
Tér és Társadalom XX. évf. 2006  4:  1–13 
 

A TÉR ÉS TÁRSADALOM ELSŐ HÚSZ ÉVE  

(The First 20 Years of Space and Society) 

RECHNITZER JÁNOS  

Elsőként a tényekről 

A Tér és Társadalom húsz évfolyama alatt 64 folyóirat szám jelent meg. A közel 
11 ezer nyomtatott oldalt 882 szerző írta, ebből 70 fő volt külföldi, akik 65 cikket, 
tanulmányt adtak közre. A megjelent 614 tanulmánynak több mint a fele elméleti 
jellegű volt, a többi a folyóirat megalakulásától alapvetően követett tematikus rova-
tokhoz kapcsolódott. A Krónika, majd Könyvjelző rovatban 178 könyv, tanulmány-
kötet ismertetése jelent meg.  

A szerkesztőbizottság elnöke az alapítás óta (1987) Enyedi György, a tagok nagy 
aktivitással változtak, döntően az MTA Regionális Kutatások Központja egységei-
nek vezető kutatóiból tevődtek össze.  

Alapító főszerkesztő: Tóth József, alapító szerkesztőként regisztrálhatjuk: Barta 
Györgyit és Hajdú Zoltánt, 11 szám összeállítását végezték el, utolsó, általuk gon-
dozott szám az 1989. 3. volt. 

Beluszky Pál az 1989. 4. számtól vette át a folyóirat főszerkesztői feladatait, munká-
ját segítették szerkesztőként: Daróczi Etelka, Zentai Viktória, Dúró Annamária, Tímár 
Lajos, Váradi Mónika Mária (az 1991. 4. számig), Mészáros Júlia (az 1992. 1–2. szám-
tól az 1992. 3. számig felelős szerkesztőként), az utolsó szám (az 1993. 1–2.)  
Tímár Judit és Zentai Violetta segítségével került összeállításra.  

Az 1993-ban kapott felkérés alapján az 1993. 3–4. számtól jegyzem főszerkesztőként 
a folyóiratot. Felelős szerkesztő volt Pfeil Edit az 1995. 3–4. számig, az 1996. 1. szám 
összeállítását Telekes Annamária segítette, majd felelős szerkesztőként 1996. 2–3. 
számtól 1998. 1–2. számig Nagy Erikával dolgoztunk együtt. 1998. 3. számtól napjainkig 
Nárai Márta és Hardi Tamás a Tér és Társadalom felelős szerkesztője. A technikai 
szerkesztés feladatait 1996. 2–3. számtól kezdődően Kőműves Mária látja el.   

A három főszerkesztői időszakban más és más szemléletben történt a lap szerkesz-
tése. Az első időszakban még nem voltak tematikus számok, ekkor alakultak ki a 
későbbi rovatok, nagy figyelmet kapott, hogy minden számban egy-egy, a regionális 
tudomány neves külföldi szaktekintélyének magyar nyelvre fordított cikke jelenjen meg.  

A Beluszky Pál által szerkesztett tíz számból hat tematikus volt, így foglalkoztak a 
társadalom térhódításával, a mikroterekkel, a választási földrajzzal, a területi politiká-
val, Budapesttel és a nők szerepével a térben, társdalomban. Ezekben, a számokban 
jelentek meg elsőként fényképek illusztrációként, nagy számban adtak közre külföldi 
szerzőket (23 fő) és kitekintésként külföldi összehasonlító tanulmányokat (20 egység).  
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A Tér és Társadalom az MTA IX. osztálya (Jog- és Gazdaságtudományi Osztály), 
valamint az MTA Regionális Kutatások Központja negyedéves folyóirata. A kiadás 
költsége éves átlagban 2–2,3 millió Ft, aminek többségét 70–75%-át az RKK a 
kutatási költségeiből fedezi, az MTA támogatás 20–25%-ot tesz ki, csökkenő mér-
tékben, s 3–5% között van az előfizetői, illetve az eladott példányszámok utáni 
bevétel. A Tér és Társadalom egyes számai 500 példányban jelennek meg, ebből – 
napi állás szerint – 163 intézményi és 90 egyéni előfizetővel rendelkezünk. Az előfi-
zetők száma stabilnak mondható, az évek alatt inkább csökkent az intézményi kör – 
szervezeti összevonások, takarékosság –, ugyanakkor az egyéni előfizetők száma 
emelkedett, s a kettő együtt stabil vagy kis mértékű növekedést mutat. A fenn maradó 
példányok az RKK cserekapcsolataira, szerzői tiszteletpéldányokra fordítódnak. A 
folyóiratot három évben (2002–2004) támogatta a Nemzeti Kulturális Alapprogram, 
mely forrást szerzői és fordítói honoráriumokra, kis részben nyomdai költségekre 
fordítottunk, valamint az Interneten történő megjelenés finanszírozásához járult hozzá 
az Alapprogram. Ugyanakkor a lap nem ad helyet reklámnak. Jelenleg a Tér és Tár-
sadalom nem fizet a szerzőknek, s nem kér megjelentetési hozzájárulást.   

A folyóirat szerkesztése 1994-től Győrben zajlik, az MTA RKK Nyugat-
magyarországi Tudományos Intézet gondozásában Hardi Tamás és Nárai Márta a 
felelős szerkesztő. A terjesztés szintén Győrből történik. A Tér és Társadalom 1996. 
1. számtól olvasható az interneten (www.rkk.hu), egy évfolyam késéssel kerülnek 
fel a füzetek a honlapra. A folyóirat régebbi számaiból néhány példány még megta-
lálható az RKK könyvtárában, illetve a Nyugat-magyarországi Tudományos Inté-
zetben, így igény szerint a hiányzók beszerezhetők. 

A szerzők és hálózatok1  

A Tér és Társadalom szerzői körének és szakmai kapcsolatainak elemzése a hazai 
regionális tudomány kistükre. Megvizsgáltuk, hogy a 882 szerzőt milyen szakmai 
csoportokba sorolhatjuk be, vagyis azt kutattuk, hogy a regionális tudomány elmé-
leti folyóiratában milyen végzettségű – magukat mely szakmához soroló – szerzők 
milyen arányban publikálnak (1. ábra).  

Az 1. ábra a feldolgozott 20 évfolyam szerzőinek szakmai képzettség szerinti ösz-
szetételét villantja fel. A geográfus, földrajzos végzettségű szakemberek adják a 
szerzők 37,5%-át, részesedésük a publikációkban a feldolgozott évfolyamok során 
egyenletesen magas volt, de látványos aktivitást az ezredfordulótól mutattak. A 
közgazdászok következnek a sorban 29,6%-kal. Jellemző erre a szakmacsoportra, 
hogy az alakulás éveiben a szerzők kisebb hányada tartozott ide, majd aktivitásuk a 
kilencvenes évek közepétől emelkedett, s szintén az ezredforduló után ugrott meg. 
A sorrendet a szociológusok követik, 10,2%-kal, s az ezredfordulótól egyre na-
gyobb számban publikálnak a folyóiratban. A történész végzettségű szerzők inkább 
az indulás éveiben, majd a kilencvenes évek első harmadában jelentkeznek a lapnál. 
A jogászok publikációs aktivitása visszafogott, hiszen csupán 3,2%-ot képviselnek 



TÉT XX. évf. 2006  4 A Tér és Társadalom első húsz éve 3 
 
a szerzői körből, ami aránytalanul mérsékelt a regionális tudományban elfoglalt 
helyükhöz – s mondhatni befolyásukhoz – mérten. Hasonlóan visszafogott, szinte 
említésre sem méltó a politológusok (2,1%) és az építészek (1,7%) publikációs 
jelenléte. Az egyéb kategóriába soroltuk a néprajzos, a mérnök (település, műszaki), 
az agrár, a környezettudományi, a biológus, hidrológus, a szociális munkás, a tanár 
végezettséggel bíró szerzőinket, illetve akiknél nem tudtuk megállapítani a szakmai 
kötődést, ez vonatkozott számos külföldi szerzőre.  

1. ÁBRA 
A Tér és Társadalom szerzői szakterület szerint (1997–2006) 

(Authors of Space and Society According to Their Specialization (1997–2006) 

 
    Forrás: A Tér és Társadalom számai, 1987–2006, saját gyűjtés.  

A folyóirat szerzőinek feldolgozása azt mutatja, hogy a regionális tudomány szé-
lesedő szakmai bázist épít ki, az alkotó diszciplínák (földrajz, közgazdaságtan) 
mellett egyre élénkebb a területi társadalmi jelenségek iránti érdeklődés, így látvá-
nyos például a szociológiát művelő szakemberek publikációs aktivitása. A területi 
folyamatok által érintett témák szintén bővülnek, s ennek köszönhető, hogy egyre 
több szakma dolgozza fel eredményeit tudományos publikációkba, amiknek közre-
adásában a Tér és Társadalom mindig nyitott volt és lesz a jövőben is.    

A Tér és Társadalom folyóirat elemzését folytatva tekintsük át a publikáló szerzők 
intézményi hova tartozását (1. táblázat). 1987 és 2005 között a legtöbbet publikáló 
15 szerző közül 12 kutatóként dolgozott és dolgozik ma is az MTA Regionális 
Kutatások Központja valamelyik egységénél.  
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1. TÁBLÁZAT 
A Tér és Társadalom legtöbbet publikáló szerzői munkahely szerint (1987–2005) 

(Authors of Space and Society Publishing the Most, According to Work Place  
(1987–2005) 

Név Önálló publikálás Összes publikálás 
Rechnitzer János (NYUTI) 11 11+2 (párban) 
Erdősi Ferenc (DTI) 10 10 
Faragó László (DTI) 10 10+1 (párban) 
Horváth Gyula (DTI) 8 8+1 (párban) 
Szörényiné Kukorelli Irén (NYUTI) 6 6 
Barta Györgyi (KÉTI) 5 5 
Dőry Tibor (NYUTI) 5 5 
Hajdú Zoltán (DTI) 5 5 
Kovács Teréz (DTI) 5 5 
Bartke István (ELTE) 4 4 
Beluszky Pál (KÉTI) 4 4+2 (párban) 
Enyedi György (MTA) 4 4+1 (párban) 
Lados Mihály (NYUTI) 4 4+1 (párban) 
Nagy Gábor (NYUTI) 4 4 
Nemes Nagy József (ELTE) 4 4+1 (párban) 

 Forrás: A Tér és Társadalom alapján a szerzők feldolgozása. 

Kísérletet tettünk arra, hogy a Tér és Társadalom évfolyamainak feldolgozásával 
feltárjuk a regionális tudomány szakmai, kutatói hálózatát, ami szerzők egymás 
közötti hivatkozásának feldolgozásával történt meg. A kutatói hálózatokra vonatko-
zó elemzés során az összegyűjtött adatok nagy hányada a hálózatkutatás szempont-
jából nem volt használható, hiszen a hivatkozottak többsége nem publikált a folyó-
iratban, így a viszonthivatkozás sem történhetett meg. Ki kellett vennünk továbbá 
az adatbázisból az összes külföldi szerzőt és a lapban nem publikáló magyar szer-
zőket is2. A többszerzős cikkek esetében a szerzőket külön-külön jelenítettük meg, 
az adott cikk hivatkozásait mindegyik személy esetében feltüntetve.  

Az elemzésben 179 szerzővel készült el az adatmátrix, ami alapján előállítható a 
hivatkozási háló. Amennyiben további, a diszciplínához kapcsolható magyar folyó-
iratok is az elemzésbe kerülnek, úgy még teljesebb kép alakítható ki a regionális 
tudomány színtereiről.  

A vizsgálatba3 bevont szerzőknél még két tényezőt gyűjtöttünk ki. Elsőként a 
szakképzettséget, amivel a szerzők tudományterületét határozhattuk meg, második-
ként az intézményi hovatartozást, és ezen tényezővel még a regionális tudomány 
térbeli elhelyezkedését is jellemezhettük. A mobilitás – sem a területi, sem az in-
tézményi – nem jellemzi a hazai tudományos életet, azoknál a többcikkes szerzők-
nél, ahol ilyet mégis tapasztaltunk (pl. legtöbb esetben a doktori iskola elvégzése 
utáni új munkahely jelenti a változást) ott a legutolsó cikknél megjelölt intézményt 
vettük alapul, a diszciplínák váltásánál hasonlóképpen jártunk el.  
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A regionális tudomány meglehetősen fiatal diszciplína (1984-től intézményesült, 
illetve 1988-ban történt a befogadása a Magyar Tudományos Akadémiába) ezért 
joggal merülhet fel a kérdés, hogy kik azok a személyek, akik a legnagyobb hatás-
sal voltak a tudományág magyarországi kialakulására.  

A Tér és Társadalomra végzett hálózatelemzés több sajátosságot mutat. Mivel ki-
húztunk minden olyan személyt, akiktől nem indul hivatkozás (nem hivatkoztak 
senkire), vagy kizárólag csak hivatkozásban szerepeltek, egy meglehetősen zárt 
hálózat jött létre. További érdekessége a hivatkozási hálóknak, hogy nagyban torzítja 
az adatokat a körbe- és a visszahivatkozás, ami szintén a regionális tudomány zárt-
ságából következik4. A tudományos pályán eltöltött évek száma szintén meghatározó 
lehet a hálózatban elfoglalt hely szempontjából. S végül a hálózati pozíciót befolyá-
solhatja a közlemények, egyben a kutatási területek speciális volta. Előfordulnak 
olyan egyedülálló témák, amelyek csak egy kis csoport érdeklődésére – s ezzel 
együtt hivatkozására – számíthatnak.  

A Tér és Társadalom szerzői hálózatának zártságát az is alátámasztja, hogy a 
vizsgálatba bevont cikkek 86%-át az MTA RKK valamelyik kutatóintézetének 
munkatársa írta. A mátrixban szereplő szerzőknek viszont 34%-a volt az intézeti 
hálózat munkatársa. Mivel a folyóirat az MTA RKK gondozásában jelenik meg ez a 
tény egyáltalán nem meglepő.  

A hálózatban a lehetséges kapcsolatok száma 32041 (önhivatkozásokat is bele-
számolva), a tényleges kapcsolatok száma 895, ebből 94 önhivatkozás. Az adat-
bázist a vizsgálathoz dichotomizáltuk, tehát az előbbi adat azt jelenti, hogy az összes 
szerző közül 94-en hivatkoztak saját magukra. A továbbiakban, amennyiben azt 
nem jelezzük, az önhivatkozásokat is belevettük a vizsgálatba.  

Az hálózat sűrűsége 0,028, vagyis a lehetséges kapcsolatoknak a 2,8%-a létezik a 
valóságban. A szórás 0,165, ami majdnem hatszorosa a sűrűségnek, vagyis a hivat-
kozások eloszlása korántsem egyenletes. Ez sem meglepő, hiszen a tudományos 
hierarchia összes szintje képviselteti magát a szerzők között a PhD hallgatótól az 
MTA rendes tagjáig, ahol az alacsonyabb fokozatú, a tudományos nyilvánosságban 
kevesebb ideje tevékenykedő, nagyobb horderejű művekkel még nem rendelkező 
szerzők eleve kisebb eséllyel indulnak a hivatkozásokért folytatott küzdelemben. 

Elsőként az egyes szerzőktől kifutó és a hivatkozottakhoz befutó hivatkozások 
tényleges és az elméletileg lehetséges mennyiségének arányát vizsgáltuk, amellyel a 
hálózat általános sűrűségi mutatója tovább finomítható. Az egyes szerzőktől kiinduló 
hivatkozások (kifok) alapján számított sűrűségek közül a legnagyobb 15,6% (tehát 
volt olyan szerző, aki az adatbázisban szereplő szerzők egyhatodára hivatkozott. 
Amennyiben az egyes szerzőkre történt hivatkozásokból indulunk ki (befok), akkor 
itt a legnagyobb sűrűség 35,2%. Vagyis volt olyan szerző, akire a TéT szerzőinek 
több mint egyharmada hivatkozott. Az adatbázisban szereplő 179 szerzőből 34 fő 
nem kapott hivatkozást, csak ő hivatkozott, míg 22 fő nem hivatkozott a 179 szerző 
egyikére sem. A legnagyobb kifok sűrűséggel rendelkezők között értelemszerűen 
azok találhatóak, akiknek több esélye volt a megnyilatkozásra a lap hasábjain, azaz 
akik többet publikáltak. A folyóiratra, ezzel magára a tudományos közösségre leg-
nagyobb hatással lévő személyeket a legsűrűbb, legmagasabb befokkal rendelkező 
szerzők között kell keresnünk. Összesen hat szerző (Enyedi György, Horváth Gyula, 
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Rechnitzer János, Beluszky Pál, Lengyel Imre, Nemes Nagy József), kutató van a 
hálózatban, akiknél a befok szerinti sűrűség nagyobb, mint 10%. Ezen szerzők közül 
három (Rechnitzer János, Horváth Gyula és Lengyel Imre) hasonlóan magas kifok 
szerinti sűrűséggel rendelkezik, azaz a meghatározó helyet foglalnak el a hálózatban 
és a regionális tudomány szakmai nyilvánosságában. 

Amennyiben a főkomponens elemzést hajtunk végre az adatbázison, akkor a leg-
többet hivatkozott szerzők kerülnek az egyes főkomponensek élére. Ha összevetjük 
a 2. ábrát az 1. táblázattal, láthatjuk, hogy nem feltétlenül igaz az a megállapítás, 
hogy a Tér és Társadalomban legtöbbet publikálók a legmeghatározóbb szakmai 
személyiségek a regionális tudomány szempontjából.  

2. ÁBRA  
A Tér és Társadalom hivatkozási hálója főkomponens elemzés alapján  

(Citation Network of Space and Society According to Main Component Analysis) 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 

Az első két főkomponensben Enyedi György és Rechnitzer János találhatóak. 
Enyedi György – akit a magyar regionális tudomány atyjaként tart számon a szakma – 
rendelkezik a legtöbb befelé irányuló kapcsolattal, munkássága meghatározó a disz-
ciplína szempontjából. Érdekes módon az adatbázisban található 179 szerzőre nem 
jutott olyan sok Enyedi György hivatkozásaiból, amit a saját 5,6%-os kifok sűrűsége 
is jelez. Ez a tény Enyedi György szakmai múltjából és a regionális tudományban 
elfoglalt központi helyéből fakad.5 A továbbiakban három, a regionális tudomány 
iránt elkötelezett kutató következik: Horváth Gyula (MTA RKK főigazgató, egyetemi 
tanár) és Nemes Nagy József (ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, egyete- 
mi tanár) és Lengyel Imre (SZTE Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék, egyetemi 
tanár), s a hazai társadalomföldrajz nagy „öregje” Beluszky Pál (MTA RKK KÉTI 
tudományos tanácsadó).  
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Amennyiben az adatbázisba bevonjuk az egyes szerzők intézményi hátterét  
(3. ábra), még egyértelműbbé válik az MTA Regionális Kutatások Központjának 
meghatározó, szakma-alakító szerepe. Az intézet vezető munkatársai jelennek meg 
a hálózat fontosabb kapcsolati csomópontjain, míg az egyetemi, felsőoktatási szfé-
rában dolgozó szerzők gyengébb belső kapcsolatokkal, mérsékeltebb hálózat alakító 
szereppel rendelkeznek.   

Jól látható az MTA Regionális Kutatások Központja kutatóinak a regionális  
tudományt befolyásoló szerepe, ha az egyes szerzőket jelző pontok nagyságához a 
Freeman fokszámon alapuló központiság értékét (NrmInDegree) rendeljük, és az 
elrendezést a geometrikus távolságok alapján rajzoljuk fel (4. ábra).  

4. ÁBRA  
A Tér és Társadalom hivatkozási hálója az egyes szerzők intézményi háttere alapján 

a központiság értékének figyelembevételével 
(Citation Network of Space and Society According to the Author’s Institution, 

Considering the Value of Centricity) 

 
Forrás: Saját szerkesztés.  
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Igazolható tehát, hogy a Tér és Társadalom meghatározó szerzői az MTA Regio-
nális Kutatások Központjából kerülnek ki. (Minél központibb, meghatározóbb egy 
szerző, annál közelebb került az ábra középpontjához.) Ehhez kapcsolódnak azok az 
egyetemek, ahol a diszciplínával foglalkozó tanszékek, doktori iskolák működnek 
és az MTA további kutatóintézetei. A szerzőktől kifutó hivatkozások alapján számí-
tott háló-központiság (kifok-központiság) ebben az esetben 13%, míg a szerzőkhöz 
befutó hivatkozások alapján számított háló-központiság (befok-központiság) 32,7%, 
ami az előzőnek két és félszerese. A kifok-központiság meglehetősen alacsony, ami 
nem meglepő, hiszen a szerzők nagy része sokat hivatkozik kifelé. A befok közpon-
tiság pedig azt mutatja, hogy bár vannak centrális, meghatározó kutatók, szerzők a 
hálózatban, de a regionális tudomány, mint szakmai hálózat nem annyira 
hierarchizált, mint ahogy az elvárható lenne. Ezt támasztja alá a befok átlag és a szó-
rás aránya is (az átlag 5, a szórás 7,74). A szórás egy kicsivel nagyobb csak az átlag-
nál. Ugyanezen értékek a kifoknál teljesen megegyeznek (átlag 5,00, szórás 5,086).  

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a regionális tudományon belül 
vannak meghatározó kutatók, szerzők. A szakterület fiatal volta (pl. az alapítók 
generációja szoros kapcsolatot ápol a következő generációkkal) következtében a 
tudományos együttműködés lehetősége nagy, aminek következtében a fiatalabb 
vagy újabb generáció képviselői, szerzői is könnyen kaphatnak szakmai figyelmet, 
azaz esetünkben hivatkozást.  

A regionális tudomány hálózati kapcsolatainak kutatása itt nem ért véget, mond-
hatjuk, most kezdődik el. A hivatkozási háló az újabb Tér és Társadalom számok 
megjelenésével tovább növekszik, és vélhetően strukturálódik át, így a tudományos 
színtér, a kapcsolatok is változnak. A regionális tudomány multidiszciplináris jelle-
géből fakad, hogy más tudományterületek nyilvánossága befogadója a Tér és Tár-
sadalomban publikált szerzőknek. A vizsgálat érdekességén – s kísérleti jellegén – 
felbuzdulva a jövőben a tudományos nyilvánosság újabb köreinek (más társadalom-
tudományi folyóiratok) feltérképezésére, s ezzel a regionális tudomány további 
szakmai befolyásának, kapcsolatainak elemzésére kerülhet sor.  

Egy főszerkesztői korszak feljegyzései  

A Tér és Társadalom főszerkesztői feladatait emlékeim szerint 1994-ben vettem át. 
Az RKK Igazgató Tanácsán rendszeresen napirend volt a folyóirat megjelenése, amit 
belső technikai (nyomtatás), szervezési problémák nehezítettek. Az elhúzódás okait 
most már – nagyobb tapasztalatok birtokában – abban is látom, hogy több tematikus 
szám szerkesztése történt, s azok összeállítása nem egyszerű feladat. A szerzők elma-
radása, lemaradása a tervezett füzetek kiadását késleltetheti. A kilencvenes évek ele-
jén a technikai szerkesztés és nyomda sem állt azon a szinten, mint ma, így a csúszá-
sok természetesnek tekinthetők, hangsúlyozom a mai tapasztalatokkal és feltételekkel.  

Az első időszakban Pfeil Edit volt a szerkesztő, öt számot készítettünk együtt, 
ezek többsége tematikus szám volt, és lényegében összeállt anyagok voltak. Edit 
roppant precíz, alapos szerkesztő, gondosan nézte át a kéziratokat, jól kommunikált 
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a szerzőkkel. A Pécs–Győr távolság – még nem volt e-mail – nehezen volt leküzd-
hető, ami szervezési gondokat jelentett, egyeztetési problémákat vetett fel. 1996 
elejére Edit gyesre vonult, így nem tudta tovább vállalni a szerkesztést. Győrben 
egy számot állítottunk össze Telekes Annamáriával, aztán hét szám Nagy Erika 
bevonásával került szerkesztésre. Konfliktusoktól mentes időszak volt, öt tematikus 
szám kapcsolódott a közös munkához. Ebből kettőt emelnék ki. Az egyik a fiatal 
regionalisták első konferenciájának anyaga (1996. 2–3. sz.), illetve az Északnyugat-
Dunántúl térségére vonatkozó fejlesztési koncepciót bemutató füzet (1997. 1. sz.). 
A fiatal regionalisták közül napjainkra már többen érett szakemberek, kutatók, 
oktatók lettek, így rendszeresen publikálnak a folyóiratban. A térségi fejlesztési 
koncepciót bemutató szám szakmai újdonságnak számított, mert egy átgondolt és 
akkor elsőként tesztelt területi tervezési technikát, annak elemeit mutattuk be.  

1998 elejétől vette át a Tér és Társadalom szerkesztését a Hardi Tamás–Nárai 
Márta páros. Akkor még nem rendelkeztek kellő tapasztalattal a szerkesztésben, de 
aktivitásuk és lelkesedésük révén sikerült leküzdeni az ismeretek hiányának nehéz 
időszakát és lényegében 1999 végére a számok megjelenésének ritmusa beállt a 
negyedéves ütemezésbe.  

Alapvető érdemének tekintem a Hardi–Nárai szerkesztői párosnak, hogy garantálta 
a folyamatos megjelenést. A folyóirat szerkesztési színvonala folyamatosan javult. 
(Birtokomban van egy szám 1998. végéről, amit a Főigazgató úr „utószerkesztett”, s 
észrevételeit pirossal bejelölte. Nos, a tanulságokat leszűrtük, s mára a szerkesztői 
gondosság jellemzi a lapot). A helyzeten az is javított, hogy a technikai szerkesztés 
feltételei megváltoztak, Kőműves Marika vállalta ezt a nem könnyű feladatot, de a 
hardver és szoftver vetületek is korszerűsödtek, így a megjelenés gyorsaságán és 
főleg a kivitel minőségén is lehetett változtatni. 2000 végétől új arculattal jelenik 
meg a Tér és Társadalom. Galgóczy György festőművész által kidolgozott geomet-
rikus formációt az évszakokhoz, illetve egy kicsit a számok tartalmának hangulatá-
hoz lehet igazítani, s tükrözi egyben a regionális tudomány frissességét, a problé-
mák eleven feldolgozását.   

Arra a kérdésre, hogy milyen szerkesztési koncepciót követtünk az elmúlt 12–13 
évben nem könnyű válaszolni. Mint láttuk, az induláskor, a kilencvenes évek köze-
pén inkább a lap zavartalan működési feltételeinek megteremtése volt a cél. Közben 
a szakmai közeg megváltozott. Megjelentek új folyóiratok, így a Comitatus (1991), 
Falu Város Régió (1994), A Falu (1985), Európai Szemle (1990), Európai Tükör 
(1999), Pro Minoritate (1996), amelyek fogadták a cikkeket, tanulmányokat, illetve 
újjászülettek régiek (pl. Területi Statisztika, Alföldi Tanulmányok 1992). Átalakult a 
tudományos közlések piaca. Számos más diszciplínát képviselő folyóirat egyre  
nagyobb érdeklődést mutatott a regionális tudomány iránt, így „falta” a tanulmányokat. 
Korábban egy-egy közlemény megjelentetése nehézségekbe ütközött, hiszen kínálati 
túlsúly volt, azaz kevés volt a lap, sok a szerző. Ezzel szemben az évtized közepére-
végére nőtt a lapok száma, egyre több konferencia kiadvány jelent meg, tanulmány-
kötetek láttak napvilágot, monográfiák vagy azok egész sorozata indult útjára.  
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Megfordult tehát a helyzet. Úgy 1997–2001 között egy kisebb közlési vákuum 
alakult ki, amikor nem volt könnyű jó cikkeket találni. Ez meglátszik a Tér és Tár-
sadalom folyóiraton, nőtt a házi szerzők száma, a témák nagyon diverzifikáltak, nem 
sikerült tematikus számokat szerkeszteni. Megtartottuk az első közlés jogát, s ahhoz 
keményen ragaszkodtunk, de meg kell vallani, voltak időszakok, amikor a „postás 
szerkesztette a lapot”, azaz vártuk, hogy érkezzen be a szám összeállításához szüksé-
ges mennyiségű kézirat. Számokat vontunk össze (szinte minden évben kettős számok 
voltak), visszatérő, megbízható házi szerzőkre támaszkodtunk (RKK és Nyugat-
magyarországi Tudományos Intézet kutatói), konferencia kötetként kezeltük a lapot.  

A változások, 2002 körül indultak meg. Ekkorra jelent meg egy új piac, éspedig a 
doktori hallgatók egyre szélesedő tábora. Nem volt haszontalan a fiatal regionalisták 
konferenciáinak gondozása, mert ez is ösztönözte a legjobbakat, hogy merjék közreadni 
önálló kutatási eredményeiket. Pécs, Budapest, Szeged, később Miskolc, napjainkra 
Győr témához kapcsolódó doktori iskoláinak kiváló hallgatói jelentek meg tanulmá-
nyokkal. A szakma széles skáláját fogják be, de azért a regionális tudomány divatos 
irányait jellemzik, így a vidékfejlesztést, a városfejlődés kérdéseit, határ menti kap-
csolatokat, a turizmus és idegenforgalmat, a periferizálódást, a területi különbségeket, 
azok sajátosságait, a közlekedés térségi összefüggéseit.  

Érdekes módon miközben a szakma állandóan hangos volt a regionalizációtól, 
nem, vagy csak néhány tanulmány foglalkozott ezzel a kérdéssel. Hasonlóan elhanya-
golták a szerzők (szerkesztők?) a regionális politikát, annak működésének elemzését, 
de az elméleti rendszereinek bemutatását is. Nem kapott figyelmet az önkormányza-
tok működése, azok hatása a területi folyamatok alakulására, s egyáltalán az önkor-
mányzati rendszer és a regionális fejlődés kapcsolta. Kevés módszertani tanulmány 
látott napvilágot. Általában nem jellemző a szakmára a briliáns módszertani eszköztár 
alkalmazása, ennek elméleti megalapozása igen csak hiányos, így a lapban szinte 
azonnal közöltük az elemzésekben újszerű eszközöket, technikákat kínáló cikkeket.  

Háttérbe szorult a Tér és Társadalom korábbi szerkesztésének azon törekvése, hogy 
a regionális tudomány nemzetközi szinten haladó szerzőinek alapvető, új elméletet 
és/vagy módszertant indító tanulmányait magyar nyelven közreadja. Talán két ered-
ményre lehetek büszke főszerkesztői működésem alatt, az első, hogy 2000-ben megje-
lentettük a szerző engedélyével Krugman előremutató tanulmányát az új gazdaság-
földrajz elméletéről (2000. 4. sz.), s a másik, a kritikai földrajzi tematikus szám (2003. 
2. sz.), aminek szerkesztésében nagy és meghatározó szerepe volt Tímár Juditnak.  

Merre tovább Tér és Társadalom?  

A folyóirat jövőjét vagy a további évek szerkesztési elveit lényegében a fentiek már 
körvonalazzák. Végre kialakultak a megfelelő szerkesztői infrastruktúra személyi és 
tárgyi feltételei, a terjesztés rendszere szervezett és pontos, a lap iránt az érdeklődés 
növekszik, a régebbi számok elérhetők (Internet), az arculat nem kíván radikális 
változást, a lap felépítése áttekinthető és követhető. Egyértelműen le kell szögezni, 
hogy biztosított a lap működéséhez a kézirat állomány, az elméleti cikkek lektorá-
lása megtörténik.  
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Az érettség szakaszába jutott folyóirat jövőjének egyik lehetséges iránya, hogy 
évente egy-egy tematikus szám összeállítása történjen meg. Ezt meg kell tervezni, 
évekre előre ki kell jelölni a főbb témaköröket, s felkérni a témakörök neves hazai 
kutatóit a vendégszerkesztésre. A másik irány a publikációs felkérés, egy-egy „hiányzó” 
témakörben tanulmányok írásának kezdeményezése, s ezzel a regionális tudomány új 
kutatási irányainak felvillantása. Átlapozva a Tér és Társadalom korábbi számait – 
főleg Beluszky Pál főszerkesztősége alattiakat – nagyobb nyitottságot, sokszínűséget, 
nagyobb szellemi szabadságot tapasztaltam a tér, a térbeliség vagy akár a település 
probléma kezelésében. Az ezredforduló utáni Tér és Társadalom számok erősen 
szakmai „ízűek” lettek, a szakkérdések dominálnak, vagy a korábban jelzett divat-
kutatások. A térbeliség összetettebb, árnyaltabb, sokoldalúbb és ezzel sokszínűbb 
megközelítésére kell ösztönözni a szerzőket, több legyen a tudományos töprengés, a 
vita, a nézetek ütköztetése, akár ugyan annak a témának többoldalú – azaz más és más 
tudományos szemléletben történő – feldolgozását kezdeményezzük.  

Nem feledkezhet meg a folyóirat a nemzetközi regionális tudomány fontosabb 
eredményeinek és irányzatainak bemutatásáról sem. Számonként egy-egy előremu-
tató jelentős külföldi cikket közre kell adni. A Krónika rovatot újra kell éleszteni, 
ebben elsősorban nem a konferencia dömpingről kell hírt adni, hanem a regionális 
tudományhoz kapcsolódó tudományos fokozat szerzésről, s a szakmai fórumok 
munkájáról. Továbbra is legyen könyvjelző a Tér és Társadalom, azaz a regionális 
tudományt érintő monográfiák, tanulmánykötetek bemutatása történjen meg, de 
nem az ismertetés, hanem a kritikai hangsúlyok erősítésével.  

A hazai társadalomtudományi folyóiratok között a Tér és Társadalom kivívta ma-
gának a megfelelő tekintélyt. Ismert és elismert a folyóirat, már nemcsak a hazai, 
hanem a magyar nyelvű regionális tudományi centrumok kutatási eredményeit is 
közreadja, illetve eljut minden helyre, ahol ezt a szakmát igényesen művelik, illetve 
a gyakorlatban éppen a tudományos eredmények figyelembe vételével végzik, mű-
ködtetik. A két évtized a tudomány történetében egy kis momentum, egy új tudo-
mány megteremtésében viszont a kemény, a dolgos évek koncentrátuma. A Tér és 
Társadalom hozzásegítette a regionális tudományt, hogy elfogadott és elismert 
legyen, de egyben a jövőjének is egyik záloga. 

Köszönöm a Tér és Társadalom korábbi főszerkesztőinek, szerkesztőinek alkotó 
munkáját, tisztelettel adózunk szerzőinknek és várjuk további műveiket. Üdvözöl-
jük olvasóinkat, kérve őket, hogy ne csak olvassák és terjesszék a folyóiratot, ha-
nem véleményükkel is lássanak el bennünket, hogy a megújításunk – a következő 
évtizedek – a befogadók igényét is tükrözzék.  
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Jegyzetek 

1 A jelen fejezet Reisinger Adrienn és Tóth Péter doktorandusz hallgatók elemzése alapján került össze-
állításra. 

2 Itt jegyeznénk meg, hogy a hivatkozási szabályok rossz használata szintén adatvesztést okozott, pl. a 
szerkesztett tanulmánykötetben közreadott írásmű esetén sok esetben csak a szerkesztett műre történő 
hivatkozás történt meg, így a szerzők nem voltak beazonosíthatók. 

3 A számításokat és a grafikonokat az Ucinet és Pajek programokkal végeztük. 
4 A tudományos karrier szempontjából a hivatkozás az egyik fontos fokmérő, ezért az egymáshoz emberileg 

is közel álló kutatók segíthetik egymás előmenetelét. Sok esetben a személyes szimpátia avagy 
antiszimpátia is befolyásolja egy tanulmányban a meghivatkozott szerzőket, illetve azok műveit. 

5 Érdekes lenne azonban megvizsgálni a Tér és Társadalom létezése előtt megjelent tanulmányainak 
hivatkozásait is, amiből a komplett tudományos pálya íve felállítható. 
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A GYORS KÖZLEKEDÉS HELYZETE ÉS  
KILÁTÁSAI KELET-EURÓPÁBAN 

(The Current Situation and the Perspectives of High Speed 
Transport in Eastern Europe) 

ERDŐSI FERENC 

Kulcsszavak:  

nagysebességű vasutak    légiközlekedés    autópályák    Kelet-Európa    jövőkép    felzárkózás 

Korunkban a gazdaság világméretű egységesülési folyamata, a globalizáció, a különböző kultúrák földi 
méretekben végbemenő vegyülése, a mondializáció, valamint az egységes európai piac megteremtésének 
az EU által képviselt politikai eszméje, az európaizáció végbemenetelének fő műszaki eszköze a közleke-
dés és a távközlés/infokommunikáció. Miközben az információk, hírek nagy távolságokra való eljuttatá-
sának nincs gyakorlati jelentőségű időigénye, a közlekedésé tetemes. A globális és európai folyamatok 
kikényszerítették a klasszikusokhoz képest többszörösen gyors új közlekedési technológiák alkalmazását. 
Az egykori szocialista országok kelet-európai tömbjének csak a nagysebességű közlekedési hálózatok 
kellő színvonalú kiépítésével lehet esélye a felzárkózásra, a szerves és valóságos eurázsiai és globális 
integrációra. 

A lemaradás és okai 

Európa keleti felében a közlekedés fejlettsége a legtöbb mutató tekintetében már a 
19. század második felében kezdődő „vasútkorszaktól” elmaradt Nyugat-Európától, 
majd az „autó- és repülőgépkorszakban” más fejlett világrészektől (Észak-
Amerikától, Távol-Kelettől, Ausztráliától stb.) is. Némi egyszerűsítéssel az elmara-
dás a jóval gyengébb gazdasági teljesítménnyel, a korszerűtlen gazdasági szerkezet-
tel és a távolsági mobilitást közvetlenül vagy áttételesen korlátozó, többé-kevésbé 
diktatórikus társadalmi rendszerekkel hozható összefüggésbe.  

Paradox módon a lemaradás a gyors közlekedés terén Kelet-Európa legnagyobb 
részén korunkban (a 21. század elején) jóval nagyobb, mint a 20. század elején, 
vagy akár az 1950–1960-as években. Az Orosz Birodalom, majd a Szovjetunió 
(széles nyomtávú) vasútjain az átlagsebesség gyakran a nyugat-európait is felülmúlta, 
a belföldi légi közlekedési hálózat kiterjedésében pedig az Egyesült Államokéval 
vetekedett. A távolsági gyors közlekedést igénybe vevő utasok fajlagos száma a 
(lakó)helyváltoztatási korlátozások, illetve a más közigazgatási területre való utazás 
engedélyhez kötése által is befolyásoltan azonban töredéke volt a polgári társadalmi 
berendezkedésű fejlett országokénak. A gyors közlekedési infrastruktúra, illetve 
szolgáltatások terén a fejlettségbeli különbség a rendszerváltás előtti évekre vált 
igazán drasztikussá, de több tekintetben (pl. az út- és vasúthálózat minőségében, a 
vasúti járműparkban, a repülőgéppark minőségében) máig sem mérséklődött,  
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hanem inkább csak tovább mélyült a szakadék, a korábbi néhány évtizedbeli folya-
matok következményeként. Közülük a legfontosabbak a következők: 

– A fejlett világban (a továbbiakban: Nyugaton) az individualitást előtérbe  
helyező életmód/-szemlélet és a gyorsan növekvő vásárlóerő, valamint a köz-
napi fogyasztási cikknek tekintett gépkocsit gyártó ipar óriási kapacitása a 
motorizált „automobil” társadalom kibontakozásához vezetett. Az autó egyre 
inkább a szabadidő-eltöltéssel kapcsolatos távolsági utazások eszköze lett. A 
tömeges egyéni helyközi/távolsági közlekedés kikényszerítette az eljutási idők 
csökkenésére esélyt nyújtó nagyszabású autópálya-építkezéseket. Az 1950-es 
évekkel szemben, amikor összefüggő autópálya-hálózata csupán Németor-
szágnak volt, mára Európa nyugati felében kiteljesedett a gyorsforgalmi utak 
egymással is összekötött országos hálózata (Erdősi 2005). Kelet-Európában 
viszont egy ideig az ideológiai fenntartások anakronisztikusan alacsony szintre 
korlátozták az autómobilizmust, majd a műszakilag és használati érték tekinte-
tében rendkívül primitív járműveket messze elégtelen számban gyártó autóipar 
és a „nyugati” gyártmányú autók erősen limitált importja a személyautó-
ellátottságban csak igen lassú növekedést tett lehetővé. Ezért az 1960–80-as 
években Kelet-Közép-Európában jobbára fővároscentrikus kisebb szigetháló-
zatokat alkotó autópályák építését csak rövid szakaszokon kényszerítette ki a 
forgalmi telítettség, sokkal inkább a nemzetközi (politikai/stratégiai vagy ép-
pen presztízs) szempontok és bizonyos mértékig az előre jelzett nagyobb for-
galomra való felkészülés volt ezeknek a kivétel nélkül állami beruházásoknak 
a fő motivációja. Az egykori Szovjetunióban pedig csak mutatóban (pl. Litvá-
niában) épült néhányszáz km hosszban autópálya (Erdősi 2005b). (A nagy-
városi agglomerációk 5–20 km hosszú, elővárosi forgalmat is hordozó, továbbá 
egy-két nemzetközi távolsági magisztrálé helyenként négysávosra bővített 
szakaszaitól eltekintve.) 

– „Nyugaton” (Japánban 1964-től, Nyugat-Európában 1981-től) megvalósulóban 
van a nagysebességű nemzeti vasúthálózatok (TGV, ICE, AVE, Direttsissima, 
X-2000 stb.) kibontakozása és az államhatárokon való összekapcsolása. 2006-ban 
Európa nyugati felében már összesen 3100 km vasút állt rendelkezésre a  
220–320 km/óra sebességű kötöttpályás közforgalmú közlekedésre, és kifejlesz-
tették a 350–430 km/óra sebességre is alkalmas mágnesvasútrendszert (melyet 
elégtelen németországi finanszírozási esélyek miatt elsőként Kínában építettek 
meg Sanghaj és megarepülőtere között). Keleten azonban egyetlen (a hagyomá-
nyostól műszakilag lényegesen különböző pályát, járműtechnológiát és üzemel-
tetést kívánó) igazi nagysebességű vasút sem épült. 

– Nyugaton a repülőgép tömegközlekedési eszközzé, a légi közlekedési hálózat 
ennek következtében rendkívül sűrűvé vált (Erdősi 1998). A nagyvárosokon 
kívül ma már a legtöbb középvárosnak, sőt speciális rangos funkcióval (egye-
tem, K+F, high tech ipar, magas értékű, nemzetközi kultúrcentrum stb.) rendel-
kező kisebb városnak is van közforgalmú (menetrend szerinti, kisebb részükben 
charter idényjáratokat indító/fogadó) repülőtere. E vidéki „regionális” repülő-
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terek általában a nemzetközi légi közlekedésbe való bekapcsolódás pontjai és 
létjogosultságukat egyre inkább a fogyasztói társadalom igen intenzív külföldi 
üdülési, turisztikai igénye garantálja. Az Európai Unió különféle direktívákban 
megfogalmazott közlekedéspolitikája már több mint tíz év óta a sűrűn lakott 
országokban környezetvédelmi megfontolásból a kis távolságra történő utazá-
sokhoz a repülőgéppel szemben a villamos üzemű nagysebességű vasutat ré-
szesíti előnyben. Ennek ellenére a legújabb adatok tükrében még Német-
országban is folytatódik a vidéki repülőtér-hálózat sűrítése és fejlesztése, hogy 
az utasok számára max. 40–60 km-en belül elérhető legyen legalább a nyári 
idényben a Mediterráneumba, vagy más üdülőparadicsomba szállító légijárat, 
illetve az üzletemberek számára a nagyvárosi nemzetközi csomópontokba való 
eljutás rövid, de gyors belföldi járattal. Keleten a közforgalmú repülőtér-
hálózat a területhez, de a népességszámhoz képest is jóval ritkább. (Európa 
nyugati felében számításaink szerint 10 000 km2-re átlagosan 2,42, keleti  
felében 0,61, egy millió lakosra pedig 2,87, illetve 1,08 repülőtér jut.)  
E körülmény azonban igazából csak azóta veti fel a repülőtér-hálózat sűrítésé-
nek igényét, amióta a külföldre utazásnak már alig van adminisztratív akadálya, 
és a vidékről kiutazni kívánók a több száz km-re levő fővárosi/nagyvárosi  
repülőtér helyett egy közelükben levő repülőteret szeretnének igénybe venni. 

A gyors közlekedési módok kiépítését, fejlesztését befolyásoló tényezők 
Kelet-Európában 

A hagyományos vasutakhoz, közúti és vízi közlekedéshez képest a távolságok 
sokkal rövidebb idő alatti legyőzésére alkalmas gyors közlekedési módok hálózatá-
nak kiépítését a szolgáltatásaik iránti kereslet és a jó néhány (természeti, település- 
és területszerkezeti, finanszírozhatósági, technológiai stb.) tényező által befolyásolt 
megvalósítási képesség (piaci kínálat) befolyásolja. Következményeit tekintve nem 
szerencsés az a közlekedéspolitika, amely – alágazati lobbiérdekektől befolyásoltan 
– egyoldalúan, országos szinten kizárólag az egyik gyors közlekedési mód fejlesz-
tését pártolja. (Amint az Magyarországon is tapasztalható, amikor aránytalanul 
sokat költenek az autópályákra a vasúthálózathoz képest.) Természetesen az adott 
ország közlekedési rendszerének hatékonyságát megengedhetetlen mértékben ront-
hatja az egyenlősdi is, azaz mindhárom mód azonos mértékben történő differenciá-
latlan fejlesztése is. 

Nyugat-Európára vonatkozóan a keresletet az uniós közlekedéspolitika az optimális 
szolgáltatási távolságok megállapításával igyekszik szabályozni, miszerint 
– az autópályákon való közlekedés max. 400–500 km-re kívánatos, 
– 500–800 km távolságra a nagysebességű vasutakat, és csak 
– ennél nagyobb távolságra kellene a légi közlekedést igénybe venni. 
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E kívánalmak teljesüléséhez már több országban biztosított a megfelelő, jól struk-
turált infrastrukturális kínálat, így inkább csak az utasok/szállíttatók döntésétől 
függ, hogy melyik közlekedési eszközt veszik igénybe. 

A keresletet – azaz az igényeket – alapvetően a lakosság történelmi okok alapján 
kialakult távolsági mobilitásigénye határozza meg, ami azonban egyáltalán nem 
végleges, hanem a jövedelmi szint és a tarifa közötti viszony, illetve a többi közle-
kedéshordozóval folytatott verseny állásától, az egyéni közlekedési eszközökkel 
való ellátottság mértékétől, az egyéni közlekedés költségeitől függően változik. A 
rendszerváltás óta Kelet-Európában a lakosság jövedelmétől erősen függetlenítődött, 
azaz rugalmasan alakult az automobilitás, nevezetesen még a jövedelemcsökkenés 
időszakában (általában az 1990-es évek első felében/kétharmadában) is látványosan 
nőtt a személygépkocsi-állomány, később pedig a jövedelemnövekedés ütemét jóval 
felülmúlták a háztartások részéről az egyéni közlekedési ráfordítások (korszerűbb új 
kocsik beszerzése, azok nagyobb távolságokra történő és gyakoribb igénybevétele 
folytán). Mivel a gépkocsi vásárlásnak már semmiféle technikai/logisztikai korlátja 
sincs, a gépjármű állomány gyarapodásának mértékét kb. 80%-ban a vásárlóerő 
határozza meg. E mellett azonban bizonyos mértékig a kiépített úthálózat sűrűsége 
és minősége sem hagyható figyelmen kívül (mint pl. az urali, szibériai bánya-
vidékeken, ahol nagyon kevés szilárd burkolatú úton van lehetőség az autózásra, 
ezért az átlagnál lényegesen magasabb jövedelmek nem mutatkoznak meg igazán az 
autósűrűségben). 

A gyors közlekedés infrastruktúra-, illetve szolgáltatási hálózatai fejlesztésének 
(hosszú távú) tervezésekor – kínálati oldalról – óhatatlanul felmerül az igényeknek 
legjobban megfelelő közlekedési eszköz kiválasztása, illetve a fejlesztendő közleke-
dési infrastruktúrák, illetve eszközök közötti megfelelő arányok meghatározása. 

Az itt számításba jöhető (földrajzi) szempontok közé tartozik 
– a kiszolgálandó (ország) terület nagysága, az utasok által megteendő távolságok, 
– a népsűrűség, 
– a településhálózat területi szerkezete (beleértve a településállomány népesség-

szám-kategóriák szerinti megoszlását is). 

Az egyes gyors közlekedési eszközöknek a távolságokat legyőző 
rendszertulajdonságai és kialakuló hálózatai 

A nagysebességű vasutak 

Az eddigi nyugat-európai és más világrészekbeli tapasztalatokból kiderül, hogy a 
nagysebességű vasutak elterjedése  

– szorosan nem függ az országterületek nagyságától, illetve az abból adódó  
távolságoktól,  

– annál inkább népsűrűség- és nagyvárosfüggőnek minősíthető ez a közlekedési 
innováció. 
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A nagysebességű vasutak idő- és részben költséghatékony üzemeltetésének érzé-
keny tényezője a vonatok megállóhelyei közötti megfelelő távolság. Ez Nyugat-
Európában átlagosan 100–150 km. Mivel a kiszolgálásra (joggal) igényt tartó jelen-
tősebb városok ennél sűrűbben helyezkednek el, kiszolgálásuk csak alternatív  
menetrenddel oldható meg (azaz az egyes járatok a végpontok között más és más 
állomásokon teszik lehetővé az utascserét). 

Kelet-Európára vonatkozóan legtöbb esetben a nyugat-európai itteni folytatása-
ként számos tervezet készült a nagysebességű vasutak lehetséges hálózatáról. 

A nagysebességű vasúthálózat-építési programok Európa keleti felében 

Rendszertulajdonságaiból adódóan nagysebességű vasúti hálózatok tervezése a 
kisebb területű országok esetében kizárólag országcsoport szinten lehet ésszerű, 
ahol az egyes országok kompetenciájába csupán a nagytérségen belüli, országok 
közötti egyeztetés után a nyomvonal finomítása, a megfelelő területsávok tartalékolá-
sa tartozik. A kifejezetten nagy területű országokban (Oroszországban, Ukrajnában) 
viszont a nemzeti szintű tervezésnek már nagyobb a létjogosultsága a belföldi forgal-
mat hordozó vonalak tekintetében, de természetesen a nemzetközi hálózati kapcsoló-
dásokat itt is két- és többoldalú egyeztetésekkel kell meghatározni (Platzer 2005). 

Az eddigi dokumentumokból nem derül ki egyértelműen, hogy az EU mennyire ra-
gaszkodik az eredeti közlekedéspolitikai elveihez Kelet-Európa közlekedése alágazati 
szerkezetének alakításával kapcsolatban. Ugyanis az eredeti TEN-T projekten belül a 
feladatmegosztást úgy határozták meg az EU Regionális Bizottságának ajánlására, 
hogy a sűrűn lakott „magtérségben” a hálózatfejlesztés során a szupervasutak kerül-
jenek előtérbe, míg a ritkábban lakott, jóval kisebb intenzitású távolsági személy-
forgalmat keltő térségekben a légi közlekedés alkalmazása kívánatos. Az előbbi 
elvet követve a nyugat-európai perifériáknál sokkal ritkábban lakott Kelet-
Európában egyáltalán nem lenne ésszerű nagysebességű vasutakat tervezni, hiszen 
még a visegrádi országok sűrűsége is elmarad átlagban az EU 15-ök déli régióitól. 
Ennek ellenére Európa keleti felére európai hatókörű nemzetközi szervezetek – 
Nemzetközi Vasúti Szövetség (UIC), a TEN- és PEN-programokat meghirdető EU 
Bizottság, OSShD stb. – különféle hálózatokat dolgoztak ki általában a Moszkváig, 
illetve az Uralig tartó területekre. Ezek hossza 8–14 ezer km között változik 
(Glonti 2005; Schinkarjow 2005). A csupán elnagyoltan felvázolt, a nagyvárosok 
közötti viszonylatokra alapozó hálózatoknak a nyugati része ugyan erősen Nyugat-
Európára orientált, de már tartalmaznak olyan É–D irányú elemeket is (pl. a Gdansk 
és Fiume/Trieszt közötti), melyek a kelet-közép-európai országok egymás közötti 
(illetve a Skandinávia–Mediterráneum közötti) forgalom hordozói lehetnek. 
Ugyanakkor a kisebb országok (jobb esetben országcsoportok) az összeurópai 
(vagy Európa keleti felére kidolgozott) tervezeteket csak mérsékelten figyelembe 
vevő önálló elképzeléseket is megjelenítenek a nemzeti fejlesztési tervekben. 
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A kelet-közép-európai és a szovjet utódállamok közötti nagysebességű hálózat, 
illetve az azon folyó közlekedés egyik neuralgikus kérdése az eltérő nyomtávú 
rendszerek kezelésének módja. A hagyományos megoldás az automata nyomtávváltó 
berendezések használata lehetne, ami azonban azért kedvezőtlen, mert időveszte-
séggel jár és rendkívül drága (állítható keréktávolságú) speciális vasúti járműveket 
igényel. Ezért az interoperabilitás érdekében egyre inkább a végig normálnyomtávú 
rendszer kiépítésével számolnak a tervezetek. 

A világon 2004-ben mintegy ötezer km nagysebességű (200–350 km/óra) és hozzá-
vetőleg húszezer km növelt (max. 160 km/óra) sebességű vasút működött. Ehhez 
képest Kelet-Európa tervei igencsak ambiciózusnak látszanak, hiszen nem keve-
sebbről van szó, mint arról, hogy a hálózat nagysága tekintetében néhány évtized 
múlva a mai világhálózatot felülmúlni, illetve 2020–2030 táján a világ teljes nagy-
sebességű vasúti hálózata mintegy egyharmadát birtokolni. 

A volt Szovjetunió és a többi volt európai, valamint ázsiai szocialista ország által 
létrehozott nagyregionális vasúti szövetség, az OSShD az Európát Ázsiával össze-
kötő közlekedési rendszerben a nagysebességű vasutat versenyképesnek tartja a légi 
közlekedéssel szemben.  

Az új OSShD dokumentumok a kifejezetten nagysebességű, teljesen új nyom-
vonalra helyezett pályák nagyobb számban való építését csak a 2015 utáni időkre 
ütemezik és megvalósíthatóságukat erősen az anyagi lehetőségektől teszik függővé. 
Addig viszont a jóval kisebb ráfordítást igénylő növelt sebességű technológiára 
építenék ki a legfontosabb fővonalakat (Pechterjew 2005). 

A PEN/TEN és az OSShD keretében megvalósítandó nagysebességű vonalak rend-
szere csak részben fedi át egymást, jelentős eltérések mutatkoznak közöttük. Az 
OSShD hálózat láthatóan elsősorban Oroszország érdekét van hivatva szolgálni és 
nagy hangsúlyt kap benne az Uralon inneni és túli térségek összekötése: 9 szolgáltatás-
viszonylatból 7 Moszkvától keletre azonos irányban Novoszibirszk felé tart! (1. ábra).  

Az Orosz Föderáció kormányzata a gyors vasúti közlekedés kiépítése szükséges-
ségének indoklásakor a társadalmi szükségletekre, a gazdasági/műszaki fejlődésre, 
a hagyományos vasút térvesztésére hivatkozik, és elvárja, hogy a régiók közötti 
kapcsolatokban hosszú távon is a vasútnak kell meghatározónak, az Oroszországon 
belüli gazdasági tér egységének erősítéséhez hozzájáruló közlekedésfajtának lenni. 
Kétségtelen, hogy Oroszországban az óriási terület igazgatása, gazdasági/társadalmi 
kohéziója olyan méretű feladat, amelyhez a gyorsabb/korszerűbb vasúthálózat is 
hozzá tud járulni, de csak egyik eszközként a sok közül.  

