésére és fejlesztésére. Gyümölcsöző kapcsolat jött létre a 
Műszaki Egyetem és az iparvállalatok között. 

A közép-macedóniai Chaldiki a magyar turisták által is jól ismert kedvelt idegen-
forgalmi célpont. A vidék természeti szépségéből és Szaloniki közelségéből ková-
csolt tőkét. Integrált mezőgazdasági–élelmiszeripari hálózat van kialakulóban, kü-
lönösen a szőlő és bortermesztés bázisán. 

A nyugat-makedóniában található Kasztória a szőrme és prémiparra összpontosít. 
A családi alapítású kis- és középvállalatok importált alapanyagot dolgoznak fel. A 
körzetben a vállalkozó-szellem és szaktudás mély tradíciói élnek. 

A Görögország nyugati kapujaként is emlegetett Patra jó fekvését, a kikötőt és 
Athén közelségét kihasználva a termelő szolgáltatásokra specializálódott. Sokáig 
vegetáló, de nagy hagyományokkal rendelkező iparát egy tudományos park alapítá-
sa, valamint a vállalatok és az egyetem közötti kapcsolatok aktivizálták. 
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Rodosz, az ókori világ Hongkongja, ha soha nem is nyeri vissza régi gazdagságát, 
a kereskedelemből, kerámiából, művészi kézműves termékeiből jelentős hasznot 
húz. A helyi idegenforgalmi vállalkozások és a kisipar között szoros integráció jött 
létre (Camagni 1995). 

Dél-Olaszország 

Körképünket Olaszországgal kezdtük, s vele is zárjuk. A Mezziogorno és az észa-
ki területek közötti különbségeket elemezve az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy 
mi akadályozta meg a déli területeket a Harmadik Itália típusú fejlődési pálya bejá-
rásától. A kérdéskör óriási irodalma alapján a multikauzális magyarázatok valami-
lyen kombinációja tűnik a legelfogadhatóbbnak. A centrumoktól való nagyobb 
távolság, a kapitalizmus előtti nem racionális magatartás továbbélése, a maffia és a 
politika összefonódása, a földbirtokos–felesbérlő közötti függőségi viszony tovább-
élése, a bürokrácia kliensrendszere, az írástudatlanság nagy aránya – és még sokáig 
lehetne sorolni a társadalmi elmaradottság bizonyítékait –, mind hozzájárultak a 
központi fejlesztési politikák látványos kudarcaihoz. A nagy állami holdingok és az 
északi olasz magán oligopóliumok a kijelölt növekedési centrumokban végrehajtott 
nagyberuházásaikkal sokkolták a helyi gazdaságot, hozzájárultak tradicionális helyi 
ágazatok elsorvadásához, munkaerő-piaci anomáliákhoz vezettek, és ha egyáltalán 
meg is kezdték termelésüket, azt csak óriási veszteségek árán, központi támogatás-
sal tudták folytatni (Botta–Capriati 1993; Crivellini–Pettenati 1993; Valentiny 
1992). Az augustai olajfinomító, a calabriai acélmű és kikötő, a cagliari bioprotein 
gyár a központi kormányzat elhibázott regionális gazdaságfejlesztési politikájának 
örök mementójaként hívja fel a figyelmet a gazdasági folyamatokba való beavatko-
zások során követendő önmérsékletre. 

A sikeres déli lokális iparfejlődési minták és a harmadik itáliai ipari körzetek kö-
zött sok hasonlóságot fedezhetünk fel. Az eltérések főként az időbeli megkésettség-
ből és a különböző helyi szokásokból erednek. Délen szerepet játszottak az északon 
tapasztalatokat és tőkét szerzett hazatérők csoportjai. A vállalkozók előszeretettel 
fektettek be fejlődő országokban a nyersanyagbeszerzés biztosítása érdekében. A 
vállalkozásokat kezdetben a vertikális integráció és a munkamegosztás csekély 
mértéke jellemezte. Az utóbbi néhány évben kezdődött meg a vertikális dezintegrá-
ció, a marketing, design és a termelési funkciók szétválasztása, számos kicsi terme-
lési egységre bontása és alvállalkozói rendszerekbe és holdingokba szervezése. Az 
eltéréseket folytatva, a déli ipari körzetekben a vállalkozók egymással való kapcso-
lata nem olyan szoros, ami határt szab a helyi szinergia megjelenésének. A disztri-
búciós hálózat kiépítésére és a marketingre kevesebb figyelmet fordítanak. Az üzle-
ti szolgáltatások is korlátozottabban elérhetők, mint északon. 
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Tanulságok a regionális politika számára 

Mivel a következtetések nagy része közvetlenül kiolvasható az elhangzottakból, 
rövidek leszünk. Ami a néhány leírt példából kitűnik, és a továbbiak is ezt erősíte-
nék meg, a regionális politika eszközei önmagukban sohasem elégségesek a helyi 
gazdaságfejlődés sikeressé tételéhez. A társadalom fogadókészsége, aktivitása nél-
kül semmilyen régiót nem lehet felemelkedésre kényszeríteni. A politikának mégis 
fontos a szerepe, legalább két okból. Helytelen, voluntarista ihletésű használata 
gúzsba kötheti vagy pazarolhatja a társadalom erőforrásait, helyes alkalmazása 
pedig katalizátorként jelenhet meg a gazdaság egészséges működése érdekében. 

Az ipari beruházások allokációjába való beleszólás közvetlen állami ipartelepítés-
sel, vagy az adókedvezmények és más direkt ösztönzők révén történő torzítások 
nem érik el a kívánt eredményt. Egy terület gazdasági fejlettségét sem az iparban 
alkalmazott technika színvonala, sem a bruttó termelési érték nem határozza meg. 
Az ágazatok közötti preferenciákra és diszpreferenciákra, húzóágazatok kijelölésére 
sincs szükség. Az egész gazdaság versenyképessége sohasem az ágazati szerkezet-
től függ, hanem a gazdaság egészét átható működési jellemzőktől, a piaci versenyt 
korlátozó szabályok számától és jellegétől, a hagyományokat, helyi ismereteket, 
szaktudást és komparatív előnyöket kihasználó vállalkozásoktól. Abszolút értelem-
ben nincsen modern vagy elavult iparág, technikai szempontból elavult berendezés 
is lehet gazdaságilag hatékony. A hagyományos iparágak hihetetlen mértékben 
képesek dinamizálni a helyi gazdaságokat, ráadásul teljesen a helyi társadalomból 
gyökerezhetnek. 

A másik végletes ideológia, a laissez-faire sem tartható, de ez logikai okok miatt 
sem fordulhat elő, úgyhogy nem érdemes vele foglalkozni. Az ipari körzetek kiala-
kításához és fenntartásához a regionális politika elsősorban a széles értelemben vett 
közjószágok, a különböző szereplők közötti kapcsolatok létrehozatalának, illetve 
megteremtésének elősegítésével, az intézményi infrastruktúra kialakításával járulhat 
hozzá. Az intézményesített szolgáltatások lehetnek marketing jellegűek, az értékesí-
tés segítéséhez kapcsolhatók, a termeléssel, inputszerzéssel összefüggőek. Meg-
szervezésükben a helyi önkormányzatoknak célszerű részt venniük, nélkülük csak 
lassabban és nehezebben jöhetnének létre. Szükség van a helyi szinteket koordináló 
regionális szintre is a párhuzamos programok kiszűréséhez, az egymást kiegészítő 
fejlesztések egyeztetéséhez, a gazdaságos méretnagyság eléréséhez (Zeitlin 1994). 
Ez a már meglévő intézmények regionális szemléletű átalakítását követeli meg. 
Szükséges az infrastruktúra-fejlesztések ütemezése, hogy jobban tervezhetők legye-
nek a vállalkozói döntések. Az interregionális és nemzetközi kapcsolatokat, infor-
máció- és tapasztalatcserét is intézményesíteni kell.  

Remélhetőleg hazánkból is több sikeres helyi gazdaságfejlődési példa kerül majd 
bele a nemzetközi szakirodalomba. Ehhez sikeres helyi gazdaságfejlődésre és annak 
feltárására, bemutatására van szükség. A kialakulóban lévő sikersztorik tovább 
erősödhetnek, és újak csatlakozhatnak melléjük. A már meglévő, Közép-Dunántúlra 
vonatkozó empirikus kutatási anyagokon túl (Dőry 1998) célszerű lenne további, a 
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hálózatok meglétére vonatkozó vizsgálatokat végezni, és a kialakulásukat gátló 
adminisztratív akadályokat megszüntetni, a sikeres mintákat pedig a közösségek 
számára követhető példákként felmutatni.  

Ezen túlmenően a regionális politika szempontjából még kétféle kutatási prog-
ramnak kitüntetett a szerepe. Az egyik a közösségi szféra hatékonyságának növelé-
sére irányul. Ide tartoznak a különböző szintű önkormányzatok (helyi, megyei, 
regionális, továbbá önkéntes önkormányzati szövetségek) vállalkozásokat legin-
kább segítő politikájának vizsgálata, valamint a nonprofit intézmények (kamarák, 
egyesületek) ebben játszott szerepének felmérése. Ebben a témában számos, de 
többnyire egymástól elszigetelt tanulmány született, ezek szintetizálása, összeha-
sonlítása is fontos. 

A másik lényeges, a témához kapcsolódó egyszerre elméleti és gyakorlati jelentő-
ségű kérdéskör, hogy miként lehet a multinacionális vállalatok zöldmezős termelő-
egységeinek magyar beszállítói körét növelni, s ezzel újabb piacokat megnyitni a 
kis és közepes nagyságú cégek előtt. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
(MVA) beszállítói célprogramja ennek a gyakorlati, sürgető törekvésnek a jegyében 
született (Dőry 1998). Elméleti megfontolások alapján még azt lehet mindehhez 
hozzáfűzni, hogy a közjószágok létrehozatala jó feltételeket teremt a beszállítói kör 
növekedéséhez, de a végső eredmény mindig a vállalkozókon múlik. A beszállítói 
„vizsgán” való megfelelés a tovagyűrűző hatások és az ismeretek formájában fel-
halmozott tőke növekedésén keresztül fejti ki legfontosabb, főleg hosszú távon 
érvényesülő hatását. Célirányos segítséget, szakmai támogatást azon vállalatoknak 
ajánlatos adni, amelyeknél a pénzügyi és fizikai feltételek adottak a beszállításhoz, 
de sem a kellő tapasztalatuk nincs meg a termelési folyamat ezzel járó átszervezé-
séhez, sem a szabványokról és egyéb követelményekről nincs információjuk. Mind-
azonáltal reálisan nézve a jelenséget, csak 10–15 éves időtávlatban várható komo-
lyabb eredmény e téren. Nem lehet elvárni, hogy a csúcstechnológiával, minimális 
készletekkel, nulla hibaszázalékkal stb. működő külföldi zöldmezős beruházások 
egy csapásra beszállítók sokaságát fogják alkalmasnak találni a rendkívül szigorú 
követelmények teljesítésére. Éppen ezért nem egy adott pillanat hazai beszállítási 
aránya, hanem ennek a növekedési trendje az igazi sikermérce. 
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RENEWAL OF SPATIAL DEVELOPMENT, THE 
INDUSTRIAL DISTRICTS 

DUSEK TAMÁS 

The examination of industrial districts, as one of the local economy development 
model is based on Alfred Marshall’s activity. The study performs the original theo-
retic of Marshall and the modernisation of it. It deals with the economic and organi-
sation changes existed in the background of the theory and the development of 
flexible production systems displacing the post-fordist model. It presents some 
selected examples of the successful economy development models. The most de-
tailed example is the Third Italian model. The main lesson of the study that a suc-
cessful economic development couldn’t be achieved without active contribution of 
local actors of economy and society. Regional policy can contribute to this process 
primarily with the promotion of establishment and initiation of public goods, and 
relationship between different actors, and with the building-up of institutional 
infrastructure.  
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A POLGÁRMESTER, A FALU MEG A KÖZÖSSÉG: 
HOZZÁSZÓLÁS A „FÜGGETLEN” 

POLGÁRMESTER VITÁHOZ1  
(The Mayor, the Village and the Community: Contribution to 

the Debate about the „Independent” Mayor) 

BORBOLY ISTVÁN – CSITE ANDRÁS 

Problémafelvetés 

Az 1990-es és az 1994-es önkormányzati választások során a megválasztott köz-
ségi polgármesterek kétharmada pártoktól „függetlenül” indulva nyerte el mandá-
tumát. A politikai pártok alacsony falusi szervezettségének (ami alól a Magyar 
Szocialista Párt és a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt tekinthető 
talán csak kivételnek) többféle magyarázata is van. Sokan azzal érvelnek, hogy a 
hazai pártok csak a rendszerváltás időszakában jöttek létre, új képződmények, és 
így nem telt még el elég idő stabil káderállomány megszervezésére és kinevelésére. 
Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a parlamenti politikai pártok elitje különbö-
ző értelmiségi elitfrakciókból jött létre, s ezek a Budapesten megszerveződött kap-
csolathálózatok nem terjednek ki a vidéki Magyarországra.  

Mind az 1994-es, mind pedig az 1998-as választásokon párttámogatottságú füg-
getlenként, avagy pártszínekben számos (elsősorban városi) önkormányzati politi-
kus is indult, ami arra utal, hogy a települési önkormányzati mezőben tevékenykedő 
politikusok a politikai pártok számára rekrutációs bázist jelentenek. 

A települési önkormányzati politizálás jelentőségére, illetve a falusi önkormány-
zati politikusok társadalommobilizáló szerepére 1997–98 során két jelentős média-
publicitást kapott eseménysor is felhívta a figyelmet. Az 1997 első felében kibonta-
kozó gazdatüntetések, illetve az év végén kiéleződött falusi etnikai konfliktusok 
kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy a helyi politikai hatalomba került polgármesterek 
és önkormányzati képviselők egy része a „központi” kormányzati törekvésekkel 
szemben tiltakozó mozgalmak megszervezésére is képes politikai vállalkozóként 
lép fel. 

A helyi politikusok megváltozott aktivitására utaló jelek alapján a társadalomkuta-
tók egy része azt fogalmazta meg, hogy 1997 döntő változást hozott a magyar vidé-
ki társadalom rendszerváltás utáni történetében: lezárult a tulajdonosi struktúra 
átalakítása. A „kapuk záródása” koncepció szerint 1997-re nyilvánvalóvá vált, hogy 
a falusi társadalom tagjainak többsége nem jutott üzleti tulajdonhoz, s a városi tár-
sadalmi problémák importálása révén a települések versenyében a községek döntő 
része előnytelen pozíciókkal bír. A helyben kezelhetetlenné váló társadalmi prob-
lémák (szegénység, bűnözés, etnikai feszültségek stb.) a falusi politikai elit társada-
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lommobilizáló tevékenységének eredményeként válnak helyi és országos tiltakozó 
mozgalmak alapjává. 

Kutatási programunk indításakor (1997) azt a vizsgálati kérdést fogalmaztuk meg, 
hogy miként néz ki a falusi társadalom, a falusi politizálás a községi polgármesterek 
érvelésében. Adatgyűjtésünk eredményeként választ reméltünk arra a kérdésre is, 
hogy a polgármesterek milyen érvelési stratégiákat alkalmaznak a községi lakosság 
mobilizációja során, mely stratégiák révén a helyi tiltakozó akciók diszkurzív kere-
tei létrejöhetnek. 

Tanulmányunk első részében a helyi politika, a helyi politizálás sajátosságait, a pár-
toktól „független” polgármesterek problémakörét vizsgáló hazai kutatások eredmé-
nyeit mutatjuk be. Ezt követően röviden kitérünk Bourdieu nyelvszociológiájának 
ismertetésére, mely fogalomkészletével, meglátásaival vizsgálódásaink során orientált 
bennünket. Tanulmányunk harmadik részében 31 falusi polgármesterrel készített 
interjú elemzése olvasható. Itt arra összpontosítunk, hogy feltárjuk azt az értelmezési 
keretet, melyben a falusi politizálás tematizálódik. Végezetül felvetünk néhány olyan 
kérdést, melyek elemzése tovább bővítheti a falu és a vidék konstruálásáról való tudá-
sunkat. 

A kilencvenes évek helyi önkormányzati kutatásai Magyarországon 

A falusi politizálás elemzésével foglalkozó kutatók számára talán a legnagyobb 
intellektuális kihívást az önkormányzati választások eredményeinek magyarázata 
jelentette. 1990-ben és 1994-ben is a falusi önkormányzati vezetők és képviselők 
túlnyomó többsége függetlenként jutott mandátumhoz, azaz a parlamenti demokrá-
cia politikai rendszerének fontos szereplői, a politikai pártok alig-alig jelentek meg 
a falusi önkormányzati választásokon. A komoly kutatási programokat indukáló 
kérdés így magától értetődő volt: ha nem pártelven, akkor milyen elvek mentén 
történik a falusi önkormányzati képviselők választása. 

A települési, önkormányzati vezetőkről készült írások egy része a polgármesterek 
társadalom-statisztikai jellemzőit mutatta be. Farkas és Vajda (1991) arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a polgárok a legtöbb helyen a településen született, a helyi 
közéletben eddig is formális vagy informális vezető szerepet betöltött tekintélyt 
választottak polgármesterré 1990-ben. Bocz (1995; 1996) szerint 1994-ben 74%-ban 
korábbi polgármestert választottak meg, 1990-ben a polgármesterek 30%-a volt 
korábbi tanácselnök, 53%-a tanácstag; 1990–94 között 63%-ról 74%-ra nőtt a füg-
getlen jelöltek aránya, s a falvak a független jelölteknek, a városok a pártjelölteknek 
szavaztak bizalmat. A régi és új döntéshozók a megválasztásukban szerepet játszó 
tényezőket különbözőképpen ítélik meg: az újjáválasztottak a lakóhelyükön végzett 
addigi munkájukra, az első alkalommal megválasztottak népszerűségükre, ismert-
ségükre hivatkoztak leggyakrabban. Bocz szerint a helyben végzett munka és a 
lakóhelyi kapcsolatok voltak azok a tényezők, amelyek döntő módon befolyásolták 
a választások kimenetelét. A jelöltek képzettsége, illetve politikai irányultsága jóval 
kisebb mértékben gyakorolt hatást választási szereplésükre. 
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A survey típusú adatgyűjtési módszert alkalmazó vizsgálódásokban nagy hang-
súly helyeződött a polgármesterek pártszimpátiáinak feltárására (Bőhm–Táll 1993; 
Táll 1994; Szőgyi 1993; 1994). Oláh (1996) a Veszprém megyében megválasztott 
polgármesterek adatait mutatta be, szerinte a településszerkezet a magyarázat arra, 
hogy mely megyékben van több független polgármester (ahol több a kistelepülés, 
község). Kukorelli (1995) arra utalt, hogy a vállalkozók relatíve csekély jelöltkénti 
részvétele a választásokon helyi társadalmi zavarokról tudósít. Bőhm és szerzőtársai 
(1995) a pártszimpátiák és a vallási attitűdök kapcsolatát is vizsgálták, s kimutatták, 
hogy – ellentétben a fejlett demokráciákkal – a hazai polgármesterek körében e két 
tényező szoros összefüggésben áll egymással. 

A független polgármesterek elsöprő sikere a két települési önkormányzati válasz-
táson nagyban hozzájárult a „pártosodás” jelenségkörének tematizálásához. A ki-
lencvenes évek legelejének írásaiban (Horváth 1990; 1993; Kukorelli 1991a; 
1991b; Pálné 1992; Velkey 1992) az a meggyőződés vált általánossá, hogy a helyi 
civil szerveződések a kistelepüléseken a nagyvárosoktól eltérően működnek, a fal-
vakban az emberek személyekre szavaznak, nem úgy, mint a városban (3000 lakos 
felett általában „pártosak” az önkormányzatok). A kutatók egy része a pártosodás és 
a kommunitás elvének eltérő politikaszervező szerepét hangsúlyozta (Horváth 
1996). Kulcsár (1996) meglátása szerint 1994-ben a többnyire pártokban artikuláló-
dott „ideológiai” politikának kicsi volt a jelentősége. Szerinte a politikai pártok 
azért nincsenek jelen a kistelepüléseken, mert a települések közösségi vonásai, civil 
társadalmi jellege elegendőnek bizonyul az alkupolitikában, így a közvetítés során 
nincs szükségük többnyire ideológiailag befolyásolt pártszervezetekre. Szoboszlai 
(1996) is erre a meglátásra jutott, amikor kiemelte, hogy a pártok helyi szervezetei 
nagy önállóságnak örvendenek, a pártok közötti ideológiai kapcsolatok alig-alig 
jelennek meg a társadalomban, a közelséget-távolságot a személyes kapcsolatok 
dominálják.  

A kommunitás elvén szerveződő kistelepülési önkormányzatok működésének 
jobb megértése arra ösztönözte a kutatókat, hogy a pártok mellett azon (formális és 
informális) szerveződésekre fordítsák figyelmüket, amelyek szerepet játszottak az 
önkormányzati választások kimenetelének alakításában. Kovács (1994) arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a falun belüli ellentétek kifejezése a hagyományos kapcsola-
tokra épül. Tóth (1991) úgy értelmezte a családi, rokoni, szomszédság, ismerősi 
hálózatok helyi politikai szerepét, hogy a korábbi időszakban lezajlott funkcionális 
differenciálódás ellenére változatlanul összemosódnak az élettevékenységek és 
létszférák funkciói. Velkey (1994) empirikus kutatásai három olyan szervezetet 
mutattak ki, amelyek kinyilvánítottan politikamentesek, ám teret adtak spontán 
politikai megnyilvánulásoknak: az egyházak, a népfront és a művelődési közpon-
tok. Németh (1991) Baranya megyei tapasztalatai azt mutatták, hogy a gazdasági 
fejlettség és a képviselőjelöltek száma között szignifikáns a kapcsolat: a prosperáló 
községekben a jelöltek száma háromszorosa is lehetett a többinek. Szőgyi (1992) 
egy településen, a helyi választásokon a református és katolikus közösség szemben-
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állását regisztrálta, Gyenei (1992) pedig a cigányok helyi politikából történő sajátos 
kizárásáról tudósított. 

A helyi társadalom nem pártelvű, ám politikai szereppel (is) bíró szerveződéseit a 
kutatók egy része a „civil társadalom” fogalma segítségével látta megragadhatónak. 
Gergely (1992) szerint a civil társadalom az a társadalmi formáció, amely képes a 
tradicionális polgári szereptudat átvételére, érdekeit politikai szintérre hozni is al-
kalmas, és a politikai hatalommal szemben folyamatos oppozícióra rendezkedik be, 
anélkül, hogy törekvéseit mindenáron intézményesíteni akarná. Kukorelli (1991b) 
viszont arra utalt, hogy a civil szervezetek nem ritkán személyi ambíciók fedőszer-
vei. Bőhm definíciója szerint „…a civil társadalom világában az állampolgárok 
sajátos formális és informális csatornákon keresztül tevékenykednek autonóm célo-
kat követve, önmagukat közösségé szervezve és öntevékenyen szolgálva saját érde-
keiket” (Bőhm 1996, 92). 