Az orosz közlekedéspolitika azt várja a nagysebességű vasúti közlekedéstől, hogy 
képes javítani a régiók közötti és államok közötti összeköttetés minőségén. Lehetővé 
teszi, hogy 1000 km-es távolságon belül a vonatok a repülőgépekkel azonos idő 
alatt, de alacsonyabb árakon, magas komfortszinten, megbízhatóan és biztonságo-
san szolgáltassanak, az utasok igényeinek megfelelő menetrenddel, és ezzel más 
közlekedésfajtáktól, főként a légi közlekedéstől az utasok egy részét átvonzzák 
(Pechterjew 2005).  
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1. ÁBRA 
A Kelet-Európában tervezett nagysebességű vasutak  

(az irányukat meghatározó PEN, OSShD, AGC/UIC folyosók számozásával) 
(The Planned High Speed Railway Lines in Eastern Europe)  
(with the Numbering of PEN, OSShD, AGC/UIC Corridors) 

 
Forrás: Különféle hálózati dokumentumokból a szerző szerkesztése. 

A sokezer km-es tervezett hálózattal szemben mindmáig csupán a két metropolisz, 
Moszkva és Szentpétervár közötti közlekedés gyorsítására került sor. 

A személyszállításra összpontosítás érdekében a teheráru szállítást erősen csök-
kentették, és a tranzit áruszállítást (napi 25–30 tehervonatot) a párhuzamos vona-
lakra helyezték át. Az átépített nyílegyenes vonalon naponta 3 pár speciális sze-
mélyszállító vonat közlekedik, amelyek 4 óra 30 perc alatt teszik meg a 650 km-es 
utat helyenként elérve a 180–200 km/óra sebességet (Kovaljov 2005). 

Ukrajnában a távlati tervezésben olyan nagysebességű vonal szerepel, amely Len-
gyelországból jövet részben Odesszába tartana, részben a Krím félszigetre ágazna el. 

A Kárpát-medencében és a tágabb környezetében a távlati (2010–2020. évekre 
szóló) tervek ugyan a valódi nagysebességű (200–250 km/óra) vasutak önálló rend-
szere kiépítésének megkezdésével számolnak a Budapest–Belgrád–Szófia–Isztambul, 
valamint a Kijev–Budapest–Zágráb–Ljubljana–Trieszt–Milánó, továbbá Trieszt–
Zágráb–Belgrád–Bukarest irányban (Erdősi 2005a), azonban megépítésüket késleltet-
heti vagy csak részlegessé teheti az addigra kiépülő összefüggő autópálya-hálózat. 
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Kérdés, hogy Európa keleti felében milyen realitása van a nagysebességű vasút 
kiterjedt hálózatokban való létrehozásának e különleges közlekedési eszköz továbbra 
is érvényes, alapvető rendszertulajdonságai alapján. Több körülmény vizsgálatából 
olyan következtetésre juthatunk, hogy a teljesen új, fajlagosan a hagyományos 
többszörösébe kerülő nagysebességű vasúti pályák összefüggő hálózatának kialakí-
tásához a feltételek több szempontból is jóval kedvezőtlenebbek a nyugatiaknál. 

A kereslet szempontjait nézve számolni kell a következő környezeti sajátosságokkal: 
– a visegrádi országokbeli, valamint a balkáni szakaszaikon a nyugatinál jóval 

kisebb, viszont a szovjet utódállamokhoz képest magasabb népsűrűséggel 
(egyúttal vásárlóerővel, mobilitási igénnyel), míg a FÁK térségben, sőt a Bal-
tikumban is alacsonyabb népsűrűséggel. Európa keleti felében a forgalomkel-
tésben kiemelkedő, jelentős utaspotenciállal rendelkező milliós vagy félmillió 
lakosnál többet számláló nagyvárosok ugyan léteznek, azonban kelet felé a 
közöttük levő távolság erősen növekszik; 

– a népesség távolsági közlekedési mobilitása fajlagosan egynegyede/ 
egynyolcada a nyugat-európainak, és bár e téren látványos fejlődés várható, 
még 2–3 évtized múlva sem éri utol a nyugati országokbeli népesség „mozgé-
konyságát;” 

– Mindezekből arra a következtetésre juthatunk, hogy amennyiben a nagysebes-
ségű vasutak a hagyományos sín/kerék rendszerben épülnek meg, mintegy 
500 km-nél hosszabb viszonylatban aligha lehetnek versenyképesek az egy-
szerűsített adminisztrációjú légi szolgáltatásokkal. Ezért az olyan kiemelkedő 
jelentőségű viszonylatokban, mint amilyen pl. a Berlin/Varsó–Moszkva, a  
Prága-Belgrád vagy a Trieszt-Isztambul, az utasok túlnyomó része (azonos 
jegyárakat feltételezve) aligha választja a vasutat. Jóval esélyesebb lehet az 
1000 km-en belüli távolságokon a vasút a repülőgéppel szemben, ha a több mint 
a másfélszer gyorsabb mágnesvasúti technológiával bontakozik ki a hálózata.  

– Egy további körülmény, mely befolyásolhatja a már „megálmodott” hálózat 
területi szerkezetét, formációját az, hogy a nemzetközi távolsági utazási igé-
nyek túlnyomó része a nyugati országok nagyvárosaival összekötő viszonyla-
tokon összpontosul, míg a tágabb értelemben vett Kelet-Európán belül  
viszonylag gyenge nemzetközi utasáramlással kell számolni. Ez pedig azt jelenti, 
hogy egyfelől a visegrádi (és azonos időzónában levő más) országok metropoli-
szai (Varsó, Prága, Pozsony, Budapest, Ljubljana és esetleg Zágráb, Krakkó), 
másfelől a hozzájuk viszonylag közel fekvő nyugati nagyvárosok között van 
tényleges realitása a nagysebességű vasútnak, mert az ezek közötti távolságok 
belül maradnak a már említett ideális 300/500–800/1400 km úthossz-
tartományon. Nem így az „igazi” Kelet-Európában, ahonnét olyan nagy a távol-
ság Nyugat-Európa legnagyobb vonzerejű világvárosaiig, hogy az utazáshoz a 
légi közlekedés a megfelelő eszköz az időráfordítás és minden valószínűséggel 
(a fapadosok kelet-európai piacon való megjelenésével) az utazási költségek 
tekintetében is. (A személyautós közlekedés által teremtett versenytársról a 
részleteket lásd az autópályákkal foglalkozó részben.) 
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A kínálat felől vizsgálva a lehetőségeket, a legnagyobb problémának a finanszírozás 
látszik több tekintetben is:  

– az „igazi” Kelet-Európában a lakosságszámhoz képest hosszú pályákat kell 
építeni, 

– a pályák széles folyókon való átvezetésének költségei (híd-, esetleg víz alatti 
alagútépítés) tetemesek. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy még 
Nyugat-Európában is 6–8 évig tart egy 100–200 km hosszú nagysebességű 
vasút építése, viszont Oroszország klimatikus viszonyai között ehhez 10–12 
évre van szükség. 

– A pályainfrastruktúra kivitelezési költségei ugyan minden bizonnyal alacso-
nyabbak lehetnek, mint Nyugat-Európában, azonban a megfelelő minőségben 
csak importból biztosítható high-tech járművek, elektronikus irányító és biz-
tosító berendezések stb. költségei nehezen felvállalhatóak.  

– További kérdés a finanszírozás forrása. A volt szocialista tömbre jellemző 
etatista közlekedéspolitikát – azaz az állami költségvetésből való finanszíro-
zást – a történelem ugyan már meghaladta, azonban jelentős közösségi támo-
gatásra csak az EU tagországok számíthatnak. A magántőke az ilyen jellegű – 
megtérülést csak igen nagy távon ígérő, és meglehetősen bizonytalan jöve-
delmet hozó – beruházásoktól ódzkodik, míg a közösségi banki (EBRD, EBI) 
hitelek bármennyire kedvezőek is, visszafizetendők, de kérdés, hogy milyen 
forrásból lehetséges ez.  

A légi közlekedés 

E közlekedési mód több tekintetben (gyorsaság, infrastruktúra-igény) már ma is 
nagy előnyre tett szert a gyors közlekedés másik két módjával szemben. 

Az ellátottság szempontjából a légi közlekedés legnagyobb előnye az Kelet-
Európában, hogy a még nem létező nagysebességű vasutakkal és a nagyon hiányos 
gyorsforgalmi úthálózattal szemben már mintegy háromnegyed évszázad óta szinte 
minden országban egyre sűrűbb, mind több viszonylatban működő, egymással tér-
ben is összefüggő szolgáltatási hálózattal rendelkezésre áll a személyközlekedéshez 
és valamilyen szinten a légiáru-szállításhoz is. 

A repülőgép az egykori exkluzív közlekedési eszközből „távolsági tömegközleke-
dési eszközzé” lépett elő. E váltást sajátos módon először éppen a diktatúra sajátos 
árpolitikája hozta előre időben az 1940/1950-es évektől. 

A légi közlekedés átalakulása a politikai változások óta 

Az 1990-es évek elejétől Európa keleti felében a légi közlekedés több tekintetben 
is alapvető strukturális változáson ment keresztül.  
– Megszűnt az egykori állami légivállalatok szolgáltatási monopóliuma: 
− az Aeroflot a tizedére zsugorodott. A belőle kivált több száz kisebb, állami/ 

területi önkormányzati, külföldi tőke betársulással keletkezett vegyes vállalat 
főként regionális piacterületeken működik, de létezik néhány alágazati tevé-
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kenységre (áruszállítás, nemzetközi charter szolgáltatás, szakszolgáltatási 
tevékenység) is szerveződött cég. A legnagyobb társaságok egyik fő törek-
vése, hogy valamelyik globális szövetség tagjává válva az együttműködés 
előnyét kihasználva, kijusson távoli piacokra.  

− Meghatározott üzletágra (charter, belföldi menetrendi személyszállítás) leány-
vállalatokat szerveztek ki a még mindig állami többségi tulajdonban levő 
nemzeti nagyvállalatból Lengyelországban, Csehországban, Bulgáriában stb.  

− Teljesen új (részben vagy egészben külföldi tőkéből alapított) magánválla-
latok jöttek létre, melyek vonzóbb szolgáltatásaikkal elhódították a piac egy 
részét az állami „zászlós társaságtól”. Ezek közé tartoznak a főként a viseg-
rádi országokban 2001-től alapított diszkonttársaságok, melyek korábban el-
képzelhetetlenül alacsony árakon szállítják az utasokat részben a nyugat-
európai metropoliszokba, részben a Mediterráneum nagy tömegeket befogadó 
üdülőparadicsomaiba.  

– Változott a légi forgalom irányok szerinti megoszlása. A volt kisebb KGST 
államok és a szovjet utódállamok (különösen Oroszország) közötti forgalom a 
töredékére esett vissza, miközben a menetrendszerű forgalom túlnyomó része a 
gazdasági kapcsolatok szempontjából meghatározó Nyugat-Európára, kisebb része 
Észak-Amerikára, újabban pedig a Távol-Keletre orientálttá vált. Az utazás  
szabaddá válásával rendkívül megnőtt az érdeklődés a meleg tengerpartokkal  
és kulturális vonzerővel is rendelkező (dél-európai, észak-afrikai, közel-keleti és 
óceánon túli) országokba vezető charter járatok iránt.  

– Az utasforgalom nagysága tekintetében mind repülőtéri, mind országos szinten 
erős átrendeződés ment végbe.  
− A visegrádi és nyugat-balkáni országok ma az 1 millió lakosra jutó légi utas-

szám tekintetében messze megelőzik a délkelet- és kelet-európai (szovjet utód) 
államokat (Csehország 0,95; Magyarország 0,81; Szlovákia 0,38; Lengyel-
ország 0,18; Szlovénia 0,74; Horvátország 0,58; miközben Ukrajna 0,08; 
Oroszország 0,14; Belarusz 0,04; balti országok 0,26–0,32; Románia 0,19; 
Bulgária 0,16; Szerbia 0,09; Bosznia-Hercegovina 0,05; Macedónia 0,13). 

− A FÁK országokban, de egyes balkáni térségekben is a repülőterek forgalma 
még 2006-ban sem érte el az 1980-as évek végit, miközben a fővárosoké az 
egykori forgalmat lényegesen meghaladta. Oroszország utóbbi időbeli 
(alapvetően az olaj- és földgáz exportból keletkező) gazdasági növekedése 
túlnyomóan Moszkva négy repülőtere forgalmának dinamizálódásában 
(2005-ben összesen 13 millió utas) nyilvánul meg, miközben a többiek közül 
csak Szentpétervár és az urali hadiipar központja, Jekatyerinburg forgalma 
haladja meg az 1990. évit (Erdősi 2006). 

− Moszkvától eltekintve, ma Prága és Budapest a két legforgalmasabb repülő-
tér (9, illetve 8 millió utas/év), melyektől látványosan elmarad két nagyterü-
letű ország fővárosának, Varsónak (5,5 millió) és Bukarestnek (3 millió) a 
forgalma (2. ábra). 
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2. ÁBRA 
Európa keleti felének jelentősebb repülőterei 

(The Major Airports of the Eastern Part of Europe) 

 
Jelmagyarázat: utasszám 2004-ben, millió fő. 
Forrás: Számos honlap, ICAO, nemzeti statisztikai kiadvány adataiból a szerző szerkesztése. 

– Megtöbbszöröződött azoknak a repülőtereknek a száma, amelyeket nemzetközi 
járatok kötnek be a globális légi hálózatba. (A Szovjetunióban 1980-ban csak 
Moszkvából, Leningrádból, Kijevből és Taskentből lehetett külföldre repülni.) E 
jelenség különösen Oroszország és Ukrajna nagy, esetenként középvárosaiban a 
legfeltűnőbb. A Volga menti és urali nagyobb városokból átszállás nélkül elér-
hetők a kaukázusi országok, Törökország, néhány közel-keleti ország, Észak-
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Oroszországból pedig egyes finn, norvég és svéd városok, Közép- és Kelet-
Szibériából meg Japán, mindkét Korea, Kína. Szinte mindegyik 300 ezernél  
népesebb oroszországi városnak van légi járata legalább egy nyugat-európai 
csomóponti repülőtérre.  
− A két évtizeddel korábbiakkal szemben, amikor csak néhány fővárosból  

indultak az óceánon túlra interkontinentális járatok, a kisebb fővárosok és 
vidéki gazdasági centrumok igényére reagálva a megfelelő hatótávolságú 
repülőgépek által műszakilag lehetővé téve jóval több hely (pl. Budapest, 
Zágráb, Krakkó, Gdansk, Temesvár, Minszk) nyert közvetlen összeköttetést 
elsősorban észak-amerikai, ritkábban más távoli desztinációkkal. 

− Miközben valamennyi kelet-európai országban növekvő irányzatú a nem-
zetközi légi közlekedés (a határok könnyebb átjárhatósága, turizmus, élén-
külő üzleti kapcsolatok, tömeges nyugat-európai munkavállalás, áttelepülés 
stb. okán), a belföldi légi közlekedés az állami szubvenció megszűnése óta a 
legtöbb országban a desztinációk és viszonylatok számát tekintve, de gyak-
ran utasszám tekintetében is tovább zsugorodik. E folyamat nagyobb gon-
dokat Oroszország ritkábban lakott térségeiben okoz, ahol 1990 óta 140 kis 
repülőteret iktattak ki a légi szolgáltatásokból, miután a lakosság a nehéz 
életkörülmények helyett egyre inkább a városokat választja lakóhelyéül, és 
így a forgalmi igények a periférikus területeken messze nem érik el a szol-
gáltatásüzemeléshez szükséges gazdaságossági küszöböt. 

A légi közlekedés kilátásai Európa keleti felében 

Európa keleti felében a légi közlekedés kilátásai a nagysebességű vasúti közleke-
déshez, sőt a FÁK térség legnagyobb részén az autópályákon történő közlekedéshez 
képest is sokkal jobbak, mert 

– az igen nagy, ritkán lakott területeken a jövőben sem lesz versenytársa. A hideg 
és hosszú telű, a műút és vasúti pályát állandóan veszélyeztető, az építési és fenn-
tartási költségeket megtöbbszöröző tartós talajfaggyal küszködő területeken a légi 
út lesz az egyetlen (szó szerint és átvitt értelemben) igazán járható megoldás. 

– Ahol viszont van megfelelő alternatívája a légi közlekedésnek, ott a gazdasági 
növekedés a tarifaarányok, a környezetpolitika és különféle speciális tényezők 
együttesen formálják a lehetőségeit. Fajlagosan (egy utaskm-re számítva) a 
légi közlekedés környezeti hatása károsabb a földi nagysebességű közlekedési 
eszközökhöz képest, viszont egyelőre még nem tapasztalható emiatt erősebb 
restrikció vele szemben.  

– Kelet-Európa nemzetközi légi közlekedésének irányultságában a keleti irányú 
légi vonalak magasabb reprezentációja várható a Távol-Kelet gazdasági  
hatalmai, mindenekelőtt Kína várhatóan jóval nagyobb üzleti jelenlétének  
következményeként, de India vonzereje is határozottabban érvényesülhet 8–
10 év múlva.  
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Az autópálya/gyorsforgalmi úthálózat 

Az 1960-as években még csak egyes fővárosokból kivezető rövid főútszakaszokat 
építettek át négysávos gyorsforgalmi utakká. Az országos autópálya-hálózati tervek 
a visegrádi és balkáni országokban az 1970-es évektől a magyar–lengyel kezdemé-
nyezésre elfogadott TEM (Észak–Dél Autópálya) projekthez igazodtak és általában 
az érdekelt országok kormányzatai elsőbbséget is adtak a Keleti-tengertől induló, 
Lengyelországon, Csehszlovákián, Magyarországon át a Balkánt elérő és ott mind 
Trieszt, mind Bar és Isztambul felé szétágazó nemzetközi autópálya-rendszernek. A 
TEM ugyan egységes hálózat formájában nem készült el, de Csehszlovákia,  
Magyarország és Jugoszlávia területén hosszabb szakaszok készültek el belőle (Po-
zsony–Prága, Budapest–Kecskemét, Budapest–Zamárdi, Belgrád–Nis, Szófiától K-re 
egy szakasz stb.), de a TEM-hez nem tartozó rövidebb szakaszok is épültek Lengyel-
országban, Csehszlovákiában, Magyarországon, Jugoszláviában, Romániában. 

A rendszerváltás óta a visegrádi és nyugat-balkáni országok járnak az élen az au-
tópálya/gyorsforgalmi út építésében – Lengyelország kivételével. Kiemelkedő telje-
sítményt Horvátország mutatott fel, mely a polgárháború okozta pénzügyi nehézsé-
gek ellenére az ország jövedelme szempontjából különös fontosságú idegenforga-
lom növelése, a nagyobb turisztikai vonzerő elérése érdekében erején felüli mérték-
ben összpontosított az 1990-es évek második felétől a magyar határtól induló, az 
adriai üdülőövezet központját, Split városát is elérő magisztráléból és más irányú 
pályákból álló hálózat létrehozására (Erdősi 2005b). 

A nyugat-európai összefüggő nemzetközi hálózathoz való közvetlen kapcsolat 
előnyét a legnyugatibb fekvésű volt szocialista országok élvezik (3. ábra). Cseh-
ország hálózatának Németország, a magyarországinak Ausztria, Szlovéniának 
Ausztria és Olaszország felé van közvetlen kapcsolata, de ugyanilyen fontos, hogy 
a cseh, a szlovák, a magyar, a szerb, a horvát és a szlovén hálózat összekapcsolásá-
val és néhány éven belül a magyar–horvát, illetve a magyar–szlovén, valamint a 
Prága–Drezda kapcsolat létrejöttével a Keleti-tengertől az Adriáig, az Alpoktól a 
Kárpátok közeli területekig, illetve a Vardar-völgyig tartó irányokban végig nagy 
sebességgel lehet közlekedni. A szintetikus országok (Csehszlovákia, Jugoszlávia) 
több részre osztódásával létrejött új határokon azonban a gyakori hosszabb várako-
zás rontja a nemzetközi autópálya hálózat hatékonyságát.  

A balti országok közül csak Litvániának van számottevő autópályája, és újabban a 
kicsiny Észtország tiszteletre méltó erőfeszítéseinek lehetünk tanúi. 

Oroszországban, Ukrajnában ugyan a nemzetközi főutak egyes forgalmasabb 
szakaszait négysávosra szélesítették, de igazi autópálya szakaszok csak a nagyvárosi 
agglomerációkban épültek (pl. a Moszkvát körülvevő gyűrű). Épülőben van a 
Moszkva–Szentpétervár és Kijev–Odessza, tervezés alatt van a Harkov–Krím és a 
Kijev–Lviv pálya.  
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3. ÁBRA 
Európa keleti felének autópálya-hálózata 

(The Motorway Network of the Eastern Part of Europe) 

 
 Forrás: Különféle úttérképek, regiszterek adataiból szerkesztette a szerző. 

A FÁK államok közlekedéshálózat-fejlesztési politikájában sokáig harmadrangú 
kérdésként jelent meg az autópálya problematika. Gazdasági erejükhöz, képzettsé-
gi/kulturális színvonalukhoz képest anakronisztikus helyzetbe kerültek az autó-
pályák tekintetében, pedig a hatalmas iparvidékek, nagyvárosi agglomerációk igazi 
terrénumai lehetnek a gépjárműforgalom gyorsítását lehetővé tevő infrastruktúrák-
nak. Középtávon, de még tíz éven belül sem lehet számítani arra, hogy a FÁK tér-
ség legalább Kelet-Közép-Európához felzárkózik. Pedig, ha nem épül meg a nagy-
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sebességű vasút Moszkva és Berlin között, egy ilyen viszonylatú autópálya is nagy 
haszonnal járna Oroszország európai gazdasági integrációjának előmozdításához. 

A FÁK térségen kívül a rászorultság mértékéhez képest legnagyobb a viszonylagos 
elmaradottság Európa két gazdasági nagyhatalma, Németország és Oroszország kö-
zött nélkülözhetetlen tranzitszerepet ellátó Lengyelországban, ahol az országon belüli 
interregionális közlekedésben is új helyzetet teremthetne. Romániában az 1970-es 
évek óta összesen csak 40 km autópálya épült. Ahhoz, hogy az EU új tagországa 
Konstancán keresztül bekapcsolódhasson a Kína–Közép-Ázsia–Kaukázus–Európa 
viszonylatú (az EU által a TRACEA programmal támogatott, épülőben levő) Új Se-
lyemút forgalmába, annak hallatlan előnyét élvezni tudja, sürgősen meg kellene hogy 
építse a Konstanca–Bukarest–Arad irányú, Dél-Magyarországon át az M9-ben folyta-
tódó autópályáját, azt követően pedig a IX. PEN korridorhoz tartozó É–D irányút, 
mely Ukrajnával, Belarusszal, a balti államokkal kötné össze (Erdősi 2005c).  

Összefoglalás 

Kelet-Európa felzárkózásának feltétele az üzleti kapcsolatokat és a lakosság  
turisztikai, kulturális és magán célú távolsági mobilitását egyaránt megkönnyítő 
nagysebességű közlekedési hálózatok kiépítése. A visegrádi és nyugat-balkáni  
országok kivételével a nagysebességű vasutak és autópályák szükségleteknek meg-
felelő hálózatának kiépítésével nemcsak középtávon, hanem 10–20 éven belül sem 
lehet számolni. Oroszország legnagyobb részén továbbra is a légi közlekedés lesz a 
meghatározó, de a népesség városokba irányuló területi koncentrálódása miatt a 
korábbinál kevesebb desztinációra szorítkozik a szolgáltatás. A diszkont légitársa-
ságok egyelőre csak mutatóban vannak jelen a FÁK (angolul CIS) államokban. A 
nemzetközi légi közlekedés ma erősen nyugati orientációjú, de a jövőben a Távol-
Kelet (különösen Kína) nagy vonzerejével kell számolnia.  

Irodalom 

Erdősi F. (1998) A légi közlekedés földrajza, légiközlekedés-politika. I–II. kötet. MALÉV, Budapest. 
Erdősi F. (2005) Európa közlekedése és a regionális fejlődés. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 
Erdősi F. (2005a) A Balkán közlekedésének főbb földrajzi jellemzői. – Balkán Füzetek 3. Pécsi Tudo-

mányegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok 
Központja, Pécs.124 o. 

Erdősi F. (2005b) A Baltikum közlekedése és a kapuszerep. – OTKA-tanulmány. MTA RKK, Pécs. 
Erdősi F. (2005c) Az M9 mint az „Új Selyemút” része? – Tranzit 7. (április). 24–26. o. 
Erdősi F. (2006) Kelet-Európa légiközlekedésének átalakulása. – Kézirat, MTA RKK, Pécs. 64 o. 
Glonti, A. (2005) Über den Zustand und zur Entwicklung des Personenschnell- und 

Hochgeschwindigkeitsverkehrs in den OSShD – Mitgliedsländern. – Ztsch. der OSShD. 1. 5–10. o. 
Kovaljov, W. (2005) Aktualität des Baus einer Eisenbahnhochgeschwindigkeits – Magistrale für die 

Personenbeförderung zwischen St. Petersburg und Moskau. – Ztsch. der OSShD. 1. 18–21. o. 
Pechterjew, F. (2005) Entwicklung von Schnell- und Hochgeschwindigkeitsverkehren auf den 

Eisenbahnstrecken Russlands. – Zeitschrift der OSShD. 1. 11–17. o. 
Platzer, G. (2005) Herausforderungen für die Verkehrspolitik in Ost- und Mitteleuropa. – ZEVrail 

Glasers Annalen. April 124–133. o. 
Schinkarjow, W. (2005) Traktionstechnik für den Schnell- und Hochgeschwindigkeitsverkehr in den 

Mitgliedsländern der OSShD. – Ztsch. der OSShD. 1. 22–25. o. 



30 Erdősi Ferenc TÉT XX. évf. 2006  4 
 
THE CURRENT SITUATION AND THE PERSPECTIVES OF HIGH 

SPEED TRANSPORT IN EASTERN EUROPE 

FERENC ERDŐSI 

Building high-speed transport networks facilitating business links and residential mobility 
for tourism, cultural and private purposes is essential for closing-up the East European region 
to the Western world. With the exception of the Visegrád and the Balkan countries there are 
no signs that an adequate system of high speed railways and motorways harmonising with 
demands will be built in Eastern Europe in medium-term perspective or even within the next 
10–20 years. In the major part of Russia air transport will preserve its dominance but due to 
the territorial concentration of population in urban areas this service will be limited to fewer 
destinations. The presence of low-cost airlines is very low yet in CIS states. The present 
international airlines are very strongly oriented to the west but the role of Far Eastern 
countries (especially China) will significantly increase in the future. 
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NEMZETÁLLAMI VÁROSPOLITIKÁK ÉS AZ  
EURÓPAI UNIÓ POLICENTRIZMUS KONCEPCIÓJA 

(Conception of EU Policentrism and State City Policies) 

SOMLYÓDYNÉ PFEIL EDIT 

Kulcsszavak:  

kohéziós politika    városhálózat    policentrizmus    decentralizált koncentráció    területi tervezés 

A nemzeti várospolitikákban, a városi térségek és városhálózatok együttműködésének intézményesülésé-
ben paradigma-váltás érzékelhető az uniós tagországokban. Ennek keretét az EU strukturális politikája 
szolgáltatja, mivel a területi kohézió erősítésének egyik akadályozó tényezője a városok elhelyezkedésé-
nek területi egyenlőtlensége. A cikkben bemutatásra kerülő várospolitikai változások összefüggésben 
állnak egyfelől a tagországok közigazgatási szerkezetének modernizációjával és hatékonyságának javítá-
sával, másfelől a városok gazdasági fejlődése, versenyképessége erősítésének kényszerével. Az elemzés 
legfontosabb üzenete, hogy a policentrizmus koncepció megvalósítási szintje a regionális szint, mind a 
nemzetállamon belül, mind nemzetközi értelemben, ami azzal tehető teljessé, ha a decentralizáció állam-
szervezési elvét ötvözzük a területi koncentráció princípiumával. Más ország gyakorlatából számba 
vehetők olyan tanulságok, melyek iránymutatásként szolgálhatnak a magyar döntéshozók számára 
városhálózatunk kezeléséhez és fejlesztéséhez, illetve policentrikusabbá tételéhez. 

Előzetes gondolatok 

Az utóbbi tizenöt évben a közigazgatás művelője igencsak bajban van, amikor  
városokról vagy városi térségekről szeretne beszélni magyarországi viszonylatban. 
Miközben a társdiszciplínák minden gond nélkül használják a városi vonzáskörzet, 
a városrégió, az agglomeráció, a városkörnyék vagy éppen a fejlesztési pólus  
fogalmát, addig a közigazgatás-tudomány szempontjából egyik sem bír relevanciá-
val. Hazánkban a rendszerváltás óta hiányzik az a jogi és szervezeti keret, amelybe 
a városok és városi térségek beilleszthetők lennének, nem létezik adekvát intézmé-
nye a városi vonzáskörzetek együttműködésének, közös tervezésének és fejleszté-
sének, nem beszélve működtetésükről.  

Természetesen tovább firtatható, hogy vajon a fennálló szabályozási keret a terü-
leti politika számára megfelelő vonatkoztatási pontokat szolgáltat-e? Szerencsére az 
új Országos Területfejlesztési Koncepció 2005. év végi elfogadása óta már nem kell 
berzenkednie a kutatónak a két szemléleti bázis összekapcsolása végett, hiszen a 
Koncepció melléklete maga fogalmazza meg, hogy a területi harmóniát és a ki-
egyensúlyozott területi fejlődést a közigazgatás és a fejlesztéspolitika együttesen 
szolgálja [95/2005. (XII. 25.) OGY hat. Melléklet II.]. Kiindulópontunk tehát az a 
területi és közigazgatási jövőkép, mely szerint cél a jelenleginél intenzívebben 
kooperáló, kiegyensúlyozott városhálózat megteremtése, melyben a pólusok és a 
nagyvárosok (megyei jogú városok), mint alközpontok hálózatosan együttműködnek. 
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Vagyis egy harmonikus, policentrikus együttműködő városhálózati rendszer képe 
körvonalazódik a 2013-ig elérendő területi célok között. Az elemző akkor töpreng 
el igazán azon, mennyi a tisztázásra váró kérdés, amikor az OTK rögzíti a hét 
NUTS2-es régió fejlesztési céljait, s a VI. fejezetben a fejlesztési pólus mellé fölveszi 
a „regionális növekedési zóna” fogalmát, amit földrajzilag azonosít. Míg azonban a 
fejlesztési pólus fogalma szerepel a tervdokumentumhoz csatolt fogalommagyará-
zatban, addig a regionális növekedési zónát hiába keressük. 

Időközben befejeződni látszanak az országos koncepcióban kijelölt fejlesztési  
pólusok stratégiai tervezési munkái az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként, 
ami jelzi, hogy a fejlesztési pólus fogalma lassú és hosszú kristályosodási folyama-
tának végéhez közeledik. A fogalmi nehézségek nem kevéssé abból fakadnak, hogy 
a hazánkban a kijelölt fejlesztési pólusok és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési ten-
gelyek kialakítása egy egyértelműen fölülről, államilag kezdeményezett és közfor-
rásokból táplálkozó programot testesít meg, miközben elvi szinten egyértelműen a 
területi gazdaság fejlesztése célzódik meg benne. A pólus-városokban a területi 
klaszterépítés klasszikus modelljét kellene létrehozni a vállalatok, a közszereplők, 
valamint a kutató és képző intézmények területi koncentrációjának megvalósításá-
val hálózatos együttműködés révén, a public-private partnerség elve mentén. Egy 
lényegében „új regionalizációnak” (Küpper–Röllinghoff 2005) nevezhető folyamatról 
van szó, mely összhangban van az EU strukturális politikájával, s amely az innováció 
és növekedés terén mind nagyobb hangsúlyt helyez az urbánus térségekre. Eszerint 
ma már nemigen létezhet olyan városa, régiója Európának, mely klaszterprojekt 
nélkül létezhet, illetve olyan kormányzat, mely gazdaságpolitikáját ne klaszter-
stratégiára alapozná.  

A versenyképességi pólusoknak az ÚMFT-be való beépülése nagy fegyvertény, 
aminek tétje, hogy 

– a kijelölt nagyvárosok mindenekelőtt tágabb térségükre gyakoroljanak inno-
vációs és gazdaságfejlesztési hatást; 

– a fejlesztési pólussá avanzsált városok nemzetközi városhálózatba bekapcsoló-
dásuk és gazdasági potenciáljuk révén érjék el az ún. nemzetközi láthatóságot. 

Tekintettel azonban arra, hogy másfél évtizede nem rendelkezik az ország város-
fejlesztési politikával, de válaszokkal sem arra, hogy a városhálózatot egészében 
tudjuk kezelni, számos kérdés maradt nyitott a strukturális alapok 2007 és 2013 
közötti tervezési periódusára. Az idekapcsolódó problémák folyamatosan felszínre 
bukkantak a pólus-programok tervezése során, hiszen legnagyobb városaink egyúttal 
azokra is szerettek volna megoldást találni (Somlyódyné Pfeil 2006). Ilyen például a 
városok intraregionális funkcióinak megerősítése, ami több esetben a nemzetközi 
szintű városi együttműködéseknek a pólus-stratégiákba való benyomulását eredmé-
nyezte; vagy a városfejlesztési elemeknek az erőteljes megjelenése a régióközpont-
építés igényével, mely központok kijelölésére a szakma mintegy tíz év óta vár.  

A policentrizmus koncepció Európa területi fejlődésében elválaszthatatlan a ko-
hézió, illetve a területi kohézió gondolatától. Azt is lehet mondani, hogy az EU 
Amszterdami szerződésébe (EGV) 1999-ben bekerült társadalmi és területi kohézió 
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fogalma lényegében járulékos legitimációt biztosított, illetve további fölhatalmazást 
adott a közös területfejlesztési politika folytatására. Valójában azonban a kiegyen-
súlyozott és policentrikus városhálózat kialakításának célja, mint az európai terület-
fejlesztési politika alapja, már 1994-es első német elnökség idején megjelent, tekin-
tettel arra, hogy azt a területrendezésért, építésügyért és városépítészetért felelős 
német Szövetségi Minisztérium dolgozta ki. Mint a későbbiekben bemutatandó nem-
zeti politikákból ki fog derülni, nem véletlenül. Míg hazánkban a legutóbbi időkig az 
„Európa a régiók Európája” megközelítés uralkodik, addig az EU szintjén a városok 
közötti kapcsolatok már éppen olyan fontosak, mint a régió közöttiek. Azonban Európa 
policentrikus és kiegyensúlyozott fejlődésének víziójában a két szemléletmód össze-
kapcsolódik: nem csupán az Unió központi régióiban koncentrálódó gazdasági növeke-
dés ellensúlyozását célozza, hanem éppen regionális szinten kezdeményezi a városok 
együttműködési hálózatainak létrehozását közös területi stratégiák kidolgozására, 
közös cselekvésre, szemben a domináns városcentrum-modellel. 

Nem véletlen tehát, hogy a kohéziós politika és a városok kapcsolata a strukturális 
alapok hatályos szabályozásának előkészítése során különös hangsúlyt kapott. A 
2007-tel elinduló új tervezési időszakban ugyanis a Bizottság elvárása, hogy a 
Strukturális Alapok beavatkozásainak hozzáadott értéke azáltal is növekedjék, hogy 
a városi ügyek szisztematikusan integrálódnak a fő operatív programokba, ugyanis 
a növekedés motorjait jelentő városok sikeres akcióinak kulcselemként kell megje-
lenniük. Még konkrétabban a tagállamok irányában követelményként fogalmazó-
dott meg, hogy az NSRK-ban a nemzeti és regionális fejlesztési politikával össz-
hangban jelöljenek ki városfejlesztési stratégiát. Ha adott nemzetállamnak a soron 
következő tervezési időszakra (2007–2013) nincs városfejlesztési stratégiája, akkor 
valójában magyarázattal tartozik a Bizottságnak, miért nem tartja azt relevánsnak 
(Halender 2006). Ezt hazánk elmulasztotta és nem határozott meg prioritási ten-
gelyt a városfejlesztés számára, másfelől viszont a pólus-programok támogatható 
tevékenységeinek az ÚMFT-ben, illetve a különböző operatív programokban történt 
szétszórt elhelyezésével veszélybe került az is, hogy azok megvalósítása a városfej-
lesztéssel integráltan történhessen meg. 

Az Unió jelenleg rendkívüli módon támogatja az integrált megközelítést, ami a 
városi térségek esetében az ún. „URBAN method” alkalmazására vonatkozó aján-
lást is jelenti. Ez nem más, minthogy a városi térségek összes problémáját egységes 
szemléletben igyekszik megközelíteni és tagállamaitól is elvárja. E módszer nagy 
hangsúlyt helyez a helyi partnerségre, a governance alkalmazására, mellyel mobili-
zálni kívánja a magán és a közszféra erőforrásait a kohéziós politika és a városi 
problémák megoldásának összekapcsolása során, s nem kevéssé épít a hálózatok 
kialakítására (Niessler 2006). Az „URBAN method” is rávilágít arra, hogy a városok 
a lisszaboni stratégia teljesítésének kiemelt szereplőivé váltak. Fokozott szerepvál-
lalásukat mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Tanács 2006 októberében kiadott új 
stratégiai irányelveiben a kohéziós politika számára kijelölt három követendő prio-
ritás közül az elsőben a városokat a tagállamokkal és régiókkal egy sorban említi, 
amikor attraktivitásuk fejlesztéséről beszél (2006/702/EC ANNEX 1.). 
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Paradigmaváltás a városfejlesztés nemzetközi porondján 

Az EU strukturális és kohéziós politikája egyértelmű hatással bír a tagállamok 
várospolitikai döntéshozására, hasonlóképpen kedvez a közigazgatás szférájában 
zajló regionalizálás és decentralizáció a városrégiók és városhálózatok képződésé-
nek, az együttműködések szervezeti formába öntésének. A nyolcvanas évek apátiája 
után a városi térségek kezelése élénk szakmai viták kereszttüzébe került, s több régi 
uniós tagállamban a közjogi szabályozásnak ismételten kiemelt területévé váltak a 
városi vonzáskörzetek, agglomerációk. Ebben az összefüggésben egyfajta paradigma-
váltás érzékelhető. 

Az alábbiakban néhány kiválasztott régi uniós tagországnak azokat a területi ter-
vezési eszközeit, intézkedéseit, reformlépéseit, valamint az adott ország területi 
fejlődési jövőképét ismertetjük vázlatosan, melyek összefüggésbe hozhatók az Unió 
szintjén elfogadott Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP) policentrikus 
koncepciójával. Nyilvánvaló, hogy a policentrizmus értelmezése az adott államok 
adottságainak függvényében sok hasonló, s legalább annyi eltérő vonást mutat. 
Hollandia példája azért lehet érdekes, mert a holland tervezési szakemberek tevéke-
nyen kivették részüket abban, hogy az ESDP megszületett, ugyanakkor a poli-
centrizmusnak a nemzetközi, határon átnyúló értelmezésétől mégis az utóbbi évek-
ben valamelyest visszaléptek nemzeti keretek közé. A többi ország gyakorlatán 
keresztül azonban feltétlenül számba vehetők olyan tanulságok, melyek iránymuta-
tásként szolgálhatnak a magyar döntéshozók számára is városhálózatunk kezelése, 
illetve policentrikusabbá tétele szempontjából. A nemzetállami példák némely eset-
ben válaszként értelmezhetők az EU policentrizmus koncepciójára, melyet az 
ESPON-kutatások mélyítettek és mélyítenek el, más országok esetében pedig épp a 
folyamat fordított jellege bizonyítható. 

Németország, ahol a policentrikus felfogás mindig is létezett 

Németország területi tervezési rendszere már hosszú ideje a kiegyenlített 
policentrikus területi fejlődésre orientál, amit maga a föderális államberendezkedés 
is támogatni igyekszik. A központihely-elmélet vagy a tengelyek fejlesztésének 
koncepciója csupán két példáját jelentik a policentrikus célok jelenlétének Német-
országban. A policentrikus koncepció és a központihely-elmélet pedig összekapcso-
lódik. Ennek kiindulási pontja, hogy a városok nagyságuk és központosultságuk 
alapján funkciókat töltenek be közelebbi és távolabbi környékük számára, s e köz-
ponti funkciók kijelölése a területrendezés klasszikus eszközének számít. Az egész 
országot lefedő módon, egységes kritériumok alapján végezte el a Szövetség közö-
sen a tartományokkal az agglomerációk lehatárolását és a központi-hely szisztéma 
kifejlesztését. Annak megállapításai a tartományi fejlesztési tervek és programok 
szerves részét képezik, s aktualizálásuk folyamatosan történik. A területrendezés 
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egyébiránt a policentrikus és monocentrikus agglomerációs területek létét is adott-
nak veszi. Vagyis társadalmi-gazdasági és funkcionális szemszögből a német város-
hálózat egy szorosan hálósodott policentrikus szerkezetet mutat, mely a városokból és 
mindenkori vonzáskörzetükből áll, amibe a vidéki térségek gazdasági, szociális és 
kulturális szempontból többé-kevésbé becsatlakoznak, illetve integrálódnak.  

A német városhálózati modell 

A Német Szövetségi Állam és tartományai 1993-ban közös területi tervezési 
irányelvekben egyesítették szándékukat arra nézve, hogy a regionális és település-
fejlesztést az ún. decentralizált koncentráció elvére építik. A policentrikus modellre, 
mint valamennyi területi szint számára releváns modellre tekintenek Németország-
ban (Somlyódyné Pfeil E. 2003).  

A településközi együttműködésen alapuló városhálózatok gyakorlati modellezése 
Németországban a kilencvenes évek közepén lezajlott. A föderatív államban 1992-
ben új területrendezési tételként határozták meg a városhálózatokat és felvették őket 
az ún. Területpolitikai Orientációs Keretbe (ORA), aminek köszönhetően első ízben 
váltak a területrendezési és regionális politika építőköveivé. Az ORA a városháló-
zatok funkcióit a területi adottságok szerint differenciálta, azonban általánosságban 
a következő célok elérését rendelte hozzájuk (Adam 1997): 

– a túlnépesedett területek tehermentesítése, 
– hozzájárulás a strukturális gyengeségben szenvedő vidéki térségek fejlődéséhez, 
– az új szövetségi tagállamok felépítésének elősegítése, 
– hozzájárulás Németország településhálózatának decentralizált és poli-

centrikus karakterű megerősítéséhez, 
– a területrendezésben a fenntartható területi fejlődés céljának szolgálata. 

A területpolitikai célok konkretizálása és operacionalizálása érdekében két évvel 
később az illetékes szövetségi minisztérium kutatási és támogatási irányvonalat 
nyitott (ExWoSt), amelynek keretei között 11 modell-városhálózat nyomon követésé-
re került sor. A kísérletbe bevont kooperációs modellek összesen 60 város együttmű-
ködését intézményesítették, melyek közül mindösszesen öt volt a központi funkció 
nélküli község, míg 21 felsőfokú központi, a többi középfokú központ-szerepkört tölt 
be. Népességszámuk alapján a 80 ezres kategóriától az 1,6 millió lakost számlálóig 
sokszínűek a hálózatok. Az utóbbi kiugró nagyságrendjét München részvétele indo-
kolja a MAI nevet viselő együttműködésben. Amennyiben ettől az egyetlen óriásszer-
vezettől eltekintünk, Németországban a városhálózatok átlagosan közelítően három-
százezer főre kiterjedően működtek az 1997-es statisztikai adatok alapján. 

A városhálózatok tevékenységének középpontjában a telephely-politikai törekvé-
sek állnak, mindenekelőtt a gazdaságösztönzés, a marketing, a technológiatranszfer, 
a turizmus, a kultúra és a közlekedési infrastruktúra területein. Az esetek többségében 
a megfogalmazott cél az önkormányzatok mozgásterének kitágítása és regionális 
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léptékű fejlesztési folyamatok generálása. A területi politika számára pedig azért 
bírnak relevanciával e szervezetek, mert többségükben strukturális válságban lévő 
közép- és kisvárosokat integráltak. S tagadhatatlan, hogy rajtuk keresztül az agglo-
merációkon kívül eső térségekben is lehetőség nyílik – a diszperz és véletlenszerű 
fejlődés helyett – a tervszerűen irányított területi fejlődésre (Mehwald 1997). 

Az ORA mint politikai dokumentum négy jövőképet koncípiált, nevezetesen: 

– a településstruktúrára és benne a városhálózatokra, 
– a környezetre és térhasználatra, 
– a közlekedésre, 
– továbbá a rendezési tervezésre és a fejlesztésre vonatkozókat. 

Németországban tehát az önkormányzatok közötti együttműködés új területeként 
látszottak körvonalazódni az ún. városhálózatok. Speciális közös jegyüket az 
együttműködés alanyainak nagyságrendje szolgáltatja, hiszen azok túlnyomó több-
ségükben a nagy agglomerációkon kívül eső, strukturális problémákkal küzdő tér-
ségek közepes nagyságú, ritkábban kisvárosai. A területpolitika a városhálózatokat 
a maga számára új, a gyakorlati megvalósításra koncentráló és problémaorientált 
eszközrendszerként kezeli, melynek működési feltételét a helyi önkormányzati 
szintű feltétlen elfogadottság jelenti (Melzer 1997). 

Aztán Németországban 2004-ben a Szövetségi Építésügyi és Területrendezési  
Hivatal (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) állította fel azokat a 
szcenáriókat, melyek az ország jövőképére vonatkoznak. A négy forgatókönyv közül 
(melyek részletes ismertetésétől eltekintünk) a B variáns „Az intern módon 
policentrikusan hálózatosodott önálló felelősségű nagyrégiók társadalma és területe” 
címet viseli. E forgatókönyv a decentralizált koncentráció társadalmi-gazdasági para-
digmáját kívánja továbbvinni, melyet először az ORA fogalmazott meg. Ennek tükré-
ben úgy látszik, hogy a korábban kijelölt maximum hét európai jelentőségű német 
metropolisztérség koncepciója felülvizsgálatra szorul, ugyanis az Unió is megrótta 
emiatt Németországot. A területet lefedő regionalizáció nézőpontjából politikai kon-
szenzus született arra vonatkozóan, hogy néhány célzott metropoliszrégió területileg 
diszkriminatív fejlesztése nem szolgálja az ország versenyképességét (Stiens 2004). 

Míg az elmúlt időszakban az ún. nagyrégiók kialakítása térgazdaságilag volt tá-
mogatott Németországban, addig a policentrikus fejlődést fölvállaló szcenárió értel-
mében az állam a területfejlesztést többé-kevésbé leadja regionális szintre, illetve az 
önkormányzati kooperációk szintjére. A decentralizáció lényege ebben az értelemben, 
hogy az állam a területrendezési és fejlesztéspolitikai eszközöket és tevékenységeket 
visszafogja szövetségi és tartományi szinten azért, hogy egyrészt csökkentse a köz-
ponti kiadásokat, másrészt, hogy privát szereplőket és vállalkozásokat vonjon be a 
maga tehermentesítése érdekében. A régiók önállóságának jelszava alatt azonban e 
decentralizációs folyamat ismét a területi különbségek növekedéséhez vezethet. 

 



TÉT XX. évf. 2006  4 Nemzetállami várospolitikák és az ... 37 
 

A központi helyek elméletének adaptációja a keleti tartományokban 

Németországban a központi helyek elméletének alkalmazását értelemszerűen ki-
terjesztették az új tartományokra is, hiszen annak célja a kiegyensúlyozott életkö-
rülmények biztosítása az állam minden térségében. A demográfiai helyzetben, a 
társadalomban és a kereskedelemben bekövetkezett strukturális változások ellenére 
a központi helyek elméletéhez ragaszkodnak a német területi tervezők. 

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a központi-hely koncepció semmi esetre 
sem azonosítható a centralizációval. A használata magyarázható azzal az egyszerű 
jelenséggel, hogy az irányítási eszközök lehetőségei korlátozottak és a pénzügyi 
eszközök végesek, ami megkívánja kiválasztott dinamikus centrumokban való föl-
használásukat. Vagyis olyan települési elemek fejlesztését célozza, melyek növeke-
dési dinamikát és önfejlődést mutatnak, s amelyek környezetük irányában impulzu-
sokat tudnak leadni. Ma már a központi helyektől nem csupán az ellátó funkciót 
követelik meg, hanem a fejlesztési funkciót is, mint olyan potenciált, mely a központi 
helyeket és azok környékét erősíti. A keleti tartományokban a központi helyek tekinte-
tében létezik két fejlesztési súlypont, egyrészt az alapfokú centrumokban az infra-
strukturális kiépítettség standardjának és a fejlesztési funkciónak a biztosítása és kar-
bantartása, másrészt a felső- és középfokú központok telephelyi vonzerejének növelése 
magas értéket képviselő letelepülést és ellátást garantáló szolgáltatások útján.  

A német területi tervezők szerint a hozzáférhetőség szemszögéből a döntéseknek 
a központi helyeket kell szem előtt tartaniuk, egyfelől a követhetőség, másfelől az 
egységes kritériumokra támaszkodás érdekében. Tehát a szolgáltatások és intézmé-
nyek meghatározott koncentrációja a központi helyeken és megfelelő elérhetőségük 
biztosítása jelenti azt a lényegi föltevést, aminek segítségével a vidéki térségek 
számára is garantálható az ellátás (Bergfeld 2000). 

Hollandia és az ESDP változó viszonya 

Hollandia a kezdetektől részt vesz az európai integrációs folyamatban, miközben 
erről az országról azt tartják, hogy talán a legkifinomultabb a területi tervezési 
rendszere Európában. Hollandiának nyitott gazdasága van és kedvezményezettje az 
Északnyugat-Európa természetes kapuja pozíciónak. A holland területi tervezők 
pedig az elmúlt évtizedben főszerepet játszottak Európa tervezési agendájának 
vitájában, s a helyi és regionális kormányzatok lelkes résztvevői a határon átnyúló 
és transznacionális együttműködések uniós programjainak a területi tervezés terüle-
tén. Jogosan merül fel a kérdés, miként viszonyul e magatartás a nemzeti területi 
tervezési politikához? A holland nemzeti tervezés milyen mértékben befolyásolt a 
nemzetközi szinten bekövetkező változásoktól, illetve az aktuális kérdés az, hogy 
miért tért vissza az utóbbi időben a hazai tervezési feladatokhoz. Évekkel ezelőtt 
ugyanis úgy nézett ki, hogy a holland nemzeti tervezési rendszert az európai dimen-
zió kezdi meghatározni. 
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Mielőtt 2002-ben a parlament megtárgyalhatta volna az 5. policy dokumentumot, 
a kormánykoalíció megbukott. Jelenleg létezik egy új területi tervezési memoran-
dum, melynek elnevezése Nemzeti Területi Stratégia, amelyet már a jelenleg hatal-
mon lévő kormány készített elő. E dokumentum alcíme igen beszédes: Tér kialakí-
tása a fejlődés számára. Egyike az új politika legfőbb célkitűzéseinek a városfejlő-
dés korlátozásainak könnyítése, amelyeket még az előző kormány rendelt el a vidék 
védelmében. Célja a gazdaságnak lökést adni, aminek érdekében a gazdasági növe-
kedés területi akadályait el kell hárítani. Fő iránya ennek a fejlődésnek, hogy a 
jövőbeli urbanizáció helyének meghatározása az új stratégia tárgya: hol történjenek 
az építkezések, milyen limitációk fogadhatók el, mely helyeken (Zonneveld 2005). 

Az említett kormányváltásig az EU-n belül Hollandia erős támogatója volt a nem-
zetek fölötti területi tervezés kialakításának, aminek érdekében erőfeszítéseket tett 
az Európai Bizottság és más országok meggyőzésére. Tehát az EU-nak bizonyos 
szerepet kapnia kell a területi fejlődés és governance ügyeiben. Végeredményben a 
Holland Nemzeti Területi Tervezési Ügynökség erőfeszítései elérték egy európai 
agenda elfogadását. Egyébiránt a nyolcvanas évektől kezdődően a Területi Tervezési 
Ügynökség tervezői a nemzeti területi politikát is kifelé tekintve fogalmazták meg, 
miközben intenzíven kooperáltak a szomszédos országok tervezőivel az európai 
területfejlesztési politika formálása érdekében. Lényegileg ennek eredményeként 
született meg 1999-ben az ESDP. Természetesen annak keretei között a holland 
szakemberek érdeklődése mindenekelőtt az északi-tengeri régió felé fordult, ami 
Dániával, Németországgal, Franciaországgal, Belgiummal és Nagy-Britanniával 
való együttműködést feltételezett.  

Érdekes fejleménynek tekinthető, hogy az ESDP megszületése után Hollandiában 
olyan elképzelések láttak napvilágot, hogy az 5. nemzeti tervezési memorandum 
térben már kategórikusan nemzetközi legyen, mivel a negyedik memorandum a nem-
zetközi környezetet még csak illeszkedésében használta, illetve vette figyelembe. 
Időközben azonban kormányváltás történt, amivel a governance egy új filozófiája 
került bevezetésre, amely lényegesen kisebb szerepet ad a nemzeti kormánynak és 
számottevően nagyobbat a provinciáknak és a helyhatóságoknak. A kormány 2004 
tavaszán kiadta a területi tervezésről szóló új policy dokumentumát, a Nemzeti Terü-
leti Stratégiát. Azonban kiderült, hogy nem csupán a filozófia változott, hanem a 
politika céljai és tartalma is. A Stratégia bevezetőjében a kormány a továbbiakban 
nem erőlteti, hogy a provinciák és a helyi önkormányzatok nagyon szigorúak le-
gyenek a területhasználat (zónák) szabályozásában abban az értelemben, hogy hol 
megengedett lakóházak és új ipari létesítmények építése, minek következtében 
feloldotta a városok és falvak körüli piros határvonal ideáját. Ez nem azt jelenti, 
hogy a koncentrált urbanizáció hagyományos célja elavult lenne, viszont a helyi és 
provinciális kormányzatoknak fokozottan követniük kell a szociális megfontoláso-
kat, illetve több mérlegelési hatalommal fognak rendelkezni a jövőben.  

Ily módon megállapítható, hogy meglehetősen nagy szakadék tapasztalható aközött, 
amit a holland miniszterek és hivatalnokok európai szinten megcéloztak és a hatá-
lyos nemzeti területi tervezési agenda között. A jelenleg érvényes Nemzeti Területi 
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Stratégiát – a területi tervezési miniszter helyett – négy minisztérium készítette elő, 
ami a politikai integráció magasabb fokára utal. Összehasonlítva tehát a 4. tervezési 
memorandummal e stratégia: limitált számú város versenyképessége növelésének 
hangsúlyozása helyett több figyelmet fordít a régiókra és a városhálózatra, elfogadva 
a regionalizációnak a városokra és a gazdaságra gyakorolt hatását. A külvilágra 
vonatkozó vízió, ismét mint a verseny keretfeltétele fogalmazódik meg. Nincs többé 
utalás közös tervezési agendára a Hollandiával szomszédos államokkal és régiók-
kal. Vagyis nincs említés az Európai Unióról és annak politikáját meghatározó 
stratégiáról. Valamennyi térkép befelé tekintő, s a nemzeti területi tervezési agenda 
európaizálásának értelmében az új stratégia világosan jelzi a visszalépést. Kritikai 
hangok rámutatnak arra is, hogy amíg a holland területi tervezést egy város-vidék 
doktrínával lehet jellemezni, s amíg elfogultan az ország zöld szívének (Green 
Heart) megóvásával van elfoglalva, addig kevés tere lesz a transznacionális európai 
tervezési ügyekkel való foglalkozásnak (Zonneveld 2005). 

Ami a policentrikus koncepció gyakorlati alkalmazását illeti, Hollandiában a 
policentrizmus számára kiválasztottak és elemeztek egy mintarégiót, amelyben  
a nemzeti és nemzetközi funkciók különböző városok között föl vannak osztva: 
Amszterdam (főváros és politikai, pénzügyi, kulturális centrum), Hága (kormány-
székhely) és Rotterdam (a legjelentősebb európai kikötőváros) együttesen alkotják a 
„Randstad” nevű városrégiót. Globális szempontból London és Párizs után ez a har-
madik legjelentősebb metropolisza Európának. Egyébként „Randstad” policentrikus 
struktúráját a holland kormány támogatásban részesíti, mivel számára létfontosságú, 
hogy a nemzetközi városversenyben vonzó legyen. Ennek az is az oka, hogy a 
policentrizmus megvalósítása és igazgatása sokkalta nehezebbnek tűnik, mintha 
monocentrizmusról lenne szó. A szakemberek valószínűsítik, hogy egy létrejött 
policentrikus struktúra önmagától hosszú távon nem maradna fenn, ahhoz ugyanis 
ismételten meghatározott intézkedések megtétele szükséges a policentrizmus értelmé-
ben (Schindegger–Tatzberger 2002). 