A civil társadalom fogalma mellett a helyi társadalom és a lokális közösség kate-
góriái is a települési közösségek mibenlétét, a kommunitás elv politikaszervező 
szerepét igyekeztek megragadni. Bőhm szerint helyi társadalom „...az egy-egy 
településen kialakult mezo-csoport, amely az individuum és a társadalmi egész 
között a primer csoportokon keresztül érdekeket, értékeket, ideológiákat közvetít, 
tradíciókat őriz és az autochton strukturálódás lehetőségét nyújtja” (Bőhm 1996, 15). 
Pálné arra utal, hogy „…a lokális közösség az emberek olyan területi, szomszédsági 
alapon szerveződő közössége, amely össztársadalmi meghatározottsága mellett 
elsősorban a földrajzi, ökológiai feltételekhez idomul, rendelkezik az elkülönült 
politikai részvétel, érdekérvényesítés esélyével, melynek közvetlen bázisát a lakó-
hellyel szemben támasztott igények, követelmények azonossága biztosítja” (Pálné 
1990, 40). 

A nagy adatgyűjtések feltárta eredmények magyarázata, a független polgármester-
jelöltek sikere, a politikai pártok csekély falusi jelenléte, a lokalitás és kommunitás 
elv működésének feltárása a helyi politika és az országos politika közötti különbsé-
gek jellegének és okainak feltárását implikálta. Pálné (1992) a helyi hatalom sajá-
tosságát abban látta, hogy az össztársadalmi tagoltsághoz képest egy másodlagos 
struktúrába rendeződik, ideológiai kötődése gyenge, lokalizmus jellemzi; pragmati-
kus, harmóniára törekszik, a törvényhozás-végrehajtás nem különül el élesen, vala-
mint szembesül a közvetlen demokratikus módszerekkel. Bőhm (1994) szerint a 
helyi politizálás lényege, hogy az kevésbé ideológikus és átpolitizált, mint a nagy-
politika. Szoboszlai (1992) úgy vélte, hogy helyi szinten szinte teljesen ismeretle-
nek az érzelmi–indulati különbségek azon jegyei, amelyek olykor teljesen megbé-
nítják a parlamenti együttműködést. 

Ezek az elemzések számos ponton új ismerettel gazdagították a falusi politizálás-
ról meglevő tudásunkat, a kialakult fogalmi keret és a mögötte meghúzódó előfelte-
vések ugyanakkor gúzsba is kötötték a helyi vizsgálódásokat. A helyi politizálás 
sajátszerűségét a kutatók többsége a civil, önkormányzati, nem pártelvű, decentrali-
záció, közösség fogalmak segítségével igyekezett megragadni, s ezzel nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az „országos” és a „helyi” politizálás, mint két, elveiben, 
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szerveződésében alapvető különbségeket (s szembenállást) felmutató valóság jelen-
jen meg. Elemzésünkben a helyi, falusi politikai mező „országostól” eltérő szerve-
ződését nem előfeltevés jellegű adottságként tételezzük, hanem annak jobb megér-
téséhez szeretnénk hozzájárulni, hogy a helyi politizálás országosétól eltérő jellege 
miként konstruálódik. E törekvéseink megvalósításához a fentiektől eltérő kutatási 
programokhoz kell csatlakoznunk. A következő fejezetben Pierre Bourdieu nagy 
hatású nyelvszociológiájának néhány főbb meglátását ismertetjük, kérdéseink felte-
vésében és megválaszolásában az általa megalapozott kutatási tradíció eredményei-
re építettünk. 

Elméleti keretek: Pierre Bourdieu nyelvszociológiája 

A politika diszkurzív értelmezésének lehetőségeit kutató elemzések (pl. Szabó 
1996; 1997a; 1997b; Csigó 1997) a politikai szociológia azon cselekvés-, intéz-
mény- és szervezetelméleti hagyományainak szorításából kívánnak kitörni, amelyek 
valamely elméleti „szempontból preformált politikai valóság részeként értelmezik a 
politika nyelvi valóságát” (Szabó 1996, 103–104). A politikai valóság konstruált 
voltát feltételezve, annak beszédközpontúságát, diszkurzusbeli konstruálását hang-
súlyozzák. Az ez irányú vizsgálatok elméleti megalapozásában Pierre Bourdieu 
munkái játsszák az egyik kiemelkedő szerepet. 

Pierre Bourdieu (1985; 1986; 1991) (Pokol 1997) a nyelvet társadalmi és hatalmi 
jelenségként értelmezi, s úgy véli, hogy a nyelv működésére piaci törvényszerűsé-
gek érvényesek. A nyelvhasználat társadalmi cselekvést jelent, amikor az ember 
beszél, akkor társadalmi viszonyokat és pozíciókat hoz létre. A társadalmi viszo-
nyok nyelvi konstruálása a társadalom integrálásában játszik kitüntetett szerepet, 
mivel a nyelvhasználat révén a társadalom világát felosztják, megnevezve azonosu-
lási pontokat és különbségtételeket hozva létre. 

Az etnikai és regionális önállósodási törekvéseket vizsgáló munkájában Bourdieu 
amellett érvelt, hogy a régió és az etnikum sajátosságainak, eredetének keresése 
nem a meglévő, ám feledésbe merült dolgoknak az újrafelfedezése, hanem társa-
dalmi konstruálási folyamat, azaz különböző társadalmi szereplők (tudósok, művé-
szek, politikusok stb.) közti definiálási küzdelem. A küzdelem tétje, hogy a legitim, 
de legalábbis domináns definíciót ki hozza létre, s ezzel ki/mi válik az adott hely-
zetben hatalommal bíró társadalmi szereplővé. A társadalmi világ legitim definíció-
ja így csoportok létrejöttének, illetve eltűnésének forrásává is válik. 

Bourdieu a politikai mező struktúráját objektív erőviszonyok tagolt rendszerének 
tartja, s úgy véli, hogy a mezőben zajló cselekvések a meglevő struktúrák fenntartá-
sára, illetve megváltoztatására irányulnak. A képviseleti jellegű modern politikai 
mező alapviszonyára, a politikus és választó közötti viszonyra a megbízott és meg-
bízó közötti kapcsolat a jellemző. A „megbízás” választást jelent a politikusok által 
felkínált percepciós kategóriák, a társadalmi világ észlelésének és kifejezésének 
eszközei közül. Bourdieu szerint a politikusok monopolizálják a politikai termékek 
előállítását, azaz a választás a megbízó oldaláról passzív jellegű elfogadást jelent. 
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A nyelvi formákat, jelentéseket és értelmezéseket termelő politika nemcsak a léte-
ző világot (milyen folyamatok észlelhetők körülöttünk), hanem a lehetséges, elgon-
dolható világot is tematizálja. Ugyanakkor az elvont lehetőségek realizálása azon 
múlik, hogy az egyes csoportok miként férhetnek hozzá a megvalósításhoz szüksé-
ges eszközökhöz. A csoportok közti egyenlőtlenségek azonban oda hatnak, hogy az 
összes elgondolható világ közül csak néhány juthat el a megvalósítás lehetőségéig. 

A politikai csoportok egyenlőtlen hatalmi viszonya mellett a mező „rigiditásához” 
az is hozzájárul, hogy a politikai küzdelemben az észlelési formák legitimmé tételé-
ért és intézményesítéséért folyik vetélkedés. A legitimmé vált észlelési és kifejezési 
formák visszahatnak, korlátozólag lépnek fel a mindenkori jelenben, mivel újrater-
melésüket a már hatalmi pozícióban levő vélemény-csoportosulások igyekeznek a 
létrehozott intézmények segítségével fenntartani, s a rivális észlelési kategória-
rendszerrel fellépő, kihívó csoportokat háttérbe szorítani. 

A politikus, mint a választók képviselője nem pusztán mások helyett cselekszik, 
hanem önállósodhat megbízóitól, s nyelvi cselekvések sorozatával kísérletet tehet 
megbízói csoportjának átdefiniálására, a csoport önazonosságának átformálására. 

Vizsgálatunk eredményei 

Választott „adatgyűjtési” módszerünk, a lazán strukturált interjúkkal történő in-
formációszerzés nem tudta a maga totalitásában megragadni, hogy egy-egy faluban 
miként folyik a politizálás, a mindennapi életet miként szövik át a politikai relevan-
ciával is rendelkező megnyilvánulások, miként jelölődik ki a politikai és nem poli-
tikai megnyilvánulások határa, miként megy végbe a politikai jelentésadás, s hogy 
kik vesznek részt a frontvonalak aktuális megállapításában. Szándékunk csupán 
annyi volt, hogy bepillantsunk a helyi politika-csinálás „laboratóriumába” (Latour 
1987), adalékokat kapjunk a falusi politizálás kulcspozíciójában levő polgármeste-
rek politika-csináló szerepének jobb megértéséhez. 

Két térségben készítettünk interjúkat a kistelepülések polgármestereivel: a Tata-
bányát és Tatát körülölelő térségben és az Egertől délre fekvő, Egerhez közeli fal-
vakban. Adatgyűjtésünk nem azzal a céllal készült, hogy a „tipikus magyarországi 
falusi polgármester” jelentésadási, értelmezési stratégiáját bemutathassuk. Az itt 
következő elemzést inkább heurisztikus erejűnek tekintjük, mely a további kutatá-
sokhoz adalékkal szolgálhat. 

Az interjúk készítése során leginkább arra voltunk kíváncsiak, hogy a polgármes-
terek mit tartanak érdemesnek megemlíteni falujukról, az ott élő emberekről, illetve 
saját tevékenységükről és az önkormányzat működéséről. Az interjúk során arra 
törekedtünk, hogy a polgármesterek által fontosnak tartott kérdések kerüljenek 
előtérbe. A következőkben azokat a témákat, személyeket és helyi társadalmi cso-
portokat vesszük sorra, amelyek, és akik tematizálódtak a beszélgetések során. 
Természetesen mind a két kistérség, mind az egyes polgármesterek között jelentős 
érvelési mintázatbeli „eltérések” mutatkoztak, ezekre az egyes témák esetében utal-
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ni fogunk. A témák, személyek, csoportok elemzésében arra is kitérünk, hogy ezek 
milyen kontextusba ágyazottan jelentek meg a polgármesterek érvelésében. 

Infrastruktúra, beruházások: gáz, telefon, víz, szennyvíz, tornaterem stb.  
A vizsgált településeken a kilencvenes évek elején komoly infrastrukturális beru-

házásokat hajtottak végre. A gázhálózat kiépítésében a polgármesteri hivatalok is 
aktívan részt vettek. Legtöbb helyen banki kölcsönt vettek igénybe a vezetékrend-
szer kiépítéséhez, s a lakosságot különböző kedvezmények felkínálásával ösztönöz-
ték a bekapcsolódásra. Ez nem mindenütt ment könnyen, általános volt, hogy a 
képviselőtestület tagjai és az „aktívabb emberek” utcákra, körzetekre osztották 
egymás közt a falut, s ki-ki saját térségében felkeresett minden családot a gázberu-
házáshoz való csatlakozást ösztönözvén. A legfőbb érv az volt, hogy amennyiben 
most nem használják ki az állami támogatást, nem tudható, mikor kínálkozik erre 
ismételten lehetőség. A lakosság meggyőzésében az is nagy hangsúlyt kapott, hogy 
a gáz fejlettebb, kényelmesebb fűtési megoldás, mint a fa vagy a szén, s így az 
emberek életkörülményei nagyban javulnak, közelítenek a városihoz. 

Számos faluban építettek a kilencvenes évek első felében tornatermet. A beruhá-
zás elfogadtatásában itt is fontos szempont volt a kedvező lehetőség kihasználása, 
továbbá annak az igénynek a megfogalmazása, hogy ha a szomszéd településeken 
építenek tornatermet, akkor azoktól „nem szabadna lemaradni”. A helyi iskolaépü-
letek rekonstrukciójában, a helyi postahivatal és önkormányzati épület felújításá-
ban, illetve néhány helyen létrehozásában, a „teljes értékű falu” kialakításának 
igénye öltött testet. 

Pártok  
A politikai pártok a polgármesteri interjúkban két kontextusban jelentek meg: 

egyrészt a helyi politikai élet bemutatásakor, másrészt a „nagypolitikával” való 
kapcsolat (hiányának) tematizálása során. A helyi politikában a pártok közül az 
MDF, az MSZP, a Kisgazdapárt, az SZDSZ és a Vállalkozók Pártja volt jelen. Te-
vékenységük a választások időszakában élénkül fel, majd „elhallgatnak”. Egyes 
településeken a polgármester „hivatalból” meghívja a pártok képviselőit a testületi 
ülésekre, ám csak tanácskozási joggal. A testületi ülések állandó meghívotti körébe 
azonban nemcsak a helyi pártszervezetek, de a sportegyesület, az iskola, a hagyo-
mányőrző egyesület vezetői is beletartoznak. Néhány helyen az önkormányzat a 
faluházban adott helyiséget a pártszervezeteknek, így azok egymás mellett, „béké-
sen megférve” tevékenykednek. A pártszínekben indult polgármesterek zöme vagy 
a „kisgazdák”, vagy az „emdéefesek” közül került ki. A kisgazdaszervezetek általá-
ban nem az idős tagság soraiból jelöltek polgármestert, hanem megkértek egy „fia-
talabbat”, vállalja el a jelölést, „jöjjön haza”. A „nagypolitika” két témakörben 
kapott említést: egy-egy vezető politikus helyi látogatása kapcsán, illetve az or-
szággyűlési képviselővel való kapcsolattartásban. Noha általános az a vélemény, 
hogy „ott fenn az önkormányzatokkal nem sokat foglalkoznak”, ám a vezető politi-
kusok helyi „fóruma” kapcsán a magas látogatottságot megemlítették. 
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Viták 
A legtöbb helyen nincsenek konfliktusok, csak viták, melyek a falu jövőjéről 

folynak. Konfliktusok két témában fordulnak elő a polgármesterek szerint: a telepü-
lések között és a „nagypolitikában”. A települések közötti konfliktusok forrása a 
közös intézmények (iskola, óvoda, orvos, szociális intézmények) finanszírozása. A 
vizsgált településeken szinte mindenütt van iskola, ám a gyermeklétszám csökkené-
se és az „elcigányosodó” iskolák népszerűtlensége miatt az iskola fenntartásának 
igénye a tanulókért való versenyre ösztönzi az önkormányzatokat. A közös intéz-
mények finanszírozásának kormányzati támogatása ellenére, a helyi önkormányza- 
tok igyekeznek a saját iskolát, óvodát önállóan fenntartani. 

A falun belüli konfliktusokra való rákérdezésünk heves ellenkezést váltott ki. A 
megkérdezett polgármesterek szerint „szakmai viták” vannak ugyan, például olyan 
kérdésben, hogy felújítsák-e az óvodát, ám ezek nem nevezhetők konfliktusnak. 

Hagyományok  
A hagyományok a községek reprezentatív történeti múltjának termelésében és új-

ratermelésében játszanak nagy szerepet. Mindkét térségben számos sváb nemzeti-
ségű falu található, ám a hagyományok ápolásában a két térséget jelentős különbsé-
gek jellemzik. A Komárom-Esztergom megyei „sváb” községekben hagyományőr-
ző egyesületek működnek. A szinte mindenütt előforduló tűzoltó egyesületek mel-
lett a községi zenekarok, illetve az idősek kórusa az önkormányzat állandó támoga-
tását élvezi, képviselőik a testületi ülések állandó meghívottjai. A kilencvenes évek 
elején újra létrehozott helyi hagyományőrző egyesületek a „negyven éve” megsza-
kadt hagyomány folytatói, létük természetes, és büszkeséggel tölti el a polgármes-
tert. A sváb községekben azért is kap különös jelentőséget a hagyományőrző egye-
sület, mert a közösségi rendezvények (a betelepülésre és a kitelepítésekre való meg-
emlékezések, falunapok) állandó szervezői és előadói. A kitelepítésekre való meg-
emlékezéskor hazatérnek a Németországba deportált hajdani falubeliek, s 
ilyenkorra kicsinosítják a falut. A hagyományok fontosságát, a múlt jelentőségét a 
polgármesterek azzal is kifejezték, hogy a beszélgetések elején a község bemutatá-
sát a község múltjának felvázolásával kezdték. A sváb községekben a helyi időszá-
mítás két fontos dátumaként a betelepülés és a kitelepítés éve jelent meg. A magyar 
többségű községekben a község története az első okleveles említéssel kezdődik, 
majd a község vallási összetételét és a falu történeti jellegét (uradalmi, nemesi, 
paraszti) említették. A magyar községekben a helyi megemlékezések a nagy törté-
neti eseményekhez (március 15., augusztus 20.), illetve a falu templomának búcsú-
jához kötődnek. Az 1996-os millecentenáriumi megemlékezések kapcsán minden 
faluban „történt valami”, számos helyen fakeresztet állítottak, s volt, ahol egész 
fasort ültettek az ünnep alkalmával, s a lakosok egy-egy fát „vásároltak”, vállalva 
annak gondozását. 

A község hagyományainak ápolásában nagy jelentősége van a templomok rend-
behozatalának és a nagyobb ünnepek alkalmával tartott Istentiszteleteknek is. Ahol 
vegyes felekezetű a lakosság, ott vagy ökumenikus Istentiszteletet tartanak, vagy 



TÉT XIII. évf. 1999  1–2 A polgármester, a falu meg a … 

 

117 

egyik templomból átvonulva a másikba, egymás után tartanak megemlékezést. Az 
önkormányzatok kulturális költségvetésükből támogatják a megemlékezéseket, a 
nevezetes napok megünneplését a kulturális bizottságok készítik elő. 

A községek nemzetiségi karakterének meghatározása és folytonos megjelenítése, 
reprezentációja gazdasági jelentőséggel is bír. A kisebbségi önkormányzatok állami 
támogatásban részesülnek, a sváb települések németországi segélyekhez is hozzá-
jutnak. De az is fontos szempont, hogy ahol nincsenek természeti értékek (tó, bar-
lang stb.), ott a falusi turizmus szempontjából a hagyományok megjelenítése, mint 
községi kulturális termék szerepel. Szinte minden faluban készítettek a falu történe-
tét, nevezetességeit bemutató magyar, német, esetleg angol nyelvű prospektust. 

Romák 
A megkérdezett – némely esetben nemzeti kisebbségi – polgármesterek egy része 

arról számolt be, hogy „hála Istennek nálunk nincsen etnikum”. Ha mégis él a falu-
ban kisebb lélekszámú roma közösség, akkor az csak egy-egy család, s azok „hely-
beliek, nincs velük gond, mindenki ismeri őket”. A települések másik részében a 
lakosság 10–20%-a roma. A cigányok problémaként való említése három témához 
kapcsolódott: az iskola, a szociális segélyek és a bűnözés kérdésköréhez. Az iskolá-
ban a roma gyermekek jelenléte azért okoz problémát a polgármesterek szerint, 
mert az „elcigányosodó” iskolából a nem roma szülők gyermekeiket más iskolákba 
viszik, a pedagógusok között kontraszelekció indul meg, s az intézmény finanszíro-
zása is megnehezül, több forrást igényel. A szociális segélyezésben a nem roma 
lakosság „nem nézi jó szemmel”, hogy a cigány segélyezettek a támogatások „99 
százalékát elviszik”, noha lélekarányuk csak „10 százalék”. Mivel „a cigányok nem 
dolgoznak, s sokan italra költik a segélyt”, ezért sok faluban természetben vagy 
levásárolható kuponok formájában nyújt az önkormányzat támogatást. A képviselő-
testületek mindenütt szociális bizottságot állítottak fel a segélykérelmek elbírálásá-
ra. Ahol volt roma kisebbségi önkormányzat, ott ennek képviselőjét is bevonták a 
döntéshozatalba. A bűnözés és a roma lakosság jelenléte közötti összefüggés felvá-
zolása minden interjúban előfordult. A probléma jelentőségét a mezei lopások ará-
nyának és a betörések számának növekedésével támasztották alá a megkérdezettek. 
Az Eger környéki települések némelyikén, ahol jelentős a víkendházak száma, a 
betörések nagy száma miatt a falu idegenforgalmi vonzerejének csökkenését való-
színűsítették. Csak néhány polgármester hozta a roma lakosság problémáit azzal 
összefüggésbe, hogy a rendszerváltást követően „kikerültek a munkahelyekről, s 
most senki sem akarja őket felvenni, mert cigányok”. 

Tanárok, iskola, értelmiség 
A tanárok kapcsán az egyik legfontosabb momentum az, hogy „az értelmiség a 

faluban van-e”. Eger környékén a tanárok jelentős része nem a településen él, ha-
nem a megyeszékhelyről jár ki naponta. Az ingázók nem igen tudnak részt venni a 
község életében. Az iskola helyi funkciója – az oktatás mellett – a falu kulturális 
életének szervezése. Különösen a sváb településeken számoltak be a polgármeste-
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rek arról, hogy a tanítók, tanárok nagy szerepet játszanak a helyi hagyományőrző 
egyesületek működésében. Az önkormányzat kulturális bizottságában az iskola-
igazgató szinte mindenütt jelen van meghívottként. 

Város  
Interjúinkban a város két kontextusban jelent meg: egyrészt, mint a község és a 

szomszédos város kapcsolata, másrészt az életkörülmények városiassá tételeként, 
mint az egyik fő polgármesteri teendő. Heves megyében az egri önkormányzat 
igyekszik a környező települések önkormányzataival szoros együttműködést kiala-
kítani. „Eger nélkül nem lehet gondolkodni” sem a munkahely-teremtésben, sem a 
közmű-beruházásokban. Tatabánya, Tata és Oroszlány – néhány kivételtől eltekint-
ve – a vizsgált településektől viszonylag nagyobb távolságban helyezkedik el, s a 
kapcsolatok sem intenzívek. „Jó lenne, ha újra beindulna valami”, de egyelőre még 
nincs erre kilátás. Az utóbbi években a vizsgált községek szinte mindegyikében 
megjelentek a városból kitelepülő fiatalok, akik a faluban építettek házat, ám több-
ségük a városban dolgozik. Több településen új területeket közművesítettek, s a 
kedvezmények hatására növekszik a népesség. Több polgármester is amellett érvelt, 
hogy körülbelül 3000 főig kellene növelni a lakosság számát, mert akkora népessé-
get a helyi intézmények még képesek ellátni. A „külvárossá” válást többen is meg-
fogalmazták hosszabb távú célként. A kábelek föld alatti vezetésével már azt sze-
retnék elérni, hogy a település „kívülről” is hasonlítson a külvárosokhoz. 