Ausztria reflexiói a policentrizmus koncepcióra 

Az osztrák szakemberek álláspontja szerint Ausztria reflexiójának kiindulópontja, 
hogy az EU-hoz 2004-ben csatlakozott tizek közül a szomszédos országokkal való 
teljes integrációra lehet fölkészülni a következő évtizedekben, ami a területi viszo-
nyok megítélésétől és kezelésétől a határon átnyúló, illetve határ nélküli nézőpontot 
követeli meg. Ugyanis policentrikus területi fejlődés tekintetében Ausztria adottsá-
gaiból kiindulva a térképek világossá teszik, hogy a policentrikus konstelláció ki-
alakítása majdhogynem kizárólag határon átnyúló jelleggel képzelhető el. 

Amennyiben nemzeti vagy regionális szinten úgy tekintünk Ausztriára, mint egy a 
szomszéd államoktól elválasztott szigetre, akkor területi struktúrája inkább 
monocentrikus karakterű, semmint policentrikus. Mindössze Felső-Ausztria és 
Karinthia centrumterülete mutat némi többpólusú jelleget a tartományi székhelyüket 
illetően. Az egyetlen tételszerűen policentrikus struktúra a vorarlbergi Rajna-
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völgyben fedezhető fel. Az európai államok városodottsági fokára elvégzett össze-
hasonlítás bizonyította Ausztria településstruktúrájának alacsony urbanizáltságát. 
Vagyis nemzetközi viszonylatban az osztrák városok megoszlási mintája kifejezet-
ten monocentrikusnak nevezhető, amennyiben az országot szigetként fogjuk föl. Ha 
a városokat területi szempontból és a határok figyelmen kívül hagyása mellett vizs-
gáljuk, úgy Bécs térségében különösképp fölfedezhetők a policentrikus fejlődés 
jegyei, ami egy intra-regionális mintamodellt képez le. Hasonló sűrűsödési pontként 
csak a Klagenfurt–Villach- és a Linz–Wels–Steyr-térség értelmezhető, mint amely-
ről a policentikus fejlődés nézőpontjából gondolkodni lehet. Ehhez kapcsolódóan az 
osztrák szakemberek hangsúlyozzák, hogy a fejlődés ebben az esetben a koncep-
cionálisan megalapozott és stratégiailag érvényesített irányítását jelenti az érintett 
városfejlődés funkcionális szegmensének, nem pedig a városoknak átengedett ön-
fejlődést a „laissez faire” értelmében (Schindegger–Tatzberger 2002). 

Noha Ausztriában a policentrizmus korábban nem képezett vitatémát, mégis vol-
tak osztrák példák a decentralizációs megközelítésre, amelyek akár a policentrikus 
idea gyakorlatba átültetéseként is fölfoghatók. Ez volt „A keleti régió településpoli-
tikai koncepciója – Koncepció egy decentralizációs stratégiára Bécs környékén”, 
valamint a „Településfejlesztés és a vállalati telephelyek a salzburgi központi tér-
ségben” c. szakprogram. A keleti régióban 1993-ban egy decentralizációs stratégiát 
helyeztek előtérbe, melynek a városkörnyék szuburbanizációjának szcenáriójától 
kellett a tartományi székhelyváros urbanizációja szcenárióig eljutnia. Bécs vonzás-
körzetében tehát a decentralizáció szempontjából szóba jövő fejlődési centrumokat 
elemzéssel azonosították be. A decentralizált koncentráció koncepcióját alkalmazva 
a régió ma már figyelemre méltó telephelyi adottságait a tömegközlekedésre építette 
föl, mely nagyobb mértékű népességnövekedés és területigény jelentkezése esetén 
megoldást tud kínálni a szuburbanizáció folytatódásának irányítására. 

A Salzburgi tartományi fejlesztési program a decentralizált koncentráció és a tele-
pülésfejlesztés jegyében született meg. Salzburg város környékén bizonyos regionális 
centrumok célzott támogatását vették tervbe, annak érdekében, hogy azok a még 
meglévő zöld gyűrűkről, illetve a peremterületekről a kiköltözési nyomást átvegyék. 
A Salzburgi központi térségnek a fejlesztési programból merített strukturális mo-
dellje további következményekkel jár. A háromszintű modell (a központi helyek A, 
B és C típusára épít) lényegileg annak az alapelvnek a realizálását jelenti, miszerint 
a településnövekedést megfelelő fejlesztési pólusokba kell koncentrálni abból a 
célból, hogy a fennálló központi helyeket a rendelkezésre álló infrastruktúrával – a 
vonalas helyközi közlekedési tengelyek révén – a tágabb térség fejlődésében külö-
nösképpen előnyben részesítsék. Ebben a rendszerben a regionális központok ren-
delkeznek a legmagasabb színvonalú ellátással és telephelyi javakkal, amelyeket 
funkciójukban meg kell erősíteni, illetve szolgáltatási kínálatukat ki kell építeni, 
továbbá a jövőbeli lakásépítési tevékenység súlypontjaiként a lakásszám-
növekedést föl kell fogniuk. 
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Ausztriában a policentrizmus fogalma alatt funkciómegosztást érvényesítenek a 
városok között. Az ún. regionális centrumok birtokolják a legmagasabb színvonalú 
ellátó- és telephely-képességet. A regionális mellékcentrumok azokat a települése-
ket jelentik, melyeket magas szintű ellátási és telephelyi minőség, továbbá kielégítő 
építési terület és annak bővítési potenciálja jellemez, s ahol a településfejlesztés 
öndinamikájának messzemenően teret kell engedni. Az ún. kiegészítő települések 
azok a regionális centrumokkal határos települések, melyek a központtal szerves 
együttélésre vagy legalább egy ilyesfajta funkcionális szimbiózisra törekszenek. Az 
utóbbi településeken az adott telephelyi minőségen alapuló önfejlődési dinamika 
megengedett. Minden további település, tekintettel településszerkezetére, a meg-
növekedett lakásépítési tevékenység számára kevésbé alkalmas, minek következté-
ben a település fejlesztését a saját igényeikre kell korlátoznia.  

A policentrikus koncepció Ausztria esetében nyilvánvalóvá teszi, hogy a következő 
évtizedben várható integráció megkívánja a területiségnek a határokon átívelő, 
illetve határ nélküli szemléletét. Vagyis a policentrikus konstelláció Ausztria eseté-
ben szinte csakis határokon átívelő módon értelmezhető. A városok megoszlása 
Ausztriában évtizedeken keresztül stabil volt, s a lakónépesség mobilitása sem 
idézett elő lényeges változásokat a településhálózat strukturális szerkezetében. 
Mégis az Osztrák Szövetségi Kancellária számára készített szakértői anyag arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy feltétlenül szükség van a jelenlegi város-, illetve 
településstruktúrának az európai jövőképre tekintettel való felülvizsgálatára, mivel 
a Strukturális Alapok új orientációját megalapozó dialógusba csak annak révén 
lehet bekapcsolódni (Schindegger–Tatzberger 2002). 

Végső soron úgy vélik, hogy a policentrizmus jövőképe nem más, mint egy régi 
idea számára kialakított új szókép. Ennek ellenére a lehetséges fejlődési irányokra 
vonatkozó forgatókönyveket föltétlenül vita tárgyává szükséges tenni. Egyébként az 
osztrák városrégiókon belüli, a többközpontú jövőképnek megfelelő fejlesztés nem 
csupán a települési területek iránti kereslet decentralizált irányítását fogná át, hanem 
kiindulópontja lenne a magas hierarchiaszintű magán- és közintézmények decentrali-
zációjának. Ennek megvalósítása többirányú együttműködést föltételezne az érintett 
városok önkormányzatai és a regionális tervezési hivatalok között, s igényelné az 
illeszkedő infrastruktúra kiépítését a régiók közlekedési feltárása érdekében. Az el-
képzelések egyik magyarázata, hogy a szomszédos ország meg van győződve arról, 
hogy az új területi jövőkép alkalmazásával – jobban, mint eddig –, befolyásolható 
lenne a vállalatok, a magánháztartások és a hivatalok telephelyi magatartása. 

Új technikák a városi vonzáskörzetek kezelésére Franciaországban 

Franciaország történetileg a központosított állammodell szerint fölépített, azonban 
már az 1960-as években megjelent egyfajta provokálása a policentrizmusnak a 
„Párizs és a francia sivatag” kifejezéssel. A második fázis, amikor a policentrizmus 
szerephez jutott, 1982-ben kezdődött, a dencentralizációs reform útjára bocsátásá-
val. A reform révén a városok és régiók nagyobb döntési kompetenciához jutottak. 
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Természetesen az EU területi fejlődése és annak jövője további vitákat gerjesztett a 
policentrizmusról (Schindegger–Tatzberger 2002). 

Vita van a policentrizmus értelmezése körül is, hiszen annak fogalma igen tág és 
különböző szinteken értelmeződik. Ezzel együtt a többközpontúság és a decentralizá-
ció, mint a városkoncentráció egyetlen alternatívája jön szóba, amelynek vonatkozá-
sában a közlekedési hálózat formája kulcsszerepet játszik. A policentrizmus megvaló-
sításához leginkább a regionális szint mutatkozik alkalmasnak, mivel az ágazati poli-
tikák és a horizontális koordináció hozzájárulása ott tehetnek jelentőségre szert. 

A területi decentralizáció és az új francia várospolitika kezdete 

Az 1982-ben útjára indított francia decentralizációs reformnak általában a közigaz-
gatás átstrukturálására vonatkozó jellemzői szoktak a szakma érdeklődésének közép-
pontjába kerülni, s kevéssé kap figyelmet a reformnak a francia területi tervezési 
rendszerre gyakorolt hatása, amivel összefüggésben az állam új hatáskörökkel ruházta 
fel a területi köztestületeket, különféle tervezési jogosítványokat telepített a régiókhoz 
és a települési önkormányzatokhoz. A tervezési kompetenciák a decentralizált állami 
irányítás kulcsfontosságú eszközeivé váltak, melyeken keresztül a decentralizáció 
hatékonysága – többek között – biztosíthatóvá vált (Somlyódyné Pfeil 2005). 

A francia decentralizációs reform bevezetése óta a tapasztalatok összegyűjtésére 
megfelelő idő állt rendelkezésre. A francia törvényhozó az utóbbiak birtokában, 
1999-ben arra a megállapításra jutott, hogy a közigazgatás széttöredezettsége már 
nem felel meg a társadalmi fejlődés támasztotta követelményeknek. Ezért egy újabb 
reformhullám jegyében három jelentős törvény megalkotására határozta el magát, 
úgy, mint a települések közösségeiről szóló, a területrendezésre és a területek fenn-
tartható fejlesztésére vonatkozó, valamint a városok szolidaritásáról és megújításá-
ról szóló törvény kibocsátására. Az utóbbi törvény alapjaiban módosítja a városter-
vezés eszköztárát és a városok tekintetében komplex szemléletet közvetít. A jog-
alkotót az a fölismerés vezette, hogy a francia települési intézményrendszer fejlődését 
alapjaiban meghatározza a települések közötti együttműködés dinamizmusa, tehát 
elkerülhetetlen az állam és az önkormányzatok kapcsolatrendszerének újrafogalma-
zása (Dubois-Maury 2001). A városok szolidaritásáról szóló törvény globális szem-
léletet követel meg a városoktól, mivel tervezési és fejlesztési szempontból a várost 
egységben kezeli vonzáskörzete egészével, sőt elvárja tőle a fenntartható fejlődés 
elvének érvényesítését. 

Abból a helyzetből kiindulva, hogy az ezredfordulón a tizenötök Európai Uniójá-
ban Franciaország rendelkezett a helyi önkormányzatok több mint felével, miköz-
ben a városok és városi térségek gyors átalakulási folyamaton mentek keresztül, a 
Parlament kibocsátotta a települések közötti együttműködést erősítő és egyszerűsítő 
törvényt. Ennek alapelve a városi és vidéki térségek egészének összehangolt fejlesztése, 
mely egy új várospolitika kezdő hangjait adta meg. Az interkommunális kooperáció-
nak noha nagy hagyományai voltak addig is, e törvény vállalta fel a mintegy húsz év 
alatt kialakult együttműködési struktúrák felülvizsgálatát és egyszerűsítését.  
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Ennek lényege, hogy a településhálózat demográfiai és területi sajátosságaira ala-
pozva a települések földrajzilag összefüggő és koherens halmazaiból ún. közössége-
ket intézményesített, melyeknek három típusa különböztethető meg: 

– a nagyvárost övező települések közössége – olyan összefüggő, urbanizált 
településegyüttes, amelynek legalább félmillió lakosa van; 

– az agglomerálódott települések közössége – összefüggő, úgyszintén urbanizált 
településegyüttes, amely legalább ötvenezer lakossal rendelkezik és egy vagy 
több tizenötezer főt meghaladó népességszámú település körül helyezkedik el; 

– a kis- és közepes méretű települések városi közössége – összefüggő folyamatos 
beépítettségű urbanizált övezet, amelyhez legkevesebb 3500 és legfeljebb  
ötvenezer fős lakosság tartozik. 

Franciaországban a jövő várospolitikájának központi fogalma a koherencia, ami 
magában foglalja egyfelől az összehangolt térségfejlesztési koncepció és a külön-
böző ágazati fejlesztési dokumentumok (közlekedés-, kereskedelem- és lakásfej-
lesztés) kötelezően megteremtendő kapcsolatát és kompatibilitását, továbbá a tele-
pülésközi szint kiemelt kezelését, ami a korábbi évtizedek során már kiformálódott 
horizontális együttműködésekre épít. Például a települési lakásépítési terv kidolgo-
zása az önkormányzatok közötti együttműködési közösségek feladata, aminek célja 
a szociális sokszínűség megteremtése a városrégió szintjén. A terv megvalósítására 
is felhatalmazásuk van a városoknak, amely célból létrehozhatnak városfejlesztési 
vegyes tulajdonú társaságokat vagy akár városrendezési és építési közhivatalokat is. 

A francia állam saját intézményrendszere megerősítéseképpen önálló Városügyi 
Minisztériumot alapított, mely fontos szerephez jutott a 2000 és 2006 közötti idő-
szakra meghirdetett várospolitika végrehajtásában. E várospolitikának igen figye-
lemre méltóak az alapelvei, melyek egy differenciált és koncentrált, megvalósítás-
orientált politikára utalnak. Ráadásul törekszik a döntési folyamatok demokratizálá-
sára is (Écrement 2001). 

Az újabb reformokig vezető folyamat hátterében látni kell a meglehetősen soksze-
replős és sokszintű igazgatási rendszer egyszerűsítésének, valamint a városi terek 
fejlődése kézbentartásának határozott szándékát. E várospolitika a hozzákapcsolódó 
tervezési és finanszírozási rendszerrel válik teljessé, amikor a Városügyi Miniszté-
rium a városokkal kötött állami szerződések keretei között az ágazati minisztériumok 
beruházásait is koordinálja a települési közösségekben felállított tervek megvalósí-
tása céljából. Mint arra fentebb rámutatni igyekeztünk, az együttműködés-tervezés-
programozás-finanszírozás eszközrendszer gyökerei már az 1982-es decentralizá-
ciós reform során egyértelműen megjelentek, melyek mára egységes várospolitikává 
kovácsolódtak össze Franciaországban. 

A hosszú távú területi fejlődés francia szemléleti alapjai 

Az ezredforduló után a jövőkutatás egyik termékeként állt elő az a négy forgató-
könyv, amely Franciaország hosszú távú területi tervét jelenti 2020-ig előretekintve. 
A francia kormány adott megbízást a DATAR (Területrendezési és Regionális  
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Fejlesztési Delegáció) számára, hogy készítse el a szcenáriókat a kívánatos jövőről. 
Lényegében a DATAR feladata nem a területi terezési folyamat helyettesítésére 
vonatkozott, hanem annak figyelemmel kísérésére és viták gerjesztésére, annak 
érdekében, hogy a tervezés és fejlesztés sarokköveit, a célirányos kezelési módokat 
dolgozza ki a politika számára. A négy forgatókönyv két ellentétpárra épül, melyek 
egyidejűleg hatnak, és a lehetőségek fesztávját beszűkítik: egyfelől a globális-
lokális között létező feszültségről van szó, másfelől arról az ellentétről, mely a 
hagyományos jakobinus és girondista felfogás szervezeti és politikai reagálása 
között feszül. Az első dichotómia a gazdaság jelen helyzetét képezi le, míg a máso-
dik a francia forradalom gyökeréig hatol. A jakobinus-girondista páros lényegében 
a lokális-globális ellentétpárra adott politikai válasz, mely messzemenően meghatá-
rozza a területi tervezés és a kapcsolódó intézmények képét. A neojakobinus vízió a 
3. szcenárióban, mint a „megújított centralizmus” jelenik meg, melyet egy szigorú 
központi állam által megszabott hierarchia jellemez, egyúttal lekapcsolódást és 
visszahúzódás testesít meg a nemzeti területre. Ezzel szemben a neogirondista  
jövőkép a 4. forgatókönyvben a „hálózatos policentrizmusként” kerül előterjesztésre, 
mely a térnek és az intézményeknek hálózatos koncepcióját föltételezi, ami Európa 
felé való nyitással és a politikai akaratok újrastrukturálásával párosul. A forgató-
könyveket tehát e kettős paradoxon határozza meg, melyek közül a jakobinus-
girondista ellentét választási lehetőséget biztosít és kötelezettségvállaláson alapszik, 
míg a globális-lokális páros átalakítja a társadalmi szerkezeteket. 

A négy fölvázolt forgatókönyv közül a DATAR a policentrikus Franciaország föl-
építését tartja kívánatosnak egy policentrikus Európában. Ennek indoka, hogy e 
forgatókönyv tudná leginkább szolgálni és egymással összekapcsolni a fönntartható 
fejlődés három követelményét: a szolidaritást és a társadalmi kohéziót, a gazdasági 
versenyképességet, valamint a környezeti egyensúlyt. A policentrikus koncepció a 
hatékony területi dinamikára épül, következésképpen helyi és nemzeti szinten egy-
aránt változásokat fog eredményezni, ami a területi tervezéstől a feladatok növekvő 
komplexitását kívánja meg. E forgatókönyv természetszerűen reagál az EU-nak a 
policenrikus Európára vonatkozó elképzelésére, amely az ESDP-ben fogalmazódott 
meg. S végső soron a franciák számára visszacsatolást jelent, azokhoz a reformok-
hoz, amik életre hívták a „pay”–ek intézményében és az agglomerációkban megtes-
tesülő önkormányzati együttműködéseket, melyeket a polgári társadalom megújítá-
saként fognak föl, minthogy az állampolgároknak is mind szélesebb körű részvételt 
biztosítanak. Egy állami reform megkerülhetetlen, annak érdekében, hogy a 
globalizációt befolyásolni lehessen – vélik a franciák. Ugyanis a szolgáltatások 
területén bekövetkezett nyitás és a globalizáció együttesen megkérdőjelezik a helyi 
szintű közszolgáltatási területek funkcióját. A közszféra modernizációja megköve-
teli, hogy a civil társadalmat bevonják a fejlesztési projektek kidolgozásába és 
megvalósításába (Guigou–Peyrony 2004). 

A területi kohézió követelménye lényegi célját adja a területfejlesztési politikának 
és területi tervezésnek, s a franciák úgy tekintenek a régióra, mint amely területi 
egység szolgáltatni tudja a különféle strukturális szintek közötti hálózatok létrejöttét 
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és a szolidaritást. Végső soron egy, a centrum-periféria modellel ellentétes új elvet 
támogat a modernizáció: a kis- és közepes méretű városoknak – melyek a francia 
településhálózatot legfőképpen jellemzik – vezető szerepet szánnak ebben a keret-
ben. Az új közpolitikáknak pedig feladatuk lesz, hogy figyelembe vegyék a városok 
különböző profilját és specializációját, amikor beavatkozási területeket és pólusokat 
határoznak meg, melyekből a fönnmaradó területeket ki kell szolgálni. 

A nagytérségi átstrukturálódás egyik szembetűnő jegye, hogy a francia regionális 
metropoliszok és középvárosok együttműködnek és interregionális városhálózatokat 
alkotnak, s ezeknek a régióközi egységeknek a fejlődési dinamikája egyértelműen 
tapintható. E fejlődési irány már a központi közigazgatás működésére is kihatott, 
ugyanis a DATAR által 1998-ban lefolytatott felmérés azt mutatta, hogy 88 vizsgált 
igazgatási egység közül 33 szerv tevékenységét már régióközi funkciómegosztás-
ban szervezte meg. Így a DATAR elhatározta, hogy létrehoz egy interregionális 
szervezetrendszert, mely hat egységet tartalmazna, s valamennyi alapstruktúráját 
egy-egy városhálózat képezné. 

Lényegüket tekintve policentrikus városhálózatokról van szó, hat nagy településhá-
lózati egységről, mivel a DATAR álláspontja szerint Franciaországnak a pólusait 
növelnie kell, és sokoldalúbbá kell tennie őket, annak érdekében, hogy a globális 
gazdaság kapuiként szolgálhassanak. Tehát, amikor interregionális érdekekről és 
kontextusról gondolkodnak a franciák, akkor e cél elérése a nagy településegyüttese-
ken keresztül történik: a stratégia kialakításánál nem tesznek különbséget városi, vidéki 
és természeti területek között. A rendszer kizárólag e településegyütteseket erősíti. 

Ezen adottságok következtében a policentrikusság forgatókönyvbeli célját a köz-
politikák nyilvánvalóan megfelelő variációk menték tudják majd megvalósítani. 
Vagyis elvek érvényesítéséről és nem egy egységes fejlődési modell keresztül-
viteléről van szó, ami megengedi a pólusok nagyságrendbeli, sűrűségbeli és funkcio-
nális heterogenitását (Guigou–Peyrony 2004).  

Összegzés helyett 

Mind gyakrabban hangzik el a kelet-közép-európai térség európai uniós tagálla-
mairól, hogy nem rendelkeznek sem nemzeti várospolitikával, sem pedig az urbá-
nus tereket integráló politikával. Holott a városi terek valójában nem konfliktust 
vagy akadályokat jelentenek, hanem épp ellenkezőleg, lehetőségeket és hidakat 
nyitnak meg a fejlődés számára. Kétségtelen azonban, hogy a városfejlődés dimen-
ziói kitágultak, s egyre kevésbé a nemzeti városhierarchiában kell elhelyeznünk a 
városokat, de mindinkább egy kitágult gazdasági térben, és legalább európai kon-
textusban mérendő helyük és szerepük. Minthogy a városok még mindig kritikus 
helyei az identitásnak, a cselekvésnek és döntéshozásnak, s hasonlóképpen döntő 
fontosságúak a nemzeti gazdaságok számára (Parkinson 2005). 

Töredelmesen be kell vallani, hogy a fölsorakoztatott államok városfejlesztési  
politikájából, a többközpontú fejlesztés koncepciójával való kapcsolatából csak 
szilánkokat volt lehetséges felvillantani. Ez pedig legfeljebb arra alkalmas, hogy 
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ráirányítsa a hazai politikaformálók figyelmét a városhálózatokra, a városi vonzáskör-
zeti együttműködések intézményesítésének kérdéseire, esetleg egy új városfejlesztési 
stratégia megfogalmazásának sürgető igényére. A bemutatott várospolitikák egyik 
lényeges közös vonásaként tapintható ki az, ami Franciaországban a differenciált és 
koncentrációt kifejező politikában, Németországban és Ausztriában az ún. decentrali-
zált koncentrációban összegződik, de Hollandiában is a decentralizáció felé mutat. 

Nyilvánvalóan minden nemzet a maga számára másként értelmezi az elvet, de an-
nak alkalmazása kétségtelen összefüggést mutat az egyenértékű életkörülmények 
kiépítésével, az ellátó és szolgáltató intézmények elérhetőségének biztosításával a 
lakosság számára. A decentralizált koncentráció orientálja a városi, illetve nagyvá-
rosi terek fejlődését. Jelentheti az agglomerációk tehermentesítését a túlzott gazda-
sági és népességkoncentráció terhei alól, egy decentralizált terület- és település-
struktúra kialakításán keresztül (ARL 1999, 166). De jelenti a kisebb városoknak, 
mint fejlesztési és tervezési egységeknek vonzáskörzetükkel egységben történő 
kezelését, amikor a fejlődésért viselt felelősség áthelyeződik a kistelepülésekről az 
önkormányzatok közösségeire, vagyis vonzáskörzeti szintre (Dubois-Maury 2001). 
Tanulságos, hogy Franciaországban a policentrikus fölfogás kifejezetten szerepet 
játszott a központosított állam leépítésében, s a decentralizáció politikája abban is 
megnyilvánult, hogy a régiók és városok kompetenciáját kiszélesítették, ami a de-
centralizált koncentráció egy másik megközelítését nyújtotta. A formálódó magyar 
várospolitika számára pedig mind a koncentráció, mind pedig a decentralizált és 
differenciált kezelésmód figyelemre méltó szemléleti bázist közvetít. 

Jegyzet 

1 A tanulmány átdolgozott és kiegészített változata a „A policentrikus városfejlesztés megalapozása 
Magyarországon” c. kutatás számára készült szerzői elemzésnek. Megbízó: Országos Területfejlesztés i 
Hivatal. MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs. 2006. Témavezető: Faragó László. 

Irodalom 

2006/702/EC Council Decision of 6 October 2006 on Community strategic guidlines on cohesion. 
Official Journal of the European Union 2006. 10. 21. 

Adam, B. (1997) Städtenätze – ein Forschungsgegenstand und seine praktische Bedeutung. Informationen 
zur Raumentwicklung. 7. 1–5. o. 

Akademie für Raumforschung und Landesplanung (1999) Grundriß der Landes- und Regionalplanung. 
Hannover, Verlag der ARL. 

Bergfeld, A. (2000) Ausweiß von Vorranggebieten für Industrieansiedlungen. Raumforschung und 
Raumordnung 5. 139–149. o. 

Dammers, E. (2004) „Szene” – ein Quartett raumordnerischer Szenarien für die Niederlande. 
Informationen zur Raumentwicklung 1–2. 21–34. o. 

Dubois-Maury, J. (2001) A francia területpolitika aspektusai. Falu Város Régió. Város, lakás, közlekedés – 
Franciaországi tapasztalatok. Különszám. 49–61. o. 

Écrement, B. (2001) A kiegészítő eszközrendszer és a partnerkapcsolatok formái. Falu Város Régió. 
Város, lakás, közlekedés – Franciaországi tapasztalatok. Különszám. 63–83. o.  

Guigou, J-L.–Peyrony, J. (2004) Den Raum Frankreichs für 2020 planen. Vier Szenarien und ein Modell 
einer „wünschenswerten Zukunft”. Raumforschung und Raumordnung. 1–2. 1–20. o. Raumentwicklungs-
zenarien aus Nachbarstaaten. 



TÉT XX. évf. 2006  4 Nemzetállami várospolitikák és az ... 47 
 
Halender, E. (2006) Cohesion Policy and cities: preparing urban actions in future Struktural Funds programmes. 

Directorate General Regional Policy = www.gencat.net/regionsandcities/descarrage/ 
PLENARY_SESSION%20II/Elisabeth-Halender.pdf. (2006. december). 

Küpper, U. I.–Röllinghoff, S. (2005) Clustermanagement – Anforderungen an Städte und regionale 
Netzwerke. Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften 1. 60–93. o. 

Mehwald, L. (1997) Städtenetze – vom Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen zur Umsetzung. 
Informationen zur Raumentwicklung. 7. 473–479. o. 

Melzer, M. (1997) Schlüsselfragen einer zukunftsfähigen Standortpolitik mit Städtenetzen. Informationen 
zur Raumentwicklung. 7. 495–508. o. 

Niessler, R. (2006) The urban dimension in European Cohesion Policy 2000–2006. Directorate General 
Regional Policy Head of Unit Spain = www-deutscher-verband-org/seiten/urban-netzwerk/downloads/ 
2006-03-30_Niessler.pdf. (2006. december). 

Parkinson, M. (2005) Local Strategies in a Global Economy: Lessons from Competitive Cities. Local 
Development and Governance in Central, East and South-East Europe. OECD LEED Centre for Loca l 
Development, Trento (International Conference, 6–8. June 2005). 

Schindegger, F.–Tatzberger, G. (2002) Polyzentrismus ein europäisches Leitbild für die räumliche 
Entwicklung. Österreichisches Intstitut für Raumplanung, Wien. Megbízó: Bundeskanleramt, Abt. IV/4. 

Somlyódyné Pfeil E. (2003) Önkormányzati integráció és helyi közigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 
Studia Regionum. Budapest–Pécs. 

Somlyódyné Pfeil E. (2005) A városok az átalakuló közigazgatási rendszerekben és a területi politikában 
(Nemzetközi kitekintés). Magyar Közigazgatás. 4. 193–203. o. 

Somlyódyné Pfeil E. (témavezető) (2006) A pólus-programok irányításának, menedzselésének szervezet i 
összefüggései. Kutatási Zárótanulmány. Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. MTA RKK Dunántúli 
Tudományos Intézet, Pécs. 

Stiens, G. (2004) Aktuelle deutsche Raumentwicklungszenarien im Vergleich mit Szenarien aus 
benachbarten Staaten. Informationen zur Raumentwicklung 1–2. 77–106. o. 

Strubelt, W.–Gatzweiler, H-P.–Kaltenbrunner, R. (szerk.) (2000) Raumordnungsbericht 2000. Band 7. 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn. 

Zonnoveld, W. (2005) The Europeanization of Dutch National Spatial Planning: an Uphill Battle. DISP 4. 
4–15. o. 

CONCEPTION OF EU POLICENTRISM AND STATE CITY POLICIES 

EDIT SOMLYÓDYNÉ PFEIL  

In the national urban policies and the institutionalisation of the co-operation of urban areas 
and urban networks there has been a paradigm shift in the member states of the European 
Union. The framework for this is provided by the structural policy of the EU, as the  
spatial disequilibrium of the location of the cities is a factor setting back the strengthening of 
spatial cohesion. The changes in the urban policy highlighted in the article are related to  
the modernisation and the improvement of their efficiency of the administrative structure in the 
member states, on the one hand, and the constraint of economic development and  
the strengthening of the competitiveness of the cities, on the other hand. The main message 
of the analysis is that the suitable level for the implementation of the polycentric concept is 
the regional tier, both within the nation states and at an international level. The concept can 
be fully realised if the administrative principle of decentralisation is mixed with the principle 
of spatial concentration. Considering that Hungary has not defined an urban development  
strategy since the systemic change, in fact, there has not been a real urban policy in Hungary 
since then, the practice of other countries can serve as guidelines for the Hungarian decision-
makers for the planning and the development of the urban network, and for making the  
network more polycentric. 
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LEJTŐK ÉS CSÚSZDÁK, AVAGY A FOGLALKOZ-
TATÁSI ESÉLYEK TÉRBELI EGYENLŐTLENSÉGE 

AZ EZREDFORDULÓN 

(Slopes and Slides: Spatial Inequalities in Employment 
Opportunities at the Turn of the Millenium) 

BIHARI ZSUZSANNA – KOVÁCS KATALIN1 

Kulcsszavak: 

foglalkoztatás    munkanélküliség    területi szegregáció    integrált terek és perifériák    település-
kategóriák és kistérség típusok 

A tanulmány a kilencvenes években ható térformáló erőkkel és a nyomukban létrejövő tértípusokkal 
foglalkozik. Az első rész a népességnagyság és települési státusz (város vagy község) alapján képzett 
település-kategóriák társadalomszerkezetét, képzettségi és foglalkoztatási struktúráját tárgyalja. A 
második rész a kistérségi tipológiát állít fel, éspedig a kistérségi központok dinamizáló, térszervező ereje, 
foglalkoztatási képessége alapján. A szerzők azt a következtetést vonják le, hogy továbbra is a földrajzi 
helyzet, a magterületektől és dinamikus központoktól való távolság az, amely meghatározza az egyes 
téregységek integrált vagy periférikus jellegét, abszorpciós képességét, következésképpen foglalkoztatási 
kapacitásait. 

Bevezetés 

Tanulmányunkban arra vállalkoztunk, hogy elemezzük a rendszerváltozás óta 
markánsan megmutatkozó térbeli folyamatokat, a hangsúlyt ezúttal a foglalkoztatás 
kérdéskörére helyezve.2 Elemzéseink népességnagyság, illetve a 2004. januárjától 
érvényes statisztikai kistérségek szerint aggregált települési adatbázison alapulnak, 
így mind a falvak, azon belül is az aprófalvas térségek világában, mind pedig a 
dinamikus térségekben, főképpen a metropolisz övezetben és annak egyre távolabbra 
nyúló hatókörében megmutatkozó folyamatokat átfogják. Ha úgy tetszik, érintik 
azoknak a problémaköröknek meglehetősen széles spektrumát, amelyekkel Enyedi 
György pályafutása során behatóan foglalkozott.  

A magyar település-állomány bármelyik elemét vizsgálva, Enyedi választ keresett 
arra a kérdésre, hogy elemzésének tárgya mennyiben mutat rokonságot a világban 
zajló folyamatokkal, esetleg mennyiben képezi azoknak részét. Így van ez jelen ta-
nulmány témaköreit és az elemzésekből levont következtetéseket illetően is, amelyek 
jórészt igazolják Enyedi azon negyedszázada közzétett megállapításait, amelyeket a 
falvak jövőjével, illetve a térszerveződés várható alakulásával kapcsolatban meg-
fogalmazott. Itt elsősorban azon tételére gondolunk, hogy t.i. a falu és város közötti 
különbségek elmosódnak, alapvető különbség a dinamikusan fejlődő és a hanyatló 
falusias térségek, nem annyira falu és város között rajzolódik ki3.  
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Írásunk első fejezetében foglaltak, ahol a népességszám szerint képzett település-
kategóriák alapján vizsgáltuk a falvak társadalomszerkezetéről valló mutatószámo-
kat, látszólag ellentmondanak ennek, mert még mindig szoros összefüggést talál-
tunk a településnagyság és a helyi társadalmak összetétele, az ott élők képzettsége, 
jövedelmi viszonyai és foglalkoztathatósága/elhelyezkedési esélyei között. Vagyis a 
huszadik század utolsó évtizedének statisztikai adatai még mindig a városok és 
falvak között, sőt, a falvak különböző kategóriái között meghúzódó, mélyreható 
különbségeket látszanak bizonyítani az ott élők életkilátásai, karrier-lehetőségei stb. 
tekintetében. Az ellentmondás mégis látszólagos, mert eredményeink mögött a 
periférikus elhelyezkedésű kistelepüléseken élők helyzetének drámai méreteket öltő 
romlása munkál, amelyet nem tudtak kiegyensúlyozni azoknak a dinamikus térsé-
gekben elhelyezkedő, integrált aprófalvas térségeknek a kedvezőbb mutatói, ame-
lyek pedig éppen Enyedi megállapításainak igazságát támasztják alá.  

Tanulmányunk második része, amelyben kistérségi szinten vizsgáltuk a központi 
funkciókat betöltő települések hatókörét, integráló erejét és a foglalkoztatásban, 
népességnövekményben, korszerkezetben és más tényezőkben megmutatkozó di-
namizmust vagy éppen annak ellentettjét, a hanyatlást, azt találtuk, amit Enyedi 
György korabeli nyugat-európai és észak-amerikai minták alapján előre vetített. Azt 
ugyanis, hogy a települések földrajzi elhelyezkedése, a dinamikus központoktól mért 
távolsága, ill. a központok megközelíthetősége határozza meg az ott élők jelenlegi 
pozícióit és jövőbeli kilátásait.  

Korábbi empirikus vizsgálataink is megerősítették, hogy nem egyszerűen a 
(nagy)városi gazdaságok, város-együttesek gazdasági ereje indukálta a falvak hely-
zetét meghatározó térszervező folyamatokat, amelyek legalábbis hangsúly-
eltolódást idéztek elő a korábbiakhoz képest, s napjainkban nyugat-európai kottára 
formálják át a magyar településhálózatot4. A falut, mint a városi gazdaságok által 
integrált lakóhelyet és rekreációs színteret választók, továbbá a városból olcsóbb 
megélhetési lehetőségért falura menekülők költözései, összességében a településka-
tegóriák közötti új munkamegosztás legalább akkora szerepet játszott a pólusok for-
málódásában, a szuburb övezetek kialakulásában, egyrészt, és a hátrányos helyzetű 
társadalmi rétegek perifériákon történő tömörülésében, másrészt, mint a városok 
foglalkoztatási kapacitása.  

A falu új vagy új hangsúlyt kapó funkciói tehát – lakóhely, üdülőhely, a tájgondozás 
színtere – amelyek az évezred végére az Európai Unió vidékpolitikáját befolyásoló 
paradigmává izmosultak5, a rendszerváltozás után, markáns migrációs mozgást indu-
kálva, hazánkban is teret nyertek, amiként tanulmányunk azt több ponton illusztrálja. 
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A lejtőn: a térbeli folyamatok tükröződése és a foglalkoztatási esélyek 

eltérő településkategóriákban 

Amikor e szempont vizsgálata mellett döntöttünk, kérdésünk az volt, hogy vajon a 
rendszerváltás óta felerősödő folyamatok – v.ö. növekvő területi egyenlőtlenségek, 
a nagyvárosokból a falvak felé irányuló pozitív vándorlási egyenleg – mellett is 
fennmaradt-e a települési lejtő működésében tapasztalható, a megelőző mintegy 
négy évtizedre oly jellemző kíméletlen következetesség?6 Vajon manapság is biz-
tosra vehető-e, hogy nagyobb az esélye a foglalkoztatásra, a magasabb jövedelmek 
megszerzésére, a komfortosabb életvitel megteremtésére annak az állampolgárnak, 
aki népesebb községben él, mint annak, aki kisebben; a nagyobb város lakója hely-
zeti előnyt élvez-e kisvárosi polgártársával szemben; több eséllyel indul-e még ma 
is a városlakó a falusi honpolgárhoz képest? Nos, a feltett kérdésre a válaszunk: 
igen. Mert bár a változás jelei szórványosan érzékelhetőek, összességében nem 
mutatható ki áttörés a települési lejtő, a településnagyság perdöntő hatása tekinte-
tében. Hiába a nagymértékű lakóhelyi szuburbanizáció7 főként a metropolisz régióban 
és a regionális központok körül, vagy a nagyon is eltérő fejlődési irányok az aprófal-
vas régiók között, a népességnagyság alapján alkotott településkategóriák szerinti 
aggregátumokban ezeknek a tendenciáknak csupán halvány jelei mutatkoznak.   

Melyek tehát a „települési lejtő szabályszerű” működésének megnyilvánulásai? 
Az egyik első és legfontosabb sajátossága, hogy összességében folytatódik a kiste-
lepülések demográfiai eróziója, vagyis továbbra is a kisfalvakban a legkedvezőtle-
nebb a népesség korszerkezete, nagymértékű az elöregedés, a legkisebbekből még 
mindig többen vándorolnak el, mint ahányan érkeznek, és hiába pozitív a nagyob-
bacska falvak többségének vándorlási egyenlege, az elöregedés, az alacsony gyer-
mekszám a lakosság számának folyamatos csökkenését eredményezi. Ennek követ-
keztében nő a kistelepülések száma, a legkisebb törpefalvaké is, bár a bennük élők 
száma csökken. Pedig az itt adózók számának két százalékos emelkedéséből arra 
következtethetünk, hogy a beköltözők között többségben vannak a gazdaságilag 
aktív jövevények. Ezzel állhat összefüggésben, hogy bár a legkisebb településeken 
élő foglalkoztatottak átlagjövedelme a legalacsonyabb, a különbség ebben a tekin-
tetben nem nőtt, hanem valamelyest csökkent 1994 és 2001 között, a budapestiek 
adatait nem tartalmazó átlag 76,4%-ról 77,5%-ra (1. táblázat). 

Ez azt mutatja, hogy a mégoly markáns, új, illetve széttartó tendenciákat is el-
takarja a fősodor: a nagyobb falvak magas vándorlási nyeresége, az ebből következő 
népességgyarapodás, továbbá az adózók számában bekövetkező jelentős növek-
mény a városiak és a falusiak beköltözéseinek hatását egyaránt tükrözi; az ötezer 
fősnél népesebbekben kifejezetten felülreprezentáltak a városkörnyéki, rendre  
városi rangra áhítozó községek.  
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Ami azonban a tanulmány szempontjából központi jelentőségű témakört, a foglal-
koztatással kapcsolatos körülmények, illetve a foglalkoztatási képesség alakulását 
illeti, szemben a demográfiai és népmozgalmi adatokban megmutatkozó „szabály-
talanságokkal”, a települési lejtő a várakozásoknak megfelelő szigorúsággal műkö-
dik. Részletesebben: 
– Bár a legalacsonyabb szinten és jóval átlag alatt maradva, mégis a kistelepülé-

seken, az 500 főnél kisebb lakosságú falvakban nőtt egyedül a helyben foglal-
koztatási kapacitás 1990 és 2001 között (26%-ról 30%-ra a gazdaságilag aktív 
populáció arányában), valószínűsíthetően az önkormányzatok felállásának kö-
vetkeztében. A községek átlagában a foglalkoztatottak 41%-a talál helyben mun-
kát, a városokban élők mintegy 84%-a, míg a hierarchia csúcsán a fővárosiak 
96%-a dolgozhat lakóhelyén lévő munkahelyen.  

– A bejárók által betöltött munkahelyek aránya ugyan csökken felfelé haladva a 
települési lejtőn, de ez a csökkenés nem arányos a helyben foglalkoztatási ka-
pacitással: a városokban a munkahelyek negyedrészét töltik be bejárók (Buda-
pesten az ötödét), a falvak átlagában 30, a legkisebb településeken 38%-át. Ez 
főképpen a hierarchia alján elhelyezkedő települési körben következik a hely-
ben rendelkezésre álló munkaerő-kínálat és -kereslet diszkrepanciájából; az  
ingázási adatok elemzése alapján láthatóvá vált, hogy általában még egy köze-
pes nagyságú város sem képes minden kvalifikált munkakörbe helyi munkaerőt 
ültetni és fordítva, megtartani az összes magasan képzett szakembergárdáját. 
Ennek hatását sejtjük a központok közötti ingázás jelensége mögött.    

– Az ingázók száma azokban a településkategóriákban nőtt, értelemszerűen a 
nagyobb városokban, ahol egy évtizeddel korábban kifejezetten alacsony volt. 
Ez különösen jellemző a regionális és megyei hatókörű központokra, kevésbé 
Budapestre. A városhierarchia alján és a községi hierarchia tetején stabilizáló-
dott az ingázók száma, míg a kisebb lélekszámú községek kategóriáiban a  
„lejtő” szerint megszabott irányban és ütemben csökkent. Ennek, logikusan, ép-
pen a fordítottja igaz a foglalkoztatottakra jutó eltartottak és inaktívak számát, 
továbbá a foglalkoztatott nélküli háztartások arányát jelző mutatószámokra. Az 
elöregedés, a foglalkoztatottak „visszatorlódása”, ingázási lehetőségek és  
képességek hiányában fennálló „favakban rekedése” olvasható ki ezekből az 
adatokból. Ez helyenként – a válságövezetekben és a periférikus helyzetű, 
szegregálódó térségekben – drámai méreteket ölt, az aktív korú népesség ará-
nyában vett 70%-ot is meghaladó inaktivitáshoz vezet.8  

– Vagyis: a legkisebb népességű településkategóriában a legalacsonyabb a fog-
lalkoztatás szintje a 15–64 éves korosztályban, férfiak és nők esetében egy-
aránt, itt sikerült a legcsekélyebb mértékben csökkenteni a regisztrált munka-
nélküliek számát 1993, a csúcs, és 2002 között, ezért itt a legmagasabb a 
munkanélküliségi ráta. Különösen alacsony a női foglalkoztatás (37% a  
15–64 évesek arányában), míg a férfiak magasabb, 50%-os foglalkoztatási rá-
tájához magasabb munkanélküliségi ráta társul (13%).  
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S ha az okokra keresünk magyarázatot, azt mondhatjuk, hogy a kistelepülések 
zömének kedvezőtlen helyzetét a periférikus elhelyezkedés, a kis méretekből adódó 
kereslet- és kínálathiány; az erőforrásokkal, köztük a humán erőforrásokkal való 
szegényes ellátottság mellett a válságágazatok, mindenekelőtt a mezőgazdaság 
nagy súlya okozza, úgy a kiinduló helyzet, a kilencvenes évek, mint az ezredforduló 
vonatkozásában.  

Maradva az agrárium fontosságánál: ebben a tekintetben is majdnem kifogástala-
nul működik a települési lejtő: az 500 főnél kisebb településeken volt a legnagyobb, 
40%-os az ágazat foglalkoztatási kapacitása 1990-ben, és 2001-ben is az 
aprófalusiak dolgoztak a legnagyobb arányban ebben a szektorban, bár már csak 
15%-os mértékben, ám itt volt a legmagasabb az egyéni gazdaságok sűrűsége is 
2000-ben, az Általános Mezőgazdasági Összeírás időpontjában.9 A mezőgazdaság, 
azon belül a kistermelés másodlagos, de a családok megélhetése szempontjából 
mégis döntő szerepe tehát aligha vitatható.  

A csúszdán: gazdasági és társadalmi folyamatok 
lefelé délnek és keletnek 

Széleskörű egyetértés mutatkozik a szakirodalomban a területi egyenlőtlenségek 
növekedésének ténye, a gazdaságban és társadalomban ható polarizálódási tenden-
ciák súlyossága és mélyreható mivolta tekintetében.10 Eszerint a csúszda északról 
délnek és nyugatról keletnek tart, s irányváltás aligha várható. Vizsgálatunkban mi 
sem találtunk mást, a kelet–nyugati és az észak–déli, alapvetően a nagyrégiók kö-
zött fennálló tagoltság tényét csak megerősíteni tudjuk, a foglalkoztatás tényezőinek 
alakulását firtató szempontrendszerünk azonban néhány fontos részletre rávilágított, 
éspedig az alábbiakra: 
– A dinamikus központok, illetve ezek hatásainak egymásba érése esetén a  

dinamikus térségek foglalkoztatásra gyakorolt hatásának önmagukon túlmu-
tató, legalább mezo-térségi, de helyenként annál nagyobb földrajzi térben  
ható, túlzás nélkül állíthatóan rendkívüli fontossága. Ezt igazolja a 3. ábra: az 
átlagnál kedvezőbb foglalkoztatási szintű kistérségek elhelyezkedése mutatja, 
hogy Budapest, továbbá a Közép- és a nyugat-dunántúli régió dinamikus köz-
pontjainak foglalkoztatási kapacitása egy folytonos „aktív” (az átlagosnál 
magasabb gazdasági aktivitást mutató), az országhatár és a fő közlekedési 
tengelyek mentén „hiperaktív” régió megszületését tette lehetővé az észak-
nyugati ország-negyedben. A gazdasági dinamizmus térségi kisugárzása a 
foglalkoztatásban képes volt korrigálni a gazdasági átrendeződés következ-
ményeit, amely egyes kistérségekben a munkahelyek számának drasztikus 
visszaesésével járt az érintett régióban is. Az északnyugati ország-negyedtől 
kis megszakításokkal Szegedig kirajzolódó dinamikus övezet – főként a be-
települt transznacionális nagyvállalatok kapcsolatain keresztül – közvetlenül 
kötődik a nemzetközi hálózatokhoz.11 
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– Részben a dinamikus központok erejével, részben a gazdaság térszerkezetének 

átrendeződésével függ össze a gazdasági szuburbanizáció, amely a Budapesti 
agglomerációban jelentkezik a legmarkánsabban, és amely létrehozta azt az 
egyedülálló téregységet a mai Magyarországon, ahol 1990-hez képest szinten 
maradt a foglalkoztatás (100,1% 2001-ben) és parányit ugyan, de növekedett 
a munkahelyek száma (101,2%). A 3. ábra kirajzolja azokat a kistérségeket a 
Budapesti agglomeráción belül, ahol a gazdasági szuburbanizáció mellett a 
klasszikus, társadalmi értelemben vett kertvárosiasodás folyamata dominál, 
ahol a városi közép- és felső osztályok kitelepülésének tendenciája markánsan 
átrendezte a helyi társadalmakat. Ezekben a térségekben úgy átlag felettiek a 
lakossági jövedelmek, hogy a helyben foglalkoztatottak aránya mélyen átlag 
alatti (53%, a 81%-os országos átlaghoz képest.)  

– A Budapesti agglomerációt is magában foglaló ingázó övezetek lakosság-
számuk növekedése alapján a legdinamikusabban fejlődő téregységeknek  
tekinthetők, éspedig nem saját gazdaságuk: míg az ország lakónépességének 
növekedése 1990 és 2001 között nem érte el az egy százalékot, az ingázó öve-
zetek lakónépessége több mint 137 ezer fővel, hét százalékkal gyarapodott.  

– Az ingázás lehetősége tehát esélyt teremt, dinamizáló hatása óriási és a gazda-
sági klaszterek, sűrűsödési pontok kialakulásának erősödő tendenciájával 
számolva, feltehetőleg az is marad. Jelentőségét mégsem szabad misztifikálni, 
mert az ingázást a gazdasági erőviszonyok mellett nagymértékben befolyásolják 
település-hálózati, térszerkezeti összefüggések: az Alföldön messze átlag alatti 
az ingázás intenzitása, látszólag tehát kisebb a központi funkciókkal rendelkező 
települések vonzereje. Ez abból adódik, hogy –méreteikből adódóan – az alföldi 
települések helyben foglalkoztatási kapacitása sokkal nagyobb, mint a többi 
országrész kisfalvakkal övezett kis- és középvárosaié (1. ábra). 

– A nyugat-keleti lejtő magyarázó ereje mellett az elkészült tipológia hozott 
néhány, legalább mezo-regionális szinten fontos eredményt, pontosítást  
(1. ábra). Ezek között kell megemlítenünk a válságtérségek lehatárolását, 
amelyek egyrészről a még ma is markánsan megmutatkozó észak-keleti és 
dél-nyugati kitermelőipari-nehézipari strukturális válságzónákat, másrészről a 
főként alföldi és dél-dunántúli belső perifériákat foglalják magukba. Az ipari 
válságtérségek és a depressziós övezetek sorsa mutatja a dinamikus térségek-
hez, fejlődési gócterületekhez mért távolság jelentőségét12: míg a közép-
európai léptékkel mérhető gócterületek erőterében lévő északnyugat-
magyarországi területek iparvidékei többé-kevésbé sikeresen túljutottak a 
strukturális válságon, ugyanez sem délen, Komló övezetében, sem északon 
(Ózd, Kazincbarcika, Miskolc térségében) nem sikerült. 

– Jóllehet: gazdaságuk meghatározó ágazata alapján vannak markáns vonások-
kal jellemezhető térségi szinten értelmezhető munkaerőpiacok. Ilyenek az 
összehúzódó, ám továbbra is karakterisztikus mezővárosias térségek az Al-
földön, vagy a kisvállalkozások tömegével, magas képzettségű és magas jö-
vedelmű munkavállalókkal jellemezhető „fürdővárosi térségek” a Balaton 
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mentén. A zöldmezős beruházásokkal, sikeres privatizációval vagy/és állami 
reorganizációval megújított ipari térségek mellett ezek képezik az „ágazati” 
szempontok alapján specifikus kistérségek csoportját.   

1. ÁBRA 
Központok típusai és a központba ingázók aránya a 20-59 éves népességben 

(Types of Centres and Rate of Commuting in the Population Aged 20–59) 
 

          Forrás: KSH Népszámlálás 2001; szerk.: Koós Bálint, MTA RKK KÉTI TKO. 

– És végül a „csúszdáról”, amelyen főként az észak-keleti, keleti és dél-
dunántúli megyék külső és belső perifériáin elhelyezkedő kistérségek csúsz-
nak mind lejjebb és lejjebb: nos, ezeket a kistérségeket, szám szerint harmincat, 
ahol összességében majdnem egymillió ember él, tipológiánkban a 
„szegregálódó térségek” elnevezéssel illettük, mert úgy ítéltük meg, hogy az 
etnikai színezetű társadalmi erózió az, amely e térségek közös jellemvonása, 
és legsúlyosabb problémája. Valamennyi ide tartozó kistérség aprófalvas jel-
legű, az elcigányosodás, illetve a társadalom peremén élők jelenléte többé-
kevésbé, de mindenütt tetten érhető e kistérségek nem központi szerepű tele-
püléseiben. Ugyanakkor nagymértékben különböznek e térségek központjaik 
erejét, illetve az ingázó távolságban lévő központokhoz mért távolságuk vo-
natkozásában. Ettől is függ, más tényezőktől is, hogy mekkora mértékű, szór-
ványos, települési szintű vagy kistérségi, esetleg még azon is túlmutató erejű 
a gettósodás, amely nagyon súlyos társadalmi anomáliák térben koncentrált, 
társadalmi kirekesztéssel és a falvakba történő visszatorlódással járó, együttes 
megjelenési formája.   
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– A gettósodó falvak azok, ahol a régi és új szegénység13 változatos formái 

uralkodnak, alacsony iskolázottság mellett, 10–20%-os az aktivitási szint,  
különösen kismértékű a női foglalkoztatás, ám nagyon magas az inaktívak 
aránya és a munkanélküliség, különösen a férfi munkanélküliség (hiszen a 
nők nem is regisztráltatják magukat), következésképpen nagyon alacsonyak a 
jövedelmek; ahol a passzivitás uralkodik, mert nincs hová eljárni, drága is 
lenne, és a motiváció is elveszett már, ezért az ingázók száma 1990 és 2001 
között majdnem felére esett vissza. Mint a települési lejtő a csúcstól a törpe-
falvak felé, úgy a foglalkoztatási esélyek tekintetében a regionális csúszda is 
tökéletes következetességgel működik a dinamikus központoktól a szegre-
gálódó települések felé. 

A kistérségek tipológiája a foglalkoztatási és a társadalomszerkezettel 
összefüggő szempontrendszer szerint 

A kistérségek munkaerő-piaci helyzetének leírásához demográfiai, aktivitási,  
ingázási, foglalkoztatás-szerkezeti, vállalkozás-sűrűségi, jövedelmi mutatókat von-
tunk be az elemzésbe. Összesen mintegy kétszáz változóból és mutatószámból válasz-
tottuk ki azt a 40–50 mutatót, amelyek segítségével, a központok és „vidékeik”, von-
záskörzetük jellegzetességei alapján tipizáltuk a kistérségeket, ügyelve arra, hogy a 
típusok egyben jellegzetes munkaerő-piaci karaktereket képviseljenek. Ezek alapján 
előbb egy tizenhat elemű, majd néhány elem összevonásával egy tízelemű kategória-
rendszerbe soroltuk a kistérségeket. A kategorizálás a kistérség egészének jellegzetes-
ségei, a központ (vagy központi funkciójú települések) és „vidékének” kapcsolata, 
valamint az ingázási viszonyok figyelembe vételével történt (2. táblázat, 2. ábra). 

2. TÁBLÁZAT 
A kistérségek típusai és a népességük alakulása 

(Types of Micro-regions and the Number of their Populations) 

Kistérségtípusok Száma 
(db) 

Az ott élők száma 
(fő) 

Részaránya 
(%) 

Budapest 1 1 719 342 17 
Regionális és megyei hatókörű  
központok térségei 18 2 520 498 25 

Ingázó övezetbe tartozó kistérségek 46 1 943 694 19 
Fürdővárosok és vidékük 6 174 028 2 
Iparvárosok és vonzáskörzeteik 7 405 009 4 
Kompakt középvárosi vonzáskörzetek 16 918 609 9 
Kompakt kisvárosi vonzáskörzetek 15 410 329 4 
Mezővárosias vonzáskörzetek 11 377 922 4 
Depressziós és ipari válságzónák 18 710 173 7 
Szegregálódó térségek 30 962 758 9 
Összesen 168 10 142 362 100 

Forrás: Népszámlálás 2001, KSH. 
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Kistérség-típusok 

A kistérségek típusainak megkülönböztetésekor kiindulópontként arra a besoro-
lásra támaszkodtunk, amely a központok együttes gazdasági ereje, illetve a munka-
helyek számából adódó foglalkoztatási kapacitása, továbbá a Beluszky–Győri-féle 
városhierarchiában14 elfoglalt helye15 alapján született. A gondunk ezzel a csoporto-
sítással az volt, hogy „középtájon” és a gyenge gazdasági erőt képviselő póluson 
nagyon különböző karakterű térségeket vont össze. Ezért valamennyi kistérséget a 
gazdasági aktivitás, a foglalkoztatás ágazati szerkezete, az ingázás intenzitása, a 
lakossági jövedelem színvonala, a kistérségben élők képzettségi szintje, a kistérség 
demográfiai, vándorlási jelzőszámai és a központ adatai alapján tekintettünk át, ám 
szükség szerint más változók alakulását is figyelembe vettük (demográfiai szerkezet 
és folyamatok). A típusok rövid leírását az alábbiakban közöljük, térbeli megoszlá-
sukat pedig a 2. ábra szemlélteti.  