Alkalmasság  
Arról, hogy milyen tényezők játszottak szerepet polgármesterré választásában, mi 

tette alkalmassá a feladat elvégzésére a falu lakosságának többsége szemében, meg-
lehetősen egységes kép látszik kibontakozni. A községből való származás, a tős-
gyökeresség, a rokoni kapcsolatok, a korábbi közösségi tevékenység, valamint a 
szakmai hozzáértés azok a tényezők, amelyek szinte minden polgármester beszámo-
lójában előfordultak. A helyi születés, a helyi munkásság azért fontos, mert „isme-
rik az embert, a családját, a magatartását”. Tudják, hogy az apja „komoly ember” 
volt-e, s ő maga a korábbi évtizedekben „hogyan viszonyult a faluhoz”. A helyi 
születés választások-kori szerepére utal az is, hogy a szomszéd településen is oda-
valósi embert igyekeztek megválasztani polgármesternek: a sváb településeken 
svábot, a magyarban magyarokat. A rokoni kapcsolatok két szempontból voltak 
befolyásolói a választási szereplésnek. Egyrészt a nagyobb családok tagjai igyekez-
tek támogatni a „közülük való” jelöltet. Másrészt az is előfordult, hogy a kisgazdák 
támogatásával induló, az FKGP helyi tagságához képest „fiatal” jelöltet a kisgazda 
családok támogatták. A korábbi közösségi tevékenység a helyi sportegyesületben 
való aktív részvételt, illetve a szakszervezeti, tanácsi múlt felemlegetését jelenti. A 
helybeliség és a rokoni kapcsolatok azonban csak a sikeres szereplés lehetőségét 
adják, a választási kampányban olyan magatartást kell a jelöltnek felmutatnia, 
amely bizonyítja, hogy a „kisemberek pártján áll”, „versenynek, nem pedig harcnak 
tekinti a kampányt”, olyan versenynek, ami a falu színe előtt a problémák jobb meg-
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oldásáért való érvelésben ölt testet. Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor arról sem, 
hogy a választási kampányban olyan érvek is elhangzottak, amelyek a falu konkrét 
problémáihoz kötődtek. Így például egy helyütt a megbízhatóság bizonyítása kapott 
nagy szerepet a kampányban, mivel a korábbi polgármesternek „piszkos pénzügyei 
voltak”. Másutt a testületi tapasztalatok kaptak jelentőséget, mivel a rivális jelöltnek 
nem volt igazgatási múltja, nem tudott a „konkrét problémákra konkrét válaszokat 
adni”. A választási kampány első fázisában számos településen több jelölt is volt, 
de a választási cédulára csak egy vagy két jelölt neve került fel: a választást meg-
előző vitákban azok rostálódtak ki, akik úgy ítélték meg, hogy nincs esélyük a si-
kerre. 

Szociális segély  

A szociális segélyezés témája leginkább az öregekhez és a romákhoz kapcsolódik. 
A nyugdíjas, segítségre szoruló idős emberek gondozását a legtöbb település idősek 
otthona fenntartásával, vagy speciális gondozó foglalkoztatásával oldja meg. Min-
denütt elfogadott, hogy az időseket segíteni kell, ám, hogy ennek a költségvetés 
mekkora részét kell kitennie, arról komoly viták vannak az önkormányzatokban. 
Mindazonáltal ez olyan kérdésnek számít az „elöregedő” településeken, melyben 
nagy óvatosság jellemzi a polgármestereket, s igyekeznek az öregek gondozására 
létesített intézmények folyamatos fenntartását biztosítani. A jövedelempótló támo-
gatások, illetve az egyszeri szociális segélyezés helyi gyakorlata viszont talán az 
egyik legfontosabb vitatéma. Mind a roma lakosság segélyezettségének nagyobb 
aránya, mind a roma és nem roma, de „helytelen életmódot” követő emberek meg-
regulázása a helyi emberek „igazságérzetének” eleget tevő gyakorlat kialakítására 
ösztönzi az önkormányzatokat. A szociális segélyekkel az önkormányzatok „csínján 
bánnak”, igyekeznek minél nagyobb részt természetben kiadni, így nehezítvén meg, 
hogy a segély „a kocsmában kössön ki”. A szociális önkormányzati bizottságok 
„olyanokat is támogatnak, akiket nem kellene”, amennyiben viszont lehetőség van a 
kérelem elbírálására, úgy igyekeznek a „jogos és nem jogos” igények közötti kü-
lönbségtételre. „Vannak olyan emberek, akik önhibájukon kívül jutottak átmeneti-
leg nehéz helyzetbe, de olyanok is vannak, akik nem is tesznek semmit helyzetük 
javítására.” 

Falu, közösség  

„Paraszti ésszel gondolkodnak a népek a faluban, jó felé terelik a dolgokat. Ezek 
megmondják, hogy fiam, ülj nyugton…”. A falut, a faluközösség milyenségét a 
polgármesterek az önkormányzat és a falu, az emberek kapcsolatát bemutatván 
fejtették ki. „Ha a polgármesterrel nem húz együtt a falu, akkor eláshatja magát az 
ember.” A polgármester, a képviselőtestület és a falu kapcsolatának „csapatként” 
való jellemzése, az „egy irányba húzás” minden interjúban előfordult. Az önkor-
mányzat, a polgármester igyekszik segíteni a bajban levőknek, de az emberek is 
tisztelettel, a szükséges elismerés megadásával tekintenek az önkormányzat munká-
jára. A polgármesterek szerint mindenhol vannak „hangoskodó” emberek, de nekik 
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nem velük, hanem az „egyszerű” emberekkel kell a dolgokat megbeszélni. A han-
goskodás negatív megítélése abban is tetten érhető, hogy az egyik településen az új 
polgármester első feladataként „igyekezett rendet rakni” a hivatalban, s rávenni az 
ott ügyeiket intézőket arra, hogy „ne hangoskodjanak, csendesen is lehet a dolgokat 
intézni”. 

A falvak „erkölcsi tartása” miatt a betelepülők nem tudják felborítani a falu életét. 
A gyenge településeket elhagyják az emberek, de az erős, erkölcsös községekbe 
inkább újak, fiatalok érkeznek. Az erős település egyik megnyilvánulása az is, hogy 
„megélnek egyedül is”, nincsenek rászorulva más községekkel való együttműkö-
désre, közös intézmények kialakítására. 

Polgármester  

A település első emberét mindenki keresztnevén szólítja, nem pedig „polgármes-
ter úrnak”. A polgármester „belelát” az emberekbe, tudja, hogy vannak olyanok, 
akiknek semmi sem jó. A polgármesternek tudnia kell bánni az emberekkel, meg 
kell értetnie magát velük, azokkal is egy véleményre kell jutnia, akik „más értelmi 
szintűek”. A szavahihetőség, a személyes kapcsolattartás, a mintaadás, az élenjárás 
olyan követelmények, amelyeknek meg kell felelni. Akinek ez nem sikerül, az el-
veszti az emberek bizalmát, s hamar „beskatulyázzák”. 

A polgármester feladata nagyban különbözik a „nagypolitikával” foglalkozókétól. 
Távirányítással nem lehet irányítani, a faluba kell költöznie annak, aki vezető akar 
lenni. „A Demszkynek nem kell azokkal találkoznia, akikről dönt”, de a falusi pol-
gármesternek igen. Minden cselekedetét figyelem kíséri, minden lépését el kell 
magyaráznia, s igyekeznie kell mindenkivel megértetni magát. Az emberek a veze-
tőjelöltben a személyiségét vizsgálják, azt, hogy mennyire alkalmas a feladat elvég-
zésére. „Itt egy a cél, ha valamit meg kell csinálni, akkor a kérdés az, hogyan csi-
náljuk meg.” 

Betelepülők  

A megkérdezett polgármesterek nagyobb része arról számolt be, hogy a falura in-
kább a betelepülés a jellemző, semmint a lakosság fogyása. Noha vannak olyan 
települések, ahol elöregedik a lakosság, de ott is igyekeznek számos eszközt meg-
ragadni a fiatalok helyben maradásának, letelepülésének ösztönzésére. Ahol már 
nagyobb létszámban érkeztek városról (vagy Erdélyből) „betelepülők”, ott a pol-
gármesterek arra utaltak, hogy gazdaságilag jót tett a községnek (mert a normatív 
támogatás nőtt), de érzelmileg már kevésbé, mert a „betelepülők nem foglalkoznak 
a faluval”. Erdélyiek több községbe is nagyobb számban érkeztek a nyolcvanas 
évek végén, a kilencvenes évek elején. „Az ingben-gatyában jötteket kezdetben a 
község befogadta, de amikor három-négy év után sorra vettek vagy építettek házat, 
akkor megharagudtak rájuk. Más 20 évig gürcölt érte.” 
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Vállalkozók 

A polgármesterek számára a vállalkozók a helyi társadalom egyik legfontosabb 
csoportját jelentik. Az egyesületekhez, közintézményekhez, pártokhoz hasonlóan a 
vállalkozók szervezeteivel – ha van ilyen a faluban – a képviselőtestület intézmé-
nyesített kapcsolatot tart fenn. Ahol a vállalkozóknak nincs szervezetük, ott rend-
szeres egyeztetések, fórumok folynak az önkormányzat és az iparosok, kereskedők 
között. A Komárom-Esztergom megyei településeken az országos átlagnál maga-
sabb a vállalkozások egy főre jutó száma. Sok helyütt minden harmadik háztartás-
ban van vállalkozói engedéllyel rendelkező iparos, kereskedő. A Heves megyei 
településeken viszont az őstermelők (szőlős- és kertészgazdák) alkotják a helyi 
önfoglalkoztatók legnagyobb csoportját. Az önkormányzat vezetése – a polgármes-
terek elmondása szerint – a vállalkozásokat a jövőbeli fejlődés egyik zálogának 
tartja. Az iparűzési adó kiszabásánál fontos szempont volt, hogy meghallgassák a 
vállalkozók véleményét, s az adó nagyságát a még elviselhető kereteken belül jelöl-
jék ki. „Belőlük élünk, meg lehet őket sarcolni, de ha kérek valami segítséget, akkor 
biztos nem fognak segíteni.” 

A vállalkozások sikerét a maga eszközeivel az önkormányzatok is igyekeznek 
előmozdítani. A városinál gyorsabb ügyintézést, iparűzési adókedvezményt és ön-
kormányzati megrendeléseket kínálnak a helyi iparosoknak. Ugyanakkor a polgár-
mesterek arra is utaltak, hogy a vállalkozók többségének „még sokat kell fejlődnie”: 
egyrészt szervezeteket kellene létrehozniuk, hogy legyen kivel megtárgyalni a prob-
lémákat, másrészt jobb, erősebb adófizetőkké kellene válniuk. A külföldi illetve 
hazai, de nem helyi vállalkozók faluba vonzása is komoly prioritás a polgármeste-
rek tevékenységében: „ha jött egy külföldi, azon voltunk, hogy megfogjuk, bemu-
tassuk neki a települést”. A külföldi testvérközségi kapcsolatok, az idegen nyelven 
kiadott prospektusok, a helyi egyesületek nemzetközi kapcsolatainak segítése mind-
mind e cél megvalósítására irányulnak. 

Szomszéd település  

A fentiekben már utaltunk rá, hogy a polgármesterek a falun belüli különböző vé-
leményeket vitaként jellemezték, míg a települések közötti vitákat konfliktusként. 
Néhány kivételtől eltekintve a legtöbb település vezetése – ha teheti – kerüli a 
szomszéd községekkel való együttműködést. Sok példája van annak, hogy az isko-
la, a szemétszállítás stb. megszervezésében „racionálisabb”, a települések együtt-
működésére épülő megoldások is elképzelhetők lennének, ám a szocialista időszak 
társközségi kapcsolata, valamint a komplett intézményrendszerrel „felszerelt” falu 
létrehozásának jelenkori igénye ellene hat a kooperációnak: „mi csendes résztvevők 
akarunk lenni” a most szerveződő kistérségi együttműködésben. A hajdani társköz-
ségek polgármesterei a falu múltjának bemutatásakor nem feledkeztek meg kitérni 
arra, hogy „itt nem voltak fejlesztések, mindent magunknak kellett az első időben 
megcsinálni”. Nem felejthetjük el, hogy az 1994-es választási kampányban a köz-
ség önállóságát helyreállító, iskolát, óvodát, községi hivatalt, postát építtető pol-
gármester maga melletti egyik fő érve a négy évben végrehajtott fejlesztés volt. A 
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községek közötti fejlesztési verseny egy-egy beruházás lakossági elfogadtatásában 
is fontos érv. Ha a szomszédban már bevezették a gázt, csatornáztak, vagy torna-
termet létesítettek, akkor a „falu önbecsülésének” megőrzése érdekében ezeket 
helyben is meg kell valósítani. A fejlesztési versenynek van egy olyan része is, 
amely kifejezetten a betelepülőkért folyik. Gyakran hangzik el egy-egy falugyűlé-
sen, testületi ülésen, hogy a letelepedni kívánókat azért kell segíteni, mert a szom-
széd faluban, ahol ezt nem teszik, elöregedik a népesség. A lakosságszám csökke-
nése az intézmények fenntartását veszélyezteti, arról nem is beszélve, hogy az ön-
kormányzatok az állami normatíva egy részét lakosságuk nagysága szerint kapják. 

Ahol olyan példát találtunk, hogy a szomszéd községek együttműködnek, ott a 
falvak már összenőttek. A képviselőtestületek közös üléseket tartanak, minden kér-
désben egyeztetnek, „egy faluról van itt szó”, azonban „akik Pesten az ügyeket 
irányítják, azok nem tudják, hogy a két falu egyben van, gőzük sincs, hogy itt mi 
van…”. Így ezeken a településen mind az együttműködésből, mind pedig a hivata-
los különállásból származó pénzügyi előnyöket realizálni tudják. 

Jövő 

A falu jövőbeli sikerességének zálogát, az elkövetkező időszak feladatait a pol-
gármesterek szinte azonosan ítélték meg: egyrészt az infrastrukturális beruházások 
befejezésében (szennyvíz, út), másrészt a lakosság elöregedésének megállításában, 
fiatalok letelepítésében, harmadrészt pedig az emberek „szemléletváltásában, önál-
lósodásában”. 

Az elmúlt években kialakított intézményeket minden polgármester fenn kívánja 
tartani, a szennyvíz-kérdés megoldása és az utak rendbetétele pedig a két legfonto-
sabb hosszabb távú teendő. „Energia oldalon sok pénz van”, szigetelni kell a háza-
kat, s ebben számítanak állami programok beindítására is. A sportcentrum, az isko-
lai számítógépes és nyelvi labor létesítése már olyan feladatnak tekinthető, ami 
szorosan kapcsolódik a „fiatalítás” programjához. A helyi életkörülmények városi 
szintre hozása mellett a fiatal családok helyben maradása és betelepülése érdekében 
a gyermekek magas szintű oktatását lehetővé tevő iskola kialakítását kiemelten 
kezelik a polgármesterek. A fiatalítás egyrészt a létrehozott intézmények működte-
tését tenné lehetővé, másrészt az önkormányzati bevételeket is növelné. Az önkor-
mányzati tulajdon (elsősorban ingatlanok) sikeres menedzselése a helybéli emberek 
számára is kínál előnyöket: munkahelyet, növekvő ingatlanárakat, több helyi szol-
gáltatást. A helyi idegenforgalmi potenciál növelése, látványosságok kreálása (ün-
nepségek, emlékhelyek, falumúzeumok, szórakoztató rendezvények, tavak kihasz-
nálása stb.) szintén azt jelzi, hogy a polgármesterek java az önkormányzat tevé-
kenységét a szűkebb értelmű közigazgatáson kívül a helyi gazdaság fejlesztése, a 
településmarketing felé kívánja kiterjeszteni: „először az infrastruktúrát kellett 
rendbe tenni, aztán jöhetnek a külföldiek, a városiak”. 



TÉT XIII. évf. 1999  1–2 A polgármester, a falu meg a … 

 

123 

Érvelési stratégiák 

Kulcsfogalmak 
A polgármesterekkel készített interjúk során előtérbe került témák, társadalmi 

csoportok, helyi problémák, ügyek (issues), azaz a polgármesterek beszédének 
kulcskategóriáinak egymáshoz kapcsolódását az 1. ábra jeleníti meg. Az ábra egy-
fajta összefoglalás, azaz a leggyakoribb kapcsolatokat mutatja. 

1. ÁBRA 
A polgármesterek beszédében használt kulcskategóriák kapcsolódási hálója 

(Network of Key Categories Used in Speech of Mayors) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Forrás: interjúk. 

A polgármesterek elbeszéléseit szövegekként értelmezve az egyes szövegek struk-
túrájának alapját a „közösség”, a „jövő” és a „polgármester” egymáshoz kapcsoló-
dása adja. A polgármester a közösség képviselője és megbízottja, aki az eltérő vé-
leménnyel rendelkező helyi szereplők közös platformra hozatalára törekszik. De a 
polgármester a falusi jövő alakításának is kulcsszereplője. Viták, eltérő vélemények 
csak a pártok, a „törzsökösök” és a betelepülők, valamint a szomszéd települések 
között, illetve a segélyezésről és a romákról folynak. A „viták” és a „közösség” 
között nincs közvetlen kapcsolat. A közösséghez szorosan kapcsolódik a nyilvános-
ság, az egyesületek, a rend, a hagyományok és az egyház fogalma. Amikor a kívá-
natosnak tartott jövőkép a polgármesteri beszéd témája, akkor az iskola, a város, a 
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tsz, az ipar, a vállalkozók, az infrastruktúra és a pályázatok fordulnak elő az elbe-
szélésben. 

A polgármesterek beszédének középpontjában álló kategóriák három érvelési stra-
tégiába rendeződnek. Az első a polgármester pozíciójának diszkurzív meg- és újra-
konstruálása, mely két elemből tevődik össze: egyrészt abból, hogy a falut közös-
ségként képviseli, azaz a partikuláris érdekekkel szemben az általános közjót követi 
munkájában, másrészt pedig kifelé, a falun kívül a községet, mint egységes csopor-
tot jeleníti meg. A másik stratégia a falu közösségiségének folyamatos létrehozására 
irányul, a harmadik pedig a falu városétól különböző jövőképének kifejtését 
(„külvárosiasodás” projekt), illetve a politikai döntések és a „szebb” jövő közötti 
közvetlen kapcsolat felmutatását foglalja magába. 

A polgármester 

A polgármesterek igyekeznek a közösségi összetartás, az „érdekegyesítés”, és az 
egyéni törekvések közötti feszültséget feloldani, a számos konfliktushelyzetet hol a 
közösség, hol az egyén szemszögéből értelmezni, s egyfajta „döntőbíróként” fellép-
ni. Sajátos paradoxona a polgármesterek szimbólumteremtő- és értelmező tevé-
kenységének, hogy igyekezetük a közösség mítoszának fenntartására egyben saját 
mozgáslehetőségüket csökkenti, a múlt jelentésadása tehetetlenségi erővel bír a 
jelenben. A „falu szeme” előtt tevékenykedő polgármester nem tehet meg „min-
dent”, „nem ülhet be az autójába a munkaidő leteltével, mint a Demszky”. A pol-
gármesteri pozícióra pályázók egyik legfontosabb törekvése „alkalmasságuk” bizo-
nyítása. Nem fogadhatjuk el azt a szakirodalomban gyakran előforduló nézetet, 
hogy a polgármesteri pozícióra számos településen alig akad/t alkalmas ember, 
avagy csak egy, a választásokon sikerrel szerepelt volt alkalmas az önkormányzat 
vezetésére. Ez a vélemény figyelmen kívül hagyja, hogy egy-egy politizáló közös-
ségben az alkalmasságról folyó viták is relevanciával bírnak: az alkalmas-
ság/alkalmatlanság kérdése politikai viták tárgya. Noha e politizálás nem a politizá-
lás bevett intézményeiben, a parlamentben és az országos sajtó hasábjain, hanem a 
helyi nyilvánosság különböző fórumain folyik, témájában, az elhangzó érvekben az 
„országossal” nagy hasonlóságot mutat. Jelöltként is csak az indul el, aki sikerrel 
tud amellett érvelni, hogy személye megfelelő a „feladatok elvégzésére”, aki vi-
szont az előzetes, jelöltállítási kampányban alkalmasságát nem tudta bizonyítani, 
jelöltként sem lépett fel. Az alkalmasság a politikai (különösen a kampány-) viták 
egyik legfőbb kérdése. Az adott jelölt személyiségéről, vezetői kvalitásairól, lojali-
tásáról folyó vitákkal, rivális vélemények, vélemény-csoportok ütközésével talál-
kozhatunk. 

A falun belüli konfliktusokat, a versenyt a polgármesterek igyekeznek csillapítani, 
érvelésükben a falut, mint funkcionális egészet jelenítik meg, melyben nincs helye 
rivalizálásnak. Ugyanakkor a települések közötti kapcsolatokat, mint konfliktusok-
kal telteket jellemezték. A megkérdezett polgármesterek a községet kifelé egységes-
ként igyekeznek megjeleníteni, a falun belüli egység mellett pedig azzal érvelnek, 
hogy az szükséges a települések közötti versenyben való sikeres helytálláshoz. Ez a 
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verseny nem csupán a fejlesztési erőforrásokért folyik, de a külföldi, illetve hazai 
befektetőkért, a falu lakosságának betelepülőkkel való fiatalításáért (a városi fiatalabb 
családokért), az elmúlt években kiépített infrastruktúra működtetéséért, azaz „a falu 
jövőjéért”. A falu jövőstratégiáját a polgármesterek több elemből állónak tekintik. 
Az elöregedés és az „elcigányosodás” képezik elsősorban azokat a veszélyeket, me-
lyek a jövőstratégia sikerét megakadályozhatják, így az oktatás, a szociális segélye-
zés, a közmunkák, a bűnmegelőzés és bűnüldözés terén tapasztalt igyekezet a jövőt 
potenciálisan veszélyeztető emberek integrálására, illetve az ellenszegülők 
szegregálására, a települések közötti „jövő-verseny” egyik elemének tekinthető. 

Az interjúalanyok szerint az emberek érzékenyek községük sikereire és lemaradá-
sára, a polgármesterek csak akkor tudják pozíciójukat és tekintélyüket megőrizni, 
ha olyan eredményeket produkálnak, melyek elismerésre tartanak számot (legyen az 
iskola-felújítás, postahivatal létesítése, avagy a templom felújítása). Így a központi 
kormányzat azon törekvése, hogy a települések között intézményfenntartó társulá-
sokat hozzanak létre, nem egyezik a falusi politizálás elveivel: a falu önállósága, a 
polgármester és a település sikere épp a minél szélesebb saját intézményrendszer 
kiépítésében és fenntartásában ölt testet. 

A falu, mint közösség 

A falu közösségkénti meg- és újraalkotásában a közös falusi múlt megkonstruálá-
sa az egyik legfontosabb momentum. Különösen a falusi ünnepek múltra vonatkoz-
tatásában, a történeti emlékhelyeken tartott közös megemlékezésekben, a falu múlt-
ját feltáró reprezentatív kiadványokban ölt testet ez a törekvés. A kilencvenes évek 
első felében a tanácsrendszer megszűnését követően „visszaszerzett” települési 
önállóság a közösségi helyek átszabásában is jelentkezett. A templom „visszanyerte 
régi szerepét”, mint a falu egyik legfőbb szimbolikus jelentéssel bíró tere, de a 
temetők rendbetétele, millecentenáriumi emlékhelyek létrehozása, az első és máso-
dik világháborús falubéli áldozatok emlékoszlopának felújítása is a közös múlt 
megkonstruálásának eleme. 

A falusi politizálás másik sajátossága, hogy úgy tartja fenn, termeli újjá a „falukö-
zösség” mítoszát, hogy mindeközben azt át is dolgozza, az új keletű jelenségeket 
(pl. csatornázás, útépítés stb.) a helyi mítoszra vonatkoztatja, az újabb történések-
nek a meglévő értelmezési mintázatok segítségével ad jelentést. Így egyszerre járul 
hozzá az elképzelt stabilitás és a fejlődés egységének fenntartásához.  

A falusi jövő sajátszerűsége 

A polgármesteri érvelés visszatérő eleme volt a város és a falu, az adott község 
társadalomszerveződésének falusi jellegére való rámutatás. A falusi politizálás 
sajátszerűségét a polgármesterek nagyrészt a falu és a város között húzott választó-
vonal segítségével támasztották alá. A falusi politizálás érvelésükben úgy jelent 
meg, mint amelyben a szereplők a „csapatmunkát” részesítik előnyben a konfliktus-
sal szemben. A nagypolitika részben ismeretlen, idegen a „falutól”: fent Budapes-
ten, az országgyűlésben, valamelyik hivatalban folyik, áttekinthetetlen és befolyá-
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solhatatlan. De a város, Budapest nemcsak a nagypolitika és a helyi politika között 
húzott választóvonal másik oldalán, hanem a falu fejlődésének lehetséges irányai-
ban is megjelenik. Ebben a kontextusban a város már nem idegen, hanem inkább 
vonzó, fejlettebb életlehetőségeket kínáló településforma. A helyi infrastrukturális 
beruházások elfogadtatásában, a település arculatának formálása során a megoldá-
sok mikéntjének megfogalmazásában a városi minták kiemelt szereppel bírnak.  

A „fiatalok”, a betelepülők kérdésköre kapcsán is tetten érhető a város–falu különb-
ségtétel. Míg a polgármesteri érvelésben a falu szocialista időszakbeli múltja, mint 
az „elöregedés” korszaka szerepel, addig a kilencvenes évek – jelentős kormányzati 
támogatással alátámasztva – a „fiatalokért való versenyként” jelennek meg. Ebben 
az összefüggésben a város és a falu egymással versenyben állóként értelmeződnek. 
A város, a centrum így mind idegenként, mind mintaként, mind pedig versenytárs-
ként is előfordul a polgármesterek beszédében. 

Összefoglalás 

A falusi politizálás problémakörét a polgármesterek beszédének kulcsfogalmai 
segítségével közelítettük meg. Arra összpontosítottunk, hogy a falusi politizálásban 
nagy szereppel bíró önkormányzati vezetők jelentésadási, értelmezési stratégiáit, a 
tárgyalt témákat és a szereplőket feltárjuk. Az érvelési stratégiák (a falu 
közösségkénti reprezentációja, a polgármester konszenzusteremtő szerepe stb.) 
feltehetően történeti állandósággal bírnak, s ez az állandóság azt is jelenti, hogy a 
helyi politizálásban vezető szerepre törekvő emberek értelmezési tevékenysége, 
cselekedetei nem állhatnak szöges ellentétben e történetiséggel bíró mintázatokkal. 

A polgármesteri beszéd kulcselemeinek bemutatása után a „függetlenség” prob-
lémája új összefüggésbe helyezhető. A „függetlenség” a polgármesteri interpretáció-
ban a pártoktól és a pártok dominálta „nagypolitikától” való függetlenséget jelent. 
Ebben az elhatárolódásban összesűrűsödik a falunak a városétól, s legfőképpen a 
fővárosétól eltérő társadalomszerveződésének feltételezése, valamint a polgármes-
ter és az „országos” politikus közötti különbségtétel (az előbbi javára). Ugyanakkor 
azt is láttuk, hogy a várostól való különállás, a pártoktól való távolságtartás, illetve 
a polgármester konszenzusteremtő szerepe a megkérdezettek érvelésében kontex-
tus-függő: számos helyen a város, mint a kívánatos jövő attribútumaival bíró jelenik 
meg; a pártok nyújtotta lehetőségeket alkalmanként kiaknázzák (pl. kapcsolatok 
mobilizálása a választási kampányban), illetve egyes helyi szereplőcsoportok törek-
véseinek partikulárissá nyilvánításáért viták folynak. 

A polgármesterek beszédének elemzése azt mutatja, hogy a falusi vezetők a poli-
tikai képviselők Bourdieu által feltárt nyelvi-diszkurzív stratégiáit alkalmazzák. 
Létrehozzák a képviseltek egynemű csoportját, önmagukat a csoport képviselőiként 
jelenítik meg, s énjük felolvad a csoportközösség „mi”-jében. Az „országos/párt” 
politikusoktól való különbözőségük abban áll, hogy az általuk (is) létrehozott és 
képviselt csoport nem egy „nagyobb” társadalmi egységet (réteget, osztályt, nemze-
tet, polgárokat stb.) jelent, hanem egy településtípus, a falu feltételezett meglété-hez 
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kötődik. Annak eldöntése, hogy a független polgármesterek, avagy az országos 
pártpolitikusok politizálása tekinthető-e társadalmilag hasznosabbnak, előremuta-
tóbbnak, nem szerepelt céljaink között. A politikusok e két csoportja politikai kép-
viselő, s a versenyelvű demokráciák képviselőinek diszkurzív eszköztárát alkal-
mazza.  

Jegyzet 
1 A tanulmány az OTKA F 020880 „A vidéki politikai elit összetételének alakulása 1988–1994 között” c. 

kutatási program keretében készült. A tanulmány elkészítéséhez nyújtott segítségéért köszönettel tarto-
zunk Boda Zsoltnak, Csigó Péternek, Kiss Balázsnak, Kovách Imrének, Kovács Petrának, Laki László-
nak, Szabó Mártonnak és Táll Évának. 
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THE MAYOR, THE VILLAGE AND THE 
COMMUNITY: CONTRIBUTION TO THE DEBATE 

ABOUT „INDEPENDENT” MAYOR 

ISTVÁN BORBOLY – ANDRÁS CSITE 

In our study with 31 interview with mayors in villages we made an attempt to 
approach at frame, where politicising is appeared in village. The problems of 
politicising in village are approached with key concept of mayors’ talking. The 
most important factor is „independence” which means independence of both parties 
and „high policy” dominated by parties. The assumption of the different social 
structure between village and city – and above all between village and the capital – 
and the differentiation between the mayor and the „national” politic is emerged in 
this isolation. Mayors are applying the language discursive strategy of political 
representatives explored by Bourdieu: they establish the homogenous group of 
people being represented, they appear as a representative of the group and 
themselves are dissolved in the „we” of the group. The difference between them 
and „national/party” politic is that the created group doesn’t mean a „larger” group 
(layer, class, nationality, citizen, etc.), but it connects to the existence of village, as 
a type of settlement. 
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A HATÁRMENTISÉG FEJLŐDÉSE ÉS AZ EURÓPAI 
KOOPERATÍV GYAKORLAT  

A fejlődés jelenlegi állása és a jövőre vonatkozó ajánlások 
(Development of Border and the European Co-operative 

Experience) 

ISOLDE ROCH – ASTRID ZIEGLER 

A probléma felvetése 

1999-ben a gazdasági és monetáris unióval az európai integrációs folyamathoz 
vezető következő lépés is megvalósul a régiók közötti – látszólag figyelmen kívül 
hagyott – eltérő gazdasági és szociális fejlődés, valamint a regionális különbségek 
ellenére. A régiók között jelentősek az eltérések a gazdasági erő és a foglalkoztatás 
tekintetében. Az Európai Bizottság első kohéziós jelentése szerint 1983 és 1993 
között a 25 legjobb régióban az egy főre jutó jövedelem 140%-ról 142%-ra (EU-
átlag=100), a 25 legszegényebb régióban pedig 53%-ról 55%-ra nőtt (Bericht über 
den wirtschaftlichen… 1997). Ezzel egy időben azonban a leggazdagabb (1983: 
184%, 1993: 189%) és a legszegényebb (1983: 39%, 1993: 37%) régiók közötti 
különbség tovább erősödött. 1983 és 1993 között a munkaerő-piaci helyzet is jelen-
tős regionális különbségeket mutatott. A munkanélküliek munkaképes lakosságon 
belüli aránya valamennyi – mind a leggazdagabb, mind a legszegényebb – régióban 
megnőtt. A munkaerő-piaci számok 1993 után sem alakultak kielégítően. 1997 
elején Európában hivatalosan 18,1 millió ember volt munka nélkül, ez átlagosan 
csaknem 11%-os munkanélküliségi rátát jelent. A munkanélküliek aránya a luxem-
burgi 3,4%-os és a spanyol 21,6%-os értékek között ingadozik. A gazdasági és 
szociális kohézió így egyre inkább a távoli jövőbe nyúlik. 

Az Európai Uniónak reagálnia kellett e negatív fejlődésre. Első lépésként az 
Amszterdami Szerződésbe beépítettek egy, a foglalkoztatásról szóló fejezetet. Ezzel 
a lépéssel az EU a legmagasabb prioritást biztosította a foglalkoztatás-politika szá-
mára, céljául pedig egy koordinált foglalkoztatási stratégia kialakítását tűzte ki. 
Második lépésként az Európai Tanács foglalkoztatási kérdésekről szóló luxemburgi 
rendkívüli ülésén a közösségi politikát a foglalkoztatás szolgálatába állították, va-
lamint meghatározták az 1998-as évre vonatkozó irányelveket (EU-Nachrichten 
1997). Ezek az irányelvek a vállalatalapítás, a foglalkoztatási és alkalmazkodási 
képesség, valamint az egyenjogúság támogatására vonatkozó nem kötelező jellegű 
célkitűzések.  
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Különösen a kistérségi szinteken mutatkozik meg egyre inkább az, hogy nem sze-
rencsés az elindított gazdasági uniós gyakorlatot valamennyi következményével 
együtt átvenni, az ezzel párhuzamos szociálpolitikai hatásokat pedig elhanyagolni. 
A negatív következmények különösen azokban az európai régiókban érezhetőek és 
ragadhatóak meg az ott élő emberek számára, amelyekben az eltérő életfeltételek, a 
különböző bér- és szociális színvonal, környezeti feltételek, különféle kultúrák, 
nyelvek és életstílusok találkoznak, vagyis az EU tagországok és a nem tagországok 
között található határ menti területeken. 

A szóban forgó cikk hat határ menti területen végzett reprezentatív vizsgálat rövid 
összefoglalása1. A cikk második részében a közös határ menti politika útját mutat-
juk be. Az EU határain belüli és kívüli kistérségek gazdaságfejlesztésének eddigi 
tapasztalataiból kiindulva mérleget készítünk e folyamatról egy bizonyos időtartam-
ra vonatkozólag a koncepciós keretek, a projektek átültetése, a projekt- és regionális 
menedzsment, valamint a finanszírozási módok segítségével (harmadik rész). Ezt az 
erősségek-gyengeségek jellemzése követi. Az eredmények bemutatása cselekvési 
ajánlásokkal végződik, amelyeket a további európai integráció gondolatmenetébe 
illesztünk (negyedik rész). 

A határmentiség közösségi problémája 

A határ menti területek fejlődése és a határokon átnyúló kooperációk formái egy 
ideje tudományos és politikai érdekek irányába mozdulnak. Egyre nyilvánvalóbbá 
válik, hogy a határ menti térségek az európai kohézió összekötő elemei. E térségek-
ben szerzett tapasztalatok alapján már vonhatunk le arra vonatkozó következtetése-
ket, hogy sikerülhet-e és milyen módon a további európai integráció, a gazdasági és 
szociális kohézió. 

Sok határ menti térség gazdasági jelentőségére visszatekintve, megállapítható, 
hogy azok a tagországok kevésbé gazdaságosan fejlődő, perifériális területeihez 
tartoztak. Az EU belső határainak megszűntetése a belső piac megvalósításával e 
régiók nagy részét (pl. a német–holland vagy a német–francia határon fekvő régiók) 
kimozdította peremhelyzetéből. Az Unió belső piacának megteremtése előtt a regio-
nális és a központi munkaerő-piacok az országhatároknál végződtek. 1992 óta a 
népesség területi átrendeződése figyelhető meg a határ menti térségekben, ami 
rövid távon nem jelent meghatározó változást. Hosszú távon azonban azzal lehet 
számolni, hogy az új összefonódások igazodnak a területi adottságokhoz. Az infra-
struktúra kiépítésénél érvényesülő politikai stratégiák (pl. nagy- és kistérségek út-
vonalhálózata, ÖPNV-k), valamint a politikai szükségletek – amelyek a gazdasági-
lag meghatározott Európát egy szociális unión keresztül támogatják – közvetlenül 
ebből vezethetők le. 

Az Európai Unió határ menti térségeinek kiinduló helyzete relatíve kedvezőbb 
más európai régiókkal szemben. A tagországok és az Európai Bizottság egy ideje 
már felismerték, hogy az európai határ menti régiók sikeres regionális fejlődése 
jelenti a kulcsot az egységes Európához, noha az egységes, határokon átnyúló 
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együttműködés gyakorlata még messze van. Azonban már tettek különböző lépése-
ket a határokon átnyúló regionális fejlődés terén, ezek pragmatikus szempontból a 
projektekkel kapcsolatos tevékenységektől a politikai engedményekig mind a 
határmenti régiók javát szolgálják. 

Egyrészt az EU egyes tagországai, másrészt az Európai Bizottság is dolgozott ki a 
határ menti térségek fejlődésére vonatkozó koncepciókat. A sokféle országprogram 
mellett különösen az „Európa 2000+” c. dokumentum és az Európai Területfejlesz-
tési Koncepció tervezete (EUREK)2 kínálja az európai térstruktúra fenntartható 
fejlődéséhez szükséges összehangolt közös fellépés legfontosabb szempontjait. Az 
e dokumentumokban felvetett aktuális és elsődleges cselekvési szükségletek a kö-
vetkezők: a politika területének jobb koordinálása, a kis- és közepes vállalatok 
támogatása, a szociális–gazdasági struktúra stabilizálása, a migrációs áramlás meg-
fékezése, a közlekedési infrastruktúra térségi megszervezése, valamint a területtel 
való takarékos bánásmód. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a közösen meghatá-
rozott célokat megfelelő stratégiákkal, struktúrákkal és finanszírozási lehetőségek-
kel átültessék az európai térségekbe. Ebben az összefüggésben a határ menti régiók 
konkrét tapasztalatokat közvetítenek az országhatárokon átnyúló együttműködések 
terén, és az európai élet- és gazdasági tér kialakításához és használatához vezető út 
kísérleti alanyainak és éllovasainak bizonyulnak.  

A határ menti területekre vonatkozó európai politika mindenekelőtt azt kísérli 
meg, hogy létrehozza az országok közötti kohéziót. Az 1988-es Maastrichti Szerző-
dés óta kristályosodik ki egy olyan területpolitikai eszköztár, amely nemcsak a 
határokon átnyúló gazdasági, ökológiai és szociális problémák megoldását támogat-
ja, hanem intézményesítette a határokon átnyúló kooperációkat3. Ez az intézménye-
sítési folyamat állami szintű bilaterális illetve multilaterális szakbizottságok (kor-
mánybizottságok) létrejöttéhez és olyan területi testületek fél-formális egyesülései-
nek alapításához vezetett, mint pl. az eurégió. Jelenleg több mint 60 grémium mű-
ködik az Európai Unió határain kívül és belül, e testületek a különböző politikai 
szintek képviselőit éppúgy összefogják, mint ahogy a szövetségeket, a szakszerve-
zeteket, a munkaadókat, a tudósokat és az érdekelt polgárokat. 

A kormánybizottságok az országok közötti párbeszédet az eljárásokra, az előírá-
sokra és a kooperációs gyakorlatra vonatkozó határozatokkal erősítik. Elvileg ezek 
a testületek tanácsadó fórumok döntési hatáskör nélkül. A legmagasabb szintű nem-
zeti szakosztályok képviselő szerveként azonban cselekvési ajánlások, illetve a 
problémákra vonatkozó kooperációs megállapodások segítségével mégis befolyá-
solhatják az állami döntéshozatalt. A kormánybizottságokkal kapcsolatban gyakran 
alakulnak különböző bizottságok, amelyek az országok közötti együttműködés 
konkrét kérdéseivel vagy részszempontjaival foglalkoznak. E bizottságok feladata, 
hogy a lokális és regionális kooperációra vonatkozóan meghatározzák egy föléren-
delt, határon átnyúló regionális- és területrendezési politika irányelveit, valamint 
gazdasági, ökológiai, kulturális és szociális szempontból javítsák, illetve kiépítsék 
az azzal kapcsolatos összefonódásokat. A bilaterális illetve multilaterális kormány-
bizottságok összetétele nincs egységesen szabályozva. A résztvevő országok szá-
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mára nemzeti alkotmányjogi és más jogi keretek határozzák meg azt, hogy a nem-
zeti szint alatti igazgatási síkok milyen szerepet töltenek be a bizottságok munkájá-
ban. Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a nemzeti és a nemzeti szint alatti 
hatóságok ezen intézmények segítségével kommunikálnak egymással és működnek 
együtt a határon átnyúló regionális tervezés kérdéseiben. 

Ezzel szemben az eurégiót egy célorientált és hatékony tervezési együttműködés 
magjának tekintik, amely alkalmas arra, hogy támogatási lehetőségek segítségével a 
koncepció átültetésének területén létrehozza a rendszerpolitikai prioritásokkal kap-
csolatos konszenzust. A határon átnyúló együttműködés helyi formáit tematikus és 
szervezeti sokoldalúság jellemzi. Ezek többek között a laza munkacsoportok, a 
polgármesteri találkozók, a városok közötti partnerkapcsolatok, valamint a szövet-
ségek és egyesületek kezdeményezéseinek4 alakját ölthetik magukra. 

Az Európai Közösség strukturális alapjának 1988-as alapvető reformjával nőtt 
meg erőteljesebben a határ menti térségek együttműködés iránti kötelezettsége, 
különösen az INTERREG5 közösségi kezdeményezés megteremtése tette intenzí-
vebbé a határon átnyúló kapcsolatokat. Az INTERREG-hez először a határ menti 
együttműködések pénzügyi támogatása kapcsolódott, aminek következtében e prog-
ram az elmúlt időszakban a közösségi, határon átnyúló fejlődés érdekében különle-
ges jelentőségre tett szert. 

Néhány éve ezzel egyidejűleg az Európai Unió már nemcsak a tagországok határ 
menti területeire korlátozódik. A növekvő integrációs folyamatban egyre fontosabb 
lesz a harmadik országokkal és egyes részterületeikkel – mindenekelőtt a közép- és 
kelet-európai országokkal és határ menti térségeikkel, valamint a Földközi-tengerrel 
szomszédos államokkal – való transznacionális és interregionális együttműködés. 
Az EU tervezett keleti bővítését tekintve mindenekelőtt a közép- és kelet-európai 
határ menti térségek foglalnának el kulcspozíciót a „kibővített” európai integrációs 
folyamatban (Agenda… 1997).  

Összegzésképpen megállapítható, hogy már nemzeti kontextusban is nehéz egy 
vertikálisan és horizontálisan meghatározott stratégia átvétele, melynek az európai 
térségben még nehezebbek a feltételei. A feltételek függnek a résztvevő szereplők 
azon képességétől, hogy a meglevő pénzügyi és intézményi formákat hatékonyan 
tudják-e kihasználni, koordinálni, valamint az államok közötti érdekkonfliktusokat 
csökkenteni. 

Regionális fejlődés az Európai Unió belső és külső határai mentén 

A) A régiók koncepcionális fejlődésének formái 

Az EU belső és külső határainak regionális fejlődése ún. területi fejlesztési tervek-
re6 támaszkodik, amelyek a határon átnyúló együttműködések koncepcionális kere-
teit alkotják. A vizsgálatban a fejlesztési tervezetek két különböző módját határoz-
zuk meg (1. ábra). 
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1. ÁBRA 
A határmenti területek fejlesztésének folyamata az EU belső és külső határain 

(Development Process of Internal and External Border Regions of the EU) 
 

 1. lépés  2. lépés  3. lépés  Jelenlegi 
fejlődési szint 

        
1. út 

Az EU 
belső 

határai 

Kapcsolat-
felvétel 

 
Projektmunka

 
A fejlesztési 
koncepciók 
kidolgozása 

 Az egyes  
tevékenységek 

egységbe  
fogása (közös 
„tető” építése) 

        
2. út 

Az EU 
külső 

határai 

Kapcsolat-
felvétel 

 
A fejlesztési 
koncepciók 
kidolgozása 

 
Projektmunka 

 A projekt-
munka meg-
védi a közös 

„tetőt” 

Forrás: saját szerkesztés. 

A kis lépések útja 
Ez az eljárás a kapcsolatfelvétel, a bizalom létrejöttéről és a határ menti térség 

akut problémáinak legyőzésére vonatkozó intézkedésekről szóló megállapodás 
sorrendjével jellemezhető. Az együttműködés e már viszonylag magas szintjén a 
fejlesztési koncepció, illetve a szakmai fejlesztési stratégiák elkészítéséről intézke-
dések formájában állapodnak meg. Ez az út lerombolja az EU belső határain lévő 
közel 25 éves kooperációs gyakorlatot. A megtett hosszú út után ahhoz a felisme-
réshez vezet e gyakorlat, hogy a rendezett, célirányos eljárás egy térségi rendezési 
koncepció alapján lesz értelmes és kifizetődő, tekintettel például az INTERREG 
támogatási módokra. 
A koncepcionális „előre gondolkodás” útja 

A kapcsolatfelvétel és az első bizalomkeltő aktivitások után a közös célokat az 
erősségek-gyengeségek elemzése alapján egy fejlesztési koncepció keretében hatá-
rozzák meg. Ezután harmadik lépésben részleges szakorintált (modell) projekteket 
vesznek át, amelyektől szinergiahatást várnak. E típusnál nagy szerepet játszik a 
határ menti lakosság aktivitása, akik ezt rendszerint el is várják. Ez az út jellemzi az 
EU külső határai mentén folyó gyakorlatot. 

A második út előnyei az elsővel szemben félreismerhetetlenek. A második típusba 
tartozó gyakorlat a lakosság széles körű támogatásával számolhat. A lakosság be-
vonása és az együttműködés lehetősége által az emberek jobban tudnak azonosulni 
a határmentiséggel. 