2. ÁBRA  
Gazdasági, munkaerő-piaci és társadalmi indikátorok alapján meghatározott  

kistérség-típusok Magyarországon 
(Types of Micro-Regions Based on Economic, Labour Market and  

Social Indicators) 

 
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, T-STAR 1990–2001; Szerk.: Koós Bálint, MTA RKK KÉTI TKO. 

1. Budapest 

Budapest Magyarország közép-európai városok között is versenyképes, egyedül-
álló gazdasági erővel bíró központja. 2001-ben a vállalkozások jegyzett tőkéjének 
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46%-a a fővárosban működött, a felsőfokú végzettségű munkavállalók harmada 
lakott Budapesten, az ország összes munkahelyének közel negyede volt itt található, 
és több mint 600 településről mintegy 175 ezer ember kelt naponta útra, budapesti 
munkahelyére. Óriási az a gazdasági és humán erőforrás koncentráció, amely mél-
tán teszi az ország központjává Budapestet, és emeli a nemzetközileg is verseny-
képes metropoliszok csoportjába. 

2. Megyei és regionális (hatókörű) központok térségei 

Összesen 18 kistérség 474 települése tartozik e kategóriába. A megyei és regioná-
lis hatókörű központokban a munkahelyek száma a kisebbekben 30–50 ezer között, 
a nagyobbakban 70 ezer felett alakul, magas a képzettségi szint és ennek megfele-
lően alakulnak a jövedelmek és a jóléti mutatók. Akárcsak Budapest, a tőke és a 
munkahelyek eme nagy koncentrátumait jelentő nagyvárosok is a saját kistérségü-
kön túlnyúló hatókörrel rendelkeznek, bár vonzáskörük földrajzi kiterjedése eltérő, 
és a bejárók számában is nagy különbségek mutatkoznak közöttük. Közös vonásuk 
a tőke és a munkahelyek magas koncentrációja, ez biztosítja számukra a közvetlen 
környezetükön túlnyúló vonzerőt. Erejüket nemcsak a központok, a nagyvárosok 
saját gazdasági súlya adja, hanem a nagyvárosra épülő, félig-meddig önálló, ugyan-
akkor a központra is visszaható „agglomerációik” egyre gyarapodó potenciálja is. 
Tipikus példát nyújt e jelenségre a budapesti agglomeráció néhány gócterülete, első-
sorban Budaörs, amely maga is agglomerációs „termék”, ugyanakkor saját környeze-
tében jelentős ingázási célterületté vált, jóllehet valamennyi, a kistérséghez tartozó 
település elsődlegesen Budapesthez vonzódik, és a tíz település, kettő kivételével, a 
számottevő gazdasági súllyal rendelkező település (mint Érd, Törökbálint stb.).  

Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc hagyományosan a legerősebb centrum-
települések, ám 2002-re Győr és Székesfehérvár is felzárkózott a legnagyobb, regio-
nális hatókörű központok közé. A megyei hatókörű központokhoz tartozik a többi 
megyeszékhely, kivéve Salgótarjánt és Szekszárdot, amelyek alacsonyabb kategó-
riákba kerültek, helyettük azonban ide nyert besorolást Budaörs és Sopron. Összes-
ségében az e csoportba tartozó kistérségekben működő vállalkozások jegyzik az or-
szágban működő tőke 22, a munkahelyek 30%-át, és ezen térségek valamelyikében él 
a munkavállalók 27%-a. 

3. Ingázó övezetek 

Az ingázó övezetekhez sorolható 46 kistérség – 697 település és valamivel több, 
mint 1 900 ezer lakos tartozik ide – közös jellemzőjük az átlagosnál magasabb 
arányú ingázás, ami azonban elsősorban nem a kistérség saját központja, hanem 
valamely más vonzáscentrum felé irányul. E típus három karakteres alcsoportra 
osztható.  

– Az ingázó kistérségek közül 24-ben a központok viszonylag jelentős gazdasági 
súllyal rendelkeznek, a kistérség munkaerőpiacának alapvető jellegzetessége 
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mégis az, hogy valamely szomszédos megyei hatókörű, még inkább régiós 
központba ingázik a munkavállalók jelentős része. (Ilyen a Ceglédi, Dabasi, 
Szobi kistérség).  

– Az előbbinél gyengébb a pozíciója az ún. „második gyűrűs ingázó övezeteknek” 
– 15 kistérség került ebbe a kategóriába –, ahol a saját központ csekély gazdasági 
súllyal és munkaerő-vonzási képességgel rendelkezik, ezért a munkavállalók 
egy vagy több, térségen kívüli központba ingáznak, ugyanakkor a népesség 
gazdasági aktivitása és a bérek viszonylag magasnak mondhatók, és a munkaerő 
képzettsége is meghaladja az átlagot. Jellemzően a Budapestet, Székesfehér-
várt és Győrt övező 20–40 kilométeres körbe tartozó „gyűrű” kistérségei tar-
toznak ebbe a csoportba.    

– Sajátos csoportot alkot a budapesti agglomeráció hét kistérsége, ahol az előbbiek-
kel összevetve is magas az ingázás, a jövedelem és a képzettségi szint. Ezek 
további közös jellemzője, hogy a rendszerváltással járó visszaesést követően 
gazdaságuk megerősödött, olyannyira, hogy ez az egyetlen kategória, ahol a 
munkahelyek száma – az országos tendenciával szemben – nem csökkent, ha-
nem növekedett!  

4. Iparvárosok térsége 

Az iparvárosokat övező térségek csoportjába hét, meglehetősen erős gazdaságú, 
kiemelkedő aktivitású, magas jövedelmű, magasan képzett munkaerővel rendelkező, 
összesen 199 települést és 400 ezer lakost magában foglaló kistérség tartozik. A rend-
szerváltással egyidejűleg jelentkező világgazdasági recesszió kisebb-nagyobb mér-
tékben az iparvárosok mindegyikét megrendítette, e térségek azonban sikeresen 
túlélték az átalakulás időszakát, gazdaságuk és munkaerőpiacuk regenerálódott. 
Esztergom térségében a Suzuki beruházása adott lendületet a fejlődésnek, Jász-
berény térségét a sikerrel privatizált Lehel Gépgyár befektetése lendítette túl a 
mélyponton; a cég mára közép-európai központtá erősödött, és Nyíregyházán nyitja 
meg következő gyárát. Ajkán az összehúzódott timföldgyártás új piacokra lelt, és 
ismét talpra állt, az erőmű sikeresen folytatja tevékenységét, az öntödét francia 
befektetők privatizálták, a cipőgyárat olaszok vették meg, s a megüresedett helye-
ken olyan új tevékenységek telepedtek meg, mint például a zeolit-gyártás. 
Tiszaújváros közép-európai szintű összehasonlításban is jelentős vegyipari központ, 
ahol petrolkémiai termékek előállítása folyik. A paksi atomerőmű szinte változatla-
nul folytathatta tevékenységét, hiszen az ország villamosenergia-fogyasztásának 
40%-át előállító komplexumot nem érintette jelentősen a gazdasági átalakulás sokkja. 
A dunaújvárosi ipart annál inkább, de szerencsére az állami szerepvállalással végre-
hajtott termékszerkezet-váltás a nyomott árak mellett is életképessé tette a termelést. 
Kevesebb szerencséje volt Dorognak, ahol a bányászat jelentette a fő tevékeny-
séget, s bár a nagy visszaesést nem tudta elkerülni, a gyorsan megújuló gazdaságú 
központokba való ingázás révén elkerülte az ipari válságövezetek sorsát.  
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5. Fürdővárosok és vidékük 

Meglehetősen speciális csoport a fürdővárosokat tartalmazó kistérségeké – a leg-
kisebb lélekszámú ez a kategória, 174 ezer ember lakik e térségekben –, hiszen a 
statisztikai adatok szintjén alapvetően nehéz kimutatni e tevékenységet. A fürdővárosi 
funkció csak a Balaton mentén elhelyezkedő városokban vált igazán jellegadóvá, más 
közismert fürdőhelyek adatai ezzel szemben csak színezték a kistérségről kialakított 
képet. (A Velencét is magában foglaló Gárdonyi és a Bükkel büszkélkedő Csepregi 
kistérséget például egy hajszál választotta el attól, hogy ebbe a kategóriába soroljuk, 
fejtörést okozott Gyula és Hajdúszoboszló térsége is.) A fürdőváros-környékek 
sajátos vonása a foglalkoztatási szerkezet erőteljes tercializálódása, a magas aktivitási 
szint, a csak a legfejlettebb centrumokkal összevethető mértékű vállalkozói aktivitás, 
valamint a felsőfokú végzettségűek magas aránya. Jellemző módon a Balaton-környéki 
kistérségek valamennyien ebbe a csoportba kerültek, a tóparttól távolabb eső központ-
tal rendelkező Tapolcai kistérség kivételével. Az ok nyilvánvaló: csak a Balaton  
környékén nem „szigetszerű”, egy-két (központi) településre korlátozódó a fürdő-
turizmus. Csak itt élteti térségi és nem kizárólag települési jelleggel vállalkozások 
sokaságát a mégoly szezonálisan megjelenő nyaralóközönség. 

6. Kompakt középvárosi térségek  

A kompakt középvárosi térségek erős központtal rendelkeznek, s ha jellemző is 
rájuk az ingázás, az a saját centrumba irányul, s kevéssé érvényesül más központok 
vonzása. A csoportba tartozó 319 ezer lakosú 16 kistérség változatos képet mutat az 
aktivitás, a foglalkoztatási szerkezet, az ingázás tekintetében egyaránt. 

– A viszonylag magas helyi foglalkoztatási kapacitásokkal rendelkező, ezért 
alacsony ingázással jellemezhető térségek főként az Alföldről, a régiós és  
megyeközpontok közelében fekvő kistérségekből kerülnek ki (pl. a Bajai,  
Békési, Gyulai, Hódmezővásárhelyi, Kalocsai kistérségek). 

– A magasabb ingázású kompakt középvárosi térségek a Dunántúlon találhatók, 
ahol egy–egy nagyobb központ mellett kialakult az a közép- és kistelepülési 
kör, ahonnan elsődlegesen a kistérségi központokba ingáznak a munkaválla-
lók, míg a kistérségi központok aktív korú népességének viszonylag jelentős 
része a megyeszékhely(ek)en vagy a szomszédos kisvárosokban keres meg-
élhetést. Ez a fajta, vélhetően elsősorban a kvalifikált munkavállalókat érintő 
„keresztingázás” tipikus dunántúli kis- és középvárosi jelenség, a nagy regio-
nális centrumok felé történő, fentebb bemutatott ingázás regionális válfaja.    

7. Kompakt kisvárosi térségek  

A kompakt kisvárosi térségek rendre valamivel rosszabb mutatókkal bírnak na-
gyobb gazdasági erővel rendelkező középvárosi társaiknál. Elmaradásuk jelentős-
nek mondható a jövedelmeket illetően, ám a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 



62 Bihari Zsuzsanna – Kovács Katalin TÉT XX. évf. 2006  4 
 
aránya is alacsonyabb az átlagosnál, és a népesség aktivitása is csupán néhány ipari 
jellegű kistérségben mondható magasnak. E csoportba, 410 ezer lakossal, 15 kistér-
ség tartozik, amelyből három alföldi és egy Nógrád megyei, a többi jellegzetesen 
dunántúli aprófalvas környék. Ezek a kisléptékű, mégis szervesnek tűnő vonzáskör-
zetek igazolják, hogy az egészséges kisvárosi gazdaság képes egy viszonylag kicsi 
térséget is megfelelő kondícióban, életben tartani. (Pl. az Őriszentpéteri, Sümegi, 
Tapolcai kistérségek.) 

8. Mezővárosias térségek  

Mezővárosiasnak azt a közel 380 ezer ember lakóhelyét jelentő 11 kistérséget ne-
veztük el, amelyeket, elsősorban ma is a mezőgazdaság súlya jellemzi; elsősorban a 
„vidéki” településeken, de a kistérség központjában (központjaiban) is átlagon felüli 
az ágazatban foglalkoztatottak aránya. A mezővárosi térségek ugyan hasonlítanak a 
kompakt kis- és középvárosokhoz, de a kistérségek méretei nagyobbak, ezzel szem-
ben az aktivitás szintje, valamint a jövedelmek itt alacsonyabbak. Az agrárgazdaság 
összehúzódásával párhuzamosan, az elmúlt évtized során a mezővárosias kistérsé-
gek száma is alaposan megcsappant: 1990-ben még 44 olyan kistérséget találhat-
tunk, ahol a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya meghaladta a 30%-ot, a 
2001. évi adatok alapján azonban már csak 11 kistérséget.  

A mezővárosias kistérségek egytől egyig az Alföldön találhatók. Bács-Kiskun  
megye területén a Bácsalmási, Jánoshalmai, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi valamint a 
Kiskunmajsai térségben a szakszövetkezeti forma biztosította a homokos talajon haté-
kony kertészeti kultúrák és így a gazdálkodási hagyományok továbbélésének lehető-
ségét, s ez napjainkra egy versenyképes szakmai és piaci ismeretekkel rendelkező 
agrárvállalkozói réteg megerősödéséhez vezetett. Csongrád megyében Csongrád, 
Szentes, Kistelek és Mórahalom környéke jellemezhető mezővárosi karakterrel.  

9. Válságövezetek  

Ez a 18 kistérséget, 308 települést és 710 ezer embert átfogó kategória két tipikus, 
a részletesebb tipológiában külön besorolású válságterülettel azonos. Az egyik 
alcsoportot a gazdasági depresszióval, a másikat az ipar strukturális válságával 
küszködő térségek alkotják. A válságövezetek közös jellemzője azonban, hogy a 
munkahelyek száma 40%-kal, a foglalkoztatottak száma egyharmadával esett vissza, 
az aktivitás szintje nagyon alacsony, mindössze 28,4%.  

A gazdasági depresszió sújtotta belső perifériák (mint Kunszentmárton, 
Kunszentmiklós, Mezőtúr, Tiszafüred, Szeghalom az Alföldön, Marcali, Nagyatád 
a Dunántúlon) a regionális és megyei hatókörű városoktól, a dinamizáló erejű gaz-
dasági központoktól egyaránt távol helyezkednek el, egyetlen, gyenge kisvárosi 
központtal rendelkeznek, és külső befektetéseket éppen úgy nem tudtak vonzani, 
ahogy belső erőforrásaikat sem tudták mobilizálni drámai mértékben összezsugoro-
dott gazdasági kapacitásaik regenerálása érdekében.  
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Kitermelő- és nehézipari válságövezetek alkotják az ipari válságtérségeket, ame-
lyek összefüggő területet alkotnak a Salgótarján, Eger és Kazincbarcika által hatá-
rolt íven belül, és ipari depresszió sújtotta kistérségek sorjáznak Miskolc és Nyír-
egyháza között is. A radikálisan összezsugorodott iparban a megmaradt munka-
helyek ugyan megfelelő jövedelmet biztosítanak a foglalkoztatottaknak, ám a tőke-
befektetéseket nem vonzó gazdaság ereje kevés ahhoz, hogy akár csak a városok 
környékén élőknek is megfelelő munka- és megélhetési lehetőséget biztosítson. A 
Dunántúlon ipari válságövezetként csupán a komlói maradt fenn, ahol a bányászat 
összeomlásával járó válságot a város még nem heverte ki, de a pécsi régióközpontba 
ingázó térsége ma már jobb helyzetben van, mint maga a központ, Komló.  

10. Szegregálódó térségek  

Azokat a térségeket neveztük szegregálódónak, ahol az aktivitási, képzettségi és 
demográfiai adatok elemzése alapján úgy véltük, gettósodási tünetek mutatkoznak, 
méghozzá az ide sorolt kistérség zömében térségi jelleggel, egy kisebb hányaduk-
ban egyelőre csak szétszórtan, néhány településre korlátozódóan. Alacsony aktivitású, 
nagy gazdasági visszaesést elszenvedett, periférikus helyzetű térségek tartoznak e 
csoportba, ahol nagyon alacsony a népesség, főleg a „vidéken” élő népesség kép-
zettsége, magas a munkanélküliség és az inaktivitás minden formája, elenyésző az 
ingázási arány, és viszonylag fiatal korszerkezet mellett is magas a foglalkoztatott 
nélküli háztartások aránya. Összesen 30 kistérség tartozik e csoportba, főként az 
aprófalvas vidékek 725 településének 963 ezer lakója. 

A szóban forgó térségek pozíciójának romlását jelzi, hogy míg 1994-ben a vállalko-
zások jegyzett tőkéjének 3,3%-a ezekben a kistérségeiben működött, 2001-ben az itt 
működő vállalkozások már csak másfél százaléknyi részesedéssel bírtak. 1990-ben a 
munkahelyek 9,6%-a adott megélhetést az itt élőknek, 2001-ben mindössze 7,8%-ra 
olvadt a részesedésük. A lakosság havi jövedelmének összege 1994-ben még a vidéki 
átlag 83 százaléka volt, 2001-ben már csak 79%-a. A munkahelyek száma 1990-hez 
képest 2001-re az országos 77%-kal szemben 63%-ra csökkent, s még ennél is 
drámaibb, az országos mértéknek majdnem duplája volt a foglalkoztatás visszaesése.  

Zárszó 

Ha zárszóként feltesszük a „mi várható és a hogyan tovább” kérdéseit, azt a sejté-
sünket tudjuk csak az olvasóval megosztani, hogy „sem jobb, sem rosszabb”, vagyis 
hogy a huszadik század utolsó évtizedében megerősödött térformáló folyamatok in-
tenzitása, hatóereje tovább nő: a befektetői érdekek továbbra is a megtérülés és a 
profitszerzés szempontjai szerint formálják a gazdasági teret, s ez a fejlett régiók 
további fejlődését eredményezi16, a kormányzatnak pedig nem áll módjában a mérleg 
serpenyőjét kiegyenlíteni, legalábbis nem rövid távon. A relatív távolság a fejlettebb 
és a fejletlenebb régiók között jó esetben fennmarad, rossz esetben tovább nő.  
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A területi egyenlőtlenségek várható stagnálása, esetleg növekedése, nem feledtet-
heti a pozitív fejleményeket, így mindenekelőtt a dinamikusan fejlődő városok, 
város-együttesek kisugárzó erejét, azt a térségi hatóerőt, amellyel a fejlődés ténye-
zőinek koncentrációja bír. Erre mutat példát most már nemcsak a Budapesti agglo-
meráció, és nem is csak az északnyugati ország-negyed, hanem a kis hézagokkal 
ugyan, de Szegedig érő, a globális gazdasági hálózatokba integrált zóna.  

A veszteségek listáját megnyitva, valószínűleg nem elkerülhető az alföldi 
mezővárosias élet- és gazdasági forma további összeszűkülése, ami szürkülést hoz 
majd a színek palettáján, de nem biztos, hogy csak negatív hatásai lesznek. Esélyt 
ad erre, hogy a Dél-Alföldön tömörülő mezővárosias övezetek nem leromlottak, 
viszonylag erős gazdaság és nagy méreteikből adódóan, aránylag kevésbé sérülé-
keny társadalomszerkezet jellemzi őket.  

Végül, de elsősorban: a depressziós térségek, az ipari válságterületek és a 
szegregálódó perifériák több helyütt egymással összefüggő, rendkívül súlyos és 
összetett problémarendszerén egy hatékony és innovatív felzárkóztatási politikával 
lehet csak enyhíteni, éspedig ama kettős cél elérése érdekében, hogy a helyzet ne 
romoljon tovább, s ha lehet, javuljon, erősítve mind a társadalmi, mind a gazdasági 
integrációt. Addig is, amíg a határ mentén felélénkülő gazdaság, a szomszédok, 
tehát a tágabb régió helyzetének javulása ezeket a térségeket is helyzetbe hozza, s 
ez nem holnapra várható. 
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SLOPES AND SLIDES: SPATIAL INEQUALITIES 
IN EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AT THE TURN  

OF THE MILLENIUM 

ZSUZSANNA BIHARI – KATALIN KOVÁCS  

The paper seeks to analyse the vigorous spatial processes of the 1990, focusing on  
on-the-spot and distant employment opportunities. The first part examines indicators revealing 
the social structure of villages on the basis of settlement categories according to population 
size. The second part reveals the impact zones and integrative abilities of dynamic core areas, 
towns and cities. This is the basis the typology of statistical micro-regions are built on.  
Geographical location of settlements, their distance from dynamic centres and the accessibility 
of such centres were identified as determinants of integrated or peripheral position, absorption 
capacities as well as employment opportunities of various spatial units.  
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A MAGYARORSZÁGI KIS- ÉS KÖZÉPVÁROSOK 
GLOBALIZÁCIÓS TÍPUSAI 

(Globalizationing Types of the Hungarian Small and  
Medium Sized Cities) 

MOLNÁR BALÁZS 

Kulcsszavak:  

globális gazdaság    globalizáció    városfejlődés    kis- és középvárosok 

Magyarország az 1990-es évek vége óta gyorsuló ütemben zárkózik fel a globalizált országok, a 
globalizáció éllovas nemzetei közé. Ezt főképpen a hazai gazdaság globális gazdasági hálózatokhoz 
történő egyre erőteljesebb kapcsolódása vezérli, amely jelentős hatással van városaink és azok térségei 
fejlődési lehetőségeire, kilátásaira. A globális gazdaság és annak társadalmi-gazdasági hatásai egyre 
jelentősebben befolyásolják a világ nagyvárosain túl a közepes és kisebb városok és térségeik fejlődését 
is. Jelen tanulmány a magyarországi népességszám szerinti kis- és középvárosokat próbálja meg tipizálni, 
és csoportjaikat jellemezni a globális gazdasági beágyazottság, kötődés szerint. 

Bevezetés 

Az elmúlt néhány év során vizsgálatunk elsődleges célja az volt, hogy eredményeink-
kel hozzájáruljunk a globális gazdaság térség- és városformáló szerepeinek feltárá-
sához, főképpen a magyarországi városok és térségeik átalakulása kapcsán. E tanul-
mányban a hazai középfokú központok, pontosabban a népességszám szerinti kis- és 
középvárosok és térségeik globális gazdasági beágyazottságát szeretnénk bemutatni. 
Az eredmények főként társadalomföldrajzi, regionális tudományi és szociológiai 
elemzési módszerekre épülnek. 

Tapasztalataink szerint egyes magyarországi városok egyértelműen a globális 
gazdaság kihívásainak megfelelve alakították ki gazdaság- és városfejlesztési stra-
tégiájukat az 1990-es évek elején, közepén. Ilyen, pl. Győr, Székesfehérvár, Buda-
örs, Eger, Tatabánya vagy Mór városa. A hazai szakirodalomból továbbá kiderül, 
hogy más, hasonló helyzetben lévő középfokú központokra is ez jellemző ország-
szerte (Beluszky 1999, 2001; Beluszky et al. 2002; Szirmai et al. 2003; Izsák 2004; 
Kőszegfalvi 2004; Rechnitzer 2004; Tímár–Velkey 2004). Ugyanakkor megint más 
városok, bár eltérő stratégiákat követtek, szintén eredményes térségi centrumokká 
váltak. Utóbbiak a globális kihívásnak részben nem tudtak, részben nem is akartak 
megfelelni (sokszor eleve nem is a globális gazdaság elvárásaihoz való lehető leg-
jobb illeszkedés mentén szeretnék elérni hosszabb távú boldogulásukat). 

Kérdés, hogy a globális gazdaságba történő települési és társadalmi-gazdasági be-
ágyazódásnak milyenek a fokozatai? A népességszám szerinti 10–100 ezer fős kis- 
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és középvárosok hol tartanak a folyamat elmélyítésében Magyarországon? Átalaku-
lásukban mekkora szerepet kap ez? 

Mindezt egy viszonyrendszerben talán egyszerűbb meghatározni, mint abszolút 
értelemben. Ebben a viszonyrendszerben a szélső értékeket a globális nagyvárosok, 
a metropoliszrégiók, valamint a globalizáció hatásai által érintetlenül hagyott falvak 
foglalják el. Magyarországon az elméleti szélsőérték települések nem találhatók 
meg, így a valós szélső értékeket Budapest és a halmozottan hátrányos helyzetű 
kistelepülések képviselik. A globális gazdasághoz köthető folyamatok elmélyítésé-
ben ezek között helyezkednek el a középfokú központok is, azonban nem feltétlenül 
népességszámuk, sok esetben még nem is területi elhelyezkedésük alapján, hanem 
társadalmuk és gazdaságuk ’állapota’, nemzetközi folyamatokba történő integrált-
ságuk szerint. Ennek meghatározása azonban rendkívül szubjektív. Az összehason-
lítást szolgáló elemek az ezzel foglalkozó szakember beállítottságától, a meghatáro-
zásukhoz bevont mutatóktól, az érvényesíteni gondolt szempontoktól stb. függnek. 

A globalizáció mérése és a világvárosok globalizációs típusai 

Egyes nemzetközi szakirodalmak szerint a legegyszerűbb módja a közelítésnek az 
ún. globalizációs index. Ezt a nemzetgazdaságok globalizáltságának összehasonlítá-
sára dolgozták ki a világ egyik vezető informatikai szolgáltatója nemzetközi tanács-
adó leányvállalatának munkatársai. 2001-ben még 50, 2004-től már 62 országot 
vizsgáltak meg (együttesen a világtermelés 96 és a világnépesség 85%-át tették ki 
2006-ban). Magyarország 2001 óta fokozatosan előbbre, 2004-re a 26., 2005-re a 
23., míg 2006-ra a 20. helyre került a listán. A globalizációs index ’méri’ a gazda-
sági integrációt (Magyarország: 2004-ben 21., 2006-ban 7. hely), az egyéni kapcso-
latok intenzitását (2004-ben 16., 2006-ban 17. hely), a technológiai kapcsolódást 
(2004-ben 29., 2006-ban 27. hely) és a politikai-pénzügyi környezetet (2004-ben 
26., 2006-ban 20. hely). Az index a globalizáció négy területét összegzi: 

− Gazdasági globalizáció: meghatározó mutatói az exportált és importált áruk 
és szolgáltatások GDP-aránya, és a hazai és világpiaci árak konvergenciája; 

− Pénzügyi globalizáció: külföldről és külföldre irányuló tőkebefektetések és 
jövedelmek áramlása a GDP arányában; 

− Személyes kapcsolatok globalizációja: külföldről érkezők és külföldre utazók 
aránya az ország népességéhez viszonyítva. Egy főre eső nemzetközi telefon-
hívások percei. Külföldi átutalások aránya a GDP-hez képest; 

− Technológiai globalizáció: az internethasználók, hostok és a biztonságos 
szerverek számának egy főre vetített adatai (A.T. Kearney/Foreign Policy 
2001–2006). 

A globalizációs index ’logikájának’ nagyvárosi adaptálása, a világ nagyvárosaira 
érvényes hasonló mutató kidolgozása, illetve értékei alapján azok összehasonlítása 
igen jellegzetes ága ma a településföldrajznak. Eredménye a globális városok, a vezető 
világvárosok egyre finomodó spektrumú kategorizálása, csoportjaik jellemzése, a 
bennük és köröttük zajló globalizációs folyamatok tisztázása, hatásaik elemzése.  



TÉT XX. évf. 2006  4 A magyarországi kis- és középvárosok ... 69 
 
E konurbációkat megalopoliszoknak, majd fő központjaikat, továbbá a világ bizo-
nyos téren kiemelkedő szerepű – pl. pénzügyek, politika, közlekedés, gazdaság, 
kereskedelem, kultúra – egyéb nagyvárosait világvárosoknak nevezték el az 1960-as 
évek elején. Vonatkozásaikat a külföldi szakirodalmak, a különböző világváros-
hipotézisek és elemzések az 1980-as évek végére igen részletesen feltárták. 

Legújabban, számos szempont figyelembe vételével (főként a különböző fejlett 
termelői szolgáltatási központok – könyvviteli, hirdetési, pénzügyi, biztosítási, jogi 
és üzletviteli tanácsadási vezető nemzetközi cégek – meglétét elemezve) kategóri-
zálásukat Beaverstock és társai (1999; 2000), Taylor és Walker (2000), továbbá 
Taylor (2000; 2004) készítette el. Eleinte a világ 263, majd 315 nagyvárosát vizs-
gálták meg, amelyből mintegy 150-ben találtak a világváros-képződésre utaló  
folyamatokat és jellemzőket. Az egyértelműen világvárosi jellegűek közül 22 talál-
ható Európában (köztük Budapest), de további 31 is mutatott erre utaló jeleket. 
További jellegzetes adataik korrelációi és clusteranalízisük alapján megtörtént cso-
portosításuk és hálózataik jellemzése is. 

Már az 1980-as években a világvárosok közül többen kiemeltek egy-egy csoportot 
az ún. globális városokat (elsődlegesen Londont, New Yorkot, Tokiót és Párizst). A 
globális városok csoportja azért emelkedik ki, mert a nagyvállalatokat és a döntési 
központokat azzal tudják magukhoz vonni és megtartani, hogy egyszerre termelő-
helyek (kiemelten a vezető iparágakban és az innovációban) és óriási felvevőpia-
cok. Koncentrálják a vállalkozásorientált (termelői) fejlett szolgáltatásokat, a világ-
gazdaság szervezeteit, a hatalom és a befolyás intézményeit, a pénzügyi irányítókat, 
a kreatív és kulturális ipart, a turizmust, de ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy 
mindezek által e városok kiemelkedő kommunikációs és kontroll csomópontokká 
váltak (Sassen 1991; Castells 1993; Knox–Taylor 1995; Smith–Timberlake 1995; 
Enyedi 2001, 2003; Erdősi 2003). 

A mindinkább finomodó megközelítések hatására – a nemzetközi szolgáltatókon 
túl egyre több elemzési szempontot értékelve, pl. a kulturális, a politikai és szociális 
globalizációt is – a 2000-es évek közepére azonban már a globális városokon belül 
is elkülönítettek „jól körülhatárolható globális városokat” és „szűkebb piacú globá-
lis városokat”. Így az előzőeken túl globális városnak tekintik ma már Chicagot, 
Los Angelest, San Franciscot, Amszterdamot, Brüsszelt, Moszkvát, Torontót, 
Frankfurtot, Hong Kongot, Milánót, Madridot, Bostont, Genovát és Szingapúrt is. 
Az újabb felfogásokban a béta és gamma világvárosok az ún. szubglobális városokat 
adják. Ráadásul a globalizációs folyamatok és hatásaik különböző hálózatokra épülő 
terjedését felhasználva e városok hierarchiájára is egyre inkább a hálózatosság válik 
jellemzővé. A hálózat legfelső rétegét alkotják az alfa világvárosok, vagyis a globális 
városok szintén hálózatba szerveződve (world city network). Egyes vizsgálatok 
szerint ez a hálózatosság egyre erősebben hasonlít a teret a lehető legjobban lefedő, 
kitöltő alakzathoz, a hatszöges elrendeződéshez (melyet alapvetően a gazdaság 
térszerveződése során tárt fel Christaller és Lösch). E legfelső hálózatra azonban 
szintén az erőteljes hierarchizáltság jellemző, ha nem is az alá-fölérendeltségben, de 
a hálózat alakulásában, a belső viszonyokban (Lo–Yeung et al. 1998; Sassen 1998; 
Hall 2000, 2003; Taylor 2004). 
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Helyi városi globalizációs mutató 

A globális gazdaság és a térség- és városfejlődés kapcsolatával foglalkozó nem-
zetközi irodalmakat alapul véve magunk is megpróbáltuk meghatározni a magyar-
országi kis- és középvárosok globalizáltságát egy speciális, az adaptálható analógiák 
mentén kidolgozott helyi települési globalizációs mutató segítségével. 

A külhoni kutatók a vezető világvárosok globalizáltságát alapvetően a települési 
szolgáltatói szektor, a kultúra, a politika, a gazdaság és a társadalom globalizációján, 
nemzetközi beágyazottságán keresztül mérik, illetve most már hálózataikat is model-
lezik. Nyilvánvalóan módszerük önmagában nem alkalmazható a magyarországi 
viszonyokra, ahol Budapest az egyetlen város, amelyik az ilyen típusú vizsgálatok 
európai terepei között egyáltalán szerepelni szokott. Ezért a kidolgozott mutató-
rendszernek azon túl, hogy figyelembe kell vennie a nemzetközi nagyvárosokra 
vonatkozó elemzéseket, egyben alkalmazkodnia szükséges a sajátos kelet-európai 
viszonyokhoz is, miközben alapvetően a magyar kis- és középvárosok globalizált-
ságának mérését szolgálja. Mindemellett a leltárszerű vizsgálatokat, ahol különböző 
intézmények, vállalatok, technológiák, társadalmi szerkezetek stb. meglétét vizsgál-
ják, és ez alapján jellemeznek egy-egy térséget, települést, folyamatot stb., szintén 
számos kritika éri (nem csak módszertanilag). Ennek ellenére ez jó kiindulási alap a 
továbblépéshez, mely során érdemes kiegészíteni a leltárt más minőségi paraméte-
reket jelző mutatókkal, és kiegészítő empirikus adatfelvételek és arra épülő elemzé-
sek is szükségesek. 

Első lépésben meghatároztam a magyarországi városi globalizáltságot mérő vizs-
gálat dimenzióit és indikátorait, amelyek a következők: 

1. Dimenzió: A városi gazdaság és szolgáltatások globalizációja 

Indikátorok: 

1.1. Működő társas vállalkozások külföldi tulajdoni hányada; 
1.2. Meghatározó működő társas vállalkozások aránya1; 
1.3. Tudás alapú iparágak2 közül az IKT termelés3, valamint a tudásintenzív 

tevékenységek közül a pénzügyi és a gazdasági tevékenységet segítő 
szolgáltatások működő társas vállalkozásainak aránya4; 

1.4. Nemzetközi kereskedelmi láncok5 lakossági aránya. 

2. Dimenzió: Városi kulturális globalizáció 

Indikátorok: 

2.1. Rendszeres nemzetközi kulturális rendezvények gyakorisága; 
2.2. Mozi-, színház- és múzeumlátogatások lakossági aránya; 
2.3. Testvérvárosi kapcsolatok száma; 
2.4. Külföldiek vendégéjszakáinak lakossági aránya. 
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3. Dimenzió: Városi technológiai globalizáció 

Indikátorok: 

3.1. Tudás alapú iparágak közül az IKT szolgáltatások, a telekommunikáció, 
a K+F, a felső- és felnőttoktatás és a digitális tartalom iparágak, továbbá 
a tudásintenzív tevékenységek közül a high-tech iparágak működő tár-
sas vállalkozásainak aránya6; 

3.2. Hivatalos városi honlapok idegen nyelvű tartalomszolgáltatása; 
3.3. Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások lakossági aránya; 
3.4. Üzleti távbeszélő fővonalak működő társas vállalkozási aránya. 

4. Dimenzió: Városi társadalmi globalizáció 

Indikátorok: 

4.1. Közösségi Internet hozzáférési pontok lakossági aránya; 
4.2. Jelentős támogatottságú civil szervezetek lakossági aránya7; 
4.3. 2 millió Ft feletti nettó jövedelmű adófizetők aránya; 
4.4. Felsőfokú végzettségűek aránya a 7 évesnél idősebb népességből. 

Budapestet és a regionális központokat, valamint a 10 ezer fő alatti kisvárosokat – 
azon túl, hogy nem tartoznak a kutatás mintájába – azért is érdemes volt kihagyni a 
vizsgálatból, mert azok két irányba kiugróan eltérő mutatói torzuláshoz vezettek 
volna. A különböző irányú szélsőségek távolsága, valamint a szélsőségek és a többi 
város közti különbségek dominálnának az eredményben, amely háttérbe szorítaná a 
felmérni kívánt 10–100 ezres városok globális gazdasághoz való viszonyában meg-
mutatkozó eltéréseket. Kizárólagosan statikus mutatók alkalmazását támogatta, 
hogy kiválasztott időpillanatban szerettem volna megtudni a kis- és középvárosok 
globális gazdaságban betöltött pozícióját. Továbbá, hogy a főkomponens elemzés 
számára minél alkalmasabb legyen az adatbázis, illetve vannak speciális vagy  
dinamikusan nem is értelmezhető mutatók. A változók az összehasonlíthatóság 
miatt azt a legutóbbi évet reprezentálják, amelyre a KSH adatok teljes köre rendel-
kezésre állt (2003; egy esetben 2001-es népszámlálás). Statisztikai adatbázisokban 
nem található, ezért saját adatgyűjtést igénylő mutatók esetében is 2003-as adatokat 
gyűjtöttem (KSH CKT, TEIR, IHM), de 2005-ös változók számbavételére is nyílt 
lehetőség (APEH, internetes, telefonos, személyes adatgyűjtés). 

A vizsgálatot két mutatórendszerrel is elvégeztük, melyek közül a fenti a globális 
gazdaság terjedésének felmérése szempontjából a közvetlen és a közvetett hatásokat 
(pl. jövedelmi helyzet, végzettség, kulturális és civil aktivitás) együttesen kezelő 
komplexebb ismérvrendszeren alapul (16 indikátor, 28 változó). A másik, közülük 
csak kifejezetten a globális gazdasággal legközvetlenebbül kapcsolatba hozható 
négy indikátort foglalja magába (4 indikátor – 1.1., 1.3., 1.4., 2.1. –, 12 változó): az 
ez alapján történő klasszifikáció eredménye némileg szegmentáltabb városhálózat 
képét mutatja, mint a komplexebb elemzés globalizációs városrendszere. Az elem-
zést a komplex ismérvrendszerre épülő eredmények bemutatásával kezdjük.  
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A globális gazdasághoz történő kötődés magyarországi várostípusainak meghatá-
rozásához módszertanilag háromféle osztályozási eljárást alkalmaztunk. Egyrészt 
főkomponens elemzés során az eredeti mutatók lényeges kölcsönhatásait keresve 
két jelentősebb magyarázó erővel rendelkező háttérváltozót találtunk (λ>1), ame-
lyek mintegy 70%-ban magyarázzák az – összetettebb ismérvrendszer szerinti – 
eredményeket (összességében öt indikátort összefogva). Ezek alapján a szélesebb 
körű vizsgálatban hat várostípust lehetett elkülöníteni (kiugró eredményei miatt 
Eger külön kategóriát alkotott). A diszkriminancia analízis lehetőséget biztosított 
néhány város számára további csoportváltásra (85%-os megfelelőség mellett), így 
összességében pontosabb klasszifikáció adódott. Másrészt 1–5-ig terjedő skálán 
osztályoztuk a városokat az egyes indikátorok eredményei alapján, harmadrészt 
pedig pontoztuk is őket a sorrendbe állítás rangszámai szerint (Benett-módszer). Az 
eredményeket dimenziónként külön és együttesen is átlagoltuk, illetve összegeztük a 
pontszámokat a minimumhoz történő hasonlítás mellett. Továbbá az egyes mutatók és 
indikátorok együttmozgásait, eredményképzését korrelációkkal teszteltük. A két 
utóbbi módszert azért alkalmaztuk egymást kiegészítve, hogy esetleges kisebb torzító 
hatásaikat csökkentsük8. Végül a különböző módszerek osztályképzéseinek ’finomítása’ 
– azaz az egyes városrendek összevetése – alapján öt csoportot tudtunk kialakítani a 
kis- és középvárosokon belül, amelyek egyben megfelelően tükrözik a globális gazda-
ság városi térnyerését, annak intenzitását. Ezek a várostípusok a következők: 

– Globalizálódó városok (22), 
– Globális gazdaság dinamizálta városok (24); 
– Globális gazdasághoz felzárkózó városok (33); 
– Globális gazdaságtól leszakadó kisvárosok (36); 
– Globális gazdaság hatásaiból kimaradó kisvárosok (17). 

Globalizációs várostípusok Magyarországon 

Az egyes csoportokba eltérő népességszámú, eltérő funkciójú és különböző ideje 
városi múlttal rendelkező települések vegyesen kerültek, ami jelzi, hogy a települé-
sek globalizációs várostípusa független e fő meghatározóktól. A korreláció, pl. a 
népességszám és a Benett-eljárás végeredménye között a=-0,49 volt, ami azt jelzi, 
hogy viszonylag gyenge összefüggés van a városok globalizáltsága és népesség-
szám szerinti nagysága között (a várossányilvánítás alapján összefüggés nem volt 
kimutatható; a legerősebb kapcsolatot érdekes módon a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők, valamint a jelentősebb támogatású civil szervezetek aránya mutatta; 
a=0,84 és a=0,79). A városok mai helyzete, sikeres és versenyképes fejlődése, a 
globalizáció korában betöltött pozíciója és ’élhetősége’ sokkal kevésbé függ a ko-
rábbi korokban azt meghatározó elemektől, mivel mára ezek az elemek nagymér-
tékben megváltoztak, egyesek befolyása megszűnt, mások átalakultak. A kategóriák 
további elemzése szerint mai helyzetük kevésbé függ a tradícióktól és hagyomá-
nyoktól, a meghatározó korábbi szektorális dominanciáktól, a funkcionális város-
hierarchiában betöltött helyzettől. A felzárkózást szolgáló kezdeményezésektől és 
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területi kiegyenlítő állami támogatásoktól, a piacközponti szerepektől, a társadalmi 
szerkezettől, a polgárosultságtól vagy a környezeti állapottól. 

Mindezek szerepe azonban ma sem elhanyagolható, de velük szemben a regioná-
lis elhelyezkedéstől (nyugati határszél), az agglomerációs hatásoktól, a kiemelkedő 
idegenforgalmi vonzerőktől, a kedvező elérési feltételektől annál inkább. Továbbá a 
nyereséges/privatizálható állami nagyvállalatok és jelentős létesítmények, vagyon-
tárgyak meghatározó jelenlététől, a térségszervező erőktől, regionális funkcióktól 
(amelyet a megyei jogok és az azokkal járó többletfeladatok is megerősítenek) és a 
munkahelyek, fejlett szolgáltatások gazdaság- és társadalom-mobilizáló erejétől. 
Ezek közül egyszerre több is jellemző az első két csoportba került városok mind-
egyikére, míg a kategóriákban ’lefelé’ haladva maximum egyik–egyik, és ’legalul’ 
leginkább egyik sem mutatható ki (1. táblázat). 

A vizsgált városok kétharmadáról elmondható, hogy azokban a globális gazdaság 
jelenléte számottevő, dinamizáló ereje egyértelmű, fejlődésükre jótékony, bár a 
kiegészítő mélyinterjúkban elhangzott megítélések szerint ellentmondásos hatású. A 
fennmaradó egyharmadában a globális gazdaság hatásai (egyelőre) nem jelentősek. 
E városok gazdaságának és társadalmának kapcsolódása gyenge, meghatározó szek-
toraik és szolgáltatásaik is hiányosak. 

1. ÁBRA 
A magyar kis- és középvárosok lehetséges globalizációs típusai 

(Possible Globalizational Types of Hungarian Small and Medium Sized Cities) 
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   Forrás: Saját szerkesztés. 
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A globalizálódó városok között (22) található Székesfehérvár és 8 megyeszékhely 
középváros (Tatabánya és Salgótarján kivételével), míg a további 4 megyei jogú 
város közül mindössze Sopron. Eger kiemelkedése közülük – és egyben a csoporton 
belül – egyértelmű és igen látványos, amelyet főképp a nemzetközi kereskedelmi 
láncok erőteljes térnyerése, civil aktivitása, kiemelkedő nemzetközi és hazai kultu-
rális rendezvény-szervezése, a külföldiek vonzása, színvonalas K+F és oktatási 
helyzete, valamint a fejlett szolgáltatások, infokommunikációs technológiák széles-
körű vállalkozási és lakossági alkalmazása alapoz meg. Egert egy négyfős csoport 
követi Veszprém vezetésével, Szombathely, Szekszárd és Székesfehérvár tagságá-
val, illetve Zalaegerszeg és Sopron felzárkózásával. Az ő helyzetüket nemzetközi 
kulturális vonzerejük, kulturális iparuk, gazdaságukban a kvalifikált munkaerőre 
épülő fejlett és kiemelkedő iparágak és szolgáltatások dominanciája, valamint a 
társadalom és gazdasági magas technológiai globalizációja támasztja alá. 

Környezetükben az urbanizációs folyamatokra az agglomerálódás jellemző, amely 
területileg kiterjedő összefüggő várostérségeket formál, és a szuburbán falvakban is 
a városi életmód válik megszokottá. A globális gazdaság hatásai a kivezető főutak 
menti legközelebbi településeket és azok lakóit is igen erőteljesen érintik, sőt eltérő, 
nyugalmasabb életmódjuk, falusias környezetük és életvitelük miatt talán még lát-
ványosabb is csatlakozásuk, kitapinthatóbb kapcsolódásuk a globális hálózatokhoz, 
amely a mindennapos munkahelyi, bevásárlási ingázásban, a közlekedés feltételei-
nek javulásában és az infokommunikációs csatornák kiterjedésében érhető tetten. 

A városcsoport másik – és ráadásul valamivel népesebb – felének erőteljes kötő-
dését a globális gazdasághoz elhelyezkedése és szerepköreik nagyfokú specializációja 
alapozta meg. Szakosodott Budapest-közeli alközpontok tartoznak közéjük, amelyek 
összetett funkcióik révén kiemelkednek az agglomerációból (Szentendre, Esztergom, 
Gödöllő, Vác), idegenforgalmi és térségi centrumok (Kőszeg, Siófok, Keszthely, 
Balatonfüred, Gyöngyös, Komárom), továbbá – tág értelembe vett ’holdudvaruk’ 
aktivizálása révén – ipari koncentrációk (Paks, Tiszaújváros). Urbanizációval össze-
függő területi expanziójuk nem jellemző, de egyéb esetekben akár jelentős is lehet 
(ipari övezetek bővülése, üdülőterületek kiterjedése). Helyzetüket minden esetben 
egyedi meghatározó körülmény, a város- és térségformálódás egyfajta globalizálódá-
sát elősegítő hatás emeli ki, melyek viszonylag széles spektrumot ölthetnek. A komp-
lexebb kedvező adottságokkal rendelkezők mellett a kevesebb helyzeti energiával 
jellemezhető, de azok hatásait megfelelően kiterjeszteni tudó városok ezek, amelyek 
gazdasága és társadalma széles körben részesül a globális gazdaság pozitív és negatív 
hatásaiból. A következő csoportban is vannak mindkét típusra jellemző városok: 
olyanok, amelyek komplex adottságokkal rendelkeznek (pl. Nagykanizsa, Sárvár, 
Baja) vagy egyedi vonzerővel bírnak a globális gazdaság megragadására (pl. Budaörs, 
Tatabánya, Körmend, Mór), de annak szélesebb körű társadalmi-gazdasági hasznosu-
lását, fejlesztési hatásai kisugárzását csak korlátozottan tudták érvényre juttatni. 

A globalizálódó városok lakói mindennapjaik során számos esetben nemzetközi 
cégekkel kerülnek kapcsolatba: ott dolgoznak, vásárolnak és fogyasztanak, vállal-
kozásaik velük állnak gazdasági kapcsolatban, szolgáltatásaikat, pénzügyi közvetí-
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téseiket használják. De általában is fejlettebb alkalmazásokat, szolgáltatásokat ér-
hetnek el gyorsabban. Sűrűbben találkoznak állandóan helyben tartózkodó vagy 
vendég, turista külföldiekkel, jelentősebbek nemzetközi társadalmi és kulturális 
kapcsolataik, civil aktivitásuk, együttműködési rendszereik. Az ide tartozó kis- és 
középvárosok, illetve azok gazdasága, intézményei, szolgáltatásai, szervei stb. a 
globális gazdaság elsőszámú magyarországi tereiből (Budapest, nagyvárosok) induló, 
továbbszármaztatható, vagy a közvetlen globalizációs hatások elsőszámú felhasználói. 
Feldolgozói, értelmezői és továbbítói a településhálózat további elemei, valamint a 
lakosság felé. E hídfőállások egyenletesen helyezkednek el az ország területén, 
szűkebb környezetükben mintegy 1 millióan élnek. Ezt, a nagyvárosok és környeze-
tük lakosságszámával kiegészítve az adódik, hogy az ország lakossága mintegy 
felének életkörülményeit befolyásolja közvetlenül a globális gazdaság, illetve  
részesülnek mindennapjaik során annak közvetett hatásaiból. 

Azok a városok, ahol a globális gazdaság dinamizáló szerepet tölt be (24) a helyi 
társadalmi-gazdasági fejlődésben, viszonylag magas színvonalú infokommuni-
kációs infrastruktúrával és fejlett szolgáltatásokkal rendelkeznek, továbbá jellemző 
rájuk a tudásintenzív ágazatok jelenléte is, amelyek kedvező hálózati és beszállítói 
együttműködéseket, munka- és életlehetőségeket formálnak. A csoport tagjai zömé-
ben (Észak-)dunántúliak, és két viszonylag jól elkülöníthető részből állnak: az első 
felében azok az aktív városok találhatók, ahol jelentős a külföldi tőke aránya és a 
nemzetközi kereskedelmi láncok jelenléte, valamint a globális gazdaság közvetett 
hatásai széleskörű gazdasági, társadalmi és civil aktivitást ösztönöznek. A jelentős 
gazdasági, szolgáltatási és technológiai globalizációhoz a jelentősebb hazai tulajdo-
nú és a tudás alapú és tudás intenzív iparágak is hozzájárulnak (pl. Nagykanizsa, 
Dunaújváros, Jászberény, Budaörs, Sárvár, Baja, Mosonmagyaróvár, Tata, Körmend). 
Nagyatád képezi az átmenetet a szintén aktív, de a globális gazdaságot már kevéssé 
integrálni képes és jellemzően már nem dunántúli, hanem közép-magyarországi, 
Duna menti városok felé. Ezek jelentős, de zömében hazai cégeket, beszállítókat 
koncentrálnak, így lakosságuk és civil szférájuk is kedvezőbb jövedelmű, és áttétele-
ken keresztül főként közvetetten (pl. jól elkülönülő ipari park főként nemzetközi 
cégekkel), de még erőteljesen függnek a globális gazdaságtól és annak változásaitól 
(pl. Mór, Kazincbarcika, Dunaharaszti, Mohács, Csorna, Kalocsa). 

A globális gazdasághoz felzárkózó 10 ezer főt meghaladó lakosú városok csoportja 
a legnépesebb (33) és egyben a leghomogénebb is. Legtöbbjük átlagos fejlettségű 
kisváros, de a népességszám szerinti középvárosok közül is került ide néhány. Fő-
ként azok, amelyek korábbi egyoldalú gazdasága leépült, de az azt helyettesítő új 
szerkezetek még nem alakultak teljesen ki. Ők a főbb urbanizációs és térszerkezeti 
vonalakhoz is gyengébben kapcsolódnak, kedvezőtlen elérési viszonyokkal jellemez-
hetőek, fejlődésben elmaradók, magas munkanélküliséggel sújtottak, vagy nehezen 
mobilizálható agrártérségek központjai (Pápa, Ajka, Kiskunfélegyháza, Orosháza, 
Szentes, Cegléd). A globális gazdaság benyomulása ezekben is érezhető (pl. kereske-
delmi láncok, zöldmezős beruházások), és közülük is Pápa és Ajka jár élen annak 
integrálásában. A három kimaradt, ebbe a csoportba bekerülni sem tudó népesség-
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szám szerinti középváros kedvezőtlen helyzete inkább a globális gazdaság hatásaiból 
való hosszabb távú kimaradást vetíti előre (Érd, Ózd és Hajdúböszörmény). 

A városcsoport tagjai az ország valamennyi régiójában megtalálhatók, de főleg az 
Alföld középső része (pl. Cegléd, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Szentes, 
Csongrád) és Észak-Magyarország jelentősebb városai (Sárospatak, Sátoraljaújhely, 
Pásztó). Valamint a budapesti agglomeráció kevéssé szakosodott, de nem is igazán 
alvóváros jellegű, iparosodó-szolgáltató települései tartoznak ide (pl. Sziget-
szentmiklós, Budakeszi, Pilisvörösvár). Ezekben a városokban a globális gazdaság 
dinamizáló hatását egyelőre leginkább a helyi gazdaság, főképp a gazdasági tevé-
kenységet kiegészítő szolgáltatások bekapcsolásában lehet tetten érni, valamint az 
erre specializálódott nemzetközi élelmiszerláncok térhódításában (Penny Market, 
Lidl, Spar, Plus). A hazai gazdaság egyes meghatározó üzemei jelentékeny foglal-
koztatók, és a társadalmi aktivitások, kulturális fogyasztások is kézzelfoghatók. 
Első lépcsőben közösségi szintű társadalmi-gazdasági és technológiai globalizációt 
hordoznak. Az előzőek hatására népességmegtartó és térségszervező erejük is jelen-
tős. A globális gazdaság további térhódításával a jelenlegi homogén csoport ketté-
válása prognosztizálható. Az egyedi helyzeteket megtalálók és azt társadalmi-
gazdasági tőkévé konvertálók, valamint a speciális szerepköröket kifejlesztők való-
színűleg gyorsabban betagozódnak a globális gazdaság meghatározta városhálózati 
és térszerkezeti szegmensekbe, betölthető új helyekbe, pozíciókba. Ehhez megfelelő 
városmenedzsmentre, -üzemeltetésre és különböző hálózat-alapú együttműködé-
sekbe, fejlesztésekbe, közös erejű innovációkba való becsatlakozásra is szükségük 
lehet. Az e-gazdaság jelentette lehetőségeket meg nem találók, a speciális szerepkör-
ökre rá nem erősítők, a helyzeti energiákat nem hasznosítók lassabb felzárkózásra, 
stagnálásra, sőt hanyatlásra számíthatnak. 

A globális gazdaságtól leszakadó 10 ezernél népesebb városok (36) elhelyezkedése 
koncentrált. Zömében Tiszántúliak (pl. Szeghalom, Nyírbátor, Békés, Török-
szentmiklós, Karcag, Kisvárda) és a budapesti agglomeráció olyan alvóvárosai, ame-
lyek funkcióbővítéssel ki akarnak törni a kiköltözésekkel együtt járó ’népességfel-
szívó pufferszerepekből’ (Érd, Fót, Göd, Vecsés, Veresegyház, Gyömrő). Erre a 
népességet követő ipari és szolgáltatási szuburbanizáció növekedésével jó esélyeik 
vannak. A globális gazdaság tekintetében e városok elhelyezkedése szintén az el-
érés, de egyben a tudatos elzárkózás gátló szerepére is felhívja a figyelmet. Nincs 
éles választóvonal a globális gazdasághoz felzárkózó és az általa dinamizált csoport 
között, amely együttesen is homogén, azonban a legjelentősebb eltérés mentén – 
Nagykőrös és Hajdúnánás között – mégis érdemes volt megkülönböztetést tenni. 
Ennek oka egyrészt éppen a fent jelzett területiségben, másrészt a globális gazdaság 
fejlesztő hatásainak csökkenő tettenérésében ragadható meg. 

A felzárkózást leginkább a globális gazdasághoz köthető egy-egy momentum, 
funkció, szerep kiépülte alapozza meg, de annak nincsenek kisugárzó hatásai (pl. 
közösségi Internet elérési pont, kisebb kereskedelmi üzlet nemzetközi lánc tagja-
ként, kisebb jelentőségű nemzetközi rendezvény). Ezek a városok nem rendelkeznek 
jelentősebb nemzetközi foglalkoztatóval, munkanélküliségük, szociális juttatásaik 
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magasak, tartósak, a tudásalapú és -intenzív ágazatok hiányosak, de maga a vállal-
kozói kedv, a működő cégek száma is alacsony. Szolgáltatásaik közepes színvona-
lúak (a pénzügyi és gazdasági tevékenységet kiegészítők gyengék), az IKT szekto-
rok jelentősége elenyésző. A globális gazdaság nem rendelkezik befolyással a la-
kosság jövedelmi helyzetének javítására, amely további aktivitásokat, szolgáltatá-
sokat, fogyasztást, civil szerveződéseket, képzésnövelést ösztönözne. Ebben az 
esetben az átlagos fejlettségi szint erőteljesen negatív irányba befolyásolja a globális 
gazdaság megjelenését, amely helyzet javítása igen összetett feladat, több tényező – 
pl. elérés javítása, infrastrukturális fejlesztések, befektetésösztönzés, emberi erőfor-
rások helyzetének javítása stb. – függvénye. A városcsoport tagjainak helyzete a ko-
rábbiakban jelzett módon szintén kettős irányba mozdulhat el a jövőben. Mindezek 
ellenére mégis igen éles határvonal választja el őket a globális gazdasághoz csatla-
kozni nem kívánó városoktól, ami azt is jelzi, hogy adott a felzárkózásuk esélye. 