Valamennyi határ menti régióra érvényes, hogy az EU értelmezésében a tagor-
szágok illetve a szövetségi államok az illetékesek a határokon átnyúló feladatokban. 
A területi képviselők részt vesznek, illetve bevonják őket a koncepció elkészítésébe. 
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Eredetileg e testületek aláírásukkal nem kötelezik magukat a célok átvételére, de a 
régióban való önálló koordinációs tevékenységre sem jogosultak. Ezért rendkívül 
fáradságosak és a határon átnyúló regionális fejlődés tekintetében kevésbé hatéko-
nyak az eurégiók hivatalok és térségek közötti koordinációra irányuló törekvései. 
Ha a területi szereplők e fáradozásait az országok hivatalai nem támogatják, akkor 
azok gyakran sikertelenek lesznek. 

Ez a hiányosság nagyon előnytelen, mivel a területrendezéssel kapcsolatos fej-
lesztési koncepciókban a szakmailag átfogó feladatok gyakran prioritásként szere-
pelnek, azonban a szűken vett hivatali illetékesség miatt a szakmailag átfogó célki-
tűzések közepette nem ültethetők át. A kiemelt részprojekteket orientálni kell a 
mindenkori támogatási irányelvekhez, ennek következtében az ágazatok közötti 
fejlesztési cél nem teljes egészében kerül támogatásra. 

B) A projektmunka, mint a fejlődés impulzusa 
A fejlesztési koncepciók összeállításánál abból indultak ki, hogy a megfogalma-

zott intézkedések – a határ menti régiók politikai véleményalkotásának eredménye-
ként – elfogadják a feltárt cselekvési szükségleteket, és aktívan elősegíthetik a fej-
lesztési elképzelések átvételét. Ez az elvárás azt feltételezi, hogy a szakmai intézke-
dési csomagok a konszenzus létrejöttének folyamatában a régió és az illetékes or-
szágos szervek akaratnyilvánításává lépnek elő. Ez egyrészt azt is jelenti, hogy a 
régióban és az érintett szakhivatalok által hozott intézkedéseket szakmailag sajátos 
célkitűzéseken és a mindenkori támogatási módokon keresztül aktívan segítik, más-
részt, hogy az intézkedések gyűjteményét rövid, illetve közép távú cselekvési prog-
ramként fogják fel. Emellett az egyes projekteket mozaikköveknek kell tekinteni, 
amelyek illeszkednek a fejlesztési célokhoz és támogatják a koncepciót. 

A cselekvési szükségletek tekintetében különbséget kell tenni az EU külső és bel-
ső határai között, ez szoros kapcsolatban áll a szociális–gazdasági jellemzőkkel. A 
keleti külső határok mentén először a műszaki infrastruktúra fejlesztésével a gazda-
ság fejlődésének alapját teremtik meg, a belső határok mentén viszont a gazdaság 
erősítésére, valamint a szociális infrastruktúra kiépítésére és további fejlesztésére 
koncentrálnak. A keleti külső határok menti területeken sok, a műszaki infrastruktú-
ra fejlesztésére irányuló nagyobb, több régióra kiterjedő projektek megvalósulását 
az országok cselekvőkészsége segíti elő az EU támogatása nélkül. Ez egyrészt azt 
mutatja, hogy az országok felismerik a cselekvési szükségleteket és reagálnak azok-
ra, másrészt utal arra a közöttük lévő, határ menti régiókkal kapcsolatos együttmű-
ködésre, amely a kedvező keretfeltételek kialakítására vonatkozik. 

A projektmunkán belüli eljárások módjai és motivációi a következőképpen jelle-
mezhetők: 
− A sürgető cselekvési szükségletek megvalósítása oly módon, hogy az a határ 

menti lakosság számára közvetlen, kiszámítható haszonnal járjon. 
A szükséges intézkedések felismerése és megfogalmazása után utakat keresnek 
azok megvalósításához, és pénzügyi támogatásokat pályáznak meg. Ez a forma 
jellemzi a határon átnyúló kooperáció első generációját. A kommunikáció meg-
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könnyítése határátkelők nyitásával és a határon átnyúló vízellátási- és szenny-
vízkezelési intézkedések említhetők példaként. 

− A kapcsolatok ápolására és a bizalom kialakítására vonatkozó konszenzuské-
pes és áttekinthető feladatokról szóló megállapodás. 
Az intézkedések a határmenti régiók kulturális, sport- és egyéb hagyományaira 
épülnek, és a kapcsolatápolás új formáit alapozzák meg, melyek számára igaz-
gatási keretet, illetve átfogó struktúrát alakítanak ki. E kapcsolati formát a ha-
tár menti kooperációk első szakaszában honosították meg és a határszomszé-
dok együttélésének nélkülözhetetlen alkotórészévé vált. Példaként a közös 
gyermekünnepek, a sport- és zenei rendezvények említhetők meg. 

− A már megkezdett, sürgős tevékenységek szükségessé teszik a megvalósítás to-
vábbi keretfeltételeinek kialakítását. 
Ez a forma a határ menti térségekben jellemző, elfogadott, meggyökeresedett 
intézkedésekhez tartozik. Ezek rendszerint egyes személyek általi kezdemé-
nyezések, melyek pénzügyi vagy jogi okok miatt informális munkával nem 
folytathatók tovább, illetve meghiúsulással fenyegetnek. A határon átnyúló 
együttműködés második és harmadik szakaszában a cselekvési szükségletek 
szisztematikus kidolgozásával keresik a szereplők a folytatás és a minőségi 
továbbfejlődés lehetőségeit. Az egészségvédelem terén történő együttműködé-
sek, továbbá a határon átnyúló tájgondozás és műemlékvédelmi tevékenysé-
gek szolgálhatnak példaként.  

− A határ menti térség közös, célorientált fejlesztésének terve. 
Ezek az intézkedések a határ menti lakosság táguló életterére hatással lévő kö-
zép távú tervekre vonatkoznak. Az együttműködés haladó tapasztalataira 
épülnek és szakspecifikus, valamint területrendezési cselekvési szükségletek-
nek számítanak. Ezeket az intézkedéseket rendszerint az országok kezdemé-
nyezik és kísérik, de igénylik a helyi szereplők közreműködését is. Ez a forma 
jellemzi a határmenti projektek második és harmadik generációját. Példákat a 
vidékfejlesztés, a turisztikai koncepciók és a várostervezés területén, valamint 
a közös közlekedési szövetségeknél találhatunk. Meg kell jegyeznünk, hogy az 
effajta intézkedések lakossági haszna nem érezhető azonnal, és azt az ismere-
tek bővülésének kell megelőznie. 

− A felkínált támogatási lehetőségekre reagáló intézkedések. 
E típusra rendszerint nem jellemző az azonnali cselekvési szükséglet. A ren-
delkezésre álló támogatás kihasználásával olyan előzetes teljesítésre kell töre-
kedni, amely beilleszthető egy későbbi cselekvési koncepcióba. 

 
Összegzésül megállapítható, hogy a határmenti régiók erősségeinek-gyenge-

ségeinek elemzésénél bemutatott cselekvési szükségletek a projektek megvalósítá-
sában nem meggyőzően tükröződnek vissza. Ez azt sejteti, hogy a menedzsment 
minősége mellett a speciális programok támogatási célokhoz való alkalmazkodási 
képessége is közvetlen kapcsolatban áll a projekt eredményességével. A szereplők 
szempontjából ez sajnálatos, mert nélkülözi a cselekvési szükségletek kielégítésé-
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nek egyenes útját. Amennyiben a határ menti régiók szereplői a sajátos cselekvési 
célokat magukévá teszik, és azokat kedvező előfeltételek esetén offenzív projekt- 
vagy tervezési munkával át tudják ültetni, a koncepciók megvalósításának nincs 
helyrehozhatatlan hiányossága. Ez tolerálható, amennyiben nem a közösen megál-
lapított területhasznosítás fejlődésének feltételeit érinti, melyeket a bemutatott in-
tézkedések akadályoznak, vagy megkérdőjeleznek. Ezért a projektek megvalósítá-
sának és az emberek közötti kapcsolatok alakulásának vélhető eredményeivel a 
határ menti együttműködések időközben bekövetkezett dinamikus fejlődése ellené-
re arra kell rámutatni, hogy a tevékenységek elaprózása szem elől téveszti a kon-
cepció célkitűzéseit, illetve a szinergiahatásokat, végül pedig a pénzeszközök elfe-
csérlésével jár. 

C) A határ menti munka pénzügyi eszköztára 

A határon átnyúló együttműködések pénzügyi támogatása Európán belül külön-
böző. Attól függően, hogy az adott részrégió EU tagországban vagy valamelyik 
közép- vagy kelet-európai országban található, különösen a határon átnyúló koope-
rációk pénzügyi lehetőségei eltérőek. A finanszírozás módjait tekintve a határ menti 
együttműködések négy csoportba oszthatók: 

– EU tagországok közötti kooperációk (pl. Németország és Franciaország, vagy 
Németország és Hollandia között), 

– egy EU tagország és egy nyugat-európai nem unióbeli ország közötti együtt-
működés (pl. Németország és Svájc között), 

– egy EU tagország és egy közép- vagy kelet-európai nem EU tagállam közötti 
kooperáció (pl. Németország és Lengyelország, vagy Németország és Csehor-
szág között), 

– a nem EU tagállamok közötti együttműködések (pl. Szlovákia és Lengyelor-
szág között). 

E csoportoknak különböző lehetőségeik vannak a határon átnyúló projektek finan-
szírozását illetően, mivel az együttműködések támogatására szolgáló eszközöket 
nem lehet mindenütt felhasználni. Például az INTERREG program támogatása 
valamennyi európai régió számára rendelkezésre áll, a PHARE-eszközök pedig a 
kelet-közép-európai országok hasznára válnak. 

Az Európai Unió egyrészt az INTERREG II, másrészt a PHARE (PHARE CBC) 
programokon keresztül nyújt pénzügyi támogatást a belső- és külső határok menti 
együttműködések számára. Jellegénél fogva az INTERREG program az EU belpoli-
tikájához, a PHARE-program a külpolitikájához tartozik, az előbbi célja, hogy 
különösen a határ menti együttműködések pénzügyi támogatásával folytassa az 
európai integrációs folyamatot, az utóbbi célja pedig, hogy közelítse a kelet-közép-
európai államokat az Unióhoz (Sitte–Ziegler 1994).  

A támogatási eszközök eltérő felhasználása és a különböző támogatási programok 
más-más összetétele miatt az átültetési akadályok nagy száma lép fel. Például az 
EU tagországok közötti, határ menti együttműködések fő finanszírozási forrásánál – 
az INTERREG programnál – jelenleg az EU által támogatott projektekhez való, 
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kötelezően előírt hozzájárulás a legfontosabb probléma, ennek köszönhetően a 
kiegészítő pénzügyi források keresése áll az előtérben. A gyakorlatban végső soron 
sok állami és nem állami szerv jöhet szóba a határokon átnyúló projektek regioná-
lis, illetve nemzeti hányadának finanszírozására. Az adományozó személye rend-
szerint a támogatásra vonatkozó projekt jellegétől függ. A finanszírozásban többek 
között községek, városok, járások, térségek, szövetségi államok, szövetségek, gaz-
dasági szervezetek, valamint alapítványok vesznek részt. Németország esetében 
nincsenek megfelelő országos/szövetségi programok a nemzeti/regionális hozzájá-
rulás biztosítására. A nyugat-német határ menti régiók projektjeire irányuló eszkö-
zök különböző támogatási formákból származnak: tanulmányi-és kutatási munkák 
tételeiből, a határ menti projektek számára elkülönített tételekből, valamint az inf-
rastrukturális projektek esetében az egyes szakminisztériumok költségvetéséből7. 

A határ menti projektek finanszírozásánál fellépő jelenlegi fejlődési akadályok 
inkább a jelenben, mint a múltban gyökereznek. Az állam jelenlegi, következetes 
megszorító politikája miatt különösen a határon átnyúló projektek vannak kitéve 
jelentős költségvetési csökkentéseknek. 

Az EU tagállamok és a közép- és kelet-európai országok közötti együttműködések 
terén az INTERREG és a PHARE támogatási módozatok közötti koordináció jelenti 
a fő problémát. A PHARE program Közép- és Kelet-Európa átfogó támogatásának 
integráns része. Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága (GD 
XVI) illetékes az INTERREG II programmal kapcsolatos ügyekben, a PHARE 
CBC programot pedig a Külkapcsolatokért Felelős Főigazgatóság (GD I) koordinál-
ja. A koncepcióban megfogalmazott problémák mind regionális, mind nemzeti 
szinten előreprogramozottak: a CBC menedzsmentje erősen kapcsolódik a PHARE 
programok nemzeti struktúrájának központi menedzsmentjéhez, az INTERREG 
menedzsmentjébe viszont bevonják a regionális és helyi szereplőket is (pl. Német-
országban). 

Az EU tagállamok és a nem uniós országok közötti, határ menti projektek finan-
szírozásának nehézségei az INTERREG II és a PHARE CBC eltérő szerkezetéből 
és irányelveiből adódnak.  

A különbségeket három csoportba sorolhatjuk: 
1) A programok eltérő időtartama 

Az INTERREG közepes időtartamú, több évre szóló program (az aktuális tá-
mogatási periódus 1994-től 1999-ig tart), melynek a mindenkori határ menti 
térségre vonatkozó előzetesen rögzített pénzügyi kerete van. A PHARE CBC 
ezzel szemben egy éves program, amelyet évente újra kell tárgyalni.  

2) Különböző döntési utak és testületek 
Az INTERREG esetében a támogatandó projektekről szóló döntéseket operatív 
programok alapján hozzák, amelyek a régiók és az Európai Bizottság közötti 
tárgyalások eredményei. Az adott operatív programot helyi irányító bizottság 
veszi át és kíséri tovább. A PHARE CBC program a Brüsszelben székelő 
PHARE-igazgatósági Bizottság irányítása alá tartozik. 
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3) Különböző döntési időtartamok 
A kérelem beadásától a projekthez való végleges hozzájárulásig és a megvaló-
sításig terjedő időtartamot tekintve lényeges különbségek vannak a két támoga-
tási program között. Az INTERREG keretein belül a kérelem beterjesztésétől 
az engedélyezésig legkedvezőbb esetben három hónap telik el, a PHARE CBC 
által finanszírozott projektek esetében az előírt időtartam másfél évig terjed. A 
leírtakból megállapítható, hogy az INTERREG vagy a PHARE CBC által tá-
mogatott projektek esetében a hozzájárulás és a megvalósítás között a legked-
vezőtlenebb esetben több év is eltelhet. 

Az Európai Bizottság a nem EU tagországok – különösen a közép- és kelet-
európai országok, valamint a Szovjetunió utódállamainak – határ menti kooperációi 
számára számtalan lehetőséget teremtett a határon átnyúló projektek anyagi támo-
gatására. Ennek eszköztára a TACIS program mellett határon átnyúló alapokat és 
kisebb programokat foglal magába, amelyeknek mennyiségi terjedelmüknél fogva 
alig, vagy csupán csekély mértékben van jelentősége az Európai Unió költségveté-
sére. A határ menti régiókban gyűjtött tapasztalatok azt mutatják, hogy ez idáig a 
határon átnyúló együttműködéseknek külső pénzügyi támogatás nélkül kellett mű-
ködniük. Az együttműködéseket mindenekelőtt a községek és a vállalatok közötti 
belső kooperációk támogatták. Az elindított projekteket túlnyomó részben a részt-
vevők finanszírozták. A pénzeszközök elosztásáról – beleértve a határ menti térsé-
gekre vonatkozó forrásokat is – nemzeti–állami szinten döntenek. Ott történik a 
tartalmi prioritások területi szinttől független meghatározása.  

D) A határ menti kooperációk sikerei és akadályai 

A vizsgálat a határ menti térségek fejlődési sikerei és sikertelenségei okainak so-
rozatát tárta fel. Összefoglalóan azt a pozitívumot lehet megállapítani, hogy a sike-
res határ menti politikához olyan aktív szereplőkre van szükség, akiket nagy szemé-
lyes erőbedobás, a fejlődési folyamat iránti érzékenység illetve beleérző képesség, 
motivációs készség, valamint a célok megvalósítása melletti kitartás jellemez. A 
sikeres aktorok további ismérvei a szakmai kompetencia, a szavahihetőség és a 
meggyőző erő. Ebből kifolyólag szükséges a határszomszédok közötti jó kétoldalú 
kapcsolat, illetve a szomszédos országok közvetlen partnereivel való folyamatos 
együttműködés. Ezenkívül fontos, hogy magában a határ menti térségben és a régi-
óban is nagy fokú közérdeklődés kísérje e folyamatot. Ezt a média jelenlétével, a 
sajtó bevonásával lehet segíteni. Előnyös az is, ha a határ menti régió szereplői 
együttműködnek az európai vezető testületekkel, mivel így biztosítható az adott 
térség és az Európai Bizottság közötti információáramlás. Ezáltal a régió képviselői 
aktuális információkkal dolgozhatnak, és tájékozódhatnak a régiókat érintő – pl. 
támogatási módokra, vagy fejlesztési célokra vonatkozó – változásokról. 

A sikeresség említett kritériumai állnak szemben a projektek megvalósítását aka-
dályozó következő tényezőkkel: a részterületek szociális–gazdasági struktúrájában 
meglévő nagy eltérések megnehezítik az egyenjogúságon alapuló partnerségi 
együttműködést. A cselekvési szükségleteket tekintve a határmenti területek fejlő-
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désében, a prioritások meghatározásában és a pénzeszközök felhasználásában kü-
lönböző érdekek fogalmazódnak meg. Az eltérő jogi rendszerek, a politikai és igaz-
gatástechnikai aszimmetriák, valamint a politikai és kulturális különbségek akadá-
lyozzák az együttműködést és egymás megértését. Az operatív, mindenekelőtt a 
szakmai és igazgatástechnikai feladatokat tekintve hátrányosak az eltérő és gyakran 
változó országos és községi szintű hatáskörök, valamint a szakmai és helyi önzések. 
A pszichológiai korlátok, a történelmileg kialakult félreértések éppúgy megterhelik 
a partnerségi kapcsolatokat, mint a politikai bizonytalanságok a projektmunka során 
kialakított pénzügyi szabályozásokat, vagy a politikai megkötések a gazdaság fej-
lesztését. A bürokratikus, komplikált kérelmezés időbeli elhúzódása, valamint az 
INTERREG és a PHARE programok egymástól elkülönült engedélyezési eljárása a 
közös projektek esetében megnehezítik a stratégiai és időben áttekinthető projekt-
fejlesztést. A határ menti régió menedzsmentjének tapasztalati hiányosságai és a 
szakmai koordinációs feladatok elégtelen kompetenciája a feladatkör újszerűségé-
ből és a támogatási módok sokrétűségéből fakadnak, azonban azt el kell ismerni, 
hogy gyors „beletanulás” és megfontolt cselekvés jellemzi a szereplőket. Az 
INTERREG és a PHARE programok említett finanszírozási akadályaihoz a határ 
menti régiók egyes területein információs és nyelvi nehézségek is társulhatnak. 

A határ menti területi politika továbbfejlesztését elősegítő szempontok 

A közös határ menti fejlődés forduló- és súlypontja a szakmailag átfogó fejlesztési 
koncepciók kidolgozása. E dokumentumok adják a cselekvési szükségletek helyes 
felismeréséhez és a stratégia követéséhez az alapot. Ebben az összefüggésben kettős 
eljárás ajánlott. A vertikális orientáció során közép és hosszú távú célokat tűznek ki. 
A horizontális orientáció a sürgősség, a cselekvési szükségletek, a kezdeményezés, 
a várt szinergiahatások, a megvalósíthatóság és politikai hatékonyság elveinek meg-
felelő projektcsoportokat dolgoznak ki, amelyek a kitűzött célokat lépcsőzetes prog-
ramként valósítják meg. Ez az eljárás biztosítja az integrált fejlesztési program 
megvalósítását, dinamikus továbbfejlesztését illetve aktualizálását is.  

A vizsgálatból a következő ajánlások vezethetők le: 
1) A regionális erők megerősítése 

A regionális szint azáltal erősíthető, hogy az eurégiók, mint a határ menti koope-
rációk intézményei sokkal jobban kihasználják a határon átnyúló tervezés és re-
gionális fejlesztés informális együttműködési módjait, és kiépítik az erre vonat-
kozó szükségleteiket. Tervezési dialógust és folyamatot kell kialakítani a köz-
ségi és regionális hatóságokkal, kutató intézményekkel, gazdasági és szociális 
partnerekkel, valamint a határ menti régió valamennyi érdekelt szereplőjével. 
Ehhez a már meglévő, határon átnyúló hálózatokat tovább lehet fejleszteni egy 
sokkal kötetlenebb tervezési fórummá. Az informális struktúrák csak a speciá-
lis szakmai együttműködésekben érthetők meg.  
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2) A szektorális célok jobb koordinálása a határ menti térségek jogi és intézmé-
nyi hatáskörének segítségével 
A fejlesztési koncepciók és a szakmailag átfogó projektek megvalósításához 
erősíteni kell a koordinációt. Ez előrevetíti, hogy a határ menti térség vala-
mennyi aktora „egyet akar”, felismerik, és figyelembe veszik a regionális 
szükségleteket és lehetőségeket. A szakmai és az állami önzést alá kell rendel-
ni a határ menti régiók céljainak. Jelenleg azonban az eurégiók nem tudják el-
látni ezt a szerepet, mivel sem az ország egy részére, sem a határ menti régióra 
nézve nem rendelkeznek a szükséges jogi és intézményi hatáskörrel. Ezt a leg-
több határ menti régióban még az is súlyosbítja, hogy az adott országon belül 
az egyes területek különböző hatáskörökkel, igazgatási struktúrával és fennha-
tósággal rendelkeznek. Ezenkívül a határ menti térségek fejlesztésére vonat-
kozó szakmailag átfogó koordináció országos szinten szerveződik, tehát mesz-
sze a tulajdonképpeni történésektől. Ezért a határ menti képviselet segítségével 
szükséges a határ menti területek jogi és intézményi kompetenciájának kiala-
kítása. A konkrét megvalósításról, valamint az állami és regionális képviselők 
bevonásáról az állami szuverenitási keretek figyelembevételével kell megálla-
podni. 

3) A programok menedzselése a régiók segítségével 
Magának a régiónak is meg kell kapnia a programok kíséretére és a projektek 
átültetésére, vagyis a határ menti térség egész programmenedzsmentjére vo-
natkozó hatáskört. Ez a lépés csak az állami hivatalok jogi kereteinek megfele-
lő bevonásával vihető végbe, és lehet hatékony. A tervezési fórumnak a PR-
tevékenység feladatait is fel kell vállalni. A határ menti térség lakosságát egy 
célzott PR-tevékenységgel kell tájékoztatni a fórum munkájáról és a kezdemé-
nyezett projektekről. 