A globális gazdaság hatásaiból kimaradó városcsoport karakteresen elkülönül 
(17), akárcsak az élmezőny, sőt a csoporton belül több éles törésvonal is van. Itt a 
globális gazdaság szempontjából (is) halmozottan hátrányos helyzetű települések 
sorakoznak, markánsan leszakadó, a húzóhatásokból kimaradó, passzív csoportot 
alkotva (pl. Sarkad, Balmazújváros, Lajosmizse, Tiszaföldvár, Sajószentpéter, 
Hajdúhadház, Újfehértó és Hajdúsámson). A városcsoport egészére jellemző a 
nagyváros-közelség, de azok dinamizáló ereje nem terjed ki rájuk, sőt elmaradásuk 
oka is leginkább ebben keresendő: zömében a kiköltözés által nagyra nőtt falvakról, 
jelentősebb funkciók nélküli, illetve alvóvárosi szerepeket betöltő településekről 
van szó. Elenyésző részükben a kimaradás a globális hatásokból akár tudatos lakos-
sági és településvezetési döntés eredménye is lehet, amely a városközeli, mégis 
falusi nyugalom légkörének megőrzését szolgálja, mint hosszabb távon fenntartandó 
lokalizációs célt. A vélhető tudatosság, illetve a leszakadást is feltételező valós 
társadalmi-gazdasági folyamatok általi meghatározottság nem minden esetben 
dönthető el egyértelműen. Az esetek zömében valószínűleg kettős meghatározott-
ságról, benne a leszakadás jelentősebb vezető szerepéről van szó (pl. Sarkad, 
Hajdúhadház, Balmazújváros, Tiszaföldvár, Újfehértó). 

A kategória egy részét a budapesti agglomeráció alvóvárossá felduzzadt funkcio-
nális falvai alkotják (Üllő, Albertirsa, Gyál, Dabas, Szigethalom, Pilis), a nógrádi 
válságtérség városa Bátonyterenye és a hasonlóan rurális fejlődésű, magas munka-
nélküliségű, tartósan válságos, belső periférikus, de eltérő elhelyezkedésű Sár-
bogárd és Abony. A csoport városaiban a globális gazdaság nem jelent meg, vagy 
elenyészően van jelen, hatásai sem érzékelhetők. Betörése a halmozottan hátrányos 
területi és elérési helyzet miatt is csak később várható, mint a 10 ezer főnél esetleg 
jóval alacsonyabb népességszámú, de kedvezőbb feltételekkel jellemezhető kisvá-
rosok, nyugati határ menti falvak esetében, ahol sok esetben ez már ma is egyértel-
műen kimutatható és nyomozható. 
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Sajátosságok a globális gazdaság közvetlen mutatórendszere alapján 

A globális gazdaság hatásai közül a legközvetlenebbekre irányuló szűkített vizs-
gálat értelmében (1.1., 1.3., 1.4. és 2.1. indikátorok) Budaörs különül el úgy, hogy 
előnye behozhatatlan a tudás alapú és tudásintenzív, főleg külföldi érdekeltségű 
vállalkozások letelepítésében, a globális gazdaság integrálásában (önálló faktor-
létrehozási képessége erősebb, mint Egernek volt). Ezt korábban már mások is 
jelezték az IKT szektorok vonatkozásában (Rechnitzer–Grosz–Csizmadia 2003). A 
komplex vizsgálat eredménye értelmében helyzetét azonban már nagymértékben 
rontja az egyéb aktivitások, társadalom- és városdinamizáló hatások hiánya. Tulaj-
donképpen egy rendkívül gyors, amerikai típusú városfejlődés zajlik Budaörsön, 
ahol a különféle ipari és kereskedelmi logisztikai területek, termelői és szolgáltatói 
szolgáltatói parkok a kedvező elérhetőség és egyéb adottságaik révén elvonzzák 
Budapestről a vállalkozások és munkaerő egy igen innovatív részét. Ugyanakkor a 
tradicionális városokra jellemző egyéb funkciók, városi javak, (köz)szolgáltatások 
kiépületlenek (ezek éppen Budapest közelsége miatt valószínűleg hosszabb távon is 
kiformálatlanok maradnak). Mindez a városszerkezetben és a városképben, de la-
kossága dinamizmusában is egyértelműen megmutatkozik. 

Budaörs globalizációs szintjét, globális gazdaságban betöltött egyedi hazai helyzetét 
és ebből adódó szerepköreit a közeljövőben csak Szombathelynek, Gödöllőnek, 
Szentendrének, Székesfehérvárnak és Egernek van esélye megközelíteni. Ez szintén 
az ő speciális helyzetükből adódik, egy részük ugyancsak Budapest, illetve a nyugati 
határszél közelségéből profitál, amelyet a nemzetközi vállalkozások, valamint a kultúra, 
a művészetek és a felsőoktatás erőteljes nemzetközi beágyazottsága, kapcsolatterem-
tési lehetőségei egészítenek ki. A közvetlen hatásokat mérő mutatók eredménye sze-
rint a globalizálódó városcsoport viszonylag homogén és kiterjedtebb, mint a széle-
sebb hatásokat figyelembe vevő elemzésben. Területi elrendeződésük tekintetében 
egy jóval erőteljesebb Budapest környéki koncentráció és észak-dunántúli felülrepre-
zentáltság rajzolódik ki (1. táblázat). Elsősorban az itt elhelyezkedő kis- és közép-
városok képesek a globális gazdaság adaptálására, szélesebb körű integrálására, amely 
felhívja a figyelmet a globális gazdaság egyértelmű, szűk területiségére, és az ebből 
adódó településhálózati egyenlőtlenségek növekedésére. 

A következő két, a globális gazdaság meghatározó jelenlétével jellemezhető vá-
roskategória viszont sokkal szűkebb, mint a komplex vizsgálatban. Ezek is egyér-
telműen dunántúli és Budapest környéki többségűek, és inkább kisvárosok, amelyek 
egyfajta belső globalizációs gyűrűt alkotnak. A Dunántúlon főként a Balaton és a 
nyugati határ távolabbi körzetében helyezkednek el, míg Budapest dunántúli olda-
lán helyezkedik el, s a globális gazdaság befogadásában dinamikusabbak. A főváros 
alföldi oldalán, pedig jellegében az ahhoz felzárkózni igyekvők övezik; ez utóbbiak 
a regionális nagyvárosok környezetében is jellemzők. Bennük a globális gazdaság-
hoz kapcsolódó infrastruktúrák, folyamatok és gazdasági aktivitások kifejezetten 
támogatják a fejlődési folyamatokat és a pozitív irányú társadalmi-gazdasági átala-
kulást, amely a városversenyben elért sikerük záloga (1. táblázat). 
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1. TÁBLÁZAT  
Az egyes globalizációs várostípusokhoz tartozó 10–100 ezer fős városok (1 oszlop: 

komplex vizsgálat; 2. oszlop: szűkített vizsgálat összesített eredményei) 
(Cities of 10–100 Inhabitants of Global City Types) 

 
Forrás: Saját szerkesztés. 

E két és a globális gazdaság hatásaiból kimaradó városok csoportja közé egy lét-
számában újfent jelentős (a komplex vizsgálat hasonló csoportjánál jóval szélesebb, 
több mint 50 tagú), a globális gazdaságot egyelőre integrálni nehezen tudó, vagy 
nem akaró, stagnáló városhalmaz ékelődik. Földrajzi koncentrációjuk kettős: egy-
részt a teljes Alföldet körberajzolják, másrészt a Dunántúl belső és külső perifériáin 
helyezkednek el. Különösebb dinamikát nem mutatnak a globális gazdasággal ösz-
szefüggésben, de leszakadásuk vagy elzárkózásuk sem jellemző, egyszerűen moz-
dulatlanok, mint ahol képletesen megállt az idő, amelyek az innováció és a felzár-
kózás elemeit, infrastruktúráját csak igen nehezen képesek befogadni. E csoporthoz 
hasonlóan az elzárkózók tábora is némileg szélesebb, és többszörösen tagolt is, mint 
az összetett vizsgálatban. Soraik között sok a szakadás, amely a hátrányos helyzetek 
egymásra halmozódásából fakad. Általános fejlettségükben elmaradottnak tekinthe-
tők, de a globális gazdaság megjelenése és hatásainak befogadása tekintetében is 
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háza és Debrecen körzetében, valamint Békés megyében csoportosulnak, míg a 
Dunántúlon csak Várpalota és Komló került e kategóriába. 

Összegzés 

A magyarországi térségek és települések globális gazdasághoz történő kötődésé-
nek foka leginkább a nagytérségi elhelyezkedéstől és a területi összetartozástól 
függ, mint arra már mások is felhívták a figyelmet (Enyedi 2000, 2003; Beluszky et 
al. 2002). Ugyanakkor más jellemzőktől egyre inkább függetlenedni látszik, köztük 
olyanoktól is, amelyekről azt gondolnánk, hogy biztosan komoly szerepet játszanak 
a globális kötődésben: ilyenek pl. a területi-települési jelleg, a népességszám, a 
funkciók, a településhierarchiában elfoglalt hely vagy a korábbi időszakokra jellemző 
fejlődési dinamika. A területi összefüggés a legerősebbnek és legkiterjedtebbnek a 
Győr–Dunaújváros–Gödöllő–Vác–Győr közötti zónában mutatkozik (beleértve Bu-
dapest). Itt a helyi területi-települési fejlődést erőteljesen alakítják a nagy nemzetközi 
társadalmi-gazdasági fejlődési tendenciák és folyamatok (Molnár 2004). 

Mindemellett is a globális gazdaság hatásai csak egyfajta szűk ’települési területi-
ség’ mentén érvényesülnek igazán közvetlenül, mely során a városkörnyék kettős 
irányba válik szét (Molnár 2005). A központban és az elérés alapján legközelebbi 
településekben a mennyiségi és minőségi globalizációs hatások összegződnek. Ez 
segíti a településhatárok oldódását, a ’várostérséggé’ egységesedést. Megnyilvánul 
a hálózatossá, többcélúvá váló településközi társadalmi-gazdasági kapcsolatok 
kiterjedésében, valamint a falusi-városi életmód különbségeinek enyhülésében is. A 
távolabbi városkörnyék ellenben kiszolgáltatottabbá vált, részben azért, mert a 
városok képesek – ha nem is minden elemében tudatosan – a válságot a tágabb 
környékükre hárítani. Sorsukat a globális gazdaság terjedése ellentételezve könnyíti 
a fenntarthatóságra épülő lokalizáció áttételes felerősítésével. Jellemző a piacgazda-
sági átmenet és az agrárium kedvezőtlen változásai periferizálódás során történő 
halmozódása, közte bizonyos társadalmi csoportok szegregálódása. 

A globális gazdaság kis- és középvárosi integrációját a regionális elhelyezkedés 
mellett elsősorban a nagyvárosi agglomerációs hatások, a kiemelkedő idegenfor-
galmi vonzerők, a kedvező elérési és infrastrukturális feltételek és a hálózati part-
nerségek befolyásolják. További erős meghatározói: hatékony nagyvállalatok, ki-
emelt létesítmények, vagyontárgyak, térségszervező erő, igazgatási többletfunkciók, 
fejlett szolgáltatások. Ezek közül több is jellemző a globalizálódó és a globális 
gazdaság dinamizálta városcsoportokra, míg a globális gazdaságtól leszakadók és a 
hatásaiból kimaradók esetében egyik se igazán. Előzőekben számottevő és jól kö-
rülhatárolható a globális gazdaság jelenléte, amely fejlődésükre – ellentmondásaik 
ellenére – jótékony hatással van. Utóbbiakban a globális gazdaság hatásai nem jelen-
tősek, a helyi gazdaság és társadalom kapcsolódása gyenge, a szolgáltatások hiányo-
sak, a helyi kezdeményezések, együttműködések kevéssé aktívak. Kisebb részük 
esetében akár kívánatosnak is tűnik a távol(ság)tartás (alvóvárosok), de zömében 
inkább kényszerűség a távolmaradás (rurális térségek, belső és külső perifériák). 
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Jegyzetek 

1 A beszállítói, kereskedelmi, együttműködési és egyéb tevékenységek szempontjából a globális gazda-
sághoz leginkább kötődő 500 millió Ft-ot meghaladó árbevételű, legalább 100 főt foglalkoztató társas 
vállalkozások összes társas vállalkozás közti aránya. 

2 A gazdasági tevékenységek a szervezetben meglévő tudás intenzitása és az egyes szektorokban működő  
cégek stratégiája alapján tudás alapú, tudás intenzív és kevésbé tudás intenzív tevékenységekre osztha-
tók. A tudás alapú iparágak közé tartoznak az IKT szektorok (IK T termelés, telekommunikáció, IK T 
szolgáltatások), a tudást létrehozó, közvetítő és szerkesztő iparágak és a digitális tartalom iparágak. 
Tudásintenzív iparágak a high-tech és közepesen high-tech iparágak, továbbá a tudásintenzív szolgál-
tatások. A globális gazdaság egyik fő  meghatározójának ez utóbbiak terjedését tartom, növekvő szere-
püket a GDP-termelésben és a lokális gazdaságok globalizálásában. 

3 A területi különbségeket és a városhálózat tagolódását az IKT szektor vonatkozásában többek között 
Nagy G. (2000); Rechnitzer–Grosz–Csizmadia (2003) és Dőry–Ponácz (2003) vizsgálta Magyarorszá-
gon. Azóta azonban megváltozott a tevékenységek ágazati besorolása (TEÁOR), és tovább szegmen-
tálták az e-gazdaságot és az azt meghatározó IK T szektort. Vizsgálataim során a hivatalos OECD és 
ENSZ besorolásokon alapuló legújabb besorolási rendszerek elemeit is alkalmaztam. 

4 IKT termelés (TEÁOR 2003): irodagép-, számítógép-, készülékgyártás (3001, 3002), kábelgy. (3130), 
elektronikai alkatrészgy. (3210), híradás-technikai ipari termék- és fogyasztási cikk gyártás (3220, 
3230), mérőműszer gy. (3320), ipari folyamatirányítási rendszer gy. (3330), fényképészeti eszközgy. 
(3340) és óragy. (3350). Pénzügyi szolgáltatás: jegybanki tevékenység (6511), egyéb monetáris köz-
vetítés (6512), pénzügyi lízing (6521), egyéb hitelnyújtás (6522), egyéb pénzügyi közvetítés (6523), 
élet- és nem életbiztosítás (6601, 6603), pénz-, tőkepiaci szab. (6711), értékpapír- ügynöki tev. (6712), 
egyéb pénzügyi kiegészítő tev. (6713), biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tev. (6720), ingatlanügyle-
tek (7011, 7012, 7031). Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás: jogi, számviteli, adószakértő i 
tev. (7411, 7412), piac- és közvélemény-kutatás (7413), üzletviteli tanácsadás (7414), mérnöki tev. 
(7420), műszaki vizsg. (7430), hirdetés (7440), munkaerő-közvetítés (7450), fényképészet (7481), 
titkári, fordítói tev. (7485), telefoninformáció (7486) és egyéb gazdasági szolgáltatás (7487). 

5 A vizsgálatba a hipermarketek (Auchan, Cora, Metro, Tesco, Interspar), a jelentősebb S- marketek, 
szupermarketek és egyéb, főképp élelmiszerkereskedelmi láncok (Match, Spar, Lidl, Penny Market, 
Kaiser’s, Billa, Tesco, Plus, Interfruct, Family Frost) kerültek bele darabszám alapján (leltárszerűen). 
Továbbá a drogériák-parfümériák (Rossmann, DM), a cipő diszkontok (Humanic, Deichmann), a 
plazák és McDonald’s-ek, az építőanyag, barkács, lakberendezési és kertészeti termékforgalmazók 
(Praktiker, Obi, Bricostore, Raab Karcher, Baumax, Ikea, K ika, TTL), valamint az elektronikai, fotó-
ipari cikkeket terjesztők (Media Markt, Electroworld, Euronics, Photohall). Hasonló vizsgálattal Nagy E. 
(2000) a kereskedelem globális- lokális kapcsolódását mutatta be. 

6 IKT szolgáltatás (TEÁO R 2003): számítógép, szoftver nagykereskedelme (5184), egyé irodagép-, 
bútor nagyker. (5185), egyéb elektronikai alkatrész nagyker. (5186), irodagép, számítógép kölcsönzés 
(7133), hardver szaktanácsadás (7210), szoftver-kiadás (7221), egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 
(7222), adatfeldolgozás (7230), adatbázis-tevékenység, on- line kiadás (7240), irodagép-, számítógép-
jav. (7250) és egyéb számítástechnikai tev. (7260). Telekommunikáció: távközlés (6420); K+F: mű-
szaki kutatás, fejlesztés (7310) és humán kutatás, fejl. (7320); felső- és felnőtt-oktatás: felsőoktatás 
(8030) és máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb okt. (8042). Digitális tartalom iparágak: hangfelvétel-
kiadás (2214), hang-, videofelvétel-, adathordozó-sokszorosítás (2231, 2232, 2233), film-, video-
gyártás és terjesztés (9211, 9212), mozgóképvetítés (9213) és rádió-televízió műsorszolgáltatás 
(9220). High-tech iparágak: légi, űrjármű gy., javítás (3530), gyógyszerkészítmény (2442) és orvos i 
műszer gy. (3310). 

7 20 ezer Ft-ot meghaladó SZJA-támogatású civil szervezetek aránya az összes civil szervezet közül 
(2004-ben felajánlott SZJA 1% alapján). 

8 Az osztályozási módszer nagyobb hasonló csoportokat hoz létre, míg a Benett-eljárás ugyan részlete-
sebb végeredményt ad, azonban bizonyos mutatók szerint sok egyforma eredményű városhoz azonos 
pontszámot rendel, míg más mutatók esetében teljes a pontsorrend, így az előző  mutatók kisebb súlyo-
zással vesznek részt a végeredmény kialakításában. A korreláció mértékét sem veszi figyelembe, ezért 
azt utólag mértük. 
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GLOBALIZATIONING TYPES OF THE HUNGARIAN SMALL 
AND MEDIUM SIZED CITIES 

BALÁZS MOLNÁR  

From the late 1990s Hungary is falling into line with most globalised countires step by 
step. First of all it depends on the more and more stronger connections of the local economy 
to the global economy, which take effect to the developping opportunities of the cities and its 
sorroundings. The global economy and its socio-economic effects have got nowadays more 
significant influences to the developmnet of the small and medium sized cities and its 
sorroundings, not just to the global ones. In this essay I’d like to show the globalizationing 
types of small and medium sized cities in Hungary describing their groups. 
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A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS  
FOGALMI MEGHATÁROZÁSA 

(Defining Local Economic Development) 

MEZEI CECÍLIA 

Kulcsszavak:  

helyi gazdaságfejlesztés    helyi gazdasági kezdeményezés    helyi gazdaságfejlesztési eszközök    lokális 
szint 

Mivel nincs általánosan elfogadott helyi gazdaságfejlesztési definíció, tanulmányunkban a kifejezés 
lehetséges értelmezéseinek szűk körét mutatjuk be, mégpedig négy vizsgálati dimenzió (a fejlesztés 
mozgatói, a szükséges erőforrások, a beavatkozás célja és területi hatóköre) mentén haladva, illetve 
meghatározva helyzetét más fejlesztési fogalmakhoz (helyi fejlesztés, közösségfejlesztés, vidékfejlesztés, 
területfejlesztés, településfejlesztés, regionális fejlesztés) képest. 

Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben a helyi gazdaságfejlesztés ismeretlen, rejtélyes fogalom-
ból közhasználatú, a tudományos közeg mellett a politikai és a hétköznapi életben is 
megjelenő kifejezéssé vált. Ugyanakkor nincs általánosan elfogadott helyi gazdaság-
fejlesztési definíció. A fogalmat sokan és sokféle értelemben használják, gyakran a 
pontos definíció rögzítése nélkül. 

Tanulmányunkban ezért a helyi gazdaságfejlesztés értelmezéseit járjuk körbe, 
mégpedig a fejlesztés mozgatóira, a szükséges erőforrásokra, a beavatkozás céljaira 
és területi hatókörére fókuszálva. Elhelyezzük továbbá a helyi gazdaságfejlesztést a 
fejlesztési fogalmak rendszerében, bemutatva a regionális fejlesztés, a területfejlesz-
tés, a településfejlesztés, a helyi fejlesztés, a közösségfejlesztés és a vidékfejlesztés 
néhány definíciós változatát. 

A helyi gazdaságfejlesztés helye a fejlesztési fogalmak rendszerében 

Megpróbálva rendet tenni a különféle irányzatok és elméletek között, elsőként tisz-
tázzuk, hogy a fejlesztés fogalma szigorú értelemben minőségi javulást eredményező 
beavatkozást jelent, melynek végső célja a lakosság életszínvonalának növelése. Gaz-
daságfejlesztés alatt pedig olyan tudatos beavatkozásokat értünk, amelyek a gazdasági 
folyamatok irányát, a gazdasági változások mértékét hivatottak befolyásolni.  

A helyi gazdaságfejlesztést el kell különítenünk olyan (szintén többféleképpen 
használt és értelmezett) fogalmaktól, mint a területfejlesztés, a településfejlesztés, a 
regionális fejlesztés, a helyi fejlesztés, a közösségfejlesztés vagy a vidékfejlesztés. 
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Definiálva az egyes kifejezéseket láthatóvá válik, hogy a „fejlesztési” kulcsfogal-
mak esetében lehetnek átfedések területi vagy funkcionális szempontból. 

A területfejlesztés Faragó László szerint olyan tudatos önkormányzati, kormány-
zati beavatkozást takar, mely során a közbelépők hatni próbálnak a különböző tevé-
kenységek térbeli megoszlására (EC 1997. idézi: Faragó 2001, 3)1, s amelynek 
köszönhetően bekövetkezhet az adott terület, térség fejlődése, ami a helyi társada-
lom szempontjából a lehetőségek bővüléseként jelentkezik (Faragó 1994). A terü-
letfejlesztés magában foglalja a területpolitikát2, a jogi szabályozást, az intézmény-
rendszert, illetve a tervezést (Faragó 2001). 

G. Fekete Éva (2001) szintén a területi folyamatokba való tudatos beavatkozás-
ként definiálja a területfejlesztést. 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a terület-
fejlesztés fogalmán az ország egészét, valamint annak térségeit érintő területi folya-
matok figyelését, értékelését; tervszerű beavatkozási irányok meghatározását; vala-
mint fejlesztési célok megfogalmazását és fejlesztési programok megvalósítását érti.  

Regionális fejlesztés a régiók közötti egyenlőtlen fejlődés mérséklésére irányuló tö-
rekvések összessége, amely így a területpolitika egyetlen területi szintre vonatkozó 
részét, szegmensét képezi (Faragó 2001). Buday-Sántha Attila (2001, 20) szerint 
viszont a regionális fejlesztés a területfejlesztés szinonimája. 

Általános nézet, hogy a településfejlesztés a területfejlesztés részét képezi (Faragó 
1994; Péteri 2001; Finta 2004). A településfejlesztés „szűkebb értelemben a lakos-
ság élete szempontjából jelentősebb beruházások hatásainak számbavétele és meg-
valósítása” (Enyedi 2000 idézi: Farkas 2006, 71) 3, tágabb értelemben pedig „a 
települési folyamatok befolyásolására irányuló koncepcióalkotó, tervezési és végre-
hajtási tevékenységek összessége (Farkas 2006, 71). Faragó (1994) értelmezésében 
viszont a településfejlesztés a helyi fejlesztési politikát és a helyi kezdeményezésű 
és finanszírozású tevékenységeket fogja át.  

Buday-Sántha Attila szerint „a vidékfejlesztést a területfejlesztés sajátos területének, 
egyik, az agrártérségekre jellemző irányának tekinthetjük” (Buday-Sántha 2001, 20). 

Részletezve, a vidékfejlesztés kiterjed mindazon tevékenységekre, „amelyek a  
vidéki térségekben élő lakosság életminőségét, a környezeti és természeti táj, valamint 
a kultúrtáj megőrzését szolgálják, és megteremtik a vidéki térségek fenntartható fejlő-
dését a vidék adottságainak, sajátosságainak megfelelően” (Kulcsár 1998 idézi: 
Farkas 2006, 88) 4. 

G. Feket Éva definíciójában „a vidékfejlesztés a vidéki térségben végbemenő válto-
zások alakulásába történő tudatos beavatkozásként értelmezhető” (G. Fekete 2005, 
14), az integrált vidékfejlesztés pedig a lokális, a regionális és a globális érdekek in-
tegrációját, illetve az egyoldalú agrárfejlesztés helyett egy komplex fejlesztési gyakor-
latot (épített, társadalmi, gazdasági, természeti környezet) takar (G. Fekete 2005). 

A helyi fejlesztés Puljiz (2004) értelmezésben a gazdaságin kívül felöleli a társa-
dalmi, a demográfiai, a környezetvédelmi stb. dimenziókat is, tehát bővebb foga-
lom, mint a helyi gazdaságfejlesztés. 
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G. Fekete Éva meghatározásában a helyi fejlesztés leglényegesebb vonása, meg-
különböztető jele (más típusú fejlesztésekhez képest) annak bottom-up jellege. 
Fontos továbbá a helyi szint részvétele, mégpedig a folyamatok kezdeményezője-
ként és ellenőrzőjeként, illetve hangsúlyos a helyi társadalom önálló döntési kom-
petenciája, saját mozgástere (G. Fekete 2001). 

A helyi fejlesztések kezdeményezői, erőforrásai és szereplői alapján azonban 
többféle helyi fejlesztési típust különböztethetünk meg (1. táblázat). Ezek közül 
külön figyelmet érdemel a közösségfejlesztés (community development), mivel azt 
sokan (Blakely–Bradshaw 2002) a helyi gazdaságfejlesztés részének tekintik; má-
sok pedig attól bővebb fogalomként kezelik, amely a gazdasági környezeten túl 
felöleli olyan társadalmi kérdések rendezését is, mint az egészségügy, az oktatás, a 
lakáshelyzet vagy a környezet minősége (Čapková 2005). 

1. TÁBLÁZAT 
A helyi fejlesztések különböző irányzatainak áttekintése 

(An Outline of Different Directions of Local Developments) 

Csak belső Belső és külső Nem  
jellemzett A fejlesztés kezdeményezői: 

erőforrásokat von be 
Egyének, családok  grass roots  
Hátrányos kisközösségek self-help  

Kisközösségek (települési 
vagy kistérségi) 

 (inter)community 
economic  
development 

from below 

Helyi hatalom  local  
development 

 

Nem jellemzett self sufficient, 
endogenous bottom up  

   Forrás: G. Fekete (2001, 17). 

G. Fekete Éva (2000) a közösségfejlesztést azokra a beavatkozásokra szűkíti le, 
amikor a globalizáció kihívásaira a piacgazdaság nem piaci szereplői adnak a helyi 
közösség érdekeinek megfelelő választ. 

Varga A. Tamás és Vercseg Ilona (1998) definíciója szerint a „közösségfejlesztés 
… elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- és 
cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepük van a polgárok-
nak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértéké-
ben a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolat-
szervező munkája életre segítheti, vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő 
közösségi erőforrásokat” (idézi: Farkas 2006, 135) 5. 

A helyi gazdaságfejlesztés helye a fenti fogalomrendszerben – értelemszerűen – 
más és más lehet. Puljiz (2004) például a tágabb helyi fejlesztés részének tekinti a 
helyi gazdaságfejlesztést. Mások szerint a gazdaságfejlesztés a területfejlesztés és 
lokális dimenzióban a településfejlesztés részét képezi (Péteri 2001; Finta 2004). 
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A helyi gazdaságfejlesztés értelmezése 

A helyi gazdaságfejlesztés fogalma kapcsán vita tárgyát képezi a helyi szint meg-
határozása, a lehetséges gazdaságfejlesztési beavatkozások típusai, kezdeményezői, 
támogatói és a helyi fejlesztés erőforrásai. Ennek megfelelően más-más fogalmi 
meghatározást találhatunk az egyes szerzőknél. A továbbiakban éppen ezért átte-
kintjük a szakirodalom meghatározó szerzőinek definícióit. A vizsgálatot a követ-
kező dimenziók mentén végezzük el (Wong 1996): 
– ki a fejlesztés mozgatója, illetve milyen erőforrások szükségesek hozzá, 
– milyen célok elérése érdekében folyik a beavatkozás, 
– és a helyi gazdaságfejlesztés milyen területi dimenzióban történik? 

A fejlesztés mozgatói és a szükséges erőforrások 

Syrett (1995) úgy definiálja a helyi gazdaságfejlesztését, hogy közben azt élesen 
elkülöníti a helyi kezdeményezések fogalmától. Míg az általános helyi szintű fej-
lesztési folyamatra a helyi gazdaságfejlesztés kifejezést használja, a speciális tevé-
kenységek végrehajtását és a vállalkozások létrehozását helyi gazdasági kezdemé-
nyezéseknek (local economic initiatives) tekinti. A felfogásból következik, hogy 
amíg a helyi gazdaságfejlesztést elindíthatja külső hatás is, például külső befekteté-
sek vagy központi kormányzati gazdaságpolitika, a helyi gazdasági kezdeményezé-
sek mindig a helyi szintről indulnak ki (2. táblázat). 

2. TÁBLÁZAT 
A helyi gazdaságfejlesztés és a helyi gazdasági kezdeményezés  

megkülönböztető jellemzői 
(Differential Characteristics of Local Economy Development and  

Local Economical Initiation) 
 Helyi gazdaságfejlesztés Helyi gazdasági kezde-

ményezés 

A fejlesztési folyamat Általános folyamat Konkrét tevékenység 

Kezdeményező Külső és/vagy belső hatások Helyi kezdeményezés 
és/vagy ellenőrzés 

 Forrás: Saját szerkesztés. 

A helyi gazdasági kezdeményezések alapvető jellemzője, hogy 
– a lokális dimenzió, mint kulcsterület jelenik meg, 
– akárcsak a munkahelyteremtés és a gazdasági megújulás, 
– de a vállalkozó szellem és az innováció jelenléte is elengedhetetlen (Syrett 

1995). 
Stöhr (2001) szerint a helyi fejlesztés két formáját különbözethetjük meg, az 

egyik a központi hatáskörbe utalt fejlesztés (központi fejlesztési politika), a másik 
pedig a közösségi akcióknak vagy helyi kezdeményezéseknek hívott helyi fejlesztési 
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tevékenységek. A helyi kezdeményezés során elsősorban helyi erőforrásokat hasz-
nálnak, helyi ellenőrzés mellett, főleg helyi haszon eléréséért. Ez utóbbi forma nem 
csupán a központi források hiánya miatt alakult ki, de azért is mivel a gyorsan vál-
tozó környezetben kialakuló helyi problémákra a központi politika nem tudott meg-
felelő biztonsággal megoldást találni, hiszen ezen problémák alkalmazkodó és ru-
galmas akciókat igényelnek, melyek során a belső és a külső erőforrások felhaszná-
lását úgy kell optimalizálni, hogy a hely versenyképes maradjon a világpiacon. 
Mindez nagyobb mértékű decentralizációt igényel a döntéshozatal, a helyi kezde-
ményezések és akciók tekintetében. 

Blakely és Bradshaw (2002) szintén használja a helyi gazdasági kezdeményezés 
definícióját, amely olyan tervezett, tudatos tevékenységet takar, melynek végrehaj-
tója lehet közösségi és magánszervezet is. A helyi gazdaságfejlesztés pedig olyan, a 
helyi önkormányzatok és a közösségi(irányítású) szervezetek által ösztönzött  
folyamat, amelynek célja az üzleti tevékenység és a munkahelyteremtés támogatása. 

Bartik (1995) definíciójában a helyi gazdasági fejlődés nem más, mint olyan válto-
zások összessége, amelyek képessé teszik a helyi gazdaságot a jólét megteremtésére.  
Čapková (2005) átfogó stratégiaként azonosítja a helyi gazdaságfejlesztést, 

amelyben a helyi szereplők és intézmények a helyi erőforrások leghatékonyabb 
felhasználását tűzik ki célul. 

Bennett értelmezése alapján a helyi gazdaságfejlesztés olyan szubnacionális (álta-
lában szubregionális) tevékenység, amely a helyi erőforrások és a jóléti, foglalkozta-
tási és társadalmi lehetőségek bővítését fogja át, és legtöbbször egy helyi önkor-
mányzat területénél nagyobb térséget érint (Bennett 2000; Bennett–Krebs 1991).  

Faragó saját elméleti fejtegetése során utal arra, hogy „a helyi jelző sajátosan mó-
dosítja a gazdaságfejlesztés tartalmát. Olyan folyamatokra utal, amelyek egy régión 
belül hatnak, s valamilyen módon kötődnek az adott területhez” (Faragó 1990, 49). A 
helyi gazdaságfejlesztési folyamat olyan beavatkozás, amely a helyi érdekek elérése 
érdekében, helyi erőforrásokat felhasználva a helyi jólét növelése és a helyi gazdaság 
alkalmazkodóképességének javítása érdekében történik (Faragó 1990). 

Wong (1996) úgy találta, hogy azon szerzők, akik megpróbálkoztak a helyi gazda-
ságfejlesztés definiálásával egy dologban egyetértettek, mégpedig abban, hogy a 
helyi gazdasági fejlődés nem más, mint változási és növekedési folyamat. Így a 
definíció körüli elméleti viták szerinte oda vezettek, hogy a helyi gazdasági fejlődés 
kifejezést a helyi fejlődési és változási folyamat leírására szokták használni, ahol a 
változások elindítója, ösztönzője nem feltétlenül származik kizárólagosan a helyi 
szintről (belülről), és amely külső és belső erőforrásokat egyaránt mozgósíthat.  

A helyi gazdaságfejlesztés célja 

A gazdaságfejlesztési folyamat alapvető célja sem teljesen egyértelmű a szakiro-
dalomban. Akadnak, akik kizárólag a termelékenység növekedését fogadják el ered-
ményként (AEDC 1984 idézi: Wong 1996, 7)6. A csak a szűken értelmezett gazda-
sági fejlődést elfogadó, és a GDP-t egyfajta „szuperindikátorként” kezelő közgaz-
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dászokon kívül találkozhatunk a természeti és a humán erőforrások szerepét is ki-
hangsúlyozó és számba vevő kutatókkal (Anderson 1991; Ekins 1986; Miles 1985 
idézi: Wong 1996, 7)7. A gazdasági dimenzió egyszerű elfogadását elvető szakembe-
rek közé tartozik például Syrett (1995), aki a helyi kultúra vizsgálatának szükségsze-
rűségét tartja a helyi gazdaságfejlesztési kutatások egyik sarokpontjának. Wilson 
(1995) szerint a helyi közösség társadalmi, kulturális és viselkedési jellemzői éppoly 
meghatározóak, mint a gazdasági hatótényezők, vagyis a gazdasági és nem gazdasági 
faktorok együttes befolyásolását elfogadók népes táborát (Castells 1989; Cooke 1989; 
Esser–Hirsch 1989; Moulaert et al. 1993 idézi: Wilson 1995, 646) 8 gazdagítja.  

Bennett és Krebs (1991), valamint Bartik (1995) a munkahelyteremtést és a jólét 
növelését tekintették a helyi gazdaságfejlesztés alapfeladatának. Čapková (2005) 
saját definíciójában a munkahelyteremtés mellett a vállalkozásösztönzést emeli ki. 

Faragó (1991) értelmezésében a helyi gazdaságfejlesztés általános célja a gazda-
ság fejlődése előtt álló akadályok elhárítása, és a piaci tökéletlen működés követ-
kezményeinek kezelése. Elsődleges célja pedig a munkahelyteremtés. 

Blakely és Bradshaw (2002) szintén a munkahelyteremtést tartja a helyi gazdaság-
fejlesztés alapcéljának, mégpedig azokban a szektorokban, amelyek hozzájárulnak a 
természeti erőforrások, illetve a humán és intézményi tőke hatékony felhasználásához. 

Puljiz (2004) megfogalmazásában a vállalkozásfejlesztés a helyi gazdaságfejlesz-
tés fő feladata, mivel a vállalkozások fokozott aktivitása automatikusan a helyi 
lakosság életminőségének javulását eredményezi, mégpedig a foglalkoztatás bővü-
lése és az egyéni jövedelmek növekedése révén. 

A helyi gazdaságfejlesztés célja tehát nem csupán a gazdasági növekedés elérése 
lehet, hanem olyan minőségi változások elérése is, mint a foglalkoztatás bővülése, a 
társadalmi problémák megoldása, a hozzáférés (lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz) 
biztosítása vagy az életminőség javulása. 

A helyi gazdaságfejlesztés célja időben is változott (3. táblázat).  
Tudjuk, hogy a helyi gazdaságfejlesztés elméletének kialakulásában fontos szerepe 

volt a világgazdaság 1970-es évekbeli változásának, mivel az olajválság előtti gaz-
daságpolitika sikertelennek bizonyult az új feltételek között. Az 1980-as évektől az 
iparosítási politika is tarthatatlanná vált, a nemzetállamoknak új területpolitikai 
célokat kellett megfogalmazniuk, amelyekben már helyet kaptak a helyi kezdemé-
nyezések és az endogén erőforrások.  

Az ekkor végbemenő változások hátterében a gazdasági globalizáció, az ún. in-
formációs társadalom, a fenntartható fejlődés szemlélete, az új típusú demokrácia és 
a területpolitikák paradigmaváltása együttesen álltak (G. Fekete 2001). 

Ebben az új környezetben a helyi gazdaságfejlesztés célja kibővült, hiszen a helyi 
infrastruktúra biztosításán túl most már olyan egyedi támogatási csomagokat is ki 
kellett dolgozni, amelyek biztosították az adott település vagy térség növekvő ver-
senyképességét a telephely-választási döntések befolyásolásában. 
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3. TÁBLÁZAT 
A helyi gazdaságfejlesztés időbeli változása 
(Change of Local Economy Development) 

Idő-
tartam 

A helyi gazdaságfejlesztés 
célja 

A helyi gazdaságfejlesztés 
eszközrendszere 

A szerep-
lők 

1960–
1980-as 

évek 
eleje 

− Termelő beruházások támoga-
tása, külső befektetések (külö-
nösen a külföldi direkt befek-
tetések) vonzása. 

− Infrastrukturális beruházások 
(vonalas infrastruktúra). 

 

− Nagy összegű támogatások 
nyújtása. 

− Kedvezményes kölcsönök biz-
tosítása a helyi beruházásokat 
végző termelő vállalatoknak. 

− Adókedvezmények nyújtása. 
− Az infrastrukturális beruházá-

sok támogatása. 

Csak 
közösségi 
részvétel. 

1980–
1990-es 

évek 
közepe 

− A helyi vállalkozások megtar-
tása és támogatása. 

− A beruházások kiemelt szere-
pe, de már jóval célzottabban 
vagy a támogatott szektorok, 
vagy a támogatott területi egy-
ségek tekintetében. 

− Egyedi vállalkozások közvet-
len pénzügyi támogatása. 

− Inkubátorházak, munkahelyte-
remtő támogatások. 

− A kis- és középvállalkozások 
támogatása (tanácsadás, kép-
zés). 

− Technikai segítségnyújtás. 
− Az induló vállalkozások  

támogatása. 
− Néhány humán és fizikai 

infrastrukturális beruházás 
támogatása.  

Az együtt-
működé-
sek közös-
ségi irá-
nyítása. 

1990– − A közvetlen vállalati támoga-
tások helyett a teljes (verseny-
képes) üzleti környezet alakí-
tása a cél. 

− A humán infrastrukturális 
beruházások támogatása. 

− A hálózatosodás elősegítése, 
és a magánszektor beruházá-
sainak befolyásolása. 

− A hely versenyképességének 
fokozása érdekében a beruhá-
zások fokozott ösztönzése. 

− Megfelelő környezet kialakí-
tása a helyi vállalkozások fej-
lődésének elősegítéséhez. 

− Versenyképes helyi telepítési 
tényezők biztosítása. 

− Az együttműködések és a 
hálózatok ösztönzése. 

− A klaszterek létrejöttének elő-
segítése. 

− A képzés és a munkahely-
létesítés támogatása. 

− Az életminőséget javító kez-
deményezések támogatása. 

A közös-
ségi-
magán 
együttmű-
ködések 
preferálá-
sa, az 
együttmű-
ködések 
közösségi 
vezetése. 

  Forrás: The World Bank (2005) alapján saját szerkesztés. 
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Majd a közvetlen vállalkozói támogatásokat és a külső befektetők vonzását felváltotta 
a vállalkozások megtartásának igénye, illetve a támogatások területi és ágazati koncent-
rációja. A folyamat végén a hálózatosodás ösztönzése és a vállalkozóbarát környezet 
kialakításának igénye fogalmazódott meg célként a helyi gazdaság fejlesztői előtt.  

A helyi gazdaságfejlesztési célkitűzések módosulása egyúttal a gazdaságfejlesztési 
eszközrendszer változását is eredményezte: a közvetlen vállalati támogatások helyét 
egyre inkább átvette a versenyképesség növelését szolgáló közvetett gazdaság-
fejlesztési eszközök alkalmazása. 

E módosuló célrendszerben jelenik meg a külső gazdaságosság biztosításának 
követelménye, amely egyre inkább elvárásként fogalmazódik meg a vállalkozások 
részéről egy-egy telephellyel, településsel szemben. A helyi gazdaságfejlesztés 
során most már a település egészét kell vonzóvá tenni – meg kell teremteni azt a 
miliőt, amely a vállalkozások működését „támogatja”. Fontos tényező lehet pl. a 
lakókörnyezet minősége, a környezet állapota, a munkaerő képzettsége, rugalmas-
sága, a munkakultúra, az iparág illetve a munkaerőpiacok specializációja stb.  
(Faragó 1990; Wilson 1995; Stöhr 2001; Hrubi 2004). 

A helyi gazdaságfejlesztés területi dimenziója 

További vizsgálódást igényel, hogy vajon a helyi gazdaságfejlesztés kifejezés 
„local” azaz „helyi” része milyen területi kategóriára utal. Egyetértve Lengyel Imre 
azon megállapításával, mely szerint a lokális szint konkrét meghatározása földrajzi, 
közigazgatási, történelmi stb. tényezőktől függ (Lengyel 2003), el kell fogadnunk, 
hogy gyakran szerzőnként, esetenként a vizsgált kutatási terület kívánalmainak 
megfelelően változik a lokális szint lehatárolása.  

Az általunk áttanulmányozott helyi gazdaságfejlesztési szakirodalomban „lokális” 
alatt legtöbbször a regionális szintet értik, sőt gyakran szinonimaként használják a 
két jelzőt. A helyi gazdaságfejlesztési szakirodalom egyik fő irányzata (Pálné  
Kovács 2003; Horváth 1998) szerint a hatékonyság, a versenyképesség és a siker 
elvárása megköveteli a helyi szereplők térségi együttműködését, a regionális koor-
dinációt és az erőforrás-koncentrációt. 

Lengyel Imre (2003) viszont a versenyképességi vizsgálatok legkisebb mérhető 
egységével, azaz a munkaerő-vonzáskörzettel azonosítja a (gazdasági) térséget, teszi 
ezt annak tudatában, hogy több korábbi kutatás (de Vet 1993; OECD 2001; 
Rechnitzer 1998)9 során használták már ezt a fogalmi meghatározást. Bennett és 
Krebs (1991) szintén a helyi munkaerő-piaci térséget érti lokális szint alatt, ponto-
sabban a helyi gazdaságfejlesztésben érintett területi egységként. Cooke (1986)10 
vizsgálatai pedig kimutatták, hogy 31, a témához kapcsolódó kutatásnak több mint 
a fele munkaerő-piaci egységgel foglalkozik (idézi: Wong 1996, 9). 

G. Fekete Éva a helyi fejlesztések kérdéskörén belül a kistérségek (NUTS 4) fej-
lesztési lehetőségeit vizsgálta behatóan (G. Fekete 2001). Bennett és Krebs (1994) 
az EU LEDA programjának akcióterületeit, azaz szubregionális térségeket és vá-
rosokat hasonlított össze a helyi munkahelyteremtést támogató együttműködések 
szempontjából. 



TÉT XX. évf. 2006  4 A helyi gazdaságfejlesztés ... 93 
 

A Világbank főként a városok fejlesztéséhez kapcsolódóan foglalkozik a helyi 
gazdaságfejlesztéssel (The World Bank 2005). Reese (1997) kanadai és amerikai 
városok helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatát kutatta. McGuire (2000) és a 
Basolo−Huang (2001) páros amerikai városok körében végzett empirikus kutatást, 
és Bartik (1995) is amerikai városkutatások eredményeit mutatja be. 

Természetesen találhatunk példát a lokalitás helyi önkormányzati egységként (nem 
feltétlenül esik egybe a településsel) való értelmezésére is. Bennett (1998) például 
1998-ban angol és walesi helyi önkormányzatok körében végzett helyi gazdaságfej-
lesztéssel foglalkozó kutatást. A Local Futures Group 2004-es vizsgálata Nagy-
Britannia helyi önkormányzati kerületeivel (district) foglalkozik, kategorizálva 
mind a 408 kerületet azok gazdasági fejlődése szempontjából (Hepworth 2004). Ide 
sorolhatjuk továbbá Syrett-nek (1995) a portugál Központi Régió helyi önkormány-
zataihoz kiküldött kérdőíves felmérését, ahogyan Wong (1998) angliai kutatását, 
valamint Young és Kaczmarek (2000) lengyel helyi önkormányzatokra kiterjedő 
vizsgálatát is. Puljiz (2004) és Čapková (2005) szintén ezt a nézőpontot választották 
délkelet-, illetve közép-kelet-európai vizsgálataikhoz. 

Hozzátesszük, hogy a helyi gazdaságfejlesztési kutatások során a lokális szint ér-
telmezését nagymértékben meghatározza a gazdaságfejlesztési feladatok telepítésé-
nek és szabályozásának gyakorlata az adott országon belül. 

Összegezve, a „helyi” szint mindig is relatív és csak összefüggéseiben vizsgálható, 
meghatározó része lesz a helyi gazdaságfejlesztési kutatásoknak, vagyis a kutatás 
első lépéseként azt kell definiálnunk, hogy mit értünk helyi szint alatt. Csak a helyi 
szint lehatárolása után dőlhet el, hogy mely szereplőkre és milyen erőforrásokra 
kiterjedően értelmezzük a gazdaságfejlesztési tevékenységet.  

Összegzés 

A fent bemutatott definíciós kavalkád arra készteti a helyi gazdaságfejlesztés terü-
letén vizsgálódó kutatót, hogy állást foglaljon az egymás mellett élő, vagy éppen 
egymásnak ellentmondó értelmezési lehetőségeket illetően, azaz megalkossa a saját 
definícióját (Mezei 2006). 

Saját értelmezésünk szerint a helyi gazdaságfejlesztés olyan, a helyi gazdaság életébe 
történő, külső és/vagy belső erőforrásokat hasznosító, tudatos beavatkozás, melynek 
kezdeményezője lehet külső szereplő is (pl. kormányzat, EU, külföldi tőke), de a  
folyamat kulcsa mégis a helyi szereplők részvétele, akik vagy kezdeményezőként, vagy 
a külső fejlesztési elképzelés elfogadóiként, támogatóiként és alakítóiként lépnek fel.  

Nézetünk szerint a piaci folyamatokba csak közösségi felhatalmazás alapján lehet 
beavatkozni (Faragó 1990; Bennett–Krebs 1991; Blakely–Bradshaw 2002), így a 
helyi önkormányzatokat gyakorlatilag kihagyhatatlannak tartjuk a helyi gazdaság-
fejlesztésből, de más közreműködők részvétele is sikerfeltétel.  

A helyi gazdaságot érintő beavatkozásokat tágan értelmezzük, bele tartozik az infra-
struktúrafejlesztés, a szolgáltatásfejlesztés, a humánerőforrás-fejlesztés, a vállalko-
zásfejlesztés, az ún. külső gazdaságosság biztosítása és a közösségfejlesztés is. 



94 Mezei Cecília TÉT XX. évf. 2006  4 
 
Čapková (2005) szerint Közép-Kelet-Európában ez a tágabb értelmezésű, társadal-
mi-gazdasági fejlesztési gyakorlat honosodott meg, így a vizsgálatokat is erre kell 
összpontosítani. 

A hazai helyi gazdaságfejlesztési kutatások változatos területi hatókörrel rendel-
keznek, hiszen azok kiterjednek a régiók (Pálné Kovács 2004), a megyék (Hrubi 
2004), a kistérségek (G. Fekete 2001) és a települések (Horváth–Péteri 1993;  
Horváth–Kiss 1996; Mezei 2004) vizsgálatára is. 
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DEFINING LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

CECÍLIA MEZEI 

The study deals with the definition of local economic development (LED). Local economic 
development is a fashionable term, but the meaning of LED depends on who uses it and 
where it is used. The purpose of this article is to present some LED definition from the inter-
national academic literature. This research pays specific attention to the four dimensions of 
LED definition (Wong 1996):  

– Who are the driving forces of LED? 
– What are the required resources? 
– What are the objectives aimed for? 
– What is the spatial dimension of LED activities? 
The article concludes with our LED definition. In our interpretation local economic develop-

ment means conscious intervention into the local economy. In the course of that process the 
actors may use internal and external resources too. The initiator of intervention may be  
external actors (e.g. government, European Union, foreign investment), but the key element 
of process is the involvement of local actors, who are the initiators of LED activities, or 
acceptors, or supporters, or manipulators of external development conception. 

We use the local economic development term in a wider sense, so the intervention into the 
local economy includes infrastructure development, development of public utilities, human 
resources development, business development, creation of internal economies, and  
community development too. 
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GYORS TÉNYKÉP 

A MAGYAR VIDÉKIES KISTÉRSÉGEK  
ÚJ KATEGORIZÁLÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A VÁROSI HATÁSOKRA ÉS A FÖLDHASZNOSÍTÁS 

VÁLTOZÁSAIRA 

(New Categorization of Hungarian Rural Micro Regions,  
with Special Attention on Urban Effects and the Change  

of Land Usage) 

CSATÁRI BÁLINT – FARKAS JENŐ  

Kulcsszavak:  

ruralitás, vidékiség    ESPON térkategóriák    földhasználat    városias és vidékies terek környezet-
változásai 

A magyar terület- és vidékfejlesztés több mint egy évtizedes gyakorlata nehezen „birkózik” meg a hosz-
szabb távra érvényesíthető, többféle – esetenként alapvetően fontos – térbeli, települési vagy területhasz-
nálati adottság, vagy más esetekben komplex fejlesztési lehetőségek igényeinek megfelelő, alapos szak-
mai megfontolásokon nyugvó térkategóriák rögzítésével, elfogadtatásával, és a tervezésben, a pályázati 
rendszerekben való következetes alkalmazásával. Ez a tanulmány arra tesz kísérletet, hogy az ún. terve-
zési statisztikai kistérségek, s azokon belül is a vidékies jellegű térségek az új európai uniós ajánlásoknak 
megfelelő kategorizálását új típusú kategorizálását az ún. ESPON program hazai adaptációjával elvé-
gezze, rámutatva néhány újszerű vidéki területi változásra is.  

Bevezető 

A magyar terület- és vidékfejlesztési gyakorlatban a kezdetektől fogva viszonylag 
fontos szerepet kapott a kistérség, mint területi egység. Az 1996-os törvény „neve-
sítette meg hivatalosan” is e térformát először. Delegált képviselőik relatíve nagy 
számban kaptak helyet az alakuló megyei és a regionális tanácsokban, majd a tör-
vény nyomán formálódó új támogatási és felzárkóztatási forrásoknak váltak – rész-
ben kitüntetett módon is – a „célterületévé”.  

Bár ez a NUTS IV. területi statisztikai szint az európai gyakorlatban – teljes joggal 
– elsősorban „lokális szintként” szerepel, nálunk számos ágazat – munkaügy és más 
közszolgáltatások, közigazgatás, kultúra, maga a területfejlesztés és részben a  
vidékfejlesztés – kísérelte meg „igénybe venni” ezt a volt járási szintet saját ún. 
„kistérségi feladatainak” megoldásához. Ezek azonban csaknem mindig „felülről” 
vezérelten zajlottak, s gyakori volt, hogy az ágazatok egymással sem hangolták 
össze a kistérségi feladatkör-megosztásaikat. A nevezett törvény módosításai ugyan 
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jelentősen csökkentették (érdek-)képviseletüket a megyei és a regionális tanácsok-
ban, bizonyos közszolgáltatások területi átszervezésénél, sokféle – bár gyakran nem 
lefedve e térségek teljes területét – céltársulás alakult kereteik között. Igazán nagy 
és sikeres „áttörésre” még nem volt képes e területi szint.  

Oka lehet ennek az is, például, hogy a vidékfejlesztés előcsatlakozási programja, a 
SAPARD sem számolt kellő mértékben e területi egységgel, s a most folyó 
LEADER sem tette előírássá, hogy kistérségi szintre „emelje” a program kereteit. 
Holott aligha vitaható, hogy a kistérség tűnik – mint tervezési és beavatkozási szint 
– a vidékfejlesztés legalkalmasabb, adekvát terének.  

Sokaknak a természeti (kistáji) jellegű homogenitásuk is egyértelmű, ami a mező-
gazdasági alapadottságaikat is döntően meghatároz(hat)ja, de jó néhánynak a törté-
nelmi hagyományaik, az újjászervezésre váró város-vidék kapcsolataik azok, ame-
lyek alkalmassá tehetik a térségeket egy újfajta, az Európai Unió által is támogatott 
vidékfejlesztési programok alkalmazására és persze az azokat finanszírozó remény-
beli fejlesztési és felzárkóztatási források befogadására.  

Ez a rövid, a „gyors tény kép” rovat számára készült tanulmány arra tesz kísérletet, 
hogy térképekkel és adatokkal illusztrálja: a kistérségeinkben zajló környezeti, 
területhasználati, illetve gazdasági és társadalmi változások egyre erőteljesebbek, 
karakterisztikusabbak, és azok sajátos jellege – a különböző falusias, tanyás, 
kisvárosias és mezővárosias vidéki térségekben – esetenként markánsan eltérő.  

Ez azt is jelzi talán a döntéshozók számára, hogy a jelenleginél sokkal több  
figyelmet kellene fordítani ezekre a „tény-térképekre”, s a mainál sokkal decentrali-
záltabb, a növekvő szerepű régiókban „felfejlődő”, valóban alulról építkező, s a 
bemutatott vidékies térségi karakterekre maximálisan figyelő, azokra a nagy gondot 
fordító vidékfejlesztésre lenne szükség – hazánkban is.  

Kistérségeink vidékisége (első megközelítés)  

Ahhoz, hogy ez a remélt vidékfejlesztési filozófia változás sikeres lehessen, el 
kellene dönteni, hogy a „rural developement” elsődleges célterületeként a hivatalos 
statisztikai kistérségeket tekintjük-e „kiinduló” téregységnek. Vélhetően ez lenne a 
legüdvösebb megoldás, ami lehetőséget adna arra is, hogy területfejlesztés és a 
vidékfejlesztés bizonyos összehangolható, szinergikus területi hatást kiváltó fejlesz-
tési igényei és lehetőségei erősíthessék egymást. Természetes, hogy ezen kívül 
számos, egyébként szakmailag korrekt kistérséget közelítő lehatárolás létezik még. 
Ilyenek: a kis- és középtájak, a mezőgazdasági tájkörzetek, az igazgatási és más 
vonzáskörzetek, a települési társulások hatóterei, a volt járások, esetleg az üdülő-
körzetetek, a nemzeti parki területek stb.  

Ezek, egy vagy több szempont szerint ugyan a vidék tervezéséhez, azok adott 
problémáinak kezeléséhez, vagy netán azok megoldásához is „releváns teret” alkot-
nak, de alkalmatlanok arra, hogy egy új szerkezetű és szellemiségű integrált, komplex 
terület- és vidékfejlesztés célterületeként vegyük azokat figyelembe.  
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További probléma, hogy a vidék (vagy a vidékies) kifejezés önmagában is egy 
relatív fogalom, azaz a városhoz (a városiashoz) viszonyítva értelmezhető csak. 
(Magyarországon így gyakran az „egyetlen városhoz”, Budapesthez viszonyítva az 
egész ország a főváros „vidéke”, sőt még „a vidéki nagyváros” kifejezés is gyakran 
előfordul a köznyelvben.)  

A vidék, illetve a vidékies térségek teljesen pontos meghatározása tehát szinte le-
hetetlen. Vidékies térség lehet tehát az,  
− ami nem városias,  
− amelynek települései jellemzően rurális jellegűek, településszerkezetük domi-

nánsan falusias, tanyás, központja elsősorban kisváros (vagy hazánkban, az 
Alföldön sajátos mezőváros),  

− gazdaságának és intézményrendszerének területi koncentrációja alacsony,  
− a mezőgazdaságának, mint ágazatnak a dominanciája jellegzetes, sőt egyes 

térségekben kiemelkedő, 
− társadalma pedig „vidékinek” érzi magát.  
Ezeket leginkább a népsűrűség, illetve annak települési-területi koncentrációja fejezi 

ki, egyetlen mutatóba tömörítve e sokféle tartalmat. Ezeket „egészíthetik” ki a mező-
gazdasági termelés és területhasználat adatai, illetve a vidékies társadalom jellemzői, 
az elöregedés, az elvándorlás, az alacsony gazdasági aktivitás, a munkanélküliség.  

Európában és az Európai Unióban sincs egységesen alkalmazott módszer és mér-
ce a rurális térségek lehatárolására. Általában a településszerkezetet, a területhasz-
nosítást, a gazdasági funkciókat, illetve néhány jellemzően vidékies társadalmi 
mutatót vesznek figyelembe.  

A legelfogadottabb általános mutató a népsűrűség. A népsűrűség esetében sem egy-
séges az a határérték, amely felett vagy alatt egy adott területet rurális térnek (magas 
ruralitási indexűnek) tekintenek. Általában települési szinten a 100 lakos/km2 (köz-
igazgatási területre számítva), vagy a térségi koncentrációt figyelembe véve az a 
térség számít rurális jellegűnek, ahol a lakosság több mint fele él 150 lakos/km2-nél 
kisebb sűrűségű területen. Az 150 lakos/km2 az a népsűrűségi küszöbérték, ami 
alapján a vidéki tereket besorolják (OECD 1994).  

Regionális vagy más térségi például kistérségi szinten a besorolás annak alapján 
történhet, hogy az adott terület lakónépességének hány százaléka él „vidékinek” 
minősített településeken.  

Hazánkban a 120 fő/km2-es népsűrűségi érték tekinthető ilyen elfogadható koncent-
rációs határértéknek. Azaz vidékinek tekinthető az a kistérség, amelyben a népesség 
több, mint fele él 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű településen.  

Egy másik – igen fontos megközelítés szerint – alapvető fontosságú a vidéknek 
mint fejlesztési célterületnek a meghatározása. E tekintetben szinte egész Európá-
ban általánosan elfogadottnak tekinthető az az elvi, illetve területpolitikai megálla-
podás, amely a Vidéki Térségek Európai Chartájában fogalmazódik meg. E dokumen-
tum olyan „többfunkciós rurális térségfejlesztésről” szól, amely „összhangban és 
egyensúlyban van az európai városi régiók kezelésével”, ahol egy „új fenntartható 
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fejlődés valósítható meg”. További alapelv, hogy a rurális térségek fejlesztését az e 
terekben élőkhöz és problémáikhoz „legközelebb álló” helyi és regionális hatóságokra, 
önkormányzatokra kell bízni. „Rájuk kell számítani elsősorban, bátorítani kell 
együttműködéseiket, támogatni kell elhatározásaikat, céljaikat” – írja a dokumentum.  

E szerint a „rurális (vidékies falusias) térség” fogalma alatt olyan tágabb értelem-
ben vett terület vagy vidék értendő, amelyben a falvak és a kisebb városok, gazda-
ságilag és szociálisan egységes egészet alkotnak, és összehasonlítva a városi térsé-
gekkel bennük 
− számottevően alacsonyabb a lakosság, a gazdasági, szociális és kulturális 

struktúrák koncentrációja,  
− a terület nagyobb részét mezőgazdasági, erdőgazdasági, természetvédelmi és 

kikapcsolódási célokra használják.1 
A 168 jelenlegi kistérségből a 120 fő/km2-es népsűrűségi érték települési koncent-

rációja alapján számítva 100 „vidékiesnek” tekinthető kistérség található hazánk-
ban. Területükön 3,3 millió lakos él. Adataikat az 1. táblázat mutatja, területi elhe-
lyezkedésük az 1. ábrán látható, ahol megkülönböztető jelet tettünk a vidékies 
kistérségekre.  

1. ÁBRA 
A kistérségek fejlettségét kifejező faktorértékek (a térségekben elhelyezett jel a nép-

sűrűség koncentrációja alapján számított vidékiség indexet mutatja)  
(Factor Values of Micro Region’s Development) 

 
  Forrás: A szerzők szerkesztése. 
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A kistérségek fejlettsége és a vidékiségük összefüggései  
(második megközelítés) 

Mint az MTA RKK Számítóközpontja adatbázisán rendszeresen elvégezett fak-
toranalízisünk legújabb változata (2. ábra) nagy állandósággal mutatja, látszatra az 
„autópályák mentén” terjedő területi fejlődés alig érint a népsűrűség előbbi besoro-
lása alapján abszolút vagy jellemzően vidékiesnek tekinthető kistérséget.  

2. ÁBRA 
A CORINE program adatai alapján számított földhasználati változatosság  

(Land Usage Variable Calculated According to Datas of CORINE Program) 

 
  Forrás: Farkas J. szerkesztése. 

Érdekes viszont, hogy a főfaktor szerint meghatározható kistérségi szintű fejlett-
ségi különbségek egyre kevésbé kelet–nyugati, mint inkább észak–déli megosztott-
ságot mutatnak a országban, azzal együtt, hogy Győr és a Székesfehérvár-Veszprém 
regionális társközpontpár kivételével valamennyi regionális központunk talán túlsá-
gosan elszigetelten emelkedik ki az elmaradott rurális terekből.  

Esetükben tehát a tervezett „pólus – vidék-fejlesztő” hatás valószínűsíthetően csak 
akkor lesz lehetséges, ha több, e nagyvárosokat körülvevő kistérség általános fej-
lettsége is javul, illetve, ha az elmaradott régiók többi középvárosi központjával is 
okos, egykor az új európai területfejlesztési perspektívák dokumentumban is meg-
fogalmazott, ún. komplementer központi munkamegosztás alakul ki.  

Ha a faktoranalízis alapján meghatározott fejlettségi csoportokhoz kapcsolódó térségi 
adatok átlagait összehasonlítjuk a vidékiségre jellemező más adatokkal (2. táblázat), 
akkor láthatjuk, hogy ez utóbbi besorolás szerint még markánsabbak a különbségek.  
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Azaz valamennyi – a legalsó kategóriába tartozó – elmaradott kistérség vidékies 
jellegű. Mindkét számítás szerint szinte százalékpontok tekintetében azonosan magas 
agrárfoglalkoztatottsággal, magas munkanélküliséggel, alacsony útsűrűséggel, 
gyenge elérhetőséggel. A legelmaradottabb vidékies térségeinkben a vállalkozások 
sűrűsége éppen tizede a fejlett kistérségekének. Az igen fejletlen és fejletlen 75 
kistérségben 2,4 millió vidéki lakos él.  

A kistérségek területhasználat-változásai (harmadik megközelítés) 

A fenti két megközelítés eredményének a nagyfokú területi hasonlósága mellett is 
úgy tűnik, érdemes a nemrég befejeződött európai – ún. ESPON – kutatások metodi-
kája alapján tovább finomítani a vidéki térségek jellegét meghatározó számításokat.  

Ennek az újabb eljárásnak a kiinduló alapját a területhasználat jellegének változása, 
illetve annak az újszerű számszerűsítése adja. Hazánkban eddig még alig történt 
országos „lefedettségű” számítási kísérlet arra, hogy a kistérségi környezeti – terü-
lethasználati változásokat összevessük a gazdasági – társadalmi, illetve – témánk-
hoz kapcsolódóan – a vidékies változásokkal. A felszínborítást és földhasználatot a 
tagországok által közösen kidolgozott nomenklatúra 5 fő és 44 alkategóriába sorolta. 
Ezeket értékeltük ún. négyzetrácsos rendszerben, a CORINE program adatai segít-
ségével, majd a nyert eredményeket interpretáltuk. 

3. ÁBRA 
A kistérségek felszínborítás változása 1990–2000  

(Change of Landscape Variation of Micro Regions 1990–2000) 
 

 
Forrás: A szerzők szerkesztése. 
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A 3. ábra a 2000-ben készült nagyléptékű területhasználat-állapotot mutatja. Jól 
látható, hogy a legfelszántottabb, nagytáblás művelésű agrárvidékeink kivételével 
(Bácska, Körös-Maros vidéke, Hajdúság, Jászság, Mezőföld) szinte mindenütt sok-
oldalú területhasználatot tapasztalunk, s egy-egy 25 km²-es területen akár 16 féle 
CORINE művelési ágat is regisztrálhatunk Ezek az adatok és a kirajzolódó térbeli 
kép elég nyilvánvalóan két fontos, sőt markáns térhasználat-változást fejezhetnek 
ki. Részben a városok és szuburbán zónáik erőteljes térbeli kiterjedését, valamint az 
autópálya építkezések révén a mesterséges felszínek növekedését mutatják egyfelől, 
míg jórészt az aprófalvas és tanyás területeken – a mezőgazdasági tulajdonviszo-
nyok és üzemszerkezet megváltozása nyomán is bekövetkező sokarcú, agrárvidék-
visszaalakulást jelezhetik, másfelől.  

E statikus térképet a földhasználat változások (1990–2000) közötti kistérségi szintű 
összesítésével „dinamizáltuk” (4. ábra). Ez szerint vidékies térségeink felében volt 
erőteljesebb változás.   

A város–vidék egymásra hatások (negyedik közelítés)  

A felszínborítás (földhasználat) és a népsűrűség kombinációjára alapozva kíséreltük 
meg végül az ún. „magyar ESPON” vidéktípusok meghatározását. Gyakorlatilag 
ugyanazt a metodikát alkalmaztuk, ill. adaptáltuk a 168 magyarországi kistérségre, mint 
amelyet a finn intézet koordinációjában az európai régiókra és megyékre elvégeztek2. 

Megállapítottuk, hogy az alaptípusokra, mint tervezés-módszertani alapokra, jól 
felépíthető lenne egy új magyarországi kistérség besorolás, teljes összhangban az 
Európai Unió Tanácsa által elfogadott – a következő hét éves tervciklusra szóló – 
vidékfejlesztési stratégiai főirányok területi beavatkozási ajánlásaival.  

Ehhez egy újabb tipizálást végeztünk el, amely során egyrészt meghatároztuk az 
adott kisérségben a „városi befolyás” mértékét, másrészt kimutattuk, illetve szám-
szerűsítettük a „domináns földhasználatot”. Együttesen ezen adatok kistérségi kom-
binációi mintegy szimbolizálják az adott térben a társadalom környezetre gyakorolt 
hatását, a manapság gyakran „ökológiai lábnyomnak” is nevezett területhasználat-
változás nagyságát.  

Ez az új eredmény és térkép (4. ábra) a korábbi besorolásokhoz képest lényegesen 
árnyalta a „városiasság-vidékiesség” magyarországi „megítélhetőségét”.  

A városi befolyás alapján két alaptípusba soroltuk a kistérségeket: 
− erős városias befolyással rendelkező kistérségek azok, ahol a népsűrűség 

meghaladja az országos átlagot (117 fő/km²), és a térségben van 50 000 főnél 
népesebb város, 

− mérsékelt városias befolyással rendelkező térségek azok, ahol a népsűrűség az 
országos átlag alatti, vagy ennél magasabb, de nincs 50 000 főnél népesebb város.  
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A földhasználat és a környezet állapotának jellemzésére3 három kategóriát alakí-
tottunk ki: 

− erőteljes környezet-átalakítással rendelkező kistérség: minden olyan térség, 
ahol a mesterséges felszínek aránya meghaladja az országos átlagot (6,2%)4, 

− jellemzően mezőgazdasági földhasználatú kistérség, ahol a mezőgazdasági 
területek részesedése meghaladja az országos átlagot (65,5%), 

− jellemzően természet-közeli kistérség, ahol az ilyen – tehát kevésbé háborga-
tott felszínek, területek aránya meghaladja az országos átlagot (28,3%).  

A fenti ESPON értékelési szempontok alapján matematikailag hatféle kistérség 
típus megalkotása lehetséges. A magyarországi kistérségek ebből összesen öt osz-
tályba sorolhatók5. A 3. táblázat adatai és a 4. ábra mutatja, hogy csak hét olyan 
„eredetileg vidékies” térségünk van a 100-ból, ahol erőteljes a környezeti átalakulás.  

4. ÁBRA  
Az ESPON program alapján számított kistérség típusok  

(Micro Region Types Calculated According to ESPON Program) 

 
  Forrás: A szerzők szerkesztése. 
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A fejlett Közép-magyarországi régióban, illetve az erőteljesen kiterjedő budapesti 
agglomerációban, valamint a Duna mentén a rendszerváltozás utáni gyors fejlődés, 
a Dunántúli- és az Északi-középhegységben az egykor erőteljes ipari tevékenység 
térigényei miatt következett be jelentős emberi beavatkozás a vidékies terek kör-
nyezetébe, területhasználatába.  

Ugyancsak erőteljesnek – és az érintett térségek jövőjét illetően akár veszélyes-
nek, de mindenképpen is kedvezőtlennek tűnnek – a környezet-átalakítás jelei a 
Balaton környékén a nemzeti park által nem szigorúan védett vidékies terekben.  

Az Alföld, a Mezőföld és a Kisalföld domináns mezőgazdasági földhasználata 
mellé viszonylag gyenge városi befolyás társul, hiszen e városok (zömében az egy-
kori) mezővárosok más fejlődési utat jártak be, a településszerkezetüket, a környe-
zetükhöz való kapcsolatukat, s a mezőgazdaság sajátos gazdasági és településfor-
máló szerepét illetően egyaránt.  

Valószínűsíthetően ezekben a térségekben a természetközelibb területhasználat 
felé való elmozdulás lenne a kívánatos, amelynek legkülönbözőbb megoldásait 
lehetne alkalmazni a már többször meghirdetett, de az adott vidékek e módon való 
átalakulásában egyelőre minimális hatást kiváltó Vásárhelyi terv vagy Homokhát-
ság programok tudatos, távaltos megvalósítása során.  

Az aprófalvas és tanyás vidékeink természetközeli állapota viszonylag kedvező-
nek tűnik ezen ESPON besorolás alapján.  

Összegzés 

Talán ezek a tények és térképek is jelzik, kísérletet lehetne végre tenni mind az 
átalakulóban lévő magyar (nagy)város-vidék terek, mind a tájhasználatukban erő-
teljesen mezőgazdasági (vidéki) térségek új – s mint az ábrákról egyértelműen le-
olvasható – regionálisan is markánsan különböző fejlesztési igényeik és lehetőségeik 
kimunkálására, akár az agrárium jelenlegi és jövőbeli tényleges vidéki eltartó ké-
pességének a viszonylag pontos meghatározásával.  

Az új utakat kereső európai terület- és vidékfejlesztést tekintve a regionális politi-
ka főleg a városok (pólusok) és vidékeik közös, integrált fejlesztését szorgalmazza, 
míg a vidékpolitika a vidéki tájak földhasznosítása diverzitásának növelését, a sok-
oldalú színes mezőgazdasági vidéki tájhasználatot preferálja.  

Ezek a tanulmányunkban közölt új ábrák és a hozzájuk kapcsolódóan a szükséges 
térinformatika módszerekkel számított adatok (a legkülönbözőbb vidékies kistérségi 
átlagok), valamint főbb következtetéseinek talán új lehetőséget adhatnának ahhoz, 
hogy végre korszerűen és az európai térkategóriákat megfelelően alkalmazva  
dolgozzunk ki okos, távlatos és sokoldalú terveket az alulról építkező, integrált 
szemléletű, a döntéseiben és a források elosztásában pedig regionálisan decentralizált 
magyar vidékfejlesztéshez.  
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Jegyzetek 

1 A fenti definíciót követő 3. cikkely, ill. a vidéki térségeknek a definíció alapján való nemzeti besorolá-
sát előíró 28. cikkely a vidékiség ügyében érintett régiókkkal konzultálva a besorlást az egyezményt 
aláíró országok kötelmévé teszi. Ezeket a besorolásokat az egyezmény alírási okmányaival együtt be 
kell terjeszteni az Európa Tanács főtikárához. Ugyanez vonatkozik az esetleges utólagos vidékbesorlá-
si módosításokra is. 

2 ESPON jelentések 2005: http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/649/index_EN.html 
3 A felszínborítás adatait az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatbázisából töltöttük le. M 

1:100000-es méretarányban. 
4 Megjegyezzük, hogy az EU-ban általánosan elfogadott vidéki és városi térségek meghatározására 

szolgáló metodika alapján azok a térségek minősülnek városinak, melyek esetében a mesterséges fel-
színek aránya meghaladja a 10%-ot. 

5 erős városi befolyású, mezőgazdasági földhasználatú térség nincs, illetve egy térség van, a veszprémi, 
amelyik erős városi befolyást mutat természetközeli felszínekkel. 
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A NAGYVÁROSOK FELÉRTÉKELŐDÉSE A  
KÜLFÖLDI MŰKÖDŐTŐKE-BERUHÁZÁSOK  

TELEPHELYVÁLASZTÁSÁBAN 

(Upgrade of big Cities in Choose of Foreign Active Capital 
Investment’s Domicile Business) 

KUKELY GYÖRGY 

Kulcsszavak:  

külföldi működőtőke   nagyváros    budapesti metropolisz    transznacionális vállalatok 

A világon a fejlődés hajtóerői a nagyvárosok. A nagyvárosok a külföldi működőtőke (KMT) beruházások  
fogadásában fontos, s egyre jelentősebb szerepet játszanak. Nemzetközi példák sora jelzi, hogy a külföldi 
tőke telephelyválasztásában a nagyvárosokat, különös tekintettel a fővárosi ranggal is rendelkezőket 
preferálja. Magyarországon a budapesti metropolisz-térség kiemelkedő szerepe másfél évtizede megkérdő-
jelezhetetlen, s a KMT-befektetések új szakaszában a fővárosi agglomeráció súlya újra növekszik.  

A nagyvárosok növekvő szerepe a globális tőkemozgásokban 

Az elmúlt évtizedben a gazdaság globalizációjával az urbanizált régiók szerepe 
jelentősen felértékelődött: ma a nagyvárosok dominálják a posztindusztriális gazda-
ságot (Cséfalvay 1999; Erdősi 2003; Kratke 2006; Lengyel–Rechnitzer 2000). 

A világgazdaság fő hajtóerejét a világvárosok, a globális városok jelentik (Sassen 
1991). A nemzetközivé váló világban erősödik a városverseny, melyben a legjobb 
adottságokkal a nagyvárosok vesznek részt (Friedmann 1995). A városok sikeres-
ségében, versenyképességében központi szerepet játszik a nemzetközi gazdasági 
munkamegosztásba való bekapcsolódás mértéke. A nagyvárosok a modernizáció, a 
gazdasági-társadalmi fejlődés és a megújulás terei. 

A posztindusztriális nagyvárosok fejlődése az információs gazdaságból és a 
tercierizálódásból táplálkozik. A nagyvárosokban koncentrálódnak a legfontosabb 
irányító és döntéshozó központok, a legfejlettebb üzleti szolgáltatások és a kutató-
fejlesztő bázisok. A nagyvárosok az innováció és a gazdaság húzóágazatainak  
helyei. Ezek ugyan mind hagyományosan városi jegyek, de ilyen mértékű koncentrá-
ciójuk új tendencia (Castells 1996). A nagyvárosi régiók a világgazdaság legver-
senyképesebb és legdinamikusabb terei: a globális tőkemozgások kitüntetett helyei. 
A nagyvárosok a térbeli koncentráció fő előnyét jelentő szolgáltató és információs 
hálózatok csomópontjai (Enyedi 2001). 

A globális gazdaság leginkább a nagyvárosi környezetben találja meg azokat az erő-
forrásokat és infrastruktúrát, mely a gazdaság szereplői, elsősorban a transznacionális 
vállalatok számára nemcsak fontos, hanem nélkülözhetetlen tényezők. A metropoli-
szok nemcsak komplex gazdasági struktúrával rendelkeznek, hanem annak irányító 
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funkcióit is magukhoz vonzzák. A nagyvárosi funkciók és intézmények, a pénzügyi 
és egyéb szolgáltatások, a szakképzett munkaerő, a felhalmozott tudás, a legmodernebb 
infrastruktúrák itt összpontosulnak. A nagyvárosok képezik az elsődleges fogyasztó-
piacot a globális gazdaság termékei számára. 

A metropolizáció, a nagyvárosodás a gazdasági potenciál növekvő koncentráció-
jával jár, különösen az innovációvezérelt gazdaság kulcságazatai – a kutatásintenzív 
ipar és a tudásintenzív szolgáltatások – összpontosulása erősödik a nagyvárosi régiók-
ban. A tudásintenzív tevékenységek területén meglévő gazdasági potenciál meg-
határozza, hogy egy nagyváros milyen feltételekkel tud bekapcsolódni a nemzetközi 
városversenybe, s mennyire bizonyul versenyképesnek az innovációvezérelt gazda-
ságban. Ezek révén lehetnek az európai nagyvárosi térségek az európai gazdaság 
motorjai és Európa világpiaci integrációjának fő csomópontjai.  

A metropolizáció legfontosabb tényezői között Bourdeau-Lepage (2004) a fejlett 
üzleti szolgáltatások koncentrációját és a nagyvárosok globális hálózatába való 
integrálódását, a globális interakciókba és információáramlásba való bekapcsoló-
dást sorolja fel. A nagyvárosok szerepét a globális hierarchiában jól jelzi a transz-
nacionális vállalatok hálózatában elfoglalt szerepkör, különösen, ami a magas szintű 
szolgáltatások jelenlétét és koncentrációját jelenti. 

A globalizációs folyamatok fő aktorai a transznacionális vállalatok, amelyek a 
termelés országhatárokon átnyúló megszervezésével behálózzák az egész világot 
(Erdősi 2003). A transznacionális vállalatok uralta globális gazdaságot a nagyvá-
rosokból irányítják. Ezek a globális gazdasági hálózatok csomópontjai, ahol a gaz-
dasági tevékenységek sűrűsödnek (Krugman 2000), a döntések születnek – ezek a 
világgazdaság irányító helyei.  

A globális városok ellenőrzik a világ erőforrásainak döntő hányadát. A globális 
városok közötti kapcsolatok alapján e nagyvárosok komplex térbeli hierarchiába 
rendeződnek, közöttük hálózat formálódik (Hall 1966, Friedmann 1995, Sassen 
1991). A globalizáció fontos szerepet játszik az európai városrendszer fejlődésében. 
A világgazdaság új fejlődési szakaszában való aktív részvétel a világméretű gazda-
sági kapcsolatok intenzitásának növekedésével jár. Az európai városok közötti 
verseny egyre fokozódik.  

A városversenyben az egyes városok pozíciója jelentős változáson megy keresztül, 
mely szoros összefüggésben van a gazdaság területi átrendeződésével is. A termelés 
globalizált, az irányítás világszinten szerveződik (Sykora 1996). A feldolgozóipar 
nagy része már nem a nagyvárosokban található, itt a vállalatok irányító-
adminisztratív funkciói, s a tercier ágazatok válnak a húzóerővé. A transznacionális 
nagyvállalatok irányító és fejlesztő-központjai a legjelentősebb metropoliszokban 
koncentrálódnak. A rutinszerű, regionális, helyi piacokra épülő vállalatok inkább a 
nagyobb városok környékeire, vagy a kisebb városokba telepszenek (Sassen 2000). 
Ugyanakkor a tudásalapú termelőtevékenységek továbbra is a nagyvárosokban 
maradnak, ill. ide összpontosulnak (IKT-szektor, gyógyszeripar, biotechnológia, 
médiaipar stb.). A high-tech ágazatok jellegzetesen a nagyvárosi centrumokban 
koncentrálódnak. Ugyancsak a nagyvárosi térségek gazdaságának fontos alkotói 
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maradnak a hagyományos, technológiaközpontú termelő ágazatok (járműgyártás, 
gépipar), elsősorban azok innovatív szegmensében. Az új gazdaság, a tudás alapú 
gazdaság fontos indikátora a magas szintű innovációs kapacitás, a kutatás és fejlesz-
tés jelentősége, valamint a felsőoktatás fejlettsége (Nagy 2006). A nagyvárosok 
versenyében számos város pozíciója javult (Barcelona, München, Bécs) 
(Keresztély–Jeney 2003), s hasonlóan felértékelődött a kelet-közép-európai régió 
nagyvárosainak is a helyzete. 

A kelet-közép-európai országok nagyvárosi térségeinek szerepe a 
külföldi működőtőke vonzásában 

Habár a nemzetállamok szerepe lecsökkent, de a fővárosok relatív jelentősége máig 
nagy. Kelet-Közép-Európában a fővárosok a nemzetközi gazdaság innovációs  
centrumai, s ők profitálnak elsősorban a nemzetközi pénzügyi tevékenységekből 
(Lichtenberger 1994). A rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás leginkább a 
nagyvárosoknak kedvezett, hiszen itt álltak rendelkezésre az átmenet legkedvezőbb 
feltételei: itt koncentrálódtak a gazdasági, politikai és igazgatási irányító funkciók, a 
képzett munkaerő aránya magasabb, s az infrastrukturális szint is fejlettebb volt. A 
rendszerváltás után a kelet-közép-európai országok nagyvárosai is bekapcsolódtak 
az európai városok versenyébe (Enyedi 1998). 1990 után ezekben az országokban, 
ill. fővárosaikban három folyamat zajlott egy időben: a politikai és gazdasági átmenet; 
a reintegráció a világgazdaságba, ill. az EU-csatlakozás; valamint a nagyvárosi 
térségek metropolizációs folyamata. Ennek legfontosabb szegmensét a fejlett üzleti 
szolgáltatások és az irányítási funkciók növekvő koncentrálódása jelenti. 

Az európai integráció és a gazdasági globalizáció a városverseny intenzifikáló-
dásához vezet. Kelet-Közép-Európában elsősorban a fővárosok tudtak bekapcsolódni 
a nemzetközi városversenybe. Ennek egyik oka, hogy Lengyelország kivételével a 
fővárosok a városrendszer egyetlen igazi nagyvárosai.1 Budapest, Prága és Varsó ma 
már nem elhanyagolható szereplők az európai nagyvárosok hálózatában sem, Kelet-
Közép-Európában viszont stratégiai pozíciót töltenek be. A világvárosok rangsorá-
ban a kelet-közép-európai fővárosok ugyanazon a szinten helyezkednek el (Erdősi 
2003), a nagyvárosok hierarchiájának harmadik szintjén (Friedmann 1995). Mind-
egyik kelet-közép-európai főváros kapuvárosi szereppel is bír egyrészt saját országa, 
másrészt a tőle keletre, délkeletre elhelyezkedő térségek felé. 

A kelet-közép-európai országokban a rendszerváltás után felerősödött a területi 
differenciálódás, s elsősorban a fővárosok váltak a változás nyerteseivé. A főváro-
sok gazdasági fejlettsége és annak dinamikája minden országban jóval az országos 
átlag felett van, már annak kétszeresét is meghaladja. Ugyanakkor az 1990-es évek-
hez képest változás következett be: a fővárosi régiók szerepe továbbra is növekszik, 
de a fejlődés már sokkal dinamikusabb a főváros körüli agglomerációs gyűrű terü-
letén. A nagyvárosok fejlődése egyre nagyobb térségre terjed ki, a kelet-közép-
európai fővárosok metropolisszá válnak, a nagyváros és térsége között új munka-
megosztás alakul ki. A GDP előállításában a fővárosi régiók szerepe az 1990-es 
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években minden kelet-közép-európai országban növekedett. Magyarországon a 
GDP egyharmada, Csehországban és Szlovákiában egynegyede, Lengyelországban 
egynyolcada koncentrálódik a fővárosban (1. táblázat) 

1. TÁBLÁZAT 
A fővárosok aránya a GDP-ből (%) 

(Capital city’s ratios of GDP %) 

 1995 2004 

Budapest 33,9 34,6 

Pozsony 24,6 24,9* 

Prága 21,5 23,0 

Varsó 9,4 13,1* 

Forrás: Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok *2003-as adat. 

Kelet-Közép-Európában a KMT-állomány koncentrációja növekszik, a külföldi 
beruházások legnagyobb része a fővárosi régiókba érkezett. A területi koncentráció 
alig változik, a fővárosi agglomerációk dominanciája minden kis- és közepes nagy-
ságú kelet-közép-európai országban stabilnak mondható, mindössze Budapest ese-
tében beszélhetünk kisebb csökkenésről (2. táblázat). 

2. TÁBLÁZAT 
A működőtőke-állomány koncentrációja a fővárosi régiókban Magyarországon, 

Szlovákiában és Csehországban2 
(Concentration of Active Capital in Capital City Regions in Hungary,  

Slovakia and the Czech Republic) 

 2000 2004 
Közép-Magyarország 67 64 
Pozsonyi régió 55 68 
Prága 47 47 

Forrás: KSH, Szlovák Nemzeti Bank, Cseh Nemzeti Bank. 

A fejlett gazdaságokban a legdinamikusabban növekvő szektort, a legfontosabb 
húzóágazatot az üzleti szolgáltatások jelentik (Raffay 2005). A magas szintű üzleti 
szolgáltatások jelenléte a város sikertényezőinek fontos indikátora (Enyedi 1997). 
Az üzleti szolgáltatások szektorában foglalkoztatottak aránya ma Kelet-Közép-
Európában, így Magyarországon is legfeljebb a fele a fejlett piacgazdaságokban 
jellemző értéknek (Bourdeau-Lepage 2004), Csehországban és Magyarországon is 
mindössze a foglalkoztatottak 8%-a. Az üzleti szolgáltatások jellemzően a magasabb 
hierarchiaszinteken összpontosulnak, legdinamikusabb tevékenységei elsősorban a 
fővárosban és a nagyvárosokban – koncentráltan – vannak jelen. A beruházások is ott 
koncentrálódnak, ahol tömegesen rendelkezésre állnak a megfelelő humán erőforrások – 
azaz a nagyvárosokban. A fővárosokban a munkaerő képzettsége magasabb szintű,  
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a nemzetközi kapcsolatok erőteljesebbek. A fővárosok a gazdasági, a politikai és 
közigazgatási hatalom székhelyei. Mindezen tényezők a transznacionális vállalatok 
telephelyválasztásában egyaránt fontos szerepet játszanak.  

Az üzleti szolgáltatások aránya a kelet-közép-európai nagyvárosokban jóval  
magasabb, mint az országos átlag. Az üzleti szolgáltatások által termelt hozzáadott-
érték nagy része, Magyarországon például több mint fele a fővárosban realizálódik. 
Az ágazat szerepe a fővárosok gazdaságában is folyamatosan növekszik, de még 
messze elmarad a nyugat-európai fővárosok, s különösen a nagyvárosok hierarchiá-
jában magasabb szinten lévő városok gazdaságában betöltött részaránytól (ld.  
Párizs) (3. táblázat). 

3. TÁBLÁZAT 
A feldolgozóiparban és a fejlett üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya (%) 
(Ratio of Employees in Manufacturing Industry and in Developped Business Services, %) 

Budapest Prága Varsó Párizs 
  1995 2001 1994 2001 1994 2001 1994 2001 

Feldolgozóipar (D) 18,1 14,4 14,8 10,5 25,6 14,8 8,4 6,1 
Pénzügyi tevékenység (J) 3,5 3,4 3,2 4,9 6 7,8 11,1 8,9 
Ingatlanügyletek és gazda-
sági szolgáltatások (K) 6,5 11,2 12,7 12,8 14,9 15 18,2 22,2 

Fejlett üzleti szolgáltatások 
(J és K ágazat) 11 14,6 15,9 17,7 20,9 22,8 29,3 31,2 

Megjegyzés: Varsó esetében a változó lehatárolás miatt időben nem összehasonlíthatók az adatok. 

Forrás: Bourdeau-Lepage, 2004. 

A kelet-közép-európai nagyvárosok gazdasági szerkezete különbözik a nyugat-
európai nagyvárosokétól. Az ipar szerepe hagyományosan relatíve jelentősebb, mint 
a nyugat-európai országokban. Az 1970–80-as évektől az európai nagyvárosokat 
már a szolgáltatási funkciók dominanciája jellemzi, gazdasági szerkezetükben az 
ipar szerepe lecsökkent. Az európai magterület perifériáin található országokban 
azonban az ipar továbbra is jelentős szerepet kap, elsősorban a külföldi beruházá-
soknak köszönhetően. Ezek döntően a nagyvárosokban, s elsősorban a fővárosok-
ban koncentrálódtak. Spanyolországban a KMT-beruházások 70%-a Madridban és 
Barcelonában, Portugáliában pedig 80%-a Lisszabonban realizálódott. Kelet-
Közép-Európában az 1990-es években, a transznacionális vállalatok beruházásainak 
köszönhetően az ipari leépülést szintén egy új indusztrializációs fázis követte 
(Enyedi 1998). A gazdasági szerkezet átalakult, új, modern ágazatok jelentek meg. 

A kelet-közép-európai országok legfontosabb nagyvárosainak, fővárosainak gaz-
daságát a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások mellett az irányító-szervező 
funkciók erőteljesebb koncentrációja jellemzi. A vállalati székhelyek jelentős há-
nyada összpontosul a fővárosokban. Csehországban és Lengyelországban a 100 
legnagyobb vállalat fele, Magyarországon 45%-a, Szlovákiában 40%-a található a 
legnagyobb városban3. A nagyvállalatok nagy számban választják irányító-
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központként a fővárosokat, noha sok esetben a termelés nem itt, hanem az ország 
más városaiban lévő telephelyen történik. A külföldi vállalkozások esetében a kon-
centráció foka hasonló. Magyarországon a 100 legnagyobb vállalat közé vidékről 
csupán négy olyan tudott bekerülni, mely hazai tulajdonban van – miközben Buda-
pesten közel húsz hazai topnagyvállalat is található. Ugyanez jellemző – még ha 
nem is ilyen szélsőséges arányban – a többi országban is.  

Az elmúlt években számos K+F-intenzív beruházás jelent meg Magyarországon, 
csakúgy mint más kelet-közép-európai országban (Uhlír 2004). A transznacionális 
vállalatok által létesített kutató-fejlesztő helyek jelentős arányban összpontosulnak 
a fővárosokban. Az itt rendelkezésre álló és koncentrálódó felsőoktatási bázis fo-
lyamatos utánpótlást biztosít azoknak a külföldi vállalkozásoknak, melyek a relatíve 
kedvező bérköltségű, de magasan képzett humán erőforrásokat felhasználó vállalati 
kutatóhelyeket létesítenek Budapesten, Prágában vagy akár Varsóban. Az elmúlt 
években számos új befektetés célja már a magasabb hozzáadott értékű K+F tevé-
kenység volt, s több száz fős vállalati kutatórészlegek létesültek a kelet-közép-
európai nagyvárosokban.  

A budapesti metropolisz szerepe a külföldi működőtőke-
befektetésekben 

A magyar gazdaság térbeli szerkezete történetileg nagyváros-centrikus (Szirmai 
2004). Budapest dominanciája mindig meghatározó volt, de a vidéki „nagyvárosok” 
szerepe is relatíve jelentős. A transznacionális cégek telephelyválasztási stratégiái 
még inkább felértékelték a nagyobb városokat és környéküket. A KMT-beruhá-
zások vonzásában a centrum-térségek már a rendszerváltás óta kiemelkedtek. A 
budapesti agglomeráció fejlődése gyorsabb volt, mint az ország más részeinek  
növekedése, melyet nagymértékben katalizáltak a KMT-befektetések. Az 1990-es 
évek közepétől a budapesti agglomeráción belül megnövekedett a városkörnyék 
szerepe is: az új beruházások jelentős része az agglomerációs gyűrű városaiban 
valósult meg. Az észak-dunántúli nagyvárosi, városi térségek (pl. Győr, Székes-
fehérvár) kiemelten fejlődtek. Az ország többi nagyvárosa (Pécs, Szeged, Debre-
cen) kisebb mértékben, de szintén az átlagnál gyorsabban fejlődött. A KMT-
beruházások új szakaszában a nagyvárosok (Budapest és a régióközpontok) és a 
már kiépült kapacitások szerepe felértékelődik. A K+F, az üzleti szolgáltató köz-
pontok, a regionális alközpontok számára leginkább a nagyvárosi környezetben 
kínálkozik megfelelő telephely (Barta–Bernek–Nagy 2003). 

A főváros tőkevonzó képessége nagyon jelentős, Budapest a legnagyobb gazdasági 
koncentráció az országban, a legnagyobb fogyasztói, tőke-, információs és munka-
erőpiaccal rendelkezik. A helyi gazdaság fejlettsége, jelentős gazdasági tradíciói, 
fejlett infrastruktúrája, képzett munkaerőbázisa, innovációs készsége, a gazdasági 
szolgáltatások széles és változatos kínálata révén képes kielégíteni a vállalkozások 
igényeit. Komparatív előnyként jelentkezik a gazdaság agglomerálódása révén 
számottevően mérséklődő tranzakciós költségek szintje is.  
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Budapesten és agglomerációjában koncentrálódik az országba érkezett tőke több 
mint 64%-a, a főváros részaránya megközelíti az 50%-ot (4. táblázat). A visegrádi 
országokba érkezett KMT-befektetések közel egyötödét a budapesti agglomeráció 
abszorbeálta. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a korábbi dominanciájából vesz-
tett a magyar főváros, hiszen az 1990-es évek végén a Magyarországra érkezett 
összes KMT-nek még közel a 70%-a a Közép-magyarországi régióban koncentrá-
lódott. A budapesti metropolisz tőkevonzó-képessége azonban továbbra is erős, 
viszont egyre inkább a városhatáron túli területek értékelődnek fel a befektetők 
szemében. Az agglomerációs gyűrű attraktivitása növekszik, s itt jelentős működőtőke 
befektetések realizálódnak (Pest megye a Közép-magyarországi régióba érkező 
KMT-beruházásokból 1990-es évek közepén 10%-kal, tíz évvel később 25%-kal 
rendelkezett). 

4. TÁBLÁZAT 
A Közép-magyarországi régió részesedése a magyarországi KMT-beruházásokból (%) 

(Share of Central-Hungary Region in Direct Investments by Foreigners, %) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Budapest 56,3 60,1 53,9 51,9 46,8 49,3 
Pest megye 6,2 8,8 11,1 11,6 15,1 15,2 
Közép-Magyarország 62,5 68,9 65 63,5 61,9 64,5 

Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, 1999–2004, KSH, Budapest. 
Budapest továbbra is nagy szerepet játszik a KMT-beruházásokban, ugyanakkor a 

külföldi érdekeltségű vállalkozások száma, az 1990-es években lezajlott dinamikus 
növekedéshez képest ma már stagnál. Az újabb tőkebefektetések egyre jelentősebb 
aránya már nem az új vállalatalapításokhoz kapcsolódik, hanem a már működő 
cégek reinvesztícióinak az eredménye. A külföldi beruházók – tőkeemelés és rész-
vényvásárlás révén – egyre inkább kizárólagos tulajdonossá válnak. Ma már a kül-
földi érdekeltségű vállalatoknak a 65%-a kizárólag külföldi tulajdonban van, s kü-
lönösen jellemző ez a közép- és nagyvállalatok esetében. A befektetések húzóereje 
ma már a reinvesztíció, mely révén a cégek helyi beágyazódása fokozódik. 

A külföldi cégek által katalizált fejlődés a fővárosban mára azt eredményezte, 
hogy a hazai tulajdonban lévő vállalatok is dinamikusabbá váltak. Ma már a fővá-
rosi beruházások kevesebb, mint 30%-a származik külföldi forrásból, holott az 
1990-es években ennek aránya folyamatosan növekedett, s az ezredfordulón közel 
45%-ot tett ki a külföldi cégek részesedése. Tehát a budapesti gazdasági növeke-
désben egyre markánsabb szerepet játszanak a hazai cégek. Sőt, számos cég jelen-
tős tőkeexportot bonyolít le. Magyarország a kelet-közép-európai térség vezető 
tőkeexportőre. A külföldi beruházásokban a legfontosabb szerepet a budapesti szék-
helyű vállalatok játsszák: a külföldi vállalatok felvásárlásában legjelentősebb 12 ma-
gyar vállalat közül 8 fővárosi székhelyű (MOL Rt, OTP Bank Rt, Richter Gedeon Rt, 
Danubius Rt, Magyar Telekom Rt, Synergon Rt, EGIS Rt, Graphisoft Rt. stb.).  
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A magyar tőkeexport – a KMT-import elmúlt évekbeli tendenciájával szemben – 
határozottan tovább erősíti Budapest gazdasági pozícióját.  

A külföldi beruházások ágazati struktúrája Budapesten eltér az országos trendek-
től, tercier dominanciájú. A fővárosba érkezett összes KMT-befektetésnek mind-
össze 40%-a érkezett az iparba, holott az országos átlag 60% körüli, míg az üzleti 
szolgáltatások és a kereskedelem a fővárosi külföldi beruházások esetén sokkal 
jelentősebb szerepet töltenek be, mint vidéken. Az ipar szerepe ennek ellenére to-
vábbra is nagy jelentőségű, hiszen az összes beruházásnak mindössze kb. 20%-a 
realizálódik a szekunder szektorban. Az ipari beruházásokon belül tehát a külföldi 
tőke aránya nő, mely lassítja a dezindusztrializációs folyamatokat. Az elmúlt évti-
zedben a főváros ipara a külföldi tőke számára mindig vonzóbb volt, mint a hazai 
befektetők számára (Barta 2005). Ugyanakkor az évenkénti beruházások összetételét 
vizsgálva az ezredfordulót követően új tendenciák körvonalazódtak (5. táblázat), 
elsősorban a már jelenlévő iparvállalatok invesztícióinak köszönhetően. Az elmúlt 
években a külföldi beruházások tekintetében Budapesten is újra a feldolgozóipar 
került az első helyre, aránya jelentősen meghaladja az 1990-es évek végi helyzetet. A 
feldolgozóipar térnyerésével ellenkező tendenciát mutatott, az 1990-es évek végén 
még jelentős expanzióval jellemezhető üzleti szolgáltatások, ill. a távközlés, míg a 
kereskedelem beruházásai az 1990-es évek végéhez képest megduplázódtak.  

5. TÁBLÁZAT 
Külföldi érdekeltségű vállalkozások beruházásai Budapesten (%) 
(Investments of Companies with Foreign Interest in Budapest %) 

Ágazatok 1998 2000 2001 2002 2003 
Feldolgozóipar 19 18 27 32 26 
Üzleti szolgáltatások 35 19 17 13 18 
Kereskedelem 9 14 15 20 21 
Szállítás, raktározás, posta, 
távközlés 24 35 26 16 14 

Egyéb 13 14 15 19 21 
Összesen 100 100 100 100 100 

 Forrás: Budapest Statisztikai Évkönyve, 1998, 2003, 2004, KSH, Budapest. 

A fővároshoz képest egészen eltérő képet mutat az agglomerációs gyűrű külföldi 
beruházási struktúrája (6. táblázat). Míg Budapesten a feldolgozóipari beruházások 
súlya mindössze 20–30% között marad, a fővárost körülölelő megyében a beruhá-
zások fele-kétharmada ezen ágazatban realizálódik. A budapesti agglomerációban a 
kereskedelem szerepe szintén jelentős, a külföldi beruházások tekintetében a fel-
dolgozóipar után a második legjelentősebb ágazat. Az agglomeráció ipari-keres-
kedelmi profiljára utal az üzleti szolgáltatások minimális aránya a Pest megyei 
KMT-beruházásokból. 
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6. TÁBLÁZAT 
Külföldi érdekeltségű vállalkozások beruházásai Pest megyében(%) 
(Investments of Companies with Foreign Interest in Pest County %) 

Ágazatok 1998 2000 2001 2002 2003 
Feldolgozóipar 56 43 67 56 56 
Üzleti szolgáltatások 0 0 3 1 1 
Kereskedelem 11 23 9 19 17 
Szállítás, raktározás, posta, 
távközlés 11 21 9 12 12 

Egyéb 22 13 12 12 14 
Összesen 100 100 100 100 100 

 Forrás: Pest megye Statisztikai Évkönyv, 1998, 2003, 2004, KSH, Budapest. 

Az újonnan megjelenő külföldi beruházások a fővárosban továbbra is döntően szol-
gáltató jellegűek. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 2004 és 2006 között 
bejelentett nagyberuházások között Budapesten kizárólag szolgáltató- és fejlesztőköz-
pontok találhatók (7. táblázat). A 9 bejelentett beruházás több mint 4000 új munkahe-
lyet hoz létre, mindet a tercier szektorban. Az összes hazai nagyberuházásnak ötöde a 
fővárosban valósul meg, míg az agglomerációs gyűrűben egyetlen ilyenre sem akad 
példa. Azaz újra Budapest válik a nagyberuházások fő célpontjává, s az üzleti szolgál-
tatások szerepe felértékelődik. Ez még annak a szellemében is igaz, hogy a már itt 
lévő vállalakozások pótlólagos beruházásai meghaladják az új befektetések arányát. 

7. TÁBLÁZAT 
Külföldi nagyberuházások Budapesten 2004–2006 között 

(Foreign Capital Constructions in Budapest between 2004–2006) 

Beruházó Érték  
(Mrd Ft) 

Új munkahelyek 
száma (db) Tevékenység 

EDS* 11,1 1150 szolgáltató-központ 
ExxonMobil 11,2 900 számvitel, IT 
IBM 6,4 700 szolgáltatási üzletág bővítése 

Cisco  6,5 500 technológiai támogató  
központ 

Morgan Stanley 6,9 450 pénzügyi szolgáltató központ 
SAP 6,5 310 szoftverfejlesztő központ 
Diageo 5,3 300 szolgáltató-központ 
Convergys  3,1 300 szolgáltató-központ 
Bosch  n.a. 100 fejlesztőközpont 
Összesen* 56,9 4710   
*az EDS beruházásának nem az egésze a fővárosban realizálódik, 4–5 településen szóródik. 
Forrás: GKM. 
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A húzóágazatok koncentrációja 

A fejlett nagyvárosokban koncentráltan vannak jelen a modern gazdaság húzóágaza-
tai. Hosszú távon a gazdasági dinamika hordozói elsősorban a magas hozzáadott érték-
kel bíró gazdasági ágazatok. A tudásalapú társadalomban a high-tech és a tudásintenzív 
tevékenységek szerepe egyre inkább felértékelődik, s a fejlődés húzóerejévé válnak. A 
high-tech és medium-tech tevékenységek körébe a fejlett gép- és vegyipari tevékenysé-
gek tartoznak (Leydesdorff et al. 2006), melyek a hazai GDP közel 10%-át termelik 
meg. A tudás-intenzív szektorok közé sorolt szolgáltató tevékenységek állítják elő a 
hazai GDP több mint egyharmadát. A KMT-befektetések a magasabb technológiai 
színvonalú, legdinamikusabban fejlődő ágazatokban a legmagasabb szintűek.  

8. TÁBLÁZAT 
A high-tech, medium-tech és tudásintenzív ágazatok területi koncentrációjának 

mértéke (%, az ágazat bruttó hozzáadott-értének arányában), 2002 
(Rate of Regional Concentration in High–tech, Medium–tech and Knowledge Based 

Sectors %, 2002) 

ágazatok (TEÁOR kód alapján) Budapest Közép-
Magyarország 

High-tech ágazatok 
30 – iroda-, számítógépgyártás 10 14 
32 – híradás-technikai termék, készülék gyártása 27 40 
33 – műszergyártás 38 50 

Medium-tech ágazatok 
24 – vegyi anyag és termék gyártása 47 52 
29 – gép, berendezés gyártása 18 27 
31 – máshova nem sorolt villamos gép gyártása 27 43 
34 – közúti jármű gyártása 4 8 
35 – egyéb jármű gyártása 43 59 

Tudás-intenzív szektorok 
61 – vízi szállítás 50 55 
62 – légi szállítás 94 98 
64 – posta, távközlés 57 72 
65 – pénzügyi közvetítés 69 72 
66 – biztosítás, nyugdíjalap 60 64 
67 – pénzügyi kiegészítő tevékenység 42 50 
70 – ingatlanügyletek 40 53 
71 – kölcsönzés 59 68 
72 – számítástechnikai tevékenység 70 77 
73 – kutatás, fejlesztés 70 77 
74 – egyéb gazdasági szolgáltatás 52 60 
80 – oktatás 28 37 
85 – egészségügyi, szociális ellátás 35 41 
92 – szórakoztatás, kultúra, sport 54 60 

Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, KSH, 2002. 
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Magyarországon e tevékenységek területi koncentrációja igen nagy. A tudás-
intenzív szolgáltató tevékenységek kimagasló módon a budapesti metropolisz tér-
ségben összpontosulnak, különösen, ami a magas szintű üzleti szolgáltatásokat 
jelenti. A high-tech és medium-tech feldolgozóipari tevékenységek fővárosi kon-
centrációja szintén kimagasló. Mindössze a Közép-Dunántúlon koncentrálódó  
iroda- és számítógépgyártás, valamint a Nyugat-Dunántúlra összpontosuló közúti 
járműgyártás számít kivételnek (8. táblázat).  

Irányító-döntéshozó központi szerepkör 

A gazdaság irányító, döntéshozó funkciói a nagyvárosokban koncentrálódnak. 
Budapest vonzza a döntéshozó központokat, a magas szintű pénzügyi és üzleti szol-
gáltatásokat stb. Egy kivételével az összes pénzintézet budapesti székhelyű, s az 
ágazatban megtermelt hozzáadott érték kétharmada a fővárosból származik, a banki 
tőkeállomány 95%-a Budapesten összpontosul. A nagyvállalatok területi elhelyez-
kedésében is kiemelt szerepe van a fővárosnak. 

A Figyelő által készített TOP 200-as listán szereplő cégek területi szerkezete az 
elmúlt évtizedben jelentős átalakuláson ment keresztül4 (1. ábra, 9. táblázat). Az 
elmúlt tíz év listáit összevetve az 1990-es évek második felében és az ezredforduló 
óta eltelt években különböző területi elmozdulások figyelhetők meg.  

A listán szereplő vállalatoknak egyre nagyobb hányadát teszik ki a külföldi cégek. 
Míg az 1990-es évek közepén a 200 cég alig negyede volt külföldi tulajdonban, ma 
már háromnegyedét irányítják külföldiek. A 200 legnagyobb vállalat súlya egyre 
jelentősebb. Az 1990-es évek közepén a kettős könyvelésű cégek árbevételének 
egyharmadát adták, 2005-ben pedig a 42%-át. 

A 200 legnagyobb cég területi szerkezetére az 1990-es években nagyon erős bu-
dapesti koncentráció volt jellemző, mely az évtized második felében valamelyest 
oldódott. Elsősorban Győrben, Székesfehérváron és az agglomerációs gyűrűbe 
tartozó településeken összpontosultak nagy számban a legnagyobb – néhány kivé-
teltől eltekintve külföldi – cégek. Az ezredforduló óta eltelt időben a fővárosi agg-
lomerációs települések súlya számottevően emelkedett. Míg az 1990-es évek köze-
pén mindössze négy agglomerációs településen működött a TOP 200-ba tartozó 
cég, addig az ezredfordulóra számuk kétszeresére, 2004-re pedig háromszorosára 
nőtt: ma már 12 agglomerációs településen van legalább egy, de Budaörsön 12 top-
cégnek is a székhelye. A budapesti metropolisz súlya az ezredforduló óta összessé-
gében növekszik. A TOP 200-ból egyre több vállalat székhelye koncentrálódik a 
fővárosi agglomerációban, s az összárbevétel kétharmada is itt összpontosul. 
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1. ÁBRA 
A TOP200 vállalat székhely szerinti elhelyezkedése az árbevétel alapján 1994-ben, 

2000-ben és 2004-ben (az összárbevétel százalékában)  
(Principal Office Location of TOP 200 Companies  According to their Income – 

 in 1994, 2000 and 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Figyelő TOP 200, 1994, 2000, 2004. 
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9. TÁBLÁZAT 
A TOP200 vállalat budapesti koncentrációjának változása 

(Change of Budapest Concentration of TOP 200 Companies) 
  1994 2000 2004 

  

cégek 
száma 

(%) 

árbevé-
tel (%) 

cégek 
száma 

(%) 

árbevé-
tel (%) 

cégek 
száma 

(%) 

árbevé-
tel (%) 

Budapest 53 64 53 48 51 52 
Agglomerációs 
gyűrű 5 5 11 11 14 13 

Forrás: Figyelő Top200, 1994, 2000, 2004. 

K+F központi szerepkör 

A KMT-befektetések nagyvárosi térségekbe történő koncentrálódásának vizsgálata-
kor külön említést kell tenni a kutatás-fejlesztési tevékenység növekvő szerepéről. 
A kihelyezett K+F tevékenység számottevő hatással van a helyi gazdaságra. A K+F 
jelentős szerepet játszik a gazdasági fejlődésben, hozzájárul a gazdasági modernizá-
cióhoz és dinamizáló hatása van a térség gazdaságára. Segíti a külföldi tőke be-
ágyazódását, a KMT befektetések esetében növekszik a hozzáadott érték, s a hazai 
K+F tevékenységet is közelíti a nemzetközi színvonalhoz.  

A külföldi tőke megjelenésekor még kivételnek számított, hogy a külföldi beruhá-
zó jelentős K+F tevékenységet folytatott a fogadó országban. Ennek motivációi 
között általában a magas szintű helyi kutatói potenciál (Ericsson, Nokia), ill. a ko-
rábban elért komoly eredmények lehetnek mérvadóak (GE Tungsram, GE Medicor, 
Chinoin, Siemens). Az 1990-es évek második felétől kezdődően azonban egyre 
több multinacionális cég telepített K+F tevékenységet is más országokba. Így pél-
dául a GE, az IBM, a Cisco, a SAP, a Siemens, a Knorr-Bremse stb. létesített és 
bővített kutatólaboratóriumot, fejlesztőközpontot Magyarországon, elsősorban a 
budapesti agglomerációban. Ez az üzleti szféra növekvő K+F aktivitását, illetve 
Magyarország, Budapest minőségi felértékelődését mutatja. A – zömében multina-
cionális – vállalati kutatóhelyeken dolgozó szakemberek száma 1996 óta kétszere-
sére nőtt, s megközelíti a kilencezer főt. A vállalati kutatók számát tekintve Buda-
pest dominanciája megkérdőjelezhetetlen (61%). A budapesti vállalkozások K+F 
létszáma kb. 5000 főt tesz ki, mely jellemzően néhány nagyvállalatra koncentráló-
dik, elsősorban a gyógyszeriparban, az infokommunikációs szektorban és a gép-
iparban. Egyes cégek több száz fős kutatóintézetet hoztak létre a fővárosban (GE, 
Richter, Siemens, Nokia, Ericsson, EGIS, IBM, Chinoin, T-Systems stb.). Vidéken 
kevés a vállalati kutatóhely, s csak kevés olyan multinacionális cég van, mely szá-
mottevő K+F tevékenységét telepített vidéki telephelyre (pl. Audi – Győr, Bosch – 
Miskolc stb.). 
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Összefoglalás 

A nagyvárosi térségek a globális gazdaságban kulcsszerepet töltenek be, a moder-
nizáció és megújulás legfontosabb helyei. A globális gazdaság főszereplői, a 
transznacionális vállalatok a nagyvárosi környezetben koncentrálódnak. A poszt-
indusztriális nagyvárosok gazdaságában meghatározó szerepet kapnak a fejlett 
üzleti szolgáltatások s az információs gazdaság. Ugyanakkor a high-tech ágazatok 
is e térségekben összpontosulnak. 