4) A támogatási programok rugalmas kialakítása és a források pályázására vo-
natkozó hatáskörök egyesítése 
Az európai és a nemzeti támogatási programokat rugalmasan kell kialakítani, és 
azoknak az elsődleges cselekvési szükségletekhez kell igazodniuk. A szakmai 
célokat be kell építeni a megvalósítási stratégiába, nem pedig fölérendelni annak 
vagy mellőzni. A támogatási eszközök és célok intenzív egyesítése szükséges a 
prioritást élvező cselekvési szükségletek jobb megvalósításához. Ezért a forrá-
sok pályázására vonatkozó hatáskört a határ menti régiókba kell helyezni, a pro-
jektek iránti kérelmeket lehetőleg ott kell összegyűjteni a célirányosság és haté-
konyság figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy a regionális vonatkozású pro-
jektek esetében a források megpályázásával maguk a határ menti régiók rendel-
keznének. A regionális, illetve az európai és nemzeti érdekeltségű projektme-
nedzsment az adott állam hivatalainak kezében van. Az európai, illetve a nemze-
ti projekteket azonban az érintett határ menti régiókkal együttműködve kell 
megvalósítani. Valamennyi projektet – kezdeményezze azt akár a határ menti 
régió, az ország vagy az Európai Bizottság – a határ menti térség koncepciójá-
ban megfogalmazott célokkal kell összhangban lennie. 
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Ezen túl a határon átnyúló együttműködések továbbfejlődéséhez és az európai 
integráció előfeltételeként, illetve támogatásaként meg kell változtatni a támo-
gatási politika keretfeltételeit, azért, hogy a pénzügyi források az eddigieknél 
erősebben orientálódhassanak a cselekvési szükségletekhez. Ezáltal meg lehet 
szűntetni a támogatási eszközökre vonatkozó akcionizmus okait, és egy kon-
szenzusképes európai fejlesztési koncepcióra és a regionális fejlesztési prog-
ramokra támaszkodva a határon átnyúló tevékenységek összevisszasága haté-
konyan hozzáigazítható a támogatási politikákhoz.  

Fordította: Nárai Márta 

Jegyzetek 
1  Az elemzésbe vizsgált területként a német–lengyel, a német–cseh, a német–osztrák–cseh, a PAMINA-

területet (Dél-Pfalz – Középső-Felső-Rajna – Észak-Elzász), a Saar–Lor–Lux határmenti térséget, va-
lamint a keleti-tengeri területet vettük fel. 

2 Az Európai Területfejlesztési Tervezet első hivatalos változatát az Európai Unió tagországai területfej-
lesztésért illetékes minisztereinek 1997-es informális találkozásán terjesztették elő. 

3 Ez nem jelenti azt, hogy Maastrich előtt nem voltak határon átnyúló együttműködések. 1988-ban 
azonban ezeket egységes platformra helyezték. 

4 Szakszervezeti oldalról például a régiók közötti szakszervezeti tanácsokat lehet megemlíteni (Müller 
1994). 

5 Az INTERREG egy a 13 közösségi kezdeményezésből. Az Európai Bizottság a közösségi kezdemé-
nyezés speciális rendszerpolitikai eszközével olyan akciókat kíván támogatni, amelyek a közösség 
számára nagy jelentőséggel bíró problémák megoldásához járulnak hozzá. 

6 A regionális fejlesztési koncepció első lépésben a régiók szociális és gazdasági fejlődésének állapot-
felmérését végzi el. Ebből az erősségek-gyengeségek elemzésből egy regionális eszményképet dolgoz-
nak ki célkatalógus formájában, amely tulajdonképpen egy olyan intézkedésgyűjtemény, amely az 
elérendő célokat, beleértve a prioritások megállapítását is, valamint a projektintézkedések finanszírozá-
sát tartalmazza. 

7 Kelet-Németországot csak a teljesség kedvéért említjük: ott az érintett szövetségi államok eltérő törvé-
nyi szabályozást alkalmaznak, pl. Mecklenburg-Vorpommern 15%-os átalányt fizet, míg Brandenburg 
ezzel szemben csak 5%-ot teljesít. 
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ETNICITÁS, IDŐSTRUKTÚRÁK A VOLT 
JUGOSZLÁVIA GEOPOLITIKAI RENDSZERÉBEN1 

(Etnicity, Time Structures in Geopolitical System of Former 
Yugoslavia) 

MEZŐ FERENC 

A liberális demokrácia győzelme és a kapitalista piac hegemóniája a világ sok ré-
szén együtt járt a nacionalista érzelmek erősödésével, különösen azokkal, melyek 
mostanában „szabadultak” fel a „működő szocializmus” totalitárius rendszerei alól. 
A nacionalizmus sok kommentátor szerint csak egy viszonylag új társadalmi és 
kulturális jelenség – ideértve Fukuyamát is (1994), aki „különösen modern jelen-
ség”-ként írja le, mert a nacionalizmus visszahelyezi a birtokos–jobbágy viszonyt a 
kölcsönösség és az egyenlőség elismerésének helyére. Demokratikusabb és jogo-
sabb – mondja – egy örökletes monarchiánál, de nem „teljesen ésszerű”, mert mind 
benne foglalva, mind kizárva (kimondva-kimondatlanul), csak néhány embert ismer 
el a kiváltságos csoport tagjaként, szemben minden emberrel, amely Fukuyamának 
az individuális értékekről, mint a történelemnélküli társadalom talppontjáról alko-
tott elméletének alapja. 

Miért fontos kortárs jelenség a nacionalizmus, miért választott identitás kifejezési 
forma manapság a világ számos részén? A jelenlegi összefüggésben a nacionaliz-
mus és territorialitás közötti kapcsolat különösen érdekes, és ennélfogva a kulturális 
szempontokon alapuló nemzetállamok kialakulása is. Sehol sem tisztább ez jelenleg, 
mint a széttöredezett Jugoszláviában, ahol a szövetségi állam etnikai vonalak mentén 
történt felbomlása, és hasonlóképp egyik alkotórészének (Bosznia-Hercegovina) belső 
szerkezete áll a Tito utáni politikai térkép kialakulásának középpontjában. Mi mást 
láthatunk e háborúkban, mint új területi egységek létrejöttét, amelyeknek kikény-
szerített léte a territorialitás paradigmájának példája. Az „etnikai tisztogatás” magá-
ban foglalja a tér használatát a hatalom gyakorlására a nemkívánatos csoportoknak 
némely területekről való eltávolítása által, és korlátozásukat mások által: ez ismét 
teljes apartheid, még hatalmasabb gyűlölettel, és az ember semmibevételével. 

Ez egyáltalán nem újdonság a világnak ezen a részén. Wilkinson (1951) egy mel-
lőzött művében rámutatott, hogy a határok meghúzása Macedóniában az I. világhá-
ború után miként hagyta figyelmen kívül az etnikai határokat, igazából éppúgy, 
mint az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határrendezés. A kulturális 
csoportok által használt területek a territoriális egységek világát alakítják ki. Ezek-
ben nem képesek szabályozni és elhárítani a globális kapitalizmus erőit, ám képesek 
– és ez sokak számára lényegesen fontosabb – oly módon megszervezni társadalmi 
és kulturális életüket, hogy az individuális érték (amit Fukuyama a történelemnél-
küli társadalom fő vonásának tart) teljes mértékben tagadottá válik. Fukuyama 
érdekes módon úgy érvel, hogy a liberalizmus végső fokon megszabadít minket a 
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nacionalizmus béklyójától éppúgy, miként a vallás bilincseitől (1994), ahol a nacio-
nalizmus képes meggyengülni és modernizálódni látszik – hasonlóan a valláshoz –, 
ahol az individuális nacionalizmusok elfogadnak egy elkülönült, de egyenlő stá-
tuszt, az imperializmus és a háború nacionalista alapja jelentősen meggyengül. 

A nacionalizmus elenyészése magával hozza az interetnikus tolerancia növekedését, 
az identitások elkülönülésével, de egyenlő félként való szövetségével. Hiszi, hogy – 
miként a vallást –, a nacionalizmust sem fenyegeti az eltűnés veszélye, de – mint a 
vallás –, úgy tűnik, sokat veszített azon képességéből, hogy az európaiakat arra ösztö-
nözze, hogy kockáztassák kényelmes életüket az imperializmus érdekében. 

Ez ellen szól jellemzése a szóban forgó jugoszláviai és más nacionalizmusokról, 
melyek intoleránsak, soviniszták és megjelenésükben agresszívek. Ezek Európa leg-
kevésbé modernizált részén lelhetőek fel, nem tűnik valószínűnek, hogy a fejlett or-
szágok befogadják őket, és sok esetben „átmenetet képeznek” egy új demokratikus 
rend felé haladásban. Végső soron – következtet – a liberális demokrácia államai a 
kapitalista piacok hegemóniájával győzedelmeskednek rajtuk és minden csodás lesz! 

Manapság közhelynek számít azt állítani, hogy egy régi, haldokló és egy szüle-
tendő új világrend közötti átmenetben élünk. Különböző elméletek sokasága próbál-
ta már körvonalazni ezt az átmenetet. Néhány szerint egy torzult, de még izgalmas 
átmenetet élünk meg egy ún. Második Hullámú Kultúra, amelyben az ipari társada-
lom normái érvényesülnek és egy szabad kapitalista Harmadik Típusú Kultúra kö-
zött, amely egy teljesen új norma-, érték- és viselkedésrendet hoz majd létre. Más 
elméletek szerint elértük a történelem végét, és az előttünk álló „színmű” nem más, 
mint egy, az egész bolygón győzedelmeskedő liberalizmus. 

Megint mások az eljövendő világrend sötétségét (árnyoldalait), ellentmondásait és 
korlátait hangsúlyozzák, aláhúzva, hogy egy teljesen neoliberális világrend győzel-
me lehetetlen egy anarchikus és mindent átfogó decentralizált, többnyelvű világá-
ban. Természetesen a Szovjetunió 1991-es összeomlása kizárólag úgy értelmezhető, 
mint egy korszakalkotó esemény. A történész Eric Hobsbawm ezt a dátumot hasz-
nálja az ún. „rövid XX. század” végének megjelölésére. Szarajevóban kezdődött 
1914-ben, és eléggé ironikus módon nemcsak a szovjet birodalom összeomlásával 
zárul, hanem (ott, ahol elkezdődött) a nacionalizmus erői által ostromolt Szarajevó-
val (Hobsbawm 1998). 

Korábban e században láthattuk, hogy a nemzetállam képviselte a politikai föld-
rajz2 fejlődésének csúcsát. Valójában a nemzetállam fogalmát szívesebben használ-
juk úgy, mint az állam szó szinonimáját. Viszont a nemzetállamok távolról sem 
egyetemesek a modern világban. 1978-ban Conner kifejtette írásában, hogy általá-
ban véve 132, a valóságban létező államot figyelt meg 1971-ben, ezek közül csak 
9,1–12% volt valójában olyan állam, amely határai megegyeztek vagy közel meg-
egyeztek egyetlen nemzeti csoport eloszlásával. További 25 esetben egyetlen nem-
zet tagjai az összlakosság több mint 90%-át tették ki, de ezek szintén magukba 
foglaltak egy fontos kisebbséget, amíg másik 25 esetben egy nemzeti csoport elérte 
a népesség 75–89%-át, de 39 esetben a legnagyobb nemzet vagy lehetséges nemzet 
potenciálisan kevesebb, mint a népesség felével számolt. Később, 1993-ban a  
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180 mai államból nem többet, mint 15-öt tudott nemzetállamnak minősíteni: Japánt, 
Izlandot, a két Koreát, Portugáliát és néhány mást. A soknemzetiségű állam így 
könnyedén az ország leggyakoribb formája, statisztikailag és/vagy politikailag 
legalább két kiemelkedő csoportot tartalmaz. Az összes állam 40%-ában van öt 
vagy több ilyen csoport. Talán a legmeglepőbb statisztikai adat az, hogy az összes 
állam közel harmadában (31%) a legnagyobb nemzeti csoport még csak nem is a 
többség (Conner 1993). 

Az úgynevezett „nemzet-állam” rendszerkülönbözőségének és változékony-
ságának tarkaságát, mint további figyelmeztetést írja le Falk (1992), mely eszünkbe 
juttatja Eric Erikson (1975) szavait: a XXI. évszázad újra a nacionalizmus időszaka 
lehet, és éppen ezért a nemzetet és az államot összemosni, nemzetállamot ideális 
viszonyként, struktúraként – melyre törekedni egészséges folyamat – feltüntetni, 
igen veszélyes lehet: 

1990-re több mint 800 nacionalista mozgalom volt a világon, de kevesebb, mint 
200 állam. A 800 „igénylő” között sok kicsi, gyenge, szétszórt, életképtelen, de 
nem szükségszerűen a sorsába beletörődött nemzet volt. Nincs lehetőség arra, hogy 
mindezeket a nacionalista igényeket ki lehetne elégíteni államiság létrehozásának 
engedélyezésével. Tulajdonképpen területi követelést gyakran úgy fogalmaznak 
meg, hogy az egyik nemzeti sors követelése kizárná a másikat3. 

A „nemzetállam” az állam és nemzet területi és politikai egyesítéséből származott. 
A nemzetek bonyolultságait és ellentmondásait már áttekintettük, de az állam még 
mindig vizsgálatra szorul. Oppenheimer (1912) biztosított az államnak egy tömör 
definíciót, amelyik még mindig megfelelőbb, mint bármelyik más megállapítás, 
amikor azt írta: egy állam akkor kezd élni, amikor egy nép letelepszik egy területen 
saját szuverén kormányzása alatt. Az általa megadott négy jellemző közül az egyik, 
amelyik az államot úgy különbözteti meg a szervezett terület más egységeitől, mint 
törzsi területektől vagy közigazgatási megyéktől, az maga a szuverenitás. Lehetne 
vitatkozni arról, hogy vajon a szuverenitás átruházódik-e a törvényes kormányzatra, 
az alkotmányra, az emberekre vagy a monarchiára4, de a szuverenitás lényege an-
nak elutasításában rejlik, hogy más, felettes hatalom létezését elfogadja. Ekképpen 
a szuverenitás a legfontosabb hatalom, amelyik nem ismer el felettest, és amelyiken 
túl nincs törvényes hatalom (Frankel 1964, 13). Ennek következtében az államok 
igénylik, hogy kisajátítsák maguknak a törvényes hatalmat adott területen belül, és 
az utolsó fél évezred történelmének nagy részét úgy lehet megfogalmazni, mint az 
energia és erőszak mennyisége, amire azért van szükség, hogy biztosítsák a mono-
polista államkövetelések betartását. A mindennapi életben akár a nemzetre, zászlóra 
vagy a nemzeti érdekekre való hivatkozással az államok óriási erőforrásokat moz-
gósítanak, hogy biztosítsák ennek a monopóliumnak a fenntartását. 

A szuverenitás védelme alatt az állam úgy létezik, mint folyamatos kapcsolat 
vagy diskurzus emberek, kormány és terület között. Mann megjegyzi: az állam 
területi szervezet, amelyik létrehozza hatalmának megkülönböztető formáját. Ellen-
tétben más hatalmi csoportosítással a polgári társadalmon belül, az állam központo-
sul egy lehatárolt terület körül, amely felett hatalmat gyakorol, vagy megpróbál 
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hatalmat gyakorolni (Mann 1984). Ezért fekszik a területiség kérdése az államelmé-
let középpontjában. Az állami szuverenitás arra készteti az embereket, hogy szétre-
pesszék a szuverén területeket és ne az emberiségre, mint egészre gondoljanak. Ez 
nem egyirányú folyamat, ezzel párhuzamosan egységesülési folyamat indul be, 
amely egybefonja a kultúrákat, nemzeti csoportokat az adott állam határain belül. 
Az állam olyan mércéket állít fel, mely a határokon kívül élő csoportokkal megaka-
dályozza a rendszeres párbeszédet és kapcsolatrendszert. Ez bizonyítja, hogy van-
nak emberek, akik a világot befogadás és kizárás, vagyis „mi” és „ők” kapcsolat-
ban, ilyen módon kifejezett fogalmakban képzelik el. Ha a világ befogadás és kizá-
rás, valamint közösség és anarchia, civilizáció és barbarizmus közötti éles felosztá-
sok sorozata alapján van megszerkesztve, akkor a háborús előkészületek nyújtják az 
egyetlen garanciát ahhoz, hogy a béke tartós legyen (Walker 1990). 

Megfigyelhetjük a térbeli egybevágóság általános hiányát az állam és nemzet kö-
zött, így amíg a szuverén állam rendelkezik népességgel, addig a népesség valószí-
nű, hogy kulturálisan teljesen különböző. Ezzel ellentétben a nemzet egy olyan 
népből áll, amelyet különböző kulturális, politikai és történelmi sajátosság egyesít 
úgy, mint a közös nyelv vagy vallás, de legfontosabbak a megosztott közös tapasz-
talat tényezői, a közös vágyódás és a fizikai, talán helyesebben érzelmi kötelék egy 
bizonyos területhez5. A nemzetiesség és területiség tényezői különféle módokon 
kapcsolódtak össze. A zsidók például fizikailag szétszórtak, részlegesen felosztód-
nak a nyelv által, csekély jelentőségben felosztottak a vallás által, de összekapcso-
lódtak a visszaszerzendő cél, Izrael folytán, egy pontosan behatárolt terület vissza-
szerzésének mindennapos törekvése által. Az angolok és franciák kitöltötték előbb 
létező államokkal a területi burkot úgy, hogy államaikat később keltezték, amíg 
bizonyos nemzeteknek, mint a határmenti kurdoknak Törökország, Irán és Irak 
között, vagy a spanyolországi baszkoknak a nemzetállam még mindig törekvés. 
Minden egyes nemzeti csoportnak van egyfajta sajátságos érintkezése a területtel. 

Egy nemzet és a nemzeti terület között különféle méretű (dimenziójú) lehet a kö-
telék. Néhány esetben a terület elfoglalása lehet, hogy nem több, mint népi emléke-
zet olyan módon, mint a vágyódás Izrael visszaszerzésére, ami több évszázadra 
egyesítette a zsidókat. Lehetnek olyan esetek, ahol a területi szempont nem a nem-
zeti identitásnak az összetevője. De vannak más olyan esetek, ahol a terület és 
egyéb körülmények irányították a nemzetek kialakulását, mint több délszláv nemzet 
esetében, akik ennek a legkiterjedtebb alanyai. Nos, nézzünk vissza a történelem 
előtti időbe! A nép, amely egy ősi szláv nyelvet beszélt, Észak-Ukrajna és Belo-
russzia vidékein bukkant fel. Később a szláv vándorlás különböző irányban szétraj-
zó hullámai során elfoglalták helyüket. Egy nagyobb csoportot alkottak a nyugati-
szlávok, akik a lengyeleknek, cseheknek és szlovákoknak az ősei. Más ősi szlávok 
ott maradtak, ahol voltak, egyesek észak vagy kelet felé mozdultak, és a keleti szlá-
vok előfutáraivá váltak. Ők beloruszokra, ukránokra és nagy-oroszokra váltak szét. 
Mások még mindig sodródtak dél felé a Balkánra, és délszlávokká lettek. 

Ezekben az időkben valószínű, hogy a délszlávok kulturálisan egy népet alkottak. 
De amint szétszóródtak az erősen feldarabolódott hegyes-völgyes terepen, és külön-
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állókká váltak, különbségek kezdtek kialakulni. A terep hozzájárult az ellentétek 
kialakulásához, de egyéb helyzeti tényezők szintén döntő szerepet játszottak, mivel 
különböző csoportok tartoztak különböző idegen uralkodóházak irányítása alá. 
Északon a szlovének a Római Katolikus Egyházhoz tartoztak, és területeiket hozzá-
csatolták Ausztriához. Távolabb, délen, a horvát földek a magyarok ellenőrzése alá 
kerültek. A horvátok átvették az egyházi irányítást Rómától, és a Habsburg Biroda-
lom kebelezte be akárcsak Magyarországot. De távolabb, dél és kelet felé a szerbek 
Bizánc hatására tértek át a kereszténységre. Következésképpen éppúgy elfogadták 
az ortodox hitet, mint ahogy elfogadták a cirill írást is. Közel ezer évvel ezelőtt a 
szlovén nyelv, amit úgy írtak le, mint a legszebb szláv nyelvet, kezdett elágazni más 
délszláv anyanyelvektől. Az 1389-es rigómezei csata6 után a szerb területek török 
ellenőrzés alá kerültek, és török uralom alatt maradtak a XIX. századig. Ennek 
következtében gazdasági tényezők járultak a földrajzi, politikai és kulturális ténye-
zőkhöz, amelyek fokozatosan feltagolták a délszláv népeket. A törökök szigorú, 
kizsákmányoló fennhatóságot gyakoroltak, és területeik kevés ipari, mezőgazdasági 
és oktatási fejlődéssel jellemezhetőek, nem úgy, mint azok a területek, amelyek 
osztrák és magyar ellenőrzés alatt voltak. Időközben a szerbek kulturálisan megosz-
lottak. Az ortodox nemzet janicsár katonák által vezetett muzulmán uralkodó réteg-
nek volt alárendelve, akiket jórészt az olyan ortodox keresztény fiúk közül toboroz-
tak, akiket már elvettek a szüleiktől, áttérítették őket muzulmán hitre, és alávetették 
őket egy alapos katonai kiképzésnek. Jelentős számú ortodox szerbnek sikerült 
megmenekülnie a török kizsákmányolástól azáltal, hogy elvándorolt északra, vagy a 
hegyek közé költözött. Általában az egyház szervezte meg a titkos elvándorlást. 
Más szerbek maradtak, sokan előnyösnek találták, hogy áttérjenek a hódítók hitére. 
Ezen a módon egy viszonylag jelentős muzulmán alkotórész fejlődött ki Bosznia 
szerb népességén belül. 

A délszláv népek különböző alkotórészei különböző időben nyerték el független-
ségüket, gyakran a felszabadulás átélésének élménye inkább volt megosztó, mint 
egyesítő tényező. A török uralom elleni szerb felkelés 1804-ben igen komolyan 
elkezdődött, de a teljes függetlenséget nem nyerték el 1878-ig. A szerb nacionaliz-
mus a korábbi orosz érdekeltségnek használhatott eszközeként, mind a szerb, mind 
a cári politikusok a pánszlávizmust használták ki – másképpen az idealisztikus 
mozgalom hitét – a darabokra tört és kihasznált szláv emberek újraegyesítéséhez.  

Még most is nagyon nehéz megérteni az I. világháború okát. Tudjuk, hogy az első 
pisztolylövés akkor dördült el, amikor Ferenc Ferdinánd osztrák főherceget meg-
gyilkolták Szarajevóban. Az Osztrák–Magyar Monarchia ekkor hadat üzent Szerbiá-
nak, ez Oroszországot mozgósította szerb oldalon, Németország közbelépett Auszt-
ria–Magyarország, Franciaország pedig Oroszország megsegítésére. Az 1914–18-as 
háború eseményei még inkább hozzájárultak a délszláv nemzetek közötti szakadék 
mélyüléséhez.  