A kelet-közép-európai térségben a nagyvárosok, s elsősorban a fővárosok szerepe 
szintén felértékelődött: a politikai és igazgatási irányító funkciók koncentrációja 
mellett a gazdaságirányítás is itt összpontosul. A transznacionális vállalatok is a 
fővárosokat preferálják. Magyarországon a Budapesti agglomerációban koncentrá-
lódik a KMT- befektetések közel kétharmada. A tudásintenzív, magasabb hozzá-
adott értéket lehetővé tevő befektetések körében Budapestnek alig van alternatívája 
az országban – a vállalati K+F helyek, a regionális szolgáltató-központok többsége 
a fővárosban jön létre. 

Mivel az újabb tőkebefektetések egyre jelentősebb aránya már nem az új vállalat-
alapításokhoz kapcsolódik, hanem a már működő cégek reinvesztícióinak az ered-
ménye, így a budapesti metropolisz tovább szilárdítja, ill. erősíti pozícióit. A kül-
földi vállalatok tevékenységének lassú tercierizálódása ugyancsak a nagyvárosi 
központok, elsősorban Budapest jelentőségét erősíti. Az új nagyberuházások döntő 
része a szolgáltató ágazatban realizálódik, míg az ipari beruházások előszeretettel 
választják a nagyváros környékét. Az ezredforduló után azonban a feldolgozóipari 
beruházások súlya újra nőtt a KMT-beruházásokon belül, kisebb mértékben a fővá-
rosban, dinamikusan az agglomerációs gyűrűben. A szolgáltatásokban, a high-tech 
és tudásintenzív ágazatokban a növekedés zöme a fővárosban összpontosult.  
A főváros felértékelődését jelzi a K+F beruházások terén kiharcolt pozíciója is. A 
külföldi nagyvállalatok egyre nagyobb száma koncentrálódik a fővárosi agglomerá-
cióban. Budapest irányító funkciója tovább növekszik, a külföldi befektetéseket 
tekintve a fővárosi metropolisz súlya szilárd, sőt a magasabb hozzáadott-értékű 
beruházások növekvő expanziója révén erősödő.  

Jegyzetek 

1 Európai szinten a legalább félmilliós városokat tekintik nagyvárosnak, a kelet-közép-európai szakiro-
dalomban megjelenő osztályozásokban már a 100–500 ezer fős városok is nagyvárosoknak számítanak 
(Keresztély–Jeney 2003). 

2 A rendelkezésre álló statisztikákban, néhány esetben a területi lehatárolás köre különböző, így összeha-
sonlításuk nehézségekbe ütközik. Csehországban a főváros, Szlovákiában a kissé kibővített főváros i 
agglomeráció (Pozsonyi régió), Magyarországon, s még inkább Lengyelországban a jelentős vidéki terü-
leteket (Közép-Magyarország, ill. Mazowiecki–Varsói régió) is magába foglaló fővárosi régiók képezik a 
vizsgálat tárgyát, mivel csak ezeken a területi szinteken állnak rendelkezésre elérhető adatok. 

3 Magyarországon a Figyelő top 200-as, Lengyelországban a Rczecpospolita top 500-as, Szlovákiában az  
E-trend top 100-as, Csehországban pedig a www.czechtop100.cz top 100-as listájának 2005-ös adatait 
vizsgáltuk. 
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4 A Figyelő TOP 200-as kiadványában nem minden cég engedélyezi adatainak közzétételét. Az 1994-es 
toplistán 30 cég sora maradt üresen, 2000-ben már csak 13 cég nem tette nyilvánossá adatait. 2004-ben 
200 cég szerepelt a listán, ekkor már nem jelezték külön az adatot nem szolgáltató cégek helyét. 
Ugyanakkor egyre kevesebb cég tiltja meg adatainak közlését, ill. zárkózik el a felméréstől. A legna-
gyobb cégek között ilyen, pl. a Nokia. 
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A KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŰ VÁLLALKOZÁSOK 
ÉS AZ EGYETEMEK KAPCSOLATAI  
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in Győr, Miskolc and Szeged) 

LENGYEL BALÁZS – LUKÁCS ESZTER –  
SOLYMÁRI GÁBOR 

Kulcsszavak:  

kutatás-fejlesztés    egyetemek helyi gazdasági hatása    külföldi érdekeltségű vállalatok    egyetem-
vállalat kapcsolat 

A tanulmányban áttekintjük az egyetemek helyi gazdaságra gyakorolt hatásának elméleti alapjait, azok 
jellemzőit a három egyetemen. A külföldi érdekeltségű vállalkozások letelepedési motivációiból kiindulva 
igyekszünk rámutatni a K+F tevékenységek hazai régiókba való kihelyezésének összefüggéseire. Best  
practice jelleggel bemutatjuk a Győrött, Miskolcon és Szegeden létrejött oktatási és kutatási együttmű-
ködéseket. 

Bevezetés 

A 2000-ben elfogadott Lisszaboni program célként tűzte ki az Európai Unió szá-
mára 2010-re a legdinamikusabb, legversenyképesebb gazdaság kialakítását. A 
program fő célkitűzései között szerepel a kutatás-fejlesztési ráfordítások növelése 
és a foglalkoztatottsági szint emelése. Hazánk készülő tudomány, technológia és 
innováció-politikai stratégiája is kiemeli a K+F ráfordítások emelését, különös 
tekintettel az üzleti szférában eszközölt ráfordításokra. Az új innováció-politikai 
gondolkodás szerint a multinacionális vállalatok által hazánkba kihelyezett K+F 
tevékenységeknek vezető szerepet kell szánni a ráfordítások növelésében. 

A tudásalapú gazdaságfejlesztésben meghatározó súly helyeződik a lokális tér-
ségben elhelyezkedő egyetemek, kutatóintézetek és a gazdasági szféra közötti kap-
csolatokra. A tudásalapú gazdaság bottom-up fejlesztése csak lokális térségben 
hatékony, ahol a hallgatólagos tudás elsajátítható és az innovációs aktivitást segítő 
szolgáltatások, az ezeket nyújtó intézmények tömörülnek. A multinacionális válla-
latok helyi működését szintén meghatározzák a helyi kapcsolatok, ugyanakkor ezek 
a vállalatok közvetlenül kapcsolódnak a globális értékláncokhoz, ők képesek a helyi 
egyetem-vállalkozás tudásteremtést leggyorsabban kihasználni. A hazai egyetemek, 
kutatóintézetek és vállalkozások kapcsolatában, annak erősítésében sok probléma 
merül fel. A hazai kutatások rámutattak, hogy „a tudásalapú gazdaság kialakításában 
az ipar–egyetem közötti interakciók még mindig csak korlátozottan vesznek részt”. 
Magyarországon az átmenet idején a tudásteremtés szempontjából fontos együttmű-
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ködési formák közül csak a legegyszerűbbek terjedtek el, a különböző szférák képvi-
selői nem keresik egymást, gondolkodásuk, érdekeik jelentősen eltérnek.  

A külföldi érdekeltségű, főként multinacionális vállalatok és vidéki egyetemeink 
közötti kapcsolatok vizsgálatát több aktuális hazai fejlesztési program is indokolja. 
A Kooperációs Kutatóközpontok, Regionális Egyetemi Tudásközpontok programjai 
kiemelkedő jelentőségűek az egyetemek és helyi vállalatok együttműködésének 
ösztönzésében. A Strukturális Alapok 2007–2013 közötti felhasználásában a Fej-
lesztési Pólusok programja szintén meghatározó a kutatás-fejlesztés Budapest-
centralizáltságának oldásában. Az Audi nevével fémjelzett megállapodás a K+F 
ráfordítások szolidaritási adóból való leírhatóságáról bujtatott beruházás-
ösztönzésnek minősül. Fel kell tenni a kapcsolódó kérdést, ez a típusú közvetett 
ösztönzés a már Magyarországon lévő multinacionális cégeket ráveheti-e arra, hogy 
hazánkba csoportosítsák át K+F ráfordításaikat? 

Értelmezésünk szerint a hazai gazdaságfejlesztés nem törekedhet egyoldalúan a 
K+F tevékenységek vonzására, a kívánt hatások torzulhatnak, ha az egyetemeink 
együttműködési képessége nem javul. Az egyetemek és gazdasági szféra kapcsolatát 
meghatározza a térségek fejlettsége, alacsony szintű a kereslet az egyetemeink 
kutatási eredményei iránt. Ugyanakkor az egyetemek is lassan alkalmazkodnak az 
új típusú kihívásokhoz: hiányosak az üzleti ismeretek, érdekük, hogy az alapkutatá-
saik finanszírozása megoldott legyen. 

Tanulmányunk célja, hogy rámutasson azokra az utakra, áttörési lehetőségekre, 
amelyeket a külföldi érdekeltségű vállalkozások egyetemekkel való kapcsolatai 
jelentenek. Először áttekintjük az egyetemek helyi gazdaságra gyakorolt hatásait, e 
tényezők alapján mutatjuk be a három egyetemet. Összekapcsoljuk a multinacionális 
vállalatok telepítési döntéseinek és az egyetem-vállalkozói szféra közötti tudás-
transzfer gondolatkörét. A három városban készült interjúk segítségével vázoljuk 
azokat a best-practice jellegű eseteket, amelyek előrelépést jelentenek a régióköz-
pontokban. További kutatásokat előkészítve igyekszünk összefüggést keresni az 
egyetemek kereslet oldali helyi gazdasági hatásai, az oktatási-, kutatási tevékenység 
és a vállalkozások vonzása között. 

Az egyetemek gazdasági szerepének jellemzői  
Győrött, Miskolcon és Szegeden 

Az egyetemek helyi gazdasági hatásai egyre inkább központi szerepet foglalnak el 
a közgazdaságtan, regionális gazdaságtan érdeklődési körében. Számos tanulmány 
foglalkozik az egyetemek hatásainak ökonometriai modellezésével (Varga 2004, 
Goldstein–Renault 2004). Az egyetemek által a helyi gazdaságra gyakorolt hatás 
területileg koncentrált, az agglomerációs externhatások és tudás spillover hatások az 
egyetemi városokra és azok munkaerő-vonzáskörzetére korlátozódnak.  

Az egyetemek nemzeti- és lokális innovációs rendszerekben való elhelyezkedése 
(Cooke 2004; Rechnitzer–Hardi 2003), a spin-off vállalatok megjelenése 
(Papanek–Perényi 2006) egyre inkább a gyakorlatorientált regionalista érdeklődés 
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középpontjába kerül, meghatározóak az evolucionista- és institucionalista modellek 
(Etzkowitz–Leydesdorff 2000). A gazdaságpolitikai eszköztár a magyar példák sze-
rint is egyre inkább áthelyeződik a nemzetgazdasági szintről a regionális (pl. Baross 
Gábor Program) és lokális szintre (pl. Fejlesztési Pólus Program). 

Jelen tanulmányunk szerkezetét alapvetően az egyetemek helyi gazdasági hatásait 
összefoglaló modellje határozza meg (1. ábra), amelyet felhasználva keretbe tudjuk 
foglalni az egyetemek oktatási-, kutatási- és vállalkozások vonzásában kifejtett 
hatásait (Armstrong–Taylor 2000). Az egyetemek helyi gazdasági hatásai, a regio-
nális multiplikátor-hatások fogalmaira visszavezetve két eltérő tényezőt célszerű 
elkülönítenünk: a kínálati oldalt és a keresleti oldalt (Lengyel I. 2006)  

1. ÁBRA 
Az egyetemek helyi gazdasági hatásai  

(University Effects on Local Economy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Armstrong–Taylor (2000, 19), Lengyel I. (2006). 

A kínálati (input) oldalon azok a hatások jelennek meg, amelyeket az egyetemi 
kiadások és a diákok pénzköltései váltanak ki. A kínálati oldal tényezőit passzív 
visszahatásoknak tekinthetjük, mivel ezek a hatások minden egyetemi városban 
megfigyelhetők, bármilyen képzést is folytat az egyetem. A keresleti (output) olda-
lon a fiatal kvalifikált munkaerő, az egyetemen dolgozók és oktatók K+F tevékeny-
sége és az eredmények gazdasági hasznosítása, illetve a térségen kívülről betelepülő 
vállalkozások vonatkozásában érvényesülnek hatások. A keresleti oldal tényezői aktív 
hatások, mivel nem jelennek meg automatikusan, hanem csak megfelelő, a helyi 
munkaerőpiac által is igényelt képzési programokkal, tudatos egyetemi stratégiával és 
vállalkozásösztönző helyi gazdaságfejlesztéssel érhetők el (Lengyel I. 2006).  

A tanulmányban vizsgált három egyetemi város jó összképet ad a vidéki egyete-
meink eltérő helyzetéről: Győr, Miskolc és Szeged esetében különböző adottságok-
kal, lehetőségekkel, veszélyekkel kell a helyi gazdaságfejlesztésnek számolnia, 
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eltérő az egyetemek kapacitása, azok teljesen más forgatókönyvek alapján szembesül-
tek a multinacionális vállalatokkal való együttműködés szükségességével. Szemünk 
előtt kell tartanunk ugyanakkor az egyetemeink gazdasági környezetének általános 
jellemzőt: a helyi K+F kereslet alacsony szintjét, az infrastruktúra alulfejlett állapotát, 
nem kezelhetjük külön az egyetemek multinacionális vállalatokkal való kapcsolatát 
és régióink periférikus, neofordista helyzetét (Lengyel I. 2003). Az egyetemek 
kereslet oldali hatásai szerint mutatjuk be, és hasonlítjuk össze röviden a vizsgált 
három intézményt. 

Humán tőke – Képzési adatok a vizsgált egyetemeken 

A humán tőkénél legfontosabb a kikerülő diplomások száma, a három említett 
részterületről csak ezt ismertetjük.  

1. TÁBLÁZAT 
Főbb képzési adatok a három egyetemen 

(Main Data of Education at the Three Universities) 

Forrás: Statisztikai Tájékoztató, Felsőoktatás 2005/2006. 

A három egyetem képzési palettája nagyon különböző: a Széchenyi István Egye-
tem (SZE) négy, a Miskolci Egyetem (ME) nyolc, a Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) 11 karral bír. Győrött a műszaki tudományok, a gazdálkodási- és jogtudo-
mány meghatározóak, Miskolcon a gépészmérnöki képzés mellett a bölcsész-, köz-
gazdasági- és jogász képzés hallgatói létszámai magasak. A képzésben résztvevők 
száma Miskolcon és Győrött közel azonos, a SZE-n a főiskolai szintű, míg Miskolcon 
az egyetemi szintű képzés nagyobb arányú. Az SZTE létszámadataival kiemelkedik 
a két másik egyetemhez képest, itt a képzés jóval tagoltabb, a hallgatók létszáma 
szerint a bölcsész és természettudományi képzés a meghatározó, ugyanakkor az 
Általános Orvostudományi Kar kimagasodik a tudományos fokozattal rendelkező 
oktatókat tekintve. 

Felső-
fokú 
szak- 

Főisko-
lai szintű 

Egye-
temi 

szintű 

Szakirá-
nyú to-
vább- 

PhD 
DLA 

Egyetemek 

képzésben résztvevő hallgatók száma 

Képzés-
ben részt-

vevők 
száma 

összesen 

Okleve-
let 

szerzet-
tek 

száma 
2005-
ben 

Miskolci  
Egyetem 40 5 312 8 250 894 326 14 822 2 603 

Széchenyi István 
Egyetem 218 9 421 2 165 169 100 12 073 1 588 

Szegedi Tudo-
mányegyetem 265 13 705 15 867 1 107 621 31 565 5 266 
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Tudásteremtés az egyetemeken, kutatás-fejlesztés 

A magyarországi K+F tevékenység a főváros dominanciája miatt erősen koncent-
rált, különösen igaz ez az üzleti jellegű K+F-re. A nagy egyetemi városaink (Debre-
cen, Szeged, Pécs, Miskolc, Győr, Veszprém) rendelkeznek még számottevő K+F 
potenciállal, azonban a régiókban megvalósuló K+F tevékenység meghatározó 
része az államilag finanszírozott alapkutatásokban testesül meg (2. táblázat). Az 
egyetemeken, kutatóintézetekben megvalósuló K+F munka meghatározó részben 
nem a helyi gazdaság keresletéből indul ki, a K+F eredmények iránti kereslettel 
bíró gazdasági szféra kismértékben van jelen, így az egyetemi K+F helyi gazdasági 
hatása csekély. 

2. TÁBLÁZAT 
Az egyetemek kutatási bevételei 2005-ben (Millió Ft) 

(R&D Incomes of Universities in 2005) 

Egyetemek 
Hazai 

pályáza-
tok 

Külföldi 
pályáza-

tok 

Külső 
megbízá-

sok 
Összesen 

Miskolci Egyetem 62,73% 3,9 % 33,26% 100%* 

Széchenyi István Egyetem 492,9 
79,65% 

1,1  
0,18% 

124,825 
20,17% 618,825 

Szegedi Tudományegyetem 1.330,59 
77% 

143,56 
8% 

239,345 
15% 1713,495 

Megjegyzés: *a Miskolci Egyetemről csak a bevételek három forrás közötti megoszlását sikerült meg-
kapnunk. 

Forrás: Saját szerkesztés az egyetemek beszámolói alapján. 

A három egyetem kutatókapacitásában jelentősek a különbségek: a Miskolci Egye-
tem 677, a győri Széchenyi István Egyetem 297, a Szegedi Tudományegyetem 1543 
teljes munkaidős, tudományos fokozattal rendelkező oktatót foglalkoztat (Felső-
oktatás Statisztikai Tájékoztató 2006). Jelentős különbségek adódnak a kutatási 
bevételek összegében és a források megoszlásában, egyértelmű azonban, hogy a 
hazai pályázatok által finanszírozott kutatási munkák meghatározóak. Értelmezé-
sünk szerint a külső megbízások – melyek csak a Miskolci Egyetem esetében érik el 
a bevételek egyharmadát – képviselik az egyetem gazdasági kapcsolatait, e bevéte-
lek elemzése további részletesebb kutatások tárgya lehet. 

Vállalkozások vonzása, a külföldi érdekeltségű vállalatok székhelyei, külföldi tőkéje  

Közismert, hogy az elmúlt 16 évben a külföldi vállalatok telephelyválasztásában 
fontos szerepet játszott a földrajzi elhelyezkedés: a nyugati piacokhoz (határhoz) való 
közelség, illetve Budapest közelsége; valamint az elérhetőség: a távközlésbe  
való korlátlan bekapcsoltság, ill. az autópálya közelsége. Nagy szerepe volt a képzett 
munkaerő és a privatizációra alkalmas vállalatok jelenlétének, az örökölt ipari kultúrá-
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nak, a helyi gazdaság kedvező szerkezetének (Barta 2002). A külföldi vállalatok 
azokban a régiókban koncentrálódnak, ahol viszonylag iskolázott a népesség, és 
már a rendszerváltás idején is viszonylag magas volt az iparban foglalkoztatottak 
aránya (Nemes Nagy–Németh 2003). 

A három egyetemi város igen különböző adottságokkal bír a külföldi érdekeltségű 
vállalatokat tekintve. Győrött 2000-ben is viszonylag magas volt a külföldi cégek 
tőkéjének összege, 2004-re azonban ez a szám a duplájára emelkedett (3. táblázat). 
Miskolc az Észak-Nyugat-Magyarország területeit követő második vonalban van e 
mutatót tekintve (Debrecennel és Szombathellyel), míg Szegeden a külföldi vállala-
tok által birtokolt tőke az átlagosnál alacsonyabb koncentrációban van jelen. 

3. TÁBLÁZAT 
A külföldi érdekeltségű vállalkozásokban jegyzett külföldi tőke a vizsgált városok 

megyéiben és Budapesten a jegyzett tőke országos megoszlása szerint (%) 
(Distributuion of Subscribed Foreign Capital in the Foreign Owned Companies in 

Budapest and the Three Studied Cities) 

Megye, főváros 2000 2001 2002 2003 2004 

Budapest 58,8 54,0 52,9 47,3 50,2 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2,9 3,1 3,0 4,0 2,2 
Csongrád 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 
Győr-Moson-Sopron 7,3 8,7 8,5 8,8 8,6 

Forrás: KSH, 2006 alapján saját szerkesztés. 

Győr–Moson–Sopron megye egészére jellemző, hogy a külföldi tulajdonban lévő 
vállalkozások a gazdaság elkülöníthetetlen, szerves részét képezik (Lukács 2005). 
Miközben minden hatodik gazdasági társagás vegyes tulajdonú vállalat, az üzleti 
forgalom felét, és az export több mint kétharmadát azok a vállalatok realizálják, 
melynek tulajdonosi összetételében külföldiek is szerepet kapnak, és minden harma-
dik munkavállaló ilyen munkahelyen dolgozik. A megye 1 262 vegyes-vállalatából 
kb. 447 Győrben található (GYMSMKIK 2004). Az Audin kívül Győrben két olyan 
külföldi befektető is található (Philips, Robust Plastic), melyek évek óta rendszeresen 
szerepelnek Magyarország legnagyobb exportárbevételt elért cégeinek 50-es listáján 
(HVG TOP 500).  

Miskolcon szintén növekedés indult a külföldi érdekeltségű cégek terén (Solymári 
2006): a Robert Bosch Power Tool Kft telephelye árbevételét tekintve a második 
(24 424 MFt), az átlagos állományi létszám szerint a negyedik (748 fő) külföldi tulaj-
donban lévő cég a térségben. Két céget kell még kiemelnünk, akik traded jellegű 
tevékenységet végeznek: Shinwa Magyarország Precíziós Kft. (11 844 MFt, 768 fő), 
Remy Automotive Kft. (10 922 MFt, 760 fő). Ki kell emelnünk azonban, korántsem 
sikerült még a neofordista jellegből kitörni, hiszen továbbra is az ÉMÁSZ a vezető 
külföldi tulajdonban levő cég (BAZMKIK 2006). 
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Szegeden a külföldi érdekeltségű vállalkozásokat tekintve egészen másfajta jel-
lemzők figyelhetők meg, 2004-ben csupán 548 külföldi érdekeltségű vállalkozás 
működött a megyében, a 2000. évinek alig több mint fele, az 1995. évinek pedig 
kevesebb mint egyharmada (KSH 2006). A kis tőkeerejű, életképtelen cégek meg-
szűnése mellett a saját tőke és azon belül a külföldi tőke állománya előbb egyértel-
mű növekedést, majd stagnálást mutatott (2004-re az előbbi 1,7-szerese, az utóbbi 
csaknem két és félszerese lett a kilenc évvel korábbinak). Egyértelmű a neofordista 
jelleg, a legjelentősebb külföldi érdekeltségű vállalatok az energia-szektor privati-
zációja során jelentek meg a megyében. 

A fejezetben röviden áttekintettük a vizsgáltunkba bevont három egyetem és gaz-
dasági környezetének kapcsolatát leíró legfőbb trendeket. Rendkívül érdekes és 
aktuális kérdés, hogy milyen kapcsolat van az egyetemek humán tőke teremtésében 
végzett tevékenysége, az egyetemek kutatás-fejlesztésen keresztül megvalósuló 
tudásteremtése és a külföldi érdekeltségű vállalkozások telephelyválasztása (a há-
rom kereslet oldali hatás) között. Várakozásaink szerint a hazai egyetemek részéről 
elsősorban a humán tőke kibocsátása jelent vonzó tényezőt a multinacionális válla-
latok számára. A továbbiakban először elméleti oldalról – a letelepedési motivációk 
és egyetem–vállalkozás kapcsolatok felől – közelítjük meg a kérdést, majd a három 
vizsgált egyetemen készített interjúk alapján próbáljuk megmutatni az összefüggé-
seket a három eltérő pályán lévő városban. 

A külföldi vállalkozások letelepedése és egyetemekkel való kapcsolata 

A telephelyelméletek elfogadott nézete, hogy megkülönböztetik az üzleti ténye-
zőket, a nemzeti és helyi jellemzőket, a foglalkoztatottsági-, költség- és az élet-
minőség-személyi tényezőit, valamint az infrastruktúra jellemzőit (Lengyel–
Rechnitzer 2004, 101; EC 1993). Szintén eltérőek a döntési motivációk a tradicio-
nális- és high-tech ipar, az európai elosztóközpont, az európai székhely, szolgáltatá-
sok és K+F tevékenységek telephelyválasztásánál. Esetünkben elfogadott nézet, 
hogy a munkaerő minősége egyre fontosabb tényező a hozzáadott érték növekedé-
sével, míg a bérköltségek jelentősége csökken. A támogató szolgáltatások, kutatóin-
tézetek jelentléte a high-tech ágazatoknál és a K+F tevékenységeknél jelenik meg 
regionális szinten. A high-tech és K+F szektorok számára a regionális szinten fon-
tosabb a kormányzat támogató hozzáállása, mint nemzeti szinten. 

Az egyetemekkel kialakított kapcsolatok elemzésére érdemes áttekinteni a letele-
pedő multinacionális vállalatok alábbi következő csoportosítást is (Dunning 1993; 
Szentes 1999): 

1) Erőforrás- (természeti és/vagy emberi) keresők: A kulcsszavak itt az olcsó 
munkaerő, az alacsony helyi hozzáadott érték, importált input és az export-
orientáltság.  

2) Piac-keresők: A piac-kereső nemzetközi vállalatok az áru exportot cserélik 
tőke exportra, a termék kivitele helyett a befogadó országban való termelést 
választják.  
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3) Hatékonyság-keresők: A kihelyezett tevékenységek könnyen mobilizálhatók, 
alacsony hozzáadott értékkel bírnak, a delokalizációt a költségek csökkentése 
vezérli. 

4) Stratégiai előny-keresők vagy -megtartók: A stratégiai előny-kereső vállalat 
nem pillanatnyi költség-optimumokra épít, hanem erőforrásait, tevékenységét 
hosszú távon allokálja, hosszú távú versenyelőnyt kíván megszerezni. A kutatási-, 
kreatív-, magas hozzáadott értékű tevékenységek kihelyezése stratégiai előnyök 
megszerzésére irányul, azok delokalizációja magas alternatív költségekkel jár. 

Magyarországon a legjelentősebb letelepült cégek nagy foglalkoztatott számmal 
bíró, erőforrás- és hatékonyság kereső vállalatok. Általános tapasztalat azonban, 
hogy bizonyos bizalmi idő – általában 10–15 év – elteltével ezek a típusú vállalatok 
is szoros együttműködést alakítanak ki a tőkebefogadó ország vállalataival, kutató-
és oktatási intézményeivel. Mint látni fogjuk, ez a folyamat, bár eltérő szinten tart, 
mindhárom egyetemmel kapcsolatban megindult. 

Az egyetemek kapcsolatai a helyben lévő külföldi vállalatokkal 

A gazdaságpolitikai dokumentumok célrendszerében is érzékelhető kettősség (hú-
zóágazatok, innovatív környezet) a gazdaság tudás-intenzívvé válásával kettős 
kiindulópontra vezethető vissza. A tudásalapú gazdaságfejlesztés elsősorban a helyi 
bázisú traded szektorra koncentrál, amelynek a piacai bővíthetők (Lengyel I. 2003). 
Ugyanakkor a gazdaság tudás-intenzívvé válása a hangsúlyt a régión belüli, 
„untraded” viszonyrendszerre helyezi (Boschma 2004): formális vagy informális 
együttműködésekre, informális hálózatokra, kognitív, kulturális, intézményi ténye-
zőkre. A tudásalapú gazdaságfejlesztésben meghatározó súly helyeződik a lokális 
térségben elhelyezkedő egyetemek, kutatóintézetek és a gazdasági szféra közötti 
kapcsolatokra (Visser–Boschma 2004; Drejer–Jørgensen 2003). A multinacionális 
vállalatok helyi működését szintén meghatározzák a helyi kapcsolatok, ugyanakkor 
ezek a vállalatok közvetlenül kapcsolódnak a globális értékláncokhoz, ők képesek a 
helyi egyetem-vállalkozás tudásteremtést leggyorsabban kihasználni. 

A multinacionális vállalatokra azonban jellemző, hogy a kutatási projektjeiket há-
zon belül meg tudják oldani, nincs szükségük az egyetemek, kutatóintézetek K+F 
szolgáltatásaira, nem kívánják megosztani a versenyelőnyt jelentő tudásukat, K+F 
tevékenységüket a globális stratégiájuk alapján végzik (Mosoni–Fried 2002; Artner 
2004). E tekintetben az egyetemektől főleg azt várják el, hogy jól képzett hallgatók ke-
rüljenek ki onnan. Budapesti tapasztalataink alapján azonban árnyalnunk kell a hazai 
irodalomban kialakított képet2. A Budapestre betelepült és kutatás-fejlesztést végző 
cégek (Siemens, Ericsson, EGIS, Sanofi-Aventis, GE Lighting) vizsgálata igazolja, 
hogy a kutatási tevékenység kihelyezését meghatározták a költségelőnyök, a munkavál-
lalók felkészültségét, a kutatói hátteret azonban eltérő módon vették figyelembe: 
− a kizárólag fejlesztési tevékenységet végző leányvállalatoknál nem meghatározó a 

régióban zajló kutatási tevékenység, ugyanakkor a jól képzett munkaerő fontos; 
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Explicit tudás 

Hallgatólagos 
tudás 

Egyetem Vállalkozás 

Közös megértés, tapasztalatcsere 

Szabadalmak, 
licenszek 

Tanulmányok 

K+F projektek 

Oktatók, hall-
gatók mobili-

tása Szakértők, 
kutatók 

Gyakorlati 
példák 

Tréningek 

− a kutatási feladatokat is ellátó vállalatok szinte kivétel nélkül már meglévő 
kutatási tevékenységet vontak be a saját vállalati rendszerükbe (nagyrészt a 
privatizáció révén). 

A multinacionális vállalaton belüli munkamegosztás, együttműködés meghatározó 
a magyarországi telephelyek és a helyi egyetemek kapcsolatát illetően. A vállalatok 
többségére jellemző, hogy a nagyobb kutatási projektek központi kiválasztását 
követően nagy önállósággal bírnak a helyi K+F vezetők. Az egyetemekkel való 
kapcsolatuk többnyire hosszú időre visszanyúló szakmai kapcsolatokon alapul, 
kiterjed a vállalati kutatók egyetemi oktatására, graduális és PhD hallgatók vállalati 
projektekben való alkalmazására, eseti kutatási együttműködésekre és hosszú távú 
K+F együttműködésekre.  

2. ÁBRA  
Egyetem és vállalkozás közötti tudástranszfer 

(University–firm Knowledge Transfer) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Lengyel B. (2005). 

Igen nehéz számszerűsíteni a multinacionális vállalatok és hazai egyetemek kap-
csolatát, hiszen a hagyományos indikátorok, a K+F megbízások a kormányzati 
ösztönzők hatása miatt torzítanak, a szabadalmak alapján pedig nem alkalmazkod-
nánk a multinacionális vállalatok titoktartási jellemzőihez. A lokális innovációs 
rendszerek iskolájában a tudás teremtésének mélyebb összefüggéseit vizsgálva egyre 
nagyobb figyelem fordul az informális kapcsolatok szerepére (Kostiainen 2002; 
Langberg 2002; Lengyel B. 2004; Visser–Boschma 2004). Azokra a hallgatólagos 
tudáselemekre kell koncentrálni, melyek nem adhatók el, nem transzferálhatóak 
könnyen vállalkozásokba, melyek térben koncentrálva helyezkednek el (Lengyel 
2005). A multinacionális vállalatok telepítési döntése természetesen inkább az exp-
licit tudáselemekre alapul, ugyanakkor a helyi beágyazottságát, sikerességét már 
meghatározza a helyi szereplőkkel kialakított közös hallgatólagos tudás (2. ábra). 
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Szintén meg kell különböztetnünk az egyetemek és vállalatok együttműködési 
formái között az egyének közötti és intézmények közötti együttműködéseket és 
ezek átmenetét. Értelmezésünk szerint az egyének közötti kapcsolatok a hatásukat a 
helyi gazdaságra kevéssé fejtik ki, a kapcsolatok intézményesülése előrelépést je-
lent az egyetemek helyi gazdaságra gyakorolt hatásában (Inzelt 2004):  
− Az egyének közötti kapcsolatok elszigeteltek, nehéz a tudásáramlást rendszer-

be foglalni, segíteni (pl. egyetemi oktatók előadásai cégek számára; informális 
megbeszélések; egyetemi oktatók alkalmazása szakértőként; közös publikációk 
stb). Viszont, amennyiben az egyének közötti kapcsolatok intézmények közötti 
együttműködésekkel vannak alátámasztva, hatékony színterek lehetnek a ku-
tatók és vállalati szakemberek hallgatólagos tudásának megosztására. 

− Az intézmények közötti kapcsolatok „legalizálják” a kutatók és a vállalkozások 
közötti tudásáramlást (közös PhD- vagy mesterkurzusok; közös szellemi  
tulajdonjogok; közös eszközhasználat; kutatóhelyekbe történő vállalati beru-
házások; kutatási szerződések, -projektek stb.). A szervezetek stratégiájában is 
megjelenő együttműködési formák közös célokat tűzhetnek ki a kutatók és az 
üzletemberek számára. A kooperációban a közös kutatási feladatok, problé-
mák megoldásában mindkét fél kölcsönösen érdekelt, a csoportos tudásteremtés, 
a tudás alkalmazásának technikái jól alkalmazhatók. A vállalati beruházások, a 
közös infrastruktúrahasználat, a szabadalmak rendszeres megvásárlása szintén 
jelentős know-how átadással járhatnak. 

A kevésbé fejlett régiókban az egyetemek és vállalkozások kapcsolata jóval elma-
radottabb (Jensen–Trägårdh 2002). Egyrészt a vállalkozások részéről alacsonyabb a 
kereslet a K+F eredmények, szolgáltatások iránt, másrészt az egyetemi kutatók sem 
fogadják be könnyen a piacról beérkező igényeket. Számos olyan gondolkodásbeli- 
vagy érdekellentét feszülhet a lokális gazdasági szereplők között, amelyek igencsak 
megnehezítik a tudásalapú gazdaságfejlesztést. Hiányoznak vagy kevésbé fejlettek 
azok a regionális intézmények, melyek feladat és hatáskörük alapján a lokális szerep-
lők közötti tudástranszfert koordinálják, ezzel a régió tudásteremtése korlátozott.  

A hazai kutatások rámutattak, hogy „a tudásalapú gazdaság kialakításában az 
ipar-egyetem közötti interakciók még mindig csak korlátozottan vesznek részt” 
(Inzelt 2004, 870). Magyarországon az átmenet idején a tudásteremtés szempontjá-
ból fontos együttműködési formák közül csak a legegyszerűbbek terjedtek el, a 
szféra képviselői nem keresik egymást, gondolkodásuk, érdekeik jelentősen eltér-
nek. Inzelt szerint a szférák közötti kapcsolat elsősorban személyi szintű, intézmé-
nyek között együttműködés csak elvétve valósul meg. Az intézményes kapcsolatok 
hiánya meghiúsítja a közös célok kialakítását, az egyetemek és vállalkozások érde-
kei nehezen közelednek egymáshoz. A hazai kutatókra is jellemző például az alap-
kutatások túlzott preferálása, a „first to publish” szemlélet, nem állnak készen az 
ipari kutatási megrendelések teljesítésére, a kutatási eredmények szabadalmaztatá-
sára nem fordítanak figyelmet, alacsony a kutatói mobilitás stb. (Dévai et al. 2001). 

Az állam által indított programok kulcsszerepet játszanak az innovációbarát kör-
nyezet kialakításában, az egyetemek és vállalkozások kapcsolatának erősítésében 
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(Inzelt 2004). Az elmúlt években indított programok különös jelentőséget szánnak az 
egyetemek és vállalatok közötti együttműködésnek (Kooperációs Kutatóközpontok, 
Regionális Egyetemi Tudásközpontok, Fejlesztési Pólusok stb.). A közös konzorciu-
mok által nyerhető pályázati pénzeken kívül szintén jelentős előrelépés az innovációs 
szolgáltatásokra fordítható források (Innocsekk) növekedése, a kutatóhelyeknek nyúj-
tott megbízásokat serkentő adókedvezmények, a két szféra jogszabályi hátterében 
megmutatkozó ellentmondások kiküszöbölése (szellemitulajdon-kezelés). A vállala-
tokat a pályázati források elnyerése mellett a következő indirekt ösztönzők vihetik 
az egyetemekkel való együttműködés felé. 

Esettanulmányok Győrött, Miskolcon és Szegeden 

A fejezetben az egyetemek és külföldi érdekeltségű vállalatok együttműködésé-
nek best-practice jellegű feltárását célozzuk meg, röviden elemezve azokat a fent 
vázolt elméleti modellek alapján. A három egyetem vizsgálatát az interjúk két cso-
portjára alapozzuk. Egyrészt készítettünk mélyinterjúkat egyetemi szakemberekkel, 
vezetőkkel, másrészt az egyetemmel K+F és oktatási kapcsolatban álló multinacio-
nális, külföldi tulajdonban lévő vállalatok telephelyeinek vezetőivel. Az esettanul-
mányok három témakör szerint készültek:  
− A külföldi érdekeltségű vállalkozások jellemzői: a KMT beáramlás főbb mér-

földkövei; az egyetem szerepe általánosságban; a régió gyengeségei. 
− Az egyetem-vállalat kapcsolatai a kutatás-fejlesztési és oktatási tevékeny-

ségekben. 
− A stratégia-alkotásban történő együttműködések: egyetemi kapacitások-, szol-

gáltatások hatékonyabb felhasználása; képzési szerkezet; közös marketing; 
kormányzati szervek szerepe. (Az esettanulmányok ide vonatkozó megállapítá-
sait a javaslatokkal való szoros kapcsolata miatt már a 3. fejezetben mutatjuk be.) 

Az egyetemekkel kapcsolatban álló külföldi érdekeltségű vállalkozások  

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a régióközpontokban már megjelentek a multi-
nacionális vállalatok, amelyek a felsőfokú végzettséggel rendelkező, jól képzett és 
olcsó munkavállalókat igénylik. Ezek a multinacionális cégek eltérő módon, de 
igényt formáltak az egyetemi kutatás-fejlesztési szolgáltatásokra is. 

A Győrben lévő multik közül elsőként az 1993 óta jelenlévő AUDI-t kell kiemelni, a 
letelepedés óta napjainkig összesen 3,1 Mrd Euró beruházást eszközöltek. Kutatás-
fejletszési tevékenység 2001 óta folyik a vállalatnál, a Motorfejlesztő Központ nem 
csak a győri telephelynek, hanem az anyavállalatnak is teljesít fejlesztési megrendelé-
seket. A vállalat közvetlenül 5200 embert foglalkoztat, azonban kizárólagos beszállí-
tóik és szolgáltatóik révén Győr 30km-es környezetében 12 000 főnek adnak munkát. 
A General Motors közvetlenül 92 főt foglalkoztat magyarországi értékesítési szerve-
zetében (több mint kétszázat a regionális központban) és 714 főt a szentgotthárdi GM 
Powertrain gyárban. A Schefenacker Automotive Parts Ungarn, SAPU a Széchenyi 
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Egyetem Járműipari Regionális Tudásközpontjában konzorciális partner, egyben az 
Egyetem egyik legfontosabb K+F megrendelője. A cég 720 főt foglalkoztat. 

A Bosch letelepülése egyértelműen sikertörténetnek számít Miskolcon, a cég mis-
kolci fejlesztési osztálya 2002-ben jött létre (innovatív kéziszerszámok fejlesztésé-
vel foglalkoznak). 2004-ben a Bosch és a Miskolci Egyetem vezetői között megál-
lapodás született a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék létrehozásáról. 2005 de-
cemberében a városban új ipari parkot avattak, melynek köszönhetően több vállalat 
is letelepedési szándékát nyilvánította ki: ZF Friedrichshafen (gépipari gyártó-, és 
kutató-fejlesztő kapacitás), Group Citelé mintegy (autóipar), Catelli Holding (vegy-
ipar) összesen több, mint 2000 munkahely létrehozását jelentheti.  

A Siemens PSE szoftverfejlesztési tevékenységet végez Szegeden, 2000 októberé-
ben hozták létre a szegedi telephelyét, azóta alkalmazottainak száma 100 fölé emel-
kedett. A Solvo Zrt. az egyik legsikeresebb magyar spin-off cég, a rendkívül dina-
mikusan növekvő biotechnológia szektor már most emblematikus képviselője, 
2006-ban vásárolta vissza a külföldi kockázati tőkések által 2000-ben megvásárolt 
saját részét. GE Healthcare szegedi részlege az egészségipar, orvosi képfeldolgo-
zás, orvosi rendszerek terén végez K+F tevékenységet. 2001 óta működtek együtt a 
Szegedi Tudományegyetemmel, a szegedi irodájuk kialakítása egy RET támogatás 
keretében indult meg, 2006-ban még próbaüzemként működnek. 

Az AUDI-t még „a rugalmas tőkekihasználás lehetősége” vonzotta Magyaror-
szágra: a tizenkét nemzeti ünnep kivételével napi 24 órában képesek itt termelni. 
(Miközben a vállalat és az akkori Főiskola között a kezdetektől olyan szoros volt az 
együttműködés, az alkalmazottak kiválasztására vonatkozó eljárás-mechanizmust is 
közösen dolgozták ki a vállalati-egyetemi szakemberek). A SAPU-t már nagyban 
befolyásolta, hogy a Széchenyi Egyetem „olcsó fejlesztőmérnököket” kínál számára, 
hiszen a Stuttgart-ból Győrbe (Mosonszolnokra) átkerülő konstrukciós munkához 
gyártmányfejlesztőkre volt szüksége. A Siemens PSE-t már a szoftverfejlesztésben 
megnyilvánuló tudásbázis, a végzett informatikusok által nyújtott nagy munkaerő-
kínálat vonzotta Szegedre.  

Változások következtek be a multinacionális vállalatok letelepedését és régióban 
maradását motiváló tényezőket illetően. 2000 után növekvő fontosságú a képzés szín-
vonala, a kikerülő diákok tudásának alkalmazhatósága (AUDI, Bosch, Siemens). Az 
oktatásban létrejövő együttműködések az informális kapcsolatok felől az intézménye-
sülő formák felé mozdulnak, miközben a multinacionális vállalat magasabb hozzá-
adott értékű tevékenységeit is kihelyezi a régióközpontjainkba. Az olcsó munkaerő 
továbbra is döntő jellege mellett úgy tűnik, hogy elsősorban a kormányzati programok 
ösztönző hatására – ipari park átadása, Regionális Egyetemi Tudásközpont, Kooperá-
ciós Kutatóközpontok – a hazánkban telephelyet létrehozó multinacionális cégek 
egyre erőteljesebben építkeznek az egyetemek kutatókapacitására is. 
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Az egyetemek és vállalatok kapcsolatai az oktatási és a kutatás-fejlesztési 
tevékenységekben 

Az egyetemek és multinacionális vállalatok együttműködésének vizsgálatához 
célszerű elválasztani egymástól az egyetemek oktatási és kutatási tevékenységét. 
Természetesen nehéz egymást kizáró kategóriaként kezelni ezeket, mégis azt 
mondhatjuk, hogy alapvetően más típusú tevékenységről, más típusú multinacioná-
lis motivációkról, eltérő gazdaságfejlesztési hatásokról van szó a két esetben. 

Azt várhatjuk, hogy hazai neofordista régióinkban az egyetemek elsősorban okta-
tási tevékenységük révén gyakorolnak vonzó hatást a külföldi vállalkozásokra. 
Alapvetően kétirányú a kapcsolat az egyetemi képzés és a beruházások között: 
egyrészt a letelepülő – elsősorban hatékonyság-kereső – vállalatok számára döntő 
fontosságú a régió munkaerőpiaca, az egyetemen végzett hallgatók tömege, összeté-
tele; másrészt a KMT beruházásoktól, a telephelyek létrehozásától elsősorban új 
munkahelyek teremtését várjuk. A gazdaságfejlesztés szempontjából a befektetés 
ösztönzés egyik legfőbb célja az egyetemek által kibocsátott hallgatói bázis számára 
munkahely-lehetőségek megteremtése, hiszen a foglalkoztatottság növelése tovább-
gyűrűző folyamatokat indíthat el a térségben. 

Az oktatási kapcsolatok terén megjelentek az intézményesült együttműködések, 
mely nagyon fontos lépésnek számít a gazdaságfejlesztés eszközeinek alkalmazha-
tósága, illetve a lokális tudásteremtés szempontjából. Az intézményesült kapcsola-
tok megkönnyítik, hogy a helyi szereplők közös hallgatólagos tudása a képzési 
programokban, K+F projektekben, egyetemi stratégiákban kristályosodjanak ki: 
− Az Audi már letelepedésekor, 1993-ban igénybe vette a humán erőforrás 

rekrutációjához, valamint a felvételi eljárásrend kidolgozásához a Széchenyi 
szakembereinek segítségét. A közös kapcsolatok az oktatással indultak (az 
Audinak tantárgya és tanterme is volt a Széchenyin, és újdonságnak számítanak 
a vállalat által támogatott PhD ösztöndíjak), azonban az idő előrehaladtával a 
kutatási megbízások és együttműködések váltak egyre meghatározóbbá. 2006 
decemberétől az Audi Hungária – Széchenyi Egyetem Intézet létrehozásával 
mindkét területen – az oktatásban és a kutatásban egyaránt – még szorosabbá 
váltak a közös kapcsolatok.  Az előbbi területen a képzés gyakorlatorientáltsá-
gának növekedésére lehet számítani, az utóbbi területén pedig további K+F 
megrendelésekre, valamint közös nemzetközi projektrészvételekre. 

− Miskolcon a Bosch letelepedése a Miskolci Egyetem intézményi-képzési szer-
kezetére és feltételeire is hatást gyakorolt. A Miskolci Egyetemen létrejött 
Robert Bosch Mechatronikai Tanszék létrehozásáról 2004-ben írták alá a 
megállapodást, mely szerint a Bosch és a Német Alapítványi Szövetség három 
éven keresztül finanszírozza a tanszék működését, biztosítja a felszerelést és 
kutatási megbízásokkal látja el a tanszéket (az egyes gyárak külön-külön kö-
tötték a szerződéseket), melynek működését a miskolci Robert Bosch Power 
Tool Kft ügyvezető igazgatója felügyeli. 
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− Szegeden az egyetem zászlóshajónak tekinthető a tudásalapú gazdaságfejlesz-
tés szempontjából, a vállalkozásokkal való együttműködés fényében készült 
az egyetem stratégiája. A nehézkes egyetemi működés miatt azonban nem in-
dult még el az intézményi szerkezet átalakulása, lassan indul el a műszaki 
képzés kialakítása, holott a képzés hiányát több fórum is kiemelte. Ugyanak-
kor a Siemens a Szoftverfejlesztési Tanszékkel közösen szerelt fel egyetemi 
labort, közösen szerveznek speciálkollégiumot az elektronikus járműirányítás 
témakörében. Itt főleg gyakorlati jellegű példákat, alkalmazásokat mutatnak 
be a Siemens gyakorlati szakemberei. A PhD képzés terén számos diploma-
munkát lehet náluk elkezdeni, számos témavezetést vállalnak. A graduális 
képzésben, az utolsó félévben szakmai gyakorlatot lehet náluk végezni, konk-
rét projektekben részt venni. 

A Szegeden tapasztaltak szerint a vállalatok oktatásban való részvétele terén az 
eseti egyetemi előadások jellemzőek, a közös kurzusok sokkal ritkábbak, korlátozot-
tan jellemzőek. A PhD kurzusokban való együttműködés inkább kutatási projektek-
ben valósul meg. A szervezett nyári szakmai gyakorlatokra nincsen az egyetemnek 
kapacitása, ennek koordinálását inkább kari feladatnak tekintik, viszont érzékelhető, 
hogy a cégek hozzáállása pozitívan változik a térségben, egyre inkább látnak a 
gyakorlatokban lehetőséget a tehetséges diákok kiválasztására. Összességében el-
mondható, hogy a vállalatok gyakorlatát általában csak eseti, személyi szinten 
építik bele a tananyagba (kivételt képez ez alól az Audi Hungária–SZE Intézet), 
mindhárom városban vannak előremutató próbálkozások az oktatási együttműködé-
sek elmélyítésére. Fontos, hogy ezek az együttműködések spontán jellegűek, nem 
kormányzati ösztönzés hatására indultak el, és növekvő jelentőségűek az egyetemek 
részéről történő előrelépések: 

Az SZE 1996 óta működő Practing Alapítványa ösztöndíjjal támogatja a három hónapos 
vállalati gyakorlaton az Egyetem diákjait, a hallgatókat nagy számban fogadják a vállala-
tok (évente összesen kb. 100–150 gyakornokot), a diplomadolgozatok konzultálásában és 
a záróvizsgákon rendszeresen képviseltetik magukat a cégek képviselői. A Leonardo 
Program keretében, a SZE francia és német egyetemekkel, valamint a vállalati partnerek-
kel közösen olyan mátrix rendszerű pilot-program kidolgozásába fogott, amely a szak-
munkástól- az MSc képzésig vállalkozik minőségi oktatásra. A tanterv modulrendszerűvé 
tételére, a mátrixosításra a vállalat-specifikus tudás átadása, valamint a vállalati dolgozók 
továbbképzésének lehetővé válása érdekében van szükség.  
A Bosch-tanszék 5–6 hallgatót vont be a K+F munkába a múlt évben, idén Duisburg–
Essenbe is küldtek ki hallgatókat, hogy ott dolgozzanak K+F projekteken. Az új laborató-
riumokban hallgatók számára is indulnak tanfolyamok. 

A multinacionális vállalatok hazai egyetemekkel történő kutatás-fejlesztési 
együttműködések térségre való hatásai közvetettek. A kapcsolatok nagyrészt pro-
fesszorok egyéni kapcsolataira korlátozódnak, illetve az intézményi együttműködé-
sek kormányzati programok által ösztönzöttek, melyek során számos probléma 
merül fel. Mindhárom egyetemen meghatározóak a Kooperációs Kutatóközpontok 
és Regionális Egyetemi Tudásközpontok a vállalati partnerkör kialakulásában, a 
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konzorciumok megalakulása nagy előrelépést jelent a lokális előnyök közös meg-
teremtése szempontjából.  

Az egyetemek és vállalatok K+F kapcsolatai általában az egyetemi alkalmazottak 
szakértőként való alkalmazásában, a kutatási szerződésekben a nagyobb volumenű-
ek, a közös, hosszabb távú kutatási projektek szintén jellemzőek, de ritkábbak. A 
közös szellemi tulajdonjog alig jellemző, a tulajdonjogot a kutatási megbízások 
elején rögzítik, s a finanszírozó lesz a jogosult. A dinamikus cégek, főként a tudo-
mányos reklám-érték miatt fontosnak tartják a közös publikációkat is. A laborató-
riumok közös használata megvalósul Győrben, az Egyetem rendelkezik az összes 
gépjárműtervezéshez szükséges „Euronorm” szoftverrel.  

A győri egyetem kutatási kapcsolataiban a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai 
Kooperációs Kutató Központja és a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont 
meghatározóak, egyaránt erős vállalati háttérrel és nagy tőkeerővel rendelkeznek. A 
Miskolci Egyetemen működő Kooperációs Kutató Központok, a Regionális Egyetemi 
Tudásközpont és a Bosch-tanszék azokkal a vállalatokkal alakított ki partnerséget, 
melyekkel a résztvevő tanszékek és karok korábban is jó kapcsolatot ápoltak. A kuta-
tási együttműködéseket nem szoríthatjuk be a régió keretei közé, hiszen az egyetem-
nek más régiókban működő külföldi tulajdonú vállalatokkal is van kapcsolata. 

A Bosch-tanszéknek mind a négy, régióban működő Bosch-céggel van szerződése, de 
kapcsolatot tartanak fenn a csoport két budapesti vállalatával is. Annak ellenére, hogy a 
Bosch Miskolcon is működtet fejlesztőközpontot, nagy szükség van a Bosch-tanszékre, 
hiszen, az egyetemnek megvannak azok a sajátosságai, melyek egy gyárnak nem lehetnek 
meg, így inkább kiegészítő, mint konkuráló az egyetemi és a vállalati kutatás-fejlesztés. A 
kapcsolat nem csak a kutatási megbízásokra terjed ki – a vállalatok igényei szerint a tan-
szék tanfolyamokat szervez a laboratóriumokban a vállalatok alkalmazottai számára, részt 
vesznek egymás rendezvényein, azok promóciójában, de pl. a gyárak állásajánlatai is be-
futnak a tanszékre. A gyárakban 80–90 munkatárssal van napi kapcsolat a vállalat minden 
vezetői szintjéről. 

Összefüggések az egyetemek output hatásai között 

Kutatásunk célja az volt, hogy a vidéki egyetemek és a külföldi érdekeltségű vál-
lalatok együttműködésének példáit, best practice jelleggel összegyűjtsük, valamint 
megpróbáljunk összefüggéseket találni az egyetemek kereslet oldali hatásai között. 
Jól követhető, hogy a kilencvenes évek végéig lezárult a külföldi vállalatok letele-
pedésének első szakasza, új periódus kezdődött 2000 után. Erre elsősorban az a 
jellemző, hogy a termelési költségek csökkentésére irányuló törekvések és piacfog-
lalás mellett a multinacionális vállalatok egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek 
hazánkban is az új megoldások keresésére, a hosszú távú stratégiai előnyök megtar-
tására. A stratégiai előnyök keresése új típusú verseny elé állítja a hazai egyeteme-
ket, egyre inkább felismerik, hogy érdekük a multinacionális vállalatokkal való 
hosszú távú együttműködés. Az egyetemek közötti verseny ki fogja kényszeríteni 
az egyetemek alkalmazkodóképességének javulását, úgy véljük azonban, hogy a 
tudásalapú gazdaságfejlesztés eszközeivel ezek a folyamatok gyorsíthatók. 
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Mindhárom példánkban, Győrött, Miskolcon és Szegeden is megjelentek már a 
külföldi vállalatok, meghatározónak bizonyulnak az egyetemek helyi gazdasági 
hatását illetően. Az együttműködések különböző formái alakultak ki az oktatás, 
K+F tevékenység terén, és szembeötlő, hogy a három városban eltérő forgatóköny-
vek alapján fejlődtek a kapcsolatok. 

Győrött az oktatási kapcsolatok megelőzték a kutatásban levő együttműködéseket. 
Az olcsó munkaerőt igénylő vállalatok és az egyetem számára a betelepülés után a 
jó személyes kapcsolatok kialakulására jóval több idő állt rendelkezésre, az intéz-
ményes kutatási kapcsolatok az ezredforduló után mélyültek el. Szegeden, éppen 
ellenkezőleg, a kutatási kapcsolatok előzték meg az oktatási kapcsolatokat: Szege-
den a szoftverfejlesztésben sikerült elérni, hogy a jó kutatási kapcsolatok a Siemens 
jóvoltából az oktatás terén is érvényesüljenek. A GE Szegedre települése szintén 
kutatási együttműködések alapján történt, az oktatási együttműködések még terv 
szinten vannak. Ugyanakkor számos tudományterületen még a professzorok elszi-
getelt kutatási kapcsolatai jellemzőek a távoli kontinenseken levő vállalatokkal. 
Miskolcon nagyjából egyidőben jelentkezett a vállalatok igénye az egyetemet vég-
zett, a nyugat- és közép-magyarországinál olcsóbb munkaerő iránt és a kutatási 
együttműködésre. A kilencvenes években a Miskolcon és környékén létrehozott 
külföldi tulajdonú cégek még nem igényeltek nagyobb létszámban diplomás mun-
kaerőt, ill. a rendelkezésre álló szabad munkaerőtartalékot használták fel. Mivel az 
ezredfordulót követő évekre kibővült a korábban letelepedett cégek termelési kapa-
citása és a Bosch-vállalatok is megkezdeték működésüket, megnőtt a diplomás, 
elsősorban műszaki végzettségű munkaerő iránti kereslet, valamint az egyetem 
kutatási szolgáltatásai iránti igény is. 