Szerbia és Montenegró harcolt az Osztrák–Magyar Monarchia ellen, míg a horvá-
tok és a szlovének az OMM-hadseregét erősítették. A szerbek iszonyúan szenved-
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tek ebben a háborúban, a lakosság harmadát majdnem megölték a csatamezőkön, 
vagy a borzalmas ütközetek következményeiben pusztult el.  

A Központi Hatalmak veresége után Nagy-Britannia és Franciaország megbüntet-
te ellenségeit úgy, hogy legyengítette azokat az államokat, amelyekkel újabb háború 
robbanhatna ki. Az Egyesült Államok több idealista álláspontot fogadott el, melyet 
a nemzeti önállóság politikájával támasztott alá (ebben jelentős szerepe volt Isaiah 
Bowmannak7).  

Tökéletes alkalom volt hasonló elvet végrehajtani a gyakorlatban: A cári Oroszor-
szág a forradalom fájdalmában gyötrődött, míg az Osztrák–Magyar Monarchia, a 
Török és a Porosz Birodalom vereséget szenvedett.  Európa térképét átrajzolhatták 
olyan módon, hogy szabadjára ereszthették Európa alárendelt nemzeteinek felgyü-
lemlett vágyait és sérelmeit. A győztesek így folytathatták elképzeléseik megvalósí-
tásait a szuverén államok csoportjairól, ugyanakkor ütközőállamok sorát hozták 
létre Németország és Oroszország között (puffer zóna).  

A szlovének, horvátok és szerbek képviselői több megoldást elfogadtak, amelyet a 
szövetségesek előírtak a korfui találkozóra a háború vége előtt, és beleegyeztek 
abba, hogy egy egyesített délszláv államot alakítanak ki a Központi Hatalmak végső 
veresége után.  

Amíg csak egy indokolt kívánság volt, hogy megalkossák a délszláv egységet, 
addig a küldöttek ijedtek is voltak, hiszen Olaszország előrenyomulhatott az Adriai-
tenger mentén, a Balkán irányában területeket foglalhatott el az Osztrák–Magyar 
Monarchia és a Török Birodalom roncsától. Azonban az idő és a távolság már kü-
lönbségeket teremtett a délszláv népek között. A szerbek politikai vezetésről és 
lelkesedésről gondoskodtak, de a szlovének és horvátok szemében – akik római 
katolikus kultúrában éltek az Osztrák–Magyar Monarchia alatt –, a szerbek „fejlet-
len” nép maradt. Attól is féltek, hogy a délszláv állam egy Nagy-Szerbia létezését 
eredményesen bizonyíthatja a nem szerb kisebbségek hátrányára. Időközben a szer-
bek megosztották magukat az ortodox keresztény és a muszlin vallás között. A 
különböző nemzetek különböző célokkal és reményekkel léptek be az új államba. A 
szerb uralkodó elit sok tagjának Jugoszlávia jutalom volt a háború miatt a nemzet 
által elszenvedett áldozatokért és fájdalomért, de a horvát és szlovén vezetés nagy 
részének Jugoszlávia csak egy lépcső volt a nemzeti függetlenség felé való haladás-
ban. Időközben a fejlettebb nemzetek úgy tekintettek rá, mint egy ellenséges hata-
lomra (Licht 1993). 

Jugoszlávia úgy született meg 1918 novemberében, hogy az élet egy központosí-
tott monarchiában, a Szerb Királyság alatt kezdődött. Ebben az időben egy határok 
nélküli állam volt, amely tárgyalások által darabonként nőttön nőtt. Ez alatt a határ-
gyártási folyamat alatt Jugoszlávia szert tett különböző nem szláv kisebbségekre, 
amelyek rendkívüli méretű feszültséget teremtettek lehetséges individualizmusuk-
kal, vagy a Jugoszlávián kívül élő hasonló nemzetiségűek betörése által. Az új ha-
tárvonallal Magyarország magyar és német népességet tartalmazó területeket 
„adott” Jugoszláviának. A déli határvidék sok muszlin albánt foglalt magába, míg 
szláv többségű területet vesztettek el Olaszországnál, az Adriai-tenger mentén. 
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Ráadásul kezdettől fogva látható volt az összetartozás hiánya a délszláv nemzetek 
között. Amikor egy népszavazást szervezett a Szövetségesek Bizottsága Klagenfurt 
város környékén, a népszavazás zavaró eredménye megmutatta, hogy a szlovének 
előnyben részesítették az ausztriai tagság megőrzését, így a népszavazást feladták. 

Az új államban a szerbek számbeli fölényben és politikailag uralkodó helyzetben 
voltak. A keresztény délszláv népesség kb. 6 millió szerbből, 2,6 millió horvátból, 
1,1 millió szlovénből és fél millió macedón szlávból állt. Azon kívül Jugoszláviá-
hoz tartozott kb. 600 ezer muszlin szerb és különböző nem szláv népesség, plusz 
450 ezer magyar, 400 ezer német, 250 ezer albán, 150 ezer román és kb. 175 ezer 
más nemzetiségű ember.  

A háborúk közötti időszakban Jugoszlávia létrehozásának oka főként az a délszláv 
félelem volt, hogy Olaszország, Bulgária, Magyarország vagy Németország meg-
támadja őket, valamint az a gyanakvás, hogy szövetség jöhet létre Olaszország és 
Albánia között azért, hogy elvágják Jugoszláviát tengeri útvonalaitól. A szerbek 
uralták az új állam hadseregét és a közigazgatást, igazolva ezzel a horvátok és szlo-
vének félelmét a szerbek hatalomra jutására vonatkozóan, míg az ország hegyek 
által történő felosztása megnehezítette a gazdasági és szállítási rendszer integrálá-
sát. Amikor a harmincas években a náci Németország inváziójának fenyegetése 
erősödött, kísérlet történt egy nagyobb hatalommal felruházott kormány felállítására 
abban a reményben, hogy az enyhíteni fogja a belső feszültséget és elősegíti az 
egyesülést. Szövetségi alkotmányt fogadtak el, Horvátország önkormányzati jogot 
kapott. 

Az 1941-es német inváziót követően Jugoszláviát feldarabolták úgy, hogy Szlové-
niát felosztották Németország és Olaszország között. Montenegrót (Vuksanovič-
rendszer), Koszovót és Macedónia nyugati területeit szintén olasz ellenőrzés alá 
helyezték. Bácskát, Dél-Baranyát és Muraközt Magyarországhoz csatolták (össze-
sen 11,475 km2). Horvátországban létrehoztak egy fasiszta párthű államot (Pavelič-
rendszer), s az bekebelezte Boszniát, Macedónia nagy részét pedig megkapta Bul-
gária, míg Szerbia úgy működött, mint egy megszállt bábállam (Nedič-rendszer). A 
megszállás során a legszörnyűbb atrocitásokat követték el a horvát fasiszták a szerb 
nacionalisták ellen, és fordítva, növelve az etnikai gyűlölet örökségét. Nyugati becs-
lések szerint azoknak a szerbeknek a száma, akiket az úgynevezett Független Horvát 
Állam usztasái (ustaša=felkelés) megöltek, 600 ezer és 1 millió között mozog. 

Ennek ellenére csak Jugoszlávia és Albánia volt az az ország, amely a Szövetsé-
gesek különösebb segítsége nélkül felszabadította magát a náci uralom alól, bár azt 
a küzdelmet, melynek során német, olasz, bolgár és magyar megszállás alól szaba-
dítottak fel területeket, polgárháború követte, mely egymás ellen uszított jugoszláv 
nemzetiségeket, politikai ideológiákat egy sokoldalú versengésben. A délszlávok 
egysége Tito kommunista partizán vezér támogatásával valósult meg, akinek seregei 
bátran és eredményesen harcoltak a megszállók ellen, és aki fölényes választási győ-
zelmet aratott az újjáalkotott Jugoszláviában. Tito életében személyes vonzereje, 
határozott vezetése – összefonódva a külső erőktől való félelemmel – tartotta össze 
Jugoszláviát. 1946-ban új szövetségi alkotmányt fogadtak el, amely az országot fel-
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osztotta Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Montenegró, Szerbia és 
Szlovénia köztársaságokra, és létrehozta Vajdaság és Koszovó autonóm tartományo-
kat Szerbiában, valamint elismerte a mohamedánok különálló nemzeti státuszát, mi-
közben 1948-ban Tito elutasította a moszkvai irányvonal követését, így Jugoszláviát 
kizárták a kommunista blokkból. Az 1950-es és 1960-as években a gazdasági növe-
kedés és az emelkedő jólét segített elterelni a figyelmet a belső felosztásról, amit 
még megerősítettek a kisebbségeknek nyújtott szövetségi koncessziók, valamint az 
a szükséglet, hogy fenntartsanak egy kényes politikai egyensúlyt a keleti és nyugati 
hatalmak között. Mindamellett az államapparátus minden próbálkozást elnyomott, 
ami az etnikai különbségek nyilvánosságra hozatalára irányult, így a jugoszláv 
egységet inkább felülről erőltették, mintsem az a közösség gyökereitől eredt volna. 
Időközben a szövetséges politikai struktúrák oly módon támogatták a médiát, hogy 
abban a titkos nacionalista politikusok építhették karrierjüket, különösen az  
1970-ben bevezetett decentralizációs politika segítségével. 

Ennek ellenére sok megfigyelő számára világos volt, hogy a délszláv egység nem 
sokáig éli túl Tito halálát. A Balkánon – amely már régóta a nacionalizmus geopoli-
tikai melegágya volt – Jugoszláviának, mint soknemzetiségű államnak a létezése 
abnormálisnak tekinthető. Tito meghalt 1980 májusában, így fokozatosan azok a 
centrifugális erők, amelyek az országban szunnyadtak, elkezdtek felerősödni. A 
politikai különbségek ellenére mégis előfordulhatott, hogy a szerb és horvát nyelv 
közel hasonló maradt, a szerbhorvát anyanyelvűek az egykori államszövetség szerb, 
horvát, muszlin és crna gorác lakosai, vagyis az 1991-es népesség 71,2%-a, azaz 
16,8 millió fő.8 Természetesen az utódállamok mindegyike hangsúlyozza, hogy 
létezik külön szerb, horvát, sőt bosnyák nyelv, illetve Montenegróban is a szerbtől 
némileg eltérő nyelvjárást beszélnek (Romsics 1998). Ennek ellenére ezen nyelvek 
alig különböznek egymástól (inkább csak egyazon nyelv dialektusainak tekinthe-
tők), habár világosan látszik a szándék arra, hogy e tizenhétmilliós nyelvi közös-
ségből külön-külön nyelvi közösségeket teremtsenek. Erre meg is van a valós lehe-
tőség, amire elég bizonyíték lehet a bolgártól alig különböző macedón nyelv admi-
nisztratív úton történt kialakítása 1945 után.9 A nyelvi diverzitás az idő múltával 
pedig nőni fog.10 

A vallási tagoltság nagyobb a nyelvinél, emellett szerepe is jelentősebb a nemzeti 
önazonosság meghatározásában (1. ábra). 

A legnagyobb vallási közösség – amely alatt nem a hívők száma és aránya érten-
dő, hanem a kulturális hovatartozás – a görögkeleti (ortodox, pravoszláv) kereszté-
nyeké: lényegében a szerbek, macedónok és montenegróiak tartoznak ide, összesen 
mintegy 10,6 millióan, akik a lakosság 45%-át tették ki az egykori Jugoszláviában. 

A római katolikus horvátok, szlovének és magyarok 6,8 millió fővel (29%) a má-
sodik, a muzulmán vallású bosnyákok11 (muszlinok) és albánok kb. 4,5 millióval 
(19%) a harmadik legnagyobb vallási közösséget képviselik.12 A szerbek kimutatták 
dühüket, szerintük túl nagylelkű engedményeket tettek a nem szerb kisebbségek-
nek, ezzel egy szerb hegemónia esélyét veszélyeztetve. 
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1. ÁBRA 
A civilizációk részesedése a második Jugoszlávia és utódállamainak lakosságából 

(The Population of Second Yugoslavia and It’s Successor State by Civilisation) 
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Forrás: Huntington 1998. 

1988. november 1-jén 1 millió szerb tüntetett Belgrádban, egy gondosan megren-
dezett kampányban a koszovói szerb közösségek elleni állítólagos támadások ellen, 
amit albánok követtek el. Bár a térségben nagyszámú albán lakosság él, mégis a 
szerb kultúra bölcsőjének tartják.13 A szerb harag bizonyos fokig reagálás volt a 
gazdasági nehézségekre, amely sztrájkokban, a fizetések befagyasztásában, vala-
mint 200%-os inflációs rátában tükröződött. Ezzel egyidőben feltűnt egy „rókaarcú”, 
szélsőségesen nacionalista politikus, Szlobodan Milosevics. Sajnálatos módon ezt a 
prototípust követték többen a szerbek körében és más nációkban is. E politikusokat 
jelentős felelősség terheli a konfliktusok kirobbanásában és azok elhúzódásában.  

Az 1991-es év közepére kitört a polgárháború, függetlenséget követelve Horvát-
országnak és Szlovéniának. Ebben a két tartományban sokkal magasabb volt az 
életszínvonal, mint ami tapasztalható volt a másik két köztársaságban. A horvátok 
és szlovének Jugoszlávia lakosságának csak 20, illetve 8%-át alkották, akik meg-
bízhatatlanok kezdtek lenni a lakosság 36%-át kitevő, és a hadsereget uraló szerbek 
szemében. Szlovénia aránylag könnyen vívta ki függetlenségét, Horvátország egy 
véres háború révén, de a legkegyetlenebb harc a szerbek, muzulmánok és horvátok 
között az etnikailag sokrétű Bosznia államban folyt. Ez a harc új fejezeteket nyitott 
a nemzeti gyűlölet mitológiájában. Az elfoglalt területek visszataszító „etnikai tisz-
togatása” a náci időkre emlékeztet.  

1995 novemberében szerb, horvát és muzulmán képviselők szerződést írtak alá 
Daytonban14, az Egyesült Államok Ohio államában. A Dayton-i egyezmény szerint 
Boszniát ténylegesen két mini államra osztották, a Boszniai Szerb Köztársaságra és 
a muzulmán-horvát szövetségre. A szerb területet Bosznia gyakorlatilag kettévágná 
oly módon, hogy a Posavina folyosó lenne a kapcsolat az ország két legészakibb 
része között. Szerb győzelmek és terjeszkedések hosszú sorozata után az egyez-
ményt csak a horvát és muzulmán gyors előrehaladást követően sikerült megkötni. 
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Az egyetlen csoport, aki hasznot húzott az egyezményből, az horvát volt. A horvá-
tok tekintélyes hadállásokat és tárgyalási jogot nyertek, míg a szarajevói és palei 
szerbek, valamint a kelet-boszniai és banja-lukai muzulmánok területet vesztettek. 
A háború következményeként Bosznia népességének fele menekült lett, valamint 
kb. 200 ezer embert öltek meg. Amikor a horvát hadseregek visszavonultak a 
Dayton-i egyezmény alapján átadott területekről, felgyújtották az általuk elhagyott 
falvakat.  

Azok a problémák, amelyek az új „törzsi rendszer” eltörlésével asszociálódtak, azok 
Jugoszláviában is léteztek, és annyira földrajzi vonatkozásúak, mint politikaiak. Föld-
rajziak voltak a terület és a relatív elhelyezkedés tekintetében, amely a délszláv 
népek szétszóródását eredményezte a Balkánon, és abban a tekintetben, hogy ezek a 
szórványok ki voltak téve különböző kultúraformáló hatásoknak. Amikor elkezdő-
dött a harc az 1990-es években az etnikailag vegyes összetételű szövetségi csapatok 
között, a földrajz is fontos szerepet játszott. Szlovénia, ahol a függetlenséget 1991-
ben kiáltották ki, aránylag könnyen jutott autonómiához, részben azért, mert nem 
volt nagy számban szerb kisebbsége, ugyanis a szlovének alkották a kétmilliós 
lakosság 91%-át.  

Horvátországban, ahol ugyanakkor kiáltották ki a függetlenséget, a harc ádáz volt 
és hosszan tartott, mert a lakosság 12%-a szerb volt, és az előző köztársaság terüle-
tének 30%-a a bennszülött szerb szeparatista lakosság irányítása alatt állt. 1995-ben 
egy nagyobb horvát offenzíva visszaszerezte Krajinát, az ország délkeleti részén 
fekvő területet, miután kilakoltatta a szerb lakosságot (a szerbek aránya 3%-ra 
csökkent). De Bosznia volt az az ország, ahol mind a tömegmészárlás (nagyobb 
része hidegvérrel és kiszámítottan), mind az etnikai elemek megtizedelése a legna-
gyobb volt. Itt a szerbek, muzulmánok és néha a horvátok küzdöttek, nemcsak 
azért, hogy növeljék megszerzett területeiket, hanem azért is, hogy háború vagy 
tárgyalás útján szerezzenek olyan földrajzilag egységes földterületet, amely alkal-
mas egy életképes állam megalapításához. Így a boszniai szerbek előrenyomultak 
Dubrovnik horvát kikötő felé, megkísérelve a tengerhez való kijutást, miközben 
azon is fáradoztak, hogy fenntartsanak minden közúti összeköttetést a szerb anyaor-
szággal (hasonlóképpen a horvátoknak is fontos volt visszaszerezni irányításukat az 
adriai kikötőkhöz vezető útvonalak fölött, amelyeket a szerb kisebbség tagjai vág-
tak el, amint behatoltak Krajina tartományba). A boszniai háború korai szakaszai-
ban, 1992-ben a szerb erők megkaparintották Bosznia több mint kétharmadát, lemé-
szárolva a muzulmán lakosságot, akiket az elfoglalt városokból és falvakból űztek 
el, vagy nehéz helyzetben maradtak a beékelt, ostromlott városi területeken, mint 
például a balvégzetű Srebrenica, Gorazde és Szarajevó. A harcok során átírták az 
etnikai térképet, a szerb támadások eltávolították a muzulmán lakosság nagy részét 
Bosznia keleti feléből úgy, hogy Srebrenica és Zepa városok lakosságát kilakoltat-
ták vagy kiirtották, amikor ezek a városok elestek 1995 júliusában, annak ellenére, 
hogy a muzulmánok 1992-ben még többséget alkottak Kelet-Bosznia városaiban. 
1995 augusztusában a régen letelepedett szerb lakosságot egy erős horvát offenzíva 
révén telepítették ki Krajina tartományból, majd egy következő offenzíva elűzte a 
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szerbeket Bosznia nyugati részéről15, Drvar és Jalce városok felé. Ám amikor elnép-
telenítették és elfoglalták a területet, a szerb, horvát és muzulmán győztesek rájöt-
tek, hogy hiányzik a lakosság, akivel be lehetne ezeket a területeket népesíteni. 

A politikai földrajzi problémák nemzetközi szinten is megnyilvánultak, amikor 
Németország túl korán ismerte el Horvátországot, a náci bábállam emléke és az 
usztasák által elkövetett atrocitások képei elevenedtek fel. Az ENSZ hónapokig 
tartó habozása után NATO légierő avatkozott be, hogy megakadályozza a Szaraje-
vót bekerítő szerb tüzérség bombázását, valamint azért, hogy megmutassa azon 
szándékát, hogy megvédi a civil lakosságot. Az orosz nacionalisták és hivatalos 
személyek a hidegháború újraindításával fenyegetőztek azon politika részeként, 
mely a régóta fennálló hagyományt tükrözi, miszerint Oroszország támogatja Szer-
biát, általában az orosz geopolitikai stratégia eszközeként. A rég esedékes NATO 
hadműveletet megelőzően a muzulmán világ viszolygással figyelte a boszniai mu-
zulmán lakosság legyilkolását és etnikai tisztogatását, amely nem sokkal azután 
történt, hogy a NATO erős hadműveletet indított Kuvait felszabadítására. Azt a 
következtetést, miszerint a nyugati politikusok többet törődtek az olcsó kőolaj-
tartalékokkal, mint a muzulmán életekkel, nehéz volt figyelmen kívül hagyni. 

A fenti adatokból kitűnik, hogy a huntingtoni civilizációs körök16 közül három is 
megtalálható a térségben: az ortodox közel fele arányban, a nyugati egyharmaddal 
és az iszlám egyötöddel (1. ábra). Ez a tény – többek között – a következők miatt 
válhatott az államszövetség szétesésének, s azon túl fegyveres konfliktussá fajulá-
sának okává:  

1) Az etnikai–vallási megosztottság régiónként különböző fokban érvényesült (pl. 
homogén Szlovénia, heterogén Bosznia-Hercegovina). 

2) A nemzetiségek a területekből nem lélekszám-arányuknak megfelelő hányad-
ban részesültek (pl. a boszniai muszlinok városlakók, míg a kevésbé urbanizált 
szerbek és horvátok a rurális térségben területileg jobban szétszóródtak).  

3) Több helyen az etnikai kevertség olyan nagyfokú volt, hogy összefüggő nem-
zetiségi területek nem voltak kijelölhetők. 

A nyugat-európai geopolitikai tárgyú munkák kategóriáit figyelembe véve megál-
lapítható, hogy az ún. „univerzális” és „kulturális” identitáshoz való hűség e térség-
ben megelőzte a „nemzeti” és „patrióta” kötődést, holott ideális esetben e négy, 
hierarchikusan egymásra épülő (patrióta, nemzeti, kulturális, illetve univerzális), 
„plurális” identitáshoz való hűségnek együtt kellene érvényesülnie (Petschen 
1994).17 

A fenti modell is alátámasztja a huntingtoni teóriát arról, hogy a regionális (de 
Rougement-nál és Petschennél: patrióta) és nemzeti kötődést felülmúlja a kulturális 
és az univerzális. Ez utóbbi mindig a vallási kötődést jelenti, vagyis az univerzális 
kötődés domináns – igaz, így e térségben meg is cáfoltuk a Petschen (1994) által 
kívánatosnak tartott régiómodellt.18 Azért pedig, hogy a fentiek következtében a 
nemzetek békés együttélése a jövőben szinte lehetetlenné vált, nagymértékben fele-
lőssé tehető az itt kibontakozott törésvonal-háború. Az ilyen típusú háborúkra jel-
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lemző, hogy sokáig tartanak, intenzitásuk váltakozó és sok áldozattal (emberveszte-
ség, menekültek, anyagi kár) járnak.19 

Amikor egy adott fegyveres konfliktust – jelen esetben a délszláv válságot – föld-
rajzi szempontból vizsgálunk, sorra kell vennünk az események objektív és szub-
jektív földrajzi színterének sajátságait, szerepét. Az objektív földrajzi tér fogalom-
körébe a konkrét tér, és annak természetföldrajzi adottságai tartoznak, a gazdaság-
földrajzi jellemzőivel együtt (mint a bányászat, ipar, infrastruktúra térszerkezeti 
elemei). A szubjektív földrajzi tér azt a gondolati térképzetet jelenti, ahogyan az 
ember és a közösségek tudatában az objektív földrajzi tér megjelenik. Ez utóbbinál 
Fliedner (1992) és Muir (1997) – a magyar geográfiai irodalomban eleddig nem 
alkalmazott – elméleteit használom a konkrét helyzetre vonatkoztatva. 