Az egyetemek helyi gazdasági hatásainak egységes modellje alapján elmondható, 
hogy a kereslet oldali hatások közül a humán tőke hat jobban a külföldi tulajdonú 
vállalkozások vonzására. Az egyetemi tudásteremtés hatása gyengébb, jórészt a 
kormányzati ösztönzésnek köszönhető, hogy mégis erősödik az egyetemek K+F-
vonzereje. A három egyetem összehasonlításából kiindulva érdemes további vizsgá-
latokat végezni a kereslet oldali hatások közötti kapcsolatok feltárására. Általánosan 
elfogadott, hogy egyetemeink vonzerejének javításához alapvető reformokra lenne 
szükség. Nagy tömegű kutatási infrastruktúrát kellene létrehozni az egyetemi vá-
rosokban, alapvetően kellene átalakítani a felsőoktatás képzési szerkezetét, jobban 
össze kellene hangolni a vállalatok és egyetemek érdekeltségi rendszerét, ehhez a 
transzferintézményeket és vonatkozó jogszabályokat hatékonyabbá kellene tenni.  

Jegyzetek 

1 A hasonló című résztanulmány a „Változások a külföldi működőtőke-befektetések területi szerkezetében 
2000 után” c. kutatáshoz, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára készült. Témavezető: Dr. Barta 
Györgyi, MTA RKK KÉTI. 

2 Tapasztalatainkat az MTA RKK Budapesti Osztály 2006 során folytatott interjúi alapján vontuk le. 
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A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS -FELHASZNÁLÁS  
HELYI HÁLÓZATAI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON1 

(Networks of Knowledge Diffusion and Usage –  
Case Study of Central Transdanubia) 

SZÉPVÖLGYI ÁKOS 

Kulcsszavak: 

Tripla csavar    innovációs hálózat    Közép-Dunántúl 

A tanulmány a Triple Helix innovációs spirál modell segítségével, a Közép-Dunántúl pédáján keresztül 
igyekszik feltárni az érintett szektorok közötti tudásintenzív fejlesztési kezdeményezéseket, illetve azt, 
hogy ezek mennyire járulnak hozzá a tudásalapú gazdaság formálódásához. A jelenlegi adottságok 
feltárása mellett fontosnak tartjuk, hogy az innovációs spirál működését pozitívan és negatívan befolyá-
soló tényezőket összegezzük, ezzel rávilágítva az előrelépés lehetőségeire.   

Bevezetés 

A nemzetközi szakirodalomban elterjedt a hálózati elven működő, tudás vezérelt 
gazdaság megfelelő szervezeti háttérrel és együttműködési hajlandósággal bíró lokális 
közösséginek jellemzőit leíró tanuló régió (learning region) koncepció (Florida 1995; 
Morgan 1997; Lambooy 2000), amelyet a magyarországi szakirodalom összefoglaló 
fogalomként használ. Ennek fő oka, hogy az egyes tanuló régiók jellemzői között 
alapvető különbség fedezhető fel. A beruházás vezérelt fejlődési szakaszban lévő 
régiók tudásalkalmazónak tekinthetők, ezekben a tudás elsősorban a termelés haté-
konyabbá tételét szolgálja, és a gazdasági szempontból hasznosítható tudás más-
honnan érkezik (Lengyel 2003; Lengyel 2004). Felfogásuk szerint e régiótípus te-
kinthető tanuló régiónak. Az innováció alapú fejlődési fázisban lévő régiókban már 
olyan tudástermelés is folyik, amely helyben kerül felhasználásra. Ezek sokkal 
inkább tudásalapú régióknak (knowledge based region) tekinthetők.  

A tudásalkalmazó és termelő régiók közötti fő különbség, hogy az előbbinél a si-
kerességet a hatékony tudástranszfer segíti elő, míg utóbbinál az új tudások előállí-
tása tekinthető központi elemnek. Felfogásunk szerint a hosszú távú gazdasági és 
társadalmi versenyképesség lehetőségét a tudástermelő régiók hordozzák. Ezek 
fejlődési lehetőségeinek megismeréséhez ismerni kell a tudás termelés és -transzfer 
folyamatainak sajátosságait. Ehhez nyújt elméleti keretet a Triple Helix modell, 
amely az egyetemi (tudományos), gazdasági és kormányzati szervezetek (university 
– industry – government) hármas kapcsolatán keresztül értelmezi az innováció 
sajátosságait (Etkowitz–Leydesdorff 1997). A modell fő eleme, illetve a jelenlegi 
tanulmány egyik kiindulópontja, hogy a három szektor folyamatos kommunikációja, 
illetve együttműködése biztosítja mindhárom szektor fejlődését, és ezzel alapot 
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teremthet a tudásalapú régiók kialakulásához. A modellnek a tanulmány szempont-
jából a másik fontos eleme, hogy az egyes szektorok szerepei a tudásalapú gazda-
ságban és társadalomban megváltozhatnak, a rendkívül intenzív együttműködések a 
szervezeti határok részleges elmosódásához vezethetnek. 

A tanulmány másik kiindulópontja, hogy a tudásalapú régiók sikerességét a régiót 
alkotó magterületek, nagyvárosi terek tudásalapú fejlődése (illetve az itt kialakított 
tudományos-gazdasági-kormányzati együttműködések sikeressége) határozza meg. 
Felfogásunk szerint Magyarországon a funkcionális értelemben vett nagyvárosok 
csekély száma, illetve a nagyváros hiányos területek jelentős kiterjedése miatt ezek 
szerepét a középváros hálózat veszi át. Ezen belül is elsősorban azok a középvárosok 
válnak az innováció magterületeivé, amelyek jelentős felsőoktatási háttérrel, diver-
zifikált iparszerkezettel és fejlett szolgáltatásokkal rendelkeznek (Nagy 2002).  

Célok és módszerek 

A leírtak alapján a tanulmány célja, hogy egy magyarországi régióban végzett, 
középvárosokra (innovációs magterületekre) kiterjedő empirikus vizsgálat alapján 
feltárja a tudományos-gazdasági-kormányzati szektor közötti tudásintenzív fejlesz-
tési kezdeményezések jellegzetességeit, illetve azt, hogy ezek a helyi tudástermelé-
sen és kölcsönös megosztáson keresztül mennyire járulnak hozzá a tudásalapú régió 
formálódásához.  

A leírt célokat két fő módszertani eszköz segítségével kívántuk megvalósítani. 
Egyrészt megtörtént a magyarországi és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, 
amely kiterjedt a fő kutatási irányok összegzésére. A második módszer egy 
empírikus, kérdőíves vizsgálat volt. Az empírkius vizsgálat során önkitöltős kérdő-
íveket küldtünk ki a mintaterület önkormányzatai, vállalkozásai és K+F szervezetei 
számára. Összesen 100 kérdőív került kiküldésre 2005 júniusában, illetve augusztusá-
ban. A kérdőív három kérdéskörre koncentrált: (i) a hálózatok megléte, jellemzői, 
típusai; (ii) az IKT szerepe és alkalmazása; illetve (iii) hálózatok továbbfejlesztésé-
nek lehetőségei. A kérdőívek 47%-a érkezett vissza, amely alapján az egyes térsé-
gek, illetve szerepelőcsoportok belső különbségei nem mutathatók be, de elegendő 
a kutatás fő kérdéseinek megválaszolásához. Az empirikus vizsgálat négy várost, 
illetve térségüket érintett, ezek a Közép-Dunántúl funkiconális középvárosai  
(Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém) voltak. 

Elméleti háttér 

A tanulmány elméleti megalapozását három irányból közelítettük meg. Egyrészt 
áttekintettük azokat az innovációs modelleket, amelyek a tudásalapú térségfejlődés 
szempontjait kiemelten kezelik. Másrészt röviden összegeztük a téma területi szem-
pontjait. Végül áttekintettük, hogy a tudás termelését és terjedését az információs- 
és kommunikációs technológiák fejlődése hogyan befolyásolja.   
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Az egyetemek, gazdasági szervezetek, valamint a kormányzati szervek közötti 
kommunikációra koncentráló Triple Helix modell (Etkowitz–Leydesdorff 1997) az 
innovációt a tudástranszfer irányából írja le. A modell szerint az innováció dinami-
káját, a tudás hasznosulását három szereplői csoport és ezek interakciói határozzák 
meg. Ezek a kormányzat, az alap- és alkalmazott kutatást végző kutatóintézetek és 
egyetemek, valamint az innovatív vállalkozások. Az innovációs folyamat, a tudás 
hatékony felhasználása akkor következhet be, ha a három szereplőcsoport együtt-
működése folyamatos és összehangolt célok mentén történik. A modell, könnyű 
adaptálhatósággal kiegészülő komplexitása miatt véleményünk szerint alkalmas 
arra, hogy a tudásalapú fejlődés lehetőségeit, illetve hiányosságait értékelje. 

A modell a három szektor harmonikus, kölcsönös előnyöket hordozó kapcsolatá-
ból indul ki. Az előzményeit tekintve megállapítható, hogy korábbi gazdaságirányí-
tási rendszerekben az ilyen típusú viszony nem volt jellemző. A szocialista gazda-
ságirányítási rendszerben például az ipari és a tudományos szektor is a kormányzati 
szektor alegységeként működött. Ebben a modellben az alulról jövő kezdeményezé-
sek szűk teret kaptak (Etkowitz–Leydesdorff 2000). Szintén meghaladottnak tekint-
hető a politika, amely a hármas szereplőcsoport éles elhatárolódásán alapul. A TH 
modell éppen azzal kínál többet, hogy benne a három szektor egyenrangú, és köl-
csönös előnyökön alapuló együttműködésük hordozza a fejlődés lehetőségét.  

A Triple Helix modell lineáris innovációs elméletektől eltérő, spirális jellege a 
szektorok közötti kommunikáció jellegéből adódik. Vagyis a kommunikációs folya-
matok folyamatosan újraformálják a szektorok közötti kapcsolatokat és együttműkö-
déseket. Nagyon lényeges, hogy a fejlődési folyamat minden szektorban zajlik, vi-
szont a rendszer fejlődését a közöttük lévő folyamatos interakciók dinamizálják.  

Fontos, hogy a modell nem új innovációs szereplőkkel kalkulál, hanem az intéz-
ményi kapacitások újradefiniálását és együttműködéseken keresztüli kihasználását 
irányozza elő, ez pedig a magyarországi helyi szereplők számára is reális alternatíva 
lehet. A modell szerint a tudástermelés, -közvetítés, és -felhasználáshoz kapcsolódóan 
hat fontos folyamat figyelhető meg: 

1) a spirálok között belső transzformáció jellemző; (pl.: vállalkozó egyetemek) 
2) az intézményi szférák átalakulása egyre erőteljesebb; 
3) trilaterális, intézményesült kapcsolatok és hálózatok jönnek létre, amelyek 

növelik a helyi kohéziót; 
4) az intézményközi kapcsolatok bővülése kedvező hatással van a helyi társada-

lom alakulására is; 
5) egy állandó változást jelöl, vagyis nem más, mint az intézményi kapcsolati 

hálózatok folyamatos újradefiniálása; 
6) az első pont kiteljesedéseként mindegyik intézményi szereplő képes átvenni – 

legalább részben – a másik funkcióit. 
A leírt folyamatok közül hipotézisünk szerint Magyarországon a spirálok közötti 

belső transzformációk még nem elég intenzívek, illetve a kialakuló intézményközi 
kapcsolatok helyi társadalomfejlesztő hatásai gyengék. Vagyis a szektorok közötti 
tudás áramlását lehetővé tevő hálózatok, intézmények létrehozása, illetve közös 
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működtetése még nem jellemző. Ennek pedig eredménye lehetne, hogy az egyes 
szektorok intézményei képessé válnak egymás feladatainak átvételére, amely a 
tudásalapú régió alkalmazkodóképességét javítaná. Erre a Triple Helixben jó példa 
a közös projektek létrehozása és megvalósítása. Ezekben a szektorok (elsősorban a 
gazdaság és a tudomány) közötti tudások úgy cserélődnek ki, hogy közben a régió 
fejlődése szempontjából új tudás jön létre. Ezt egészítheti ki a kormányzati szektor 
a lehető legszélesebb körű társadalmi tudás integrálásával.  

Ki kell emelnünk, hogy a Triple Helixben alkalmazott kormányzati szektor felfo-
gásunk szerint sok esetben nem a központi kormányzati (illetve dekoncentrált) 
szerveket jelenti, illetve túlmutat azon. Ezt támasztja alá Laredo (2002) értelmezése, 
amely szerint csak a lokális kormányzati szervek tudnak hatékony irányító és orien-
táló tevékenységet folytatni. Vizsgálatunkban ezt a megközelítést alkalmaztuk, 
vagyis az innovációs folyamatok szereplőinek a helyi önkormányzatokat tekintet-
tük. Azaz felfogásunk szerint a kormányzati szféra nem csak az innovációs politi-
kán, az innováció barát vállalkozói környezet kialakításán, a technológiatranszfer 
ösztönzésén, illetve a nemzetközi kapcsolatok ösztönzésén keresztül kapcsolódik be 
a folyamatba. Hanem helyi szinten is képes katalizálni a folyamatokat és hatékony 
részévé válni a hármas csavarnak, különösen azzal, hogy integrálja, összeköti a 
különböző funkcionális hálózatokat. Ez persze felveti azt a kérdést, hogy a települé-
si önkormányzatok milyen tevékenységeikkel kapcsolódnak ehhez a folyamathoz, 
illetve mennyire tudatos az ilyen irányú szerepvállalásuk. 

A leírtak szerint a modell egyik sarkalatos eleme a szektorok közötti együttműkö-
dések megvalósulása. Éppen ezért fontosnak tartjuk azon együttműködés típusok 
kiemelését (és vizsgálatát), amelyek a folyamatos tanulás és a tudás felhalmozás 
színterei, ezzel a fejlődés mozgatói. Ezek Capellin (2002) alapján a következők: 

1) technológiai integráció: a technológiai jellegű együttműködések mellett know 
how, tudás és értékek megosztását jelenti, valamint kiterjed a munkavállalók 
folyamatos képzésére és a fiatalok szakmai képzésére is; emellett egy folya-
matos, időről időre megújuló hálózatfejlesztést (csomópontok összekapcsolá-
sát) jelent, amelynek célja a csomópontok közötti (intézményi) távolság mi-
nimalizálása; 

2) munkaerőpiaci integráció: lehetővé teszi (elősegíti) a munkavállalók mobilitá-
sát az adott térségen belül, illetve növeli a térség (kvalifikált) munkaerő vonzó 
képességét;  

3) vállalatok közötti termelési integráció; 
4) termelő és szolgáltató vállalkozások közötti integráció: elsősorban közleke-

dés, logisztika és a magas szintű szolgáltatásokon keresztül; 
5) pénzügyi együttműködés: bank-vállalat együttműködések, kooperációs kuta-

tóközpontok kialakítása; 
6) területi együttműködés: infrastrukturális rendszerek fejlesztése és a közös  

területi tervezés; 
7) társadalmi és kulturális együttműködés: helyi identitás növelése, illetve a  

helyi közösség részvétele a fejlesztési stratégiák kidolgozásában; 
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8) helyi intézményi együttműködés: a helyi adminisztratív kapacitások növelésére; 
9) interregionális és nemzetközi integráció: a helyi külpolitika meghatározásával, 

illetve területmarketing eszközök alkalmazásával segíti elő a fejlődést. 
A tudás termelői és felhasználói közötti kapcsolatokat, kialakuló hálózatokat vizs-

gáló egyéb innovációs modellek is több olyan szempontot tartalmaznak, amely a 
jelenlegi tanulmány szempontjából kiemelendők. Az egyik ilyen elmélet a Gibbons 
és szerzőtársai (Gibbons et al. 1994) által kidolgozott „2. típusú tudástermelés”, 
amely kiemeli a szervezeti komplexitás és az egyes szervezet típusok közötti fo-
lyamatos interakciók fontosságát. Szintén érdekes a vállalkozó egyetem modell 
(Etkowitz 2000). Ebben, akárcsak a Krücken és szerzőtársai által (Krücken et al. 
2004) kidolgozott, a kutatási szféra és a gazdaság közötti tudástranszfert modellező 
elméletben a szervezeti határok elmosódása (blurring of boundaries) a legfontosabb 
elem. Ezt, a triple helix modellhez hasonlóan a szerzők a tudásalapú fejlődés fontos 
fázisának tekintik. Felfogásuk szerint ez két módon valósulhat meg. Az egyik, hogy 
az egyetemek vállalkozási tevékenysége felélénkül (pl.: spin-off vállalkozások 
létrehozása), és ezzel gazdasági szereplővé válnak. A másik lehetőség, hogy komp-
lex innovációs folyamat valósul meg, hálózatokon keresztül.     

Szintén tartalmaz számunkra hasznosítható elemeket a komplex tér, az agora 
meglétén alapuló megközelítés (Nowotny 2001). Az agora nem egy fizikai teret 
jelent, hanem összefoglaló fogalom, amely mindazon helyeket, hálózatokat, intéz-
ményeket tartalmazza, amelyek hatással vannak a tudásra (pl.: konferenciák, folyó-
iratok, minisztériumok, média, társadalmi mozgalmak). Vizsgálatunkban e modell 
komplex megközelítésmódját alkalmaztuk, mivel minden olyan tevékenységet fon-
tosnak tartunk, amelyek a tudásalapú térségfejlődést elősegítik. Végül vizsgálatunk 
szempontjából fontos, hogy a fejlesztési hálózatok működését pozitívan befolyásolja a 
részt vevő szervezetek körének állandósága, a részt vevő egyének elkötelezettsége 
és a kölcsönös bizalom (Akgün et al. 2005). Ezt a szempontot is felhasználtuk a 
helyi folyamatok értékelésénél. 

Fontosnak tartjuk, hogy a leírt folyamatok területi hatásai dominánsak. Vagyis az 
egyes térségek fejlődését, innovációs képességét befolyásolják, amely – különösen 
a helyi fejlődés magterületeit – arra készteti, hogy belső együttműködéseiket újra-
definiálják. Az együttműködések újraformálásának igénye abból ered, hogy a ha-
gyományos versenyelőnyök háttérbeszorulásával a legáltalánosabban elfogadott új 
versenyelőny a tudásbázis hatékonyabb kihasználása lehet (akár nemzeti, akár helyi 
szinten). Ennek oka, hogy a hatékonyan felhasznált tudás elősegíti a termék-, szol-
gáltatás-, illetve tevékenység innovációk terjedését. Vagyis a tudást egyre inkább a 
gazdasági növekedés legfőbb forrásának tekinthetjük (Lambooy 2000).  

A mobilizálható tudás jellege is befolyásolja az adott térség fejlődését. A kódolt 
tudás széles körben elérhető a kommunikációs hálózatokon keresztül, segíti a piacok 
elérését, a szolgáltatások elérését és az információszerzést. Hátránya viszont, hogy 
mivel korlátlanul, alacsony költséggel érhető el, nem jelent versenyelőnyt (Feldman 
2000). A hallgatólagos (tacit) tudás viszont csak korlátozottan érhető el, a legtöbb-
ször személyes kontaktust kíván (a tudás „elvesztésének” kockázata miatt), viszont 
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versenyelőnyt jelent. Ez, éppen a személyes kontaktus igénye miatt a térben kon-
centráltan jelenik meg, elsősorban a nagyvárosokban (Lever 2002). Ezt erősíti az a 
felfogás, amely szerint a távolsági akadályok összeomlása nem jelenti a tér szerepé-
nek csökkenését, sőt minél kisebbek a térbeli akadályok, annál fontosabbak az 
egyes helyek egyéb adottságai, tehát a komparatív előnyök újraértékelődnek 
(Rechnitzer 2003). Felfogásunk szerint Magyarországon a koncentrációt elősegítő 
társadalmi többletet, új típusú komparatív előnyöket regionális szinten a funkcioná-
lis középvárosok képesek biztosítani. 

Végül ki kell emelnünk, hogy a tudástranszfer hatékonysága nagymértékben függ 
az információs- és kommunikációs technológiák alkalmazási hatékonyságától. Bár 
ezek terjedése nem csökkentette az anyagi erőforrások koncentrációját, de újraér-
telmezte a tőke kötöttsége és hipermobilitása közötti kapcsolatot, ezzel egyes város 
számára új versenyelőnyöket teremtett. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy az új 
(elektronikus hálózatok által átrajzolt) gazdasági tér csak egy elem egy kiterjedt 
gazdasági láncban, amely jól beágyazódik a nem elektronikus térbe (Sassen 2001). 
Lényeges az is, hogy az IKT jelentős hatással van a gazdasági tevékenységek terü-
leti szerveződésére, de a helyi sajátosságok e hatásokat nagyon differenciálják.  

Empirikus kutatási eredmények 

Empirikus vizsgálatunk során, a leírt megközelítéseket felhasználva próbáltuk fel-
térképezni a tudás termelésének, közvetítésének és felhasználásának sajátosságait, a 
Triple Helix modellben leírt folyamatok helyi megvalósulását. Ennek megértése 
számunkra azért lényeges, mert hatékony alkalmazása jelenti a lokális innovációs 
folyamatok alapját, így a tudásalapú régiófejlődés lehetőségét. A következőkben – a 
területi és szereplőcsoportonkénti különbségeket kiemelve – áttekintjük az általunk 
készített kérdőíves vizsgálat legfontosabb eredményeit.  

A nemzetközi tendenciákkal megegyezően, a helyi fejlődés elősegítésében Magyar-
országon is komoly szerepet vállalnak az innovációs együttműködések. Lényeges, 
hogy ezek jelentősége a kilencvenes években erősödött fel. Fontos azonban kiemel-
nünk, hogy Magyarországon a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek az 
innovációs hálózatok hagyományos résztvevői, vagyis e szervezetek már a rend-
szerváltozás előtt is kialakítottak innovációs hálózatokat. Feltételezésünk szerint a 
rendszerváltás előtt a közvetlenül hasznosuló ipari kutatások révén vettek részt 
ilyen együttműködésekben. A szektorok közötti interakciók fontosságának felisme-
rését jelzi, hogy kialakításuk – különösen a K+F szervezetek és a vállalkozások 
körében – folyamatosan, az utóbbi öt évben is zajlik, vagyis e szervezetek felismer-
ték a működő tudásközvetítő és termelő hálózatok jelentőségét.  

A rendszerváltás előtt Székesfehérváron és Veszprémben működtek legnagyobb 
számban innovációs hálózatok (1. ábra). Az első esetben feltételezésünk szerint a 
Videoton, a Köfém és az Ikarus ittlétének köszönhetően, Veszprémben pedig az 
egyetem K+F bázisa és a jelentős kutatóintézeti kapacitások (NEVIKI, MÁFKI, 
MÜKKI) miatt. Az eredmények alapján Dunaújváros reagált a leggyorsabban az 
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átmenet új folyamataira, itt a hálózatok 60%-a kilencvenes években jött létre (első-
sorban a Dunaferr és a Főiskola – önkormányzat által támogatott – újradefiniált 
kapcsolatainak köszönhetően), azóta viszont csökkenés tapasztalható. A többi tér-
ségben az elmúlt öt év is jelentős fejlődést hozott, amely feltételezésünk szerint 
egyrészt a növekvő – erre a célra fordítható – regionális támogatások felhasználásá-
nak köszönhető. Másrészt – különösen Tatabánya és Székesfehérvár esetében – a 
külföldi tőkebeáramlás is kedvezően hatott az együttműködésekre, amelyet mindkét 
önkormányzat támogat. 

1. ÁBRA  
Első innovációs együttműködés időpontja 

(Dates of the First Co-operation) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dunaújváros

Székesfehérvár

Tatabánya

Veszprém

Összes térség

1990 előtt
1990-2000
2000 után

 
   Forrás: Kérdőívek adatai. 

A tanulmány elméleti megalapozása során utaltunk rá, hogy a tudás hatékony al-
kalmazásában lokális szinten a hallgatólagos tudás terjedésének is nagy szerepe 
van. Ezt a feltevést eredményeink igazolták, hiszen az együttműködések kialakítása 
során, minden vizsgált szektor esetében a személyes kapcsolatok egyértelmű domi-
nanciája jellemző. Feltevésünk szerint ennek oka a korábbi egyéni tanulási-, mun-
ka- és lakóhelyi kapcsolatokban keresendő, amely helyi, regionális szinten a legerő-
sebb. Ennek köszönhető az is, hogy a korábbi sikeres együttműködések szerepe a 
szektorok közötti kapcsolatok alakulásában mindenhol jelentős.  

A szektorok képviselőinek válaszai alapján az is megállapítható, hogy tevékeny-
ségük jellege egyértelműen meghatározza motivációjukat, vagyis azt, hogy milyen 
céllal kapcsolódnak be a szektorok közötti együttműködésekbe (2. ábra).  
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2. ÁBRA  
Hálózatok kialakításának motivációi 

(Motivation of Network Building) 
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Önkrományzatok
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egyéb
helyi elkötelezettség
forrásszerzés
versenyhelyzet jav.
helyi erőforrások hihaszn.

 
    Forrás: Kérdőívek adatai. 

A vállalkozások egyértelműen saját piaci pozíciójuk javítására törekednek. Ezzel 
szemben az önkormányzatok esetében fontos a helyi közösség aktivizálása, a helyi 
erőforrások jobb kihasználása is. Végül a felsőoktatási intézmények és a kutatóinté-
zetek esetében az egyéb tényezők szerepe is jelentős, ezek közül a leggyakoribbak a 
szakmai haszon, illetve a kapacitásbővítés.  

A kérdőívben azt is megvizsgáltuk, hogy milyen szervezet kezdeményezte az 
együttműködés kialakítását. A válaszokból kiderült, hogy a kutatóintézetek döntően 
közös kezdeményezésű hálózatokban vesznek részt. Ennek feltételezhető oka, hogy 
munkájukat a más szereplőcsoportoktól érkező K+F igények határozzák meg,  
vagyis piaci beágyazottságuk nagy. A vállalkozások ezzel szemben maguk kezde-
ményezik az együttműködések kialakítását, ennek oka, hogy így tudnak leggyor-
sabban alkalmazkodni a folyamatosan változó piaci igényekhez. Ki kell emelnünk, 
hogy az önkormányzatok kezdeményező készsége alacsony, a részvételükkel létre-
jövő együttműködéseket a felsőoktatási és kutatási szervezetek kezdeményezik. A 
válaszok alapján jellemző az is, hogy a vállalkozásokkal együttműködéseik esetle-
gesek. Ez számunkra azt jelzi, hogy az innovációs spirál szereplői is eltérő aktivitá-
súak, a helyi kormányzati szektor szinte kizárólag közvetítő szerepet lát el.  

Fontosnak tartottuk annak vizsgálatát is, hogy milyen az együttműködés formája. 
Három fő formát különítettünk el, az egyik az egyének közötti, a másik az egyén és 
intézmény közötti, a harmadik pedig az intézmények közötti. Egyének közötti 
együttműködést a vizsgálat során nem találtunk, a válaszok 30%-ában egyén és 
intézmény közötti (pl.: kutatók alkalmazása szakértőként), 70%-ában intézmények 
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közötti (pl.: közös projektek) együttműködés jellemző. Kedvező, hogy az olyan 
horizontális kapcsolatok dominálnak, amelyek magas intenzitásúak és ezzel előse-
gíthetik azoknak az intézményi-strukturális változásoknak a kiteljesedését, amelyek 
a tudásalapú gazdaság felé mutatnak.  

Az elméleti megalapozás során kitértünk az együttműködés lehetséges típusaira. 
Ezeket, vagyis a folyamatos tudás felhalmozás színtereit is vizsgáltuk a kérdőívben 
(1. táblázat). Ki kell emelnünk, hogy az egyes típusok általában nem kizárólagosak, 
ezért csak az egyes típusok dominanciájáról beszélhetünk. 

1. TÁBLÁZAT  
Az integráció típusai (%) 

(Types of Integration) 

 

Ösz-
szes 

válasz 

Dunaúj-
város 

Székes-
fehérvár 

Tata-
bánya 

Vesz-
prém 

Önkor-
mányzatok 

Válllal-
kozások 

Egyete-
mek/ 

kut.int. 
Technológiai 19 14 26 22 13 8 27 13 
Munkaerőpiaci 5 7 7 11 0 8 5 4 
Termelési 8 7 11 0 9 0 11 9 
Termelés és 
szolgáltatás 

25 29 19 33 26 15 35 13 

Pénzügyi 12 14 7 0 22 0 8 26 
Területi 7 7 4 11 9 15 0 13 
Társadalmi és 
kulturális 

11 14 11 11 9 23 5 13 

Adminisztratív 10 7 7 11 13 31 3 9 
Egyéb 3 0 7 0 0 0 5 0 

Forrás: Kérdőívek adatai. 

A válaszok alapján a termelési és szolgáltatási, valamint a technológiai integráció 
dominanciája jellemző. Kiemelhető még a pénzügyi együttműködés, amely például 
kooperációs kutatóközpontok létrehozását jelenti. A társadalmi és kulturális integ-
ráció elsősorban a helyi közösség bevonására irányul, ennek megfelelően az ön-
kormányzatoknál jellemző. Szintén e szereplőcsoportra jellemző az adminisztratív 
együttműködés, amely az önkormányzati outsoursing előtérbe kerülésével erősödött 
fel. Végül a megkérdezettek között kevésbé jellemző a területi együttműködés, 
amely az infrastrukturális rendszerek fejlesztésére és a területi tervezésre terjed ki. 

Bár az innovációs folyamatok sikerességét vagy a társadalmi kohéziót az infor-
mációs technológiák fejlődése önmagában nem képes alapvetően befolyásolni – 
hiszen az függ a térségek társadalmi és gazdasági fejlettségi hátterétől is – feltétele-
zésünk szerint e technológiák hatékony alkalmazása az innovációs spirál működését 
is kedvezően befolyásolja. 

Éppen ezért tartottuk fontosnak annak elemzését is, hogy az információs- és kom-
munikációs technológiák milyen szereppel bírnak az innovációs hálózatok működé-
sében. A válaszadók szerint az IKT szerepe egyértelműen domináns (3. ábra).  
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3. ÁBRA  
Az IKT szerepe a hálózatok működésében (%) 

(The Role of ICT in the Operation of Networks) 
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Forrás: Kérdőívek adatai. 

Különösen magas értéket regisztráltunk a K+F szervezeteknél. Az önkormányzatok 
esetében az IKT terjedését gátolja a felhasználói ismeretek hiánya. Az IKT alkal-
mazások gyors terjedését és fejlődését jelzi, hogy az infrastruktúra és a biztonság 
(fizikai, logikai, személyi és adminisztratív) hiánya átlagosan már csak a válasz-
adók kevesebb mint 30%-ánál jelenthet gátat.  

Lényeges, hogy az IKT alkalmazási területei a megkérdezettek szerint igen széles-
körűek, a válaszok a kommunikáció (pl.: e-mail) kizárólagosságától egészen a teljes 
körű projektmenedzsmentig terjednek. E tekintetben a legfontosabb eredmény, hogy 
az IKT dominanciája nem csak mennyiségi növekedést, hanem minőségi változást is 
eredményezett a szektorok közötti tudástranszferben. Ezt jelzi, hogy bár még ma is a 
legtöbben csak kommunikációra használják (32%), a megkérdezettek közel ¼-e ese-
tében (23%) a teljes projektmenedzsment e csatornákon keresztül bonyolódik. Az 
egyes szereplőcsoportok közül az önkormányzatok esetében is ez jellemző, amely 
mellett az IKT (elsősorban az internet miatt) információforrásként szolgál. A vállalko-
zásoknál és a K+F szervezeteknél viszont a teljes körű projektmenedzsment szerepe 
jelentős, amely a K+F szervezeteknél kiegészül az információszerzéssel és a tartalom-
szolgáltatással (pl.: közös honlap, hírlevél). 

A jelenlegi helyzet feltárása mellett törekedtünk arra is, hogy eredményeinket a 
továbblépés szempontjából értékeljük, vagyis kiemeljük azokat a szempontokat, 
amelyek a tudásalapú térségfejlődés lehetőségét hordozzák vagy gátolják. E tekin-
tetben az egyik legfontosabb kérdés, hogy a megkérdezettek sikeresnek értékelik-e 
a szektorok közötti eddigi együttműködéseket (4. ábra).  
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4. ÁBRA  
Az együttműködések sikeressége (%) 

(Success of Co-operation) 
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Forrás: Kérdőívek adatai. 
A válaszadók mindössze 4% gondolta úgy, hogy az együttműködések sikertelenek 

voltak. Az ő esetükben a sikertelenség oka, hogy a hálózat nem generált helyi fejlő-
dést, vagyis nem feltétlenül az együttműködés keretében megvalósult termék-, 
tevékenység- vagy szolgáltatás innováció volt sikertelen, hanem annak lokális hatá-
sai minimálisak.  

Az egyes szektorok válaszaiból kiemelhető, hogy az önkormányzatok mindegyike 
szerint helyi fejlesztéseket segített elő az innovációs spirál szereplői közötti tudás-
transzfer. Ezzel szemben a vállalkozók nagy arányban (73%) a gazdasági hasznot 
jelölték meg eredményként, míg a K+F szervezetek közel fele a saját szakmai hasz-
not emelte ki.  

Ahogy az elméleti áttekintő fejezetben utaltunk rá – a szektorok közötti tudás-
transzfer kiteljesedéseként – az innovációs elméletek egy része (a Triple Helix 
modell is) feltételezi a szervezet típusok közötti határok elmosódását. A kérdőívben 
vizsgáltuk azt is, hogy ez az átjárhatóság regionális szinten mennyire jellemző. Az 
összes választ összegezve ma ez még kevésbé jellemző, a válaszadók 18%-a érzi 
ezt valós lehetőségnek. A szereplőcsoportonkénti bontás alapján érdekes, hogy az 
összes önkormányzat, illetve a kutatási szervezetek közel fele is jellemzőnek tartja a 
folyamatot. Ez a spin-off és spin-out vállalkozások terjedésére, illetve az önkor-
mányzatok vállalkozási jellegű tevékenységének bővülésére utal. A nemzetközi 
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tendenciáktól eltérően a folyamat itt egyirányú, hiszen a vállalkozások mindössze 
7%-a válaszolt igennel a határok elmosódására. 

Fontos eredménynek tartjuk annak feltárását, hogy az együttműködéseknek mi-
lyen külső, a befogadó térséget, illetve annak lakosságát érintő hatásai vannak, 
hiszen ez biztosíthatja a széles körű társadalmi kohéziót (5. ábra).  

5. ÁBRA  
A hálózatok helyi társadalmi hatásai 

(Social Effects of Networks) 
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  Forrás: Kérdőívek adatai. 

Az összes válasz alapján mindössze 21%-ban jellemzőek széleskörű pozitív társa-
dalmi hatások, a válaszadók közel fele szerint az együttműködések csak egyes réte-
gek számára nyújtanak előnyöket. A válaszadók 30%-a szerint viszont az ilyen 
formában megvalósuló tudáscsere teljesen elszigetelt, közvetlen külső hatásai nin-
csenek. Ez különösen a vállalkozásokra jellemző, az önkormányzatok és a kutató 
szervezetek esetében az egyes rétegekre gyakorolt hatások dominálnak. Ebből arra 
következtethetünk, hogy e szervezetek helyi társadalmi beágyazottsága erősebb. 

Lényeges elemzési szempont, hogy az innovációs hálózatok működése történhet 
informális és formális, vagyis intézményesült (pl.: közös kutatócsoport, cégalapítás 
stb.) módon. Véleményünk szerint az utóbbi hatékonysága nagyobb. Ennek ellenére 
a kapott válaszok többsége (58%) szerint nem jellemző az intézményesített együtt-
működés, azonban a képet differenciálja, hogy a megkérdezettek 27%-a szerint 
szükség lenne rá. Lényeges még, hogy 15% szerint az együttműködések a legtöbb 
esetben intézményesült formában zajlanak. A szereplőcsoportonkénti értékelés rámu-
tatott, hogy az önkormányzatok a legnyitottabbak a kapcsolatok intézményesítésére 
(vagy működtetnek ilyet vagy kívánatosnak tartják), míg a vállalkozások többsége 
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nem tartja azt szükségesnek. Ezzel magyarázható az a korábbi felvetés is, miszerint a 
szervezeti határok elmosódása e szereplői kör esetében a legkevésbé jellemző.  

Végül ki kell emelnünk, hogy a válaszadók többsége (44%) minőségi fejlesztése-
ket tart szükségesnek, vagyis a szektorok közötti kommunikációs és tudástranszfer 
hatékonyságának növelése mellett elkötelezett. Feltételezésünk szerint ez a külön-
böző jellegű – korábban leírt – együttműködési területek kombinálását jelenti, va-
gyis például a technológiai integráció kiegészítését termelési vagy éppen adminiszt-
ratív elemekkel. A válaszadók 34%-a szerint a térségen kívüli kapcsolatok erősítése 
szükséges, és a legkevesebb perspektívát a belső együttműködések bővítésében 
látnak. A belső kapcsolatok bővítését egyedül az önkormányzatok tartják kiemelten 
fontosnak, a kutatási szervezetek a külső kooperációra, míg a vállalkozások az 
integráció elmélyítésére helyezik a hangsúlyt.  

Összegzés 

Eredményeink alapján a magyarországi gazdasági és társadalmi fejlettség jelenlegi 
szakaszában a tudásalapú régió víziója akkor valósítható meg, ha a tudásintenzív 
regionális fejlesztési politika kialakítása során figyelembe vesszük a következő 
szempontokat: 

1) Eredményeink alapján a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek az inno-
vációs hálózatok hagyományos résztvevői. E szervezetek már a rendszerváltás 
előtt a közvetlenül hasznosuló ipari kutatások révén vettek részt ilyen – első-
sorban intézményközi – együttműködésekben, amely kapcsolatok a rendszer-
változás után is tovább működtek vagy újra alakultak. Vagyis a felhalmozott 
jelentős tapasztalati tőkére alapozva e szektorra építve fejleszthető tovább a re-
gionális tudáscsere. Ehhez elengedhetetlen a szektor finanszírozási feltételeinek 
– elsősorban regionális innovációs alapokon keresztüli – javítása. 

2) A szereplőcsoportok tevékenységének jellege egyértelműen meghatározza 
motivációjukat. Vagyis a profitorientált vállalkozások kizárólag saját piaci 
pozíciójuk javítására törekednek. Ezzel szemben az önkormányzatok esetében 
fontos a helyi közösség aktivizálása, a helyi erőforrások jobb kihasználása is. 
A motivációk különbözőségéből adódóan a szektorok közötti együttműködés 
akkor lehet sikeres, ha a helyi fejlesztéspolitikai irányok meghatározásánál 
mindhárom szektor érdekei érvényesülnek.  

3) Az innovációs együttműködések kialakítását elősegítő tényezők közül a sze-
mélyes kapcsolatok egyértelmű dominanciája jellemző. Ez alátámasztja azt a 
feltevésünket, hogy a hallgatólagos tudás szerepe a lokális hálózatok esetében 
erős (a hallgatólagos tudás továbbítását segítő földrajzi közelség lényeges). 
Vagyis figyelembe kell venni, hogy a tudás alapú tevékenységek is szorosan 
kötődnek valami olyan társadalmi többlethez, amelyet mások, máshol nem 
képesek létrehozni, ezek azonosítása és mobilizálása elengedhetetlen.  
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4) Eredményeink alapján tudásintenzív fejlesztések megvalósításában az IKT 
szerepe egyértelműen domináns. E technológiák szerepében viszont érdekes 
kettősséget figyeltünk meg. Egyrészt jellemző, hogy önmagukban nem ser-
kentik az együttműködések kialakítását. Másrészt azonban a már kialakult 
kapcsolatok működési hatékonysága egyértelműen függ fejlettségüktől. Va-
gyis annak ellenére, hogy nem elsődleges hálózatképző tényezők, hálózatfej-
lesztő hatásuk egyértelmű. 

5) A szektorok közötti tudásintenzív fejlesztések esetében az egyes szervezetek 
közötti határok elmosódása ma még kevésbé jellemző, a válaszadók csak keve-
sebb, mint egyötöde érzi ezt valós lehetőségnek. Bár találtunk olyan kezdemé-
nyezéseket, amelyek egyértelmű feladatmegosztást jeleznek, a rendszer rugal-
massága érdekében további tevékenységek kölcsönös megosztása szükséges. 

6) Eredményeink szerint nagyon jellemző a három szektor tevékenységének el-
szigeteltsége, helyi beágyazottságának hiánya. Vagyis széleskörű pozitív tár-
sadalmi hatásokkal a helyi tudástermelés és transzfer együttműködések nem 
bírnak, a válaszadók közel fele szerint az együttműködések legfeljebb egyes ré-
tegek számára nyújtanak előnyöket. Ez az eredmény teljesen ellentétes a nem-
zetközi tapasztalatokkal, ahol a szektorközi kapcsolatok alakulása általában 
kedvezően hat a helyi társadalom fejlődésére. Feltételezésünk szerint azonban 
számos közvetett térség- és társadalomfejlesztő hatással bírnak, amelyek közül 
kiemelhetőek a helyi adóbevételek, a gazdaság innovativitásának növekedése, a 
térségek presztízsének növekedése és a munkaerőpiaci vonatkozások.  

7) Végül a további fejlesztésekkel kapcsolatban a válaszadók többsége minőségi 
bővülést tart szükségesnek, vagyis a korábban leírt együttműködési típusok 
bővítését emeli ki. Feltételezésünk szerint ez a különböző jellegű együttmű-
ködések kombinálását jelenti, amely az innovációs rendszer működési haté-
konyságának növekedésével járhat. 

Összességében az általunk elvégzett, az innovációt a tudástermelés és -transzfer 
oldalról vizsgáló elemzés rávilágított arra, hogy a tudásalapú regionális fejlődés 
feltételei Magyarországon adottak, az általunk vizsgált funkcionális középvárosok 
rendelkeznek ennek megvalósítási feltételeivel. Azonban hiányoznak azok a feltéte-
lek, amelyek a kiegyensúlyozott területi és társadalmi fejlődés lehetőségét hordoz-
zák. Felfogásunk szerint ennek változása – vagyis az eltérő fejlesztési érdekek ösz-
szehangolása, a szektorok tudatos szerepvállalása, illetve az elkötelezettség növe-
kedése – nélkül nem képzelhető el a komplex, gazdasági szempontokon túlmutató 
tudásalapú regionális fejlődés. 

Jegyzet 

1 A tanulmány a „Globális gazdaság területi társadalmi hatásai” című OKTK kutatás keretében elvégzett 
„A globális gazdaság és a helyi tudásközvetítés hálózatai” című résztéma eredményeire épül. A kutatás 
témavezetője Szirmai Viktória volt, a részkutatást Szépvölgyi Ákos készítette. 
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„KORMÁNYZÁS A FENNTARTHATÓSÁGÉRT”1 
(EGY NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROGRAM 

MARGÓJÁRA) 

(Governing for Sustainability) 

VARJÚ VIKTOR 

Kulcsszavak:  

Stratégiai környezeti vizsgálat    tudástípus    környezetpolitika    döntéshozás 

A környezettudatos gondolkodás kiterjedésével, valamint a fenntartható fejlődés fogalmának széleskörű 
elfogadásával a gazdasági-, tervezési-, és beruházási beavatkozások környezeti-, környezetvédelmi 
szempontú hatásainak előzetes értékelése és annak szükségessége egyre fontosabbá és hangsúlyosabbá 
vált. Az EU által elfogadott stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a tervek és programok szintjén követeli 
meg az ex-ante jellegű környezeti értékelést. 
A tanulmány egy olyan nemzetközi kutatás kérdésfeltevéseit ismerteti, amely a környezetpolitika egyes 
eszközein (SKV, emisszió-kereskedelem) keresztül elemzi a kormányzás és tudás összefüggéseit.  

Bevezetés 

Az Európai Unióval kapcsolatos (társadalomtudományi) politikatudományi kuta-
tások leggyakoribb témája az ún. európaizáció, mely folyamat során az unió szabá-
lyozó, orientáló szerepének hatására a tagállamok gazdasági, társadalmi, jogi, poli-
tikai és közjogi rendszere közeledik egymáshoz. Az európaizáció sajátossága, hogy 
nem csupán azokon a területeken következik be, ahol az alkalmazkodás lényegében 
kötelező, hanem azon területeken is, ahol nincs ilyen kényszer (Pálné 2005, 11). 
Éppen ezért nem véletlen, hogy az elmúlt tíz évben az Európai Unióban az integrá-
ció mélyülésével egyre erőteljesebben és egyre inkább egységesen érvényesül a 
környezetpolitika, valamint annak különböző szintű nemzetközi kutatási igénye is.  

Az ezredfordulót követően a magyar környezetvédelmi szabályozásra a joghar-
monizációs feladatok tömege volt jellemző, mely azt eredményezte, hogy mára csak 
elvétve találni olyan közösségi jogszabályt, amelynek nincs magyar megfelelője, és 
ez is jellemzően csak átmeneti állapot (Horváth et al. 2004). 

A különböző érvényességű, szintű, a környezet védelmét szolgáló intézkedések, 
normák, értékelések (környezeti hatásvizsgálat, környezeti felülvizsgálat, stratégiai 
környezeti vizsgálat, EMAS rendszer, ISO 14001, EU Hatodik Környezetvédelmi 
Akcióprogram, II. Nemzeti Környezetvédelmi Program stb.) mind a természeti-, 
épített-, valamint társadalmi környezetünket hivatottak megvédeni saját tevékeny-
ségünk következményeitől. Egyre inkább tudatosítani kell azonban, hogy nem elég 
szabályozni, hanem szükség van a kormányzás problémáira is felhívni a figyelmet a 
környezetpolitikában. 
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A környezeti „felügyeleti” rendszerek közül az egyik új módszer és rendszer a 
Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) melynek magyarországi alkalmazása, vala-
mint tudományos kutatása az elmúlt néhány évben indult meg. E rövid tanulmány-
ban megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen lehetőségek rejlenek az SKV-ban, illetve 
annak kutatásában. 

Az SKV 

A leíró jellegű értékelésen túlmutató, az egyre határozottabban megfogalmazódó 
környezeti hatások és környezeti szempontok figyelembevételének igénye is egyre 
inkább arra sarkalta a politikusokat, hogy az eddigi hatásértékelések módszereiből 
és tapasztalataiból egy önálló komplex vizsgálati rendszert hozzanak létre. Az 
1980-as évektől működő környezeti hatásértékeléssel szemben – mely az effektív 
beruházások hatásait hivatott vizsgálni – az új metódus már a tervezés szintjén 
feltételezi a fenntarthatósági értékelést és hatásbecslést.  

A COM/96/0511-es tanácsi irányelv egyes részeit, valamint korábbi tapasztalato-
kat figyelembe véve 2001. június 27-én határozta meg és hozta létre az Európai 
Parlament és a Tanács a Stratégiai Környezeti Vizsgálatot, mint önálló politikát 
(környezetpolitikai eszközt)2. 

Az irányelv, illetve a stratégiai környezeti vizsgálat célja, hogy védelmet biztosít-
son az embert körülvevő környezetnek, és hozzájáruljon a környezetvédelmi meg-
fontolások tervekbe és programokba való integrálódásához azok készítési folyama-
tában, szem előtt tartva a fenntartható fejlődés elvét (Pálvölgyi 2006). Ezért kör-
nyezeti vizsgálatot kell végezni minden olyan terv és program készítésekor, amely 
valószínűleg jelentős hatással lesz a környezetre (Ferencsik 2004), így vizsgálatot 
kell végezni a nemzeti, regionális vagy helyi szintű programokhoz kapcsolódva is 
(pl. ROP, NFT, városfejlesztési koncepciók). 

Magyarországon a 2004-ben a Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII. Tv.) mó-
dosítása, valamint a 2005. év elején született (2/2005) Kormány rendelet határozza 
meg a környezeti vizsgálat kereteit az Európai Unió direktívája (2001/42/EK) alapján. 

Az SKV-ban jellemzően nem elsősorban egyfajta hatásbecslésről van tehát szó, 
hanem a környezeti és fenntarthatósági szempontok a programozás korai szakaszá-
ban történő érvényesítéséről, illetőleg a projektek kumulatív környezeti hatásvizs-
gálatáról (Péti 2005). 

A szűkebb értelemben vett stratégiai környezeti vizsgálatot Magyarországon 
megelőzte egy, a környezeti érdekeket figyelembe vevő analízis, mely az egyre 
nagyobb levegőszennyezővé váló közlekedési rendszerek tervezéséhez kötődött. 
Már 2001-ben tehát egy, a hagyományos környezeti hatásvizsgálat és a környezeti 
stratégiai vizsgálat mezsgyéjén mozgó programértékelési folyamat indult el. Ennek 
nyomán készült el a Széchenyi-terv autópálya-fejlesztési programjának környezeti 
szempontú értékelése (melynek két fő célja egyrészt, hogy ésszerűsítse a közleke-
dési, szállítási igényeket, másrészt, hogy minimalizálja a nem kívánatos környezeti 
hatásokat [Fleischer et al. 2002]). Ahogy az értékelésben a szerzők jelzik, a Szé-
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chenyi-terv autópálya-fejlesztési terveit stratégiai környezeti hatásvizsgálati eljárás-
nak vetették alá, tehát tudatosan törekedtek meghaladni a korábban alkalmazott 
módszereket, noha még nem volt kötelező az SKV készítése. 

Ugyancsak megelőzve a magyar jogszabályi keretek kialakítását – és követve a 
Széchenyi-terv autópálya-fejlesztési terveinek stratégiai környezeti hatásvizsgálati 
eljárását – a Regionális Operatív Program környezeti értékelését végzők már 2003-
ban elkészítették a ROP SKV-ját. Mivel azonban a tervek, programok környezeti 
hatásainak előzetes értékelésére nem volt általánosan elfogadott módszertan, mind-
össze az Európai Bizottság által javasolt módszertani anyagok3, ezért a ROP-hoz a 
már említett szakértők által kidolgozásra került egy módszertani keret. 

Annak ellenére, hogy Magyarországon tehát voltak már előzményei a stratégiai 
környezeti vizsgálatnak, az elmúlt években zajló tervezési folyamat nem mentes az 
ellentmondásoktól. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, a hozzá kapcsolódó ága-
zati és regionális operatív programok stratégiai környezeti vizsgálata elkészült. 
Ahogy a társadalmi vitákból látszott, a vizsgálat módszertana kevésbé, viszont 
maga a folyamat és annak elhúzódása meglehetősen ellentmondásos megítélésű 
(lásd: https://www.smartportal.hu/respect/index.php). Az eddigi tapasztalatok arra 
mutatnak rá, hogy a környezeti szempontok érvényesítése a tervezési folyamatban 
nem pusztán a jogi szabályozáson, a tervezési módszertanon, hanem a döntési  
mechanizmuson, a szereplőkön és a szereplők tudásán is múlik. 

Az SKV tudás  terjedése 

Mivel eddig – a 2007–2013 időszakra vonatkozó, már említett tervekhez kapcso-
lódó vizsgálatokon kívül – nem készült túl sok SKV, így az eddig felhalmozott 
tapasztalatokra, és kutatásokra különösen nagy szükség van. Az eddig készített 
környezeti értékelések jellemzően makro-regionális programokhoz, tervekhez ké-
szültek (2003-as ROP, Széchenyi Autópálya-fejlesztési Koncepció, Országos Fej-
lesztéspolitikai Koncepció, Magyar Közlekedéspolitikai Koncepció 2003–2015, 
Vásárhelyi Terv stb.). Mikro-regionális szinten elvétve készült csak néhány értéke-
lés (pl. Óbudai (Hajógyári-) sziget Kerületi Szabályozási Tervének környezeti érté-
kelése4). A megyei/regionális rendezési tervek és városfejlesztési koncepciók újra-
gondolásakor is környezeti értékelést végeznek majd, illetve a jövőben a területi 
tervezésben általánosan alkalmazni kell ezt a módszert, ezért a korábbi hasonló 
vizsgálatok folyamatainak elemzése sok segítséget nyújthat az értékelések sikere-
sebb végrehajtásához, illetve a környezeti szempontok tervekbe illesztéséhez. 

Európa több országában már az 1990-es években vagy jogszabályba foglalták vagy 
önként alkalmazták a stratégiai környezeti vizsgálatot a tervek szintjén, de nem ala-
kult ki egységes módszertan ezekben az államokban. Ma még mindig a stratégiai 
környezeti vizsgálatok több változatát különböztetik meg, ezek hatókörben, nyitott-
ságban, intenzitásban és időtartamban is eltérnek egymástól (Szilvácsku  2003).  

A programok és tervek környezeti szempontú vizsgálatát nem csak az unióban  
végezik, hiszen a 2003. május 21-én Kievben elfogadott úgynevezett SKV Protokoll-t 
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– mely részben eltér az Uniós SKV-tól – unión kívüli államok is aláírták 
(Stoeglehner–Wegerer 2006). Úgy tűnik tehát, hogy egy olyan környezetpolitikai 
eszközről van szó, amely széles körben elfogadott és alkalmazott eleme lesz a ter-
vezésnek. Kérdés, hogy rendelkezünk-e elegendő tudással, tapasztalattal ennek a 
módszernek az alkalmazásához? 

A tervekhez tartozó környezeti vizsgálat módszertana véleményünk szerint mára 
már körvonalazódott. A különböző szintű programokhoz és tervekhez eltérő, de a 
fenntarthatóságot figyelembe vevő anyagok készülnek.  

Az unió célja, hogy valamilyen szinten egységesítse a környezeti értékelést a tag-
országokban. Ennek érdekében az Interreg IIIC program által finanszírozott GDRP 
(Greening Regional Development Programmes Network) projekt széles európai 
részvétellel 2006 februárjában egy kézikönyvet5 adott ki. Ez a tanulmány, többek 
között a magyar 2003-as Regionális Operatív Programhoz létrehozott stratégiai 
környezeti vizsgálat felhasználásával próbál meg gyakorlati tanácsokat és eszközöket 
adni, összegezve a résztvevők eddigi tapasztalatait a környezeti elemek regionális 
fejlesztési programokba történő integrációja kapcsán. Ám ez a kézikönyv sem ad 
egységes módszertant vagy iránymutatást a stratégiai környezeti vizsgálatok elvég-
zéséhez, mindössze egy keretet fogalmaz meg, mely könnyebbé teszi a szakértők-
nek a vizsgálat lefolytatását, illetve emellett a különböző résztvevő országok né-
hány alkalmazott lépését mutatja be. 

Tudás, kormányzás, környezetpolitika 

A környezetpolitikában azonban véleményünk szerint szükséges, de nem elégsé-
ges feltétel a szabályozás és a jogszabályi keretek megléte. A hatékony környezet-
politikához megfelelő szisztémájú és megfelelő tudáshalmazzal rendelkező érdek-
egyeztető, döntési mechanizmus szükséges. Erről az oldalról érinti a környezeti 
vizsgálat kutatását a G-FORS6 (Governance for Sustainability) EU 6. Keretprog-
ram, amelyben intézetünk is részt vesz. Az SKV itt, mint a környezetpolitika egy 
eszköze jelenik meg, és mint a vizsgálat tárgya vagy inkább terepe segíti a hatékony 
kormányzás jellemzőinek feltárását.  

A projekt tudásszociológiai megközelítése nem elsősorban az egyes politikák 
eredményeire, illetve a környezetértékelési módszerek szakmai sajátosságaira kon-
centrál. A nemzetközi kutatás a kormányzás és a tudás összesített hatását vizsgálja a 
fenntarthatóság tekintetében. A szociológiai megközelítés mellett azonban kiemel-
kedő fontossága van a politika tudományi szempontoknak is, azt feltételezve, hogy az 
egyes szereplők kormányzási pozíciója, és tudáskészlete jelentősen befolyásolja a 
környezeti szempontok beépülését a döntésekbe. A program különböző környezet-
politikai eszközökön – többek között az SKV-n – keresztül törekszik nemzetközi 
összehasonlítást is lehetővé tevő evidenciákat összegyűjteni arról, hogy a tervezés–
döntéshozás–végrehajtás folyamatában milyen esélyekkel jelenik meg a fenntartható 
fejlődés értékrendszere. Az kiindulási alap az, hogy a különböző kormányzati  
módok, a konkrét intézményesítési folyamat, valamint maga a szabályozás hogyan 
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hatnak a hatékonyságra és a politikai legitimációra a fenntarthatóságot, mint fő 
célpontot szem előtt tartva, és ehhez a tudás milyen típusait használják és hozzák 
létre a folyamat során (Heinelt et al. 2006 a). 

A kutatás elsősorban azt próbálja kimutatni, hogy az egyes környezeti politikák 
hogyan ösztönzik a különböző tudástípusok használatát (szakértői tudás, helyi tu-
dás, gazdasági tudás, vezetői tudás stb.), valamint