Egy politikai földrajzi reflexió nem kerülheti meg annak a kérdésnek a tárgyalá-
sát, hogy a volt Jugoszlávia hogyan jelent meg a nemzetiségek és az uralkodó nem-
zeti elitek politikai gondolkodásában. Jugoszláviában ugyanis a különböző nemzeti-
ségek más síkon gondolkodtak ugyanarról a térről. Valójában arról van szó, hogy 
eltérő módon definiálják a teret: konkrét területeket követelnek maguknak általános 
ideológiai alapon. Fliedner (1992) térmeghatározása hűen tükrözi a nyugati szak-
irodalomban már meghonosodott, Magyarországon kevésbé alkalmazott felfogást 
(Nemes Nagy 1998).20 Eszerint a tér egymással összekapcsolódó elemek rendje, 
amely centrum–periféria alapon épül fel, s olyan, anyag- és energiaáramlások funk-
cionálisan differenciált, időben, térben és hierarchikusan megalkotott rendszere, 
amely magát állandóan újraformázza (ez tulajdonképpen az einsteini téridő kontinu-
itás történelmi, földrajzi leképezése). Számunkra a lényeges momentum itt az, hogy 
véleménye szerint a teret korábban az idő mellett létező kanti ortogonális térként 
kezelték. A délszláv állam széthullásának teljes megértése azonban csak úgy lehet-
séges, ha az időt és a teret nem külön fogalomként kezeljük, hiszen – mint az előb-
biekből is kiderül – adott térről csak adott időben van értelme beszélni, mivel a tér 
önmagát folyvást alakítja. Muirnál (1997) az idő és a tér egymástól elválaszthatat-
lan dimenziót alkot: az Időteret. Idő és tér a legelemibb paraméterei létezésünknek. 
Ezeket a fogalmakat életünk korai szakaszában megtanítják nekünk, mindannyian 
folyamatosan használjuk, tudjuk, mit jelentenek. Sőt tudjuk, hogy az idő és a tér a 
valóságnak két meglehetősen különböző dimenziója, bár általában egyformán fon-
tosnak tekintjük őket. Tudjuk, objektív valóságok, nem tőlünk függenek, és nem 
tudjuk őket jelentősen befolyásolni. Minden nagyobb politikai szervezet lényeges 
szükséglete a rend. Az idő rendje szabályoz minden közös emberi cselekvést. Állít-
hatjuk, hogy minden hatalom legfőbb attribútuma az elrendezett idő. Ha egy épp 
létrejött hatalom meg akar maradni, neki kell látni, hogy újjárendezze az időt. Úgy, 
mintha vele kezdődne el az, ami még fontosabb, hogy mint új hatalom biztosítani 
akarja magát az elmúlás ellen magában az időben. A mindenkori hatalom a maga 
képére szeretné formálni az időstruktúrát, megpróbálja ezen keresztül ellenőrizhe-
tőbbé tenni a társadalmat. Azt, hogy mekkorának ítéli önmagát valamely hatalom, 
az az időigényén ismerszik meg. Hitlernek például Ezeréves Birodalom kellett. 
Természetesen, mint a szövegkörnyezetből is kiderül, gyakoribb, hogy több idő-
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struktúra létezik egy adott államon és társadalmon belül (Canetti 1991). Úgy hi-
szem, hogy az Időtér fogalommá testesedésének döntő hatása lehet közös társadal-
mi jövőnkre nézve, és ezért fontos, hogy óvatos, megfontolt vizsgálatnak vessük alá 
a történelmet és e fogalom használatát. 

Muir öt időteret kategorizált, melyek használatban vannak a modern világban 
(epizodikus–geopolitikus Időtér, ciklikus-ideologikus Időtér, strukturális Időtér, 
örökkévaló Időtér és transzformációs Időtér). Epizodikus-geopolitikus Időtéren 
azokat a kategóriákat érti, melyekkel a közvetlen történelmet írjuk le, pl. a napilap-
okban („a FIDESZ párt nyert a választásokon”). A közvetlen történelem nem feltét-
lenül jelent folyamatban lévő történelmet. A Bastille eleste 1789. július 14-én szin-
tén epizodikus–geopolitikus Időtér. A lényeg, hogy meghatározása rövidtávú mind 
időben, mind térben, és az események a közvetlen szövegkörnyezetük által nekik 
tulajdonított jelentéshez kötődnek.  

Ciklikus–ideologikus Időtéren azokat a kategóriákat érti, melyekkel közvetlen tör-
ténelmet írunk le, mint pl. egy jelenkori cselekményt (ld. egy választást), annak 
eredményét régóta fennálló vallási ellentétekkel magyarázzuk, vagy azzal, hogy az 
adott államnak és polgárainak nehézségei vannak az elmúlt, mondhatni történelmi 
nagyságának megszűntével, és annak a következményeinek a felszámolásával, vagy 
más, hosszú időre visszanyúló tényezők hangsúlyozásával. Igényli annak a helyzet-
nek a meghatározását, mely az idő- és térbeli elhelyezkedés jelentésének értékelé-
séből származik.  

Strukturális Időtéren azokat a kategóriákat érti, melyekkel olyan jelenségeket 
írunk le, mint az úgynevezett „Nyugat emelkedése”, vagy megpróbáljuk megérteni 
Kelet-Ázsia látványos gazdasági fejlődésének eredetét a modern világrendszer 
működése szerkezeti magyarázatának fényében. Itt a magyarázatok sokkal hosszabb 
távúak, és valójában meghatározásai annak a történelmi rendszernek, melyben 
élünk, és ennek tér- és időbeli korlátainak.  

Örökkévaló Időtéren pl. az „etnikai tisztogatás” magyarázatát érti, az úgynevezett 
etnikai csoportok alapvető összeférhetetlenségét egymással, vagy azokat az agresz-
szív ösztönöket, melyekkel az emberi lények rendelkeznek, illetve még az éghajlat-
nak a társadalmi viselkedésre gyakorolt hatását is. A meghatározó jellemző itt az 
idő és tér elemzéshez nem tartozása, időtlenségének és tértelenségének feltételezé-
se. 

Végezetül, transzformációs Időtéren pontosan az ellenkező fajtájú elemzést érti, 
amely kihangsúlyozza az előfordulás különlegességét, kivételes minőségét és vilá-
gunk valamennyi jelentős intézményére gyakorolt erőteljes hatását. A keresztény 
felfogás Krisztus földi eljöveteléről egy ilyen magyarázat. Tudjuk az évet és helyet 
idézni, de számítanak ezek valamit? Vagy ha egy világibb példát nézünk: mezőgaz-
dasági forradalomról beszélünk. Itt is idézhetnénk az évet és a helyet, bár csak kö-
rülbelül meghatározva őket, de megint csak: számítanak ezek? Ami számít, az a 
mélyreható átalakulás vagy szakadás, amelyről azt hisszük, hogy megtörtént, és 
amely minden azután következőt befolyásolt. És mégis, bár az adott hely és idő 
nem számít abban az értelemben, hogy nem képezik részét a tényleges és közvetlen 



TÉT XIII. évf. 1999  1–2 Kitekintő 

 

155 

magyarázatnak, a transzformációs Időtérről azt állítják, hogy előfordul, amint azt 
látni fogjuk, a megfelelő időben és helyen, vagyis az egyetlen időben és helyen, 
ahol előfordulhat. Összefoglalóan elmondható, hogy a széthullásban jelentős szere-
pet játszott az időről és a térről való eltérő gondolkodásmód, amely például oda 
vezetett, hogy minden etnikum a történelem folyamán valaha létezett legnagyobb 
elterjedési területét jelölte meg elérendő „élettérként”. 

Az Időtér öt változatával kapcsolatban igazából az a fontos, hogy mindegyikük 
egy teljesen más elemzési szinttel és az idő és tér különböző meghatározásaival 
szolgálnak számunkra. Továbbá, e változatok egyetlen kifejezése sem egyértelmű 
és vitathatatlan. Bármilyen magyarázatot nyújtunk az öt variáció bármelyikével 
kapcsolatban, lesznek olyanok, akik azt mondják majd, hogy rosszul határozzuk 
meg az időt és a teret. 

Néha a vita arról folyik, hogy melyik Időtér a legfontosabb. Vonatkoztassuk a vi-
tát – mely érthetetlen mindazok számára, akik nem érintettek benne – Koszovóra. 
Koszovó (10 887 km2) egy földrajzi körzet neve az 1945 utáni Jugoszláviában. Tito 
elnöksége alatt ez az övezet különleges politikajogi helyzetben volt. Bár nem volt 
tagja a hat szövetségi köztársaságnak, autonóm régiónak kiáltották ki az egyik szö-
vetségi köztársaságon, Szerbián belül. Szerbia egyoldalúan visszavonta Koszovó 
autonóm státuszát. Koszovó lakosságának nagy többsége albán (2. ábra).  

2. ÁBRA 
Koszovó lakosságának etnikai megoszlása 1961-ben és 1991-ben 
(Population of by Ethnic Groups in Kosovo, in 1961 and 1991) 

 

       1961-ben

albán
67%

szerb
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egyéb
9%

 1991-ben
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10%

egyéb
0%

 
 

Forrás: Huntington 1998. 

Számok alapján követelnek önrendelkezési jogot olyan területen, melynek hivata-
los határait csak a XX. században jelölték meg. Az epizodikus–geopolitikus Időtér 
szempontjából érvelnek. A szerb kormány érvelése egészen más volt. Ők egy régóta 
létező entitás, a szerb nép nevében beszéltek. Azt mondják, hogy Koszovó a szerb 
nemzet történelmi bölcsője volt, mert 1389-ben a szerbek inkább a halált választot-
ták ahelyett, hogy megadják magukat az ottomán ellenségnek (akikhez az akkori 
albánok Koszovóban, akik ma muzulmánok, szellemileg asszimilálódtak). Az érve-
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lés szerint ez a csata keltette fel a szerb nemzeti öntudatot, és ezért elképzelhetetlen 
olyan szerb állam, amely nem tartalmazza Koszovót. Ezért – folytatták a szerbek – 
a jelenlegi népességi adatok és határok egyszerűen nem igazak: Koszovó erkölcsi-
leg Szerbia része volt a XIV. században történtek miatt. Ez az érvélés strukturális 
időteret használ. Egy ilyen vitát nem lehet intellektuálisan eldönteni. Egyik fél sem 
tudja demonstrálni igazát, amennyiben demonstráción azt értjük, hogy az érvelésü-
ket valamilyen komoly bizonyítékkal alátámasztják. Ez egy politikai nézeteltérés, 
amelyben az Időtér koordinátái egyszerűen a felek eszközei. A kérdést csak politi-
kailag lehet eldönteni. A szerbek figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy az albá-
nok részéről a nemzetiségiek aránya több mint 90%-os (2. ábra), s ez a terület Eu-
rópa legmagasabb születési rátájával bír. 

Az eltérő gondolkodás áthidalhatatlan akadályokat gördít a két fél diskurzus-
módozatai közé, ezért mondhatjuk, kizárólag politikai döntés döntheti el a vitát és a 
két nép sorsát, de ezt a döntést, ha tetszik nekik, ha nem, nagyhatalmaknak21 kell 
meghozniuk. Ez pedig nehéz, hiszen Európa jelenlegi döntésmechanizmusa lassú 
(emlékezzünk a boszniai válságra). Hiszen volt idő, mikor az Egyesült Államok 
Európára bízta a döntést – a prágai nyilatkozattal egyidőben, illetve az azutáni idő-
szakra gondolok –, másrészt nem hagyható figyelmen kívül az ellentétes orosz 
álláspont. Ez a nagyhatalmi döntés elérkezett, hiszen 1999. március 23-án el-
kezdődött a belgrádi vezetés megbüntetése, de a veszély óriási, mert Koszovóban 
elkezdődött az etnikai tisztogatás. A vezető nyugati politikusoknak Dodonai döntést 
kell hozni, hiszen Koszovó függetlensége Macedóniára nehezülne politikai 
destabilizáció formájában, ugyanis az ott élő 700 ezer albán egy tömbben található, 
mely a lakosság 1,9 milliós nagysága mellett meghatározó részt képvisel. Ha a 
skopjei vezetés válságba kerül – márpedig az albánok leválása esetén az állam mű-
ködésképtelen lenne –, mint a dominó terjedne tova a válság: Albániára, Bulgáriára 
és Görögországra. Másik oldalról hivatkozási alap lehetne a boszniai szerb állam 
kiválására és Szerbiához való csatlakozásra, illetve a boszniai horvátok kiválására 
és Horvátországhoz való csatlakozásra. Arról nem is szólva, hogy „Kis-Jugoszlávia” 
(Szerbia) egy ilyen megoldásba semmiként nem egyezne bele, (itt nem a vezetésre 
gondolok, hanem magára a népre, mint egészre), mert identitásukban, önmeghatá-
rozásukban fontos helyet foglal el, sokkal fontosabbat, mint Bosznia. Két lehetőség 
van: egy széleskörű autonómia, de a jelenlegi államhatárokkal, vagy Koszovó poli-
tikai felosztása, aminek egyik eszköze a lakosság elűzése a tartomány északi és 
keleti feléből. E területre energetikai okokból is szüksége van a szerbeknek, mert itt 
található az a hőerőmű központ, mely Szerbia jelentős részét ellátja, és politikailag 
eladható, hogy Koszovó egy részét megtartotta a vezetés. Sajnos az etnikai tisztoga-
tás megállítására szárazföldi erők bevetésére lenne szükség, de ettől a Fehér Ház 
óvakodik, mert a Szomáliában meghalt kétszáz amerikai katona emléke riasztó, 
hiszen az amerikai halottak nehezen „eladhatóak” az amerikai közvéleménynek. 

Maga a térség politikai földrajzi vizsgálata az érdeklődés középpontjába került, és 
hiszek a gondolkodás montázs jellegében, az összkép megváltozásához sokszor elég 
egy apró elem kicserélése – ez akaratlanul bekövetkezhet egy párbeszéd „folyam” 
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esetén – ahhoz, hogy az összkép prizmája már másképp bontsa meg világunk fé-
nyét. Talán ezért érdemes újra és újra a környezetünk problémáit megtárgyalni, 
megvizsgálni, mert maga a diskurzus az adott dologról fontosabb lehet, mint a meg-
alkotott vélemények tömkelege. Délkelet-Európa államainak többségében nagy 
számban élnek etnikai kisebbségek, közülük sokan „megfertőzve” a határproblémák 
örökségével. Mindannyiunknak félnünk kell a „jugoszláv vírus” terjedésétől. Ki 
gondolta volna egy évtizeddel ezelőtt, hogy háború fog kitörni itt, Európa köldöké-
nek közvetlen közelében. 

Jegyzetek 
1 A szerző a kéziratot 1999 áprilisában adta le. A tanulmány tárgyában azóta is számos, közismert ese-

mény történt, melyek természetszerűleg nem szerepelhetnek a szövegben (szerk.). 
A tanulmány megírását a Pro Renovanda Cultura Hungariae „Történelem–Földrajz” Szakalapítvány és 
a Tempus program valamint a Kereskedelmi Bank Universitas Alapítvány támogatása tette lehetővé. 

2 A politikai megfontolások mindig jelen voltak a földrajztudományon belül, de az I. és a II. világháborút 
követően felerősödtek a politikai megközelítések. Ennek következtében részben maga a földrajztudo-
mány nemzeti célokat szolgáló területté vált. 

3 Ennek okai a vágyképekben vannak, amit mondhatunk ideológiának és utópiának, ettől még könnyen 
meglovagolható, és veszélyforrásként fognak jelentkezni a jövőben (Mannheim 1996). Az emberi 
vágykivetítések formálódásukban megragadható elveknek engedelmeskednek, s az ember bizonyos 
történelmi korokban inkább idő-képekbe, máskor pedig inkább tér-képekbe vetíti vágyteljesüléseit 
(Doren 1927). 

4 Az Egyesült Királyságban, ahol nincs alkotmány, a helyzet még bonyolultabb; azt mondják, hogy a 
szuverenitás összekapcsolódott a parlamentáris királysággal – mely olyan helyzet, amit nem valószínű, 
hogy százból egy brit állampolgár is megért. 

5 E gondolatról az első írásokat Carl Jung (1995) tollából olvashatjuk „A Föld és lélek” c. munkájában. 
Jelenleg egy, még magyarul fel nem fedezett sajátos tudományterület, a geopszichológia foglalkozik 
vele. 

6 A szerb egység jelképe, hiszen nemzeti összefogás valósult meg a török veszedelem ellen. Óriási 
vereséget szenvedtek, de a „gonosz” Murád szultánt sikerült megölni, többek között ezért is vált ez a 
csata az ellenállás szimbólumává. 

7 Bowman neve az első világháború alatt az amerikai háború utáni rekonstrukciós előkészületekkel, az 
európai nemzeti határok újrahúzásával kapcsolatban vált elismertté. Az Amerikai Földrajzi Társaság 
(AGS) igazgatója, és mint vállalkozó  de facto az Információs Iroda igazgatója lett, aminek feladata 
volt a sok kötetnyi földrajzi és térképészeti adat valamint forrás összeállítása, amelyet Woodrow 
Wilson elnök használt az 1919-es Párizsi Békekonferencián (Shotwell 1937; Gelfand 1963). Wilson 
kinevezte Bowmant az USA párizsi delegációjának Területi Specialistáinak vezetőjévé, az ő irányítása 
alatt készített térképeket a konferencián számos területi bizottság használta. 

8 A számításokat Juhász (1997, 132 o.), Toldi (1994, 17 o.), Kocsis (1993, 14 o.) nyomán végeztem. 
9 A macedón nemzeti identitástudat kialakítását Belgrád mindig hatékonyan támogatta, elejét véve ezzel 

egy esetleges, Bulgáriához való integrálódási szándéknak (Romsics 1998). Van, aki osztja ezt a nézetet 
(Juhász 1997), máshol arra találunk utalást, hogy a crna gorai, muzulmán, macedón nemzet a második 
világháború előtt is létezett (Kocsis 1993). 

10 Találó J. V. Sztálin mondása: „A nyelv olyan dialektus, amelynek van hadserege”. 
11 Meglepő módon Törökország lakosságának kb. 5%-a bosnyák eredetű, őseik két nagy hullámban 

1878-ban és 1908-ban vándoroltak jelenlegi élőhelyükre. 
12 Die Ethnostruktur der Länder Südosteurufgrund der beiden letzten Volkszahlungen im Zeitraum 

1977–1992. (Südosteuropa, 1993. 1. sz. 78–80.) nyomán. A magyarság tekintélyes része református, 
ezen kívül egyes százezresnél kisebb lélekszámú kisebbségeket nem vettem számításba elhanyagolha-
tó súlyuk miatt (pl. evangélikus szlovákok). 

13 Koszovó területe volt például a központi területe Dusán (1331–55) szerb államának, aki 1346-ban 
Skopjéban (ma Macedónia székhelye) cárrá koronáztatta magát. Ebben az időben a jelenlegi nyugat-
koszovói Peč városa volt a metropolita székhely. Ezzel megmagyarázható, hogy e kb. kilencezer lako-
sú várost miért lakoltatta ki az elsők között a szerb karhatalom. 
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14 Nemrég jelent meg német nyelven is Richard Holbrooke visszaemlékezése „Meine Mission (Vom 
Krieg zum Frieden in Bosnien” (1998) címmel, mely sajátos amerikai olvasatát nyújtja az ott történ-
teknek. 

15 A rendelkezésre álló adatok nem egyértelműek. Kb. 600 ezer szerb menekült telepedett le Kis-
Jugoszláviában, sajnos több mint 300 ezer a valamikori Vajdaság területén, ami természetszerűleg 
felborította a térség nemzetiségi palettáját. Ha az ott élő magyarok számát 350 ezerben állapítjuk meg, 
melyek közül a besorozás elől 35 ezren elmenekültek (pár ezren azóta visszaköltöztek), akkor láthatjuk 
a kedvezőtlen tendenciát, különösen úgy, hogy az elmenekült fiatalok után demográfiai űr maradt a 
helyi magyar társadalom korfa szerkezetében, ami a jövőben várhatóan csak súlyosbodni fog (gondo-
lok a meg nem született gyermekekre). 

16 A Foreign Affairs 1993 nyári számában „The Clash of Civilisations?” jelent meg e felosztás: nyugati, 
ortodox, iszlám kultúrkör, konfucianizmus, buddhizmus, Latin-Amerika, Fekete-Afrika, Hinduizmus, 
Shintoizmus. 

17 A szerző Denis de Rougement kategorizálását idézi, aki viszont svájci lévén, bizonyára nem volt jól 
tájékozott a balkáni helyzetet illetően. 

18 Petschen a nemzetközi együttélés három modelljéről értekezik, s az exjugoszláv térségben az ő kategó-
riái szerint az idejétmúlt tradicionális-államközpontú modell maradt uralkodó. 

19 Huntington (1998) kiszámolta, hogy átlag hatszor hosszabbak az államközi konfliktusoknál. Az utóbbi 
évtizedben a Fülöp-szigeteken 50, Srí Lankán 50–100, Kasmírban 20, Szudánban 500–1500, 
Tadzsikisztánban 100, Tibetben 100, Kelet-Timorban 200, Csecsenföldön 30–50, Horvátországban 50, 
Bosznia-Hercegovinában 200 ezer halálos áldozatot követeltek. 

20 Az újabb hazai térkutatás képviselői, mint Nemes Nagy József (1998) – hivatkozva Fodor (1985), 
Sántha (1986), Vidor (1994), Gergely (1996) munkáira – számos tértípusról beszél. 

21 A menekültkérdés is egyfajta nyomást gyakorló fájó pont lehet. Ebben a kérdésben Németország a 
legérintettebb, hiszen jelenleg 400 ezer albán él ott, ebből 150 ezerre teszik a koszovói származásút, 
valamint havonta érkezik még körülbelül 4 ezer. Természetesen egy kiterjedt polgárháború esetén – 
mely felé mutatnak a tények – ennél jóval magasabb számok kerekednének ki. A másik fontos érintett 
Olaszország, aki jelentős szerepet vállalt az Albán-válság idején, és szintén nagy számban élnek ott 
menekültek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni Olaszország vágyát, jól körvonalazható szándékát e 
térséget érintő feszültségek rendezésében. Albánia gazdasági helyzete viszont nem teszi lehetővé  
2–300 ezer menekült ellátását. 
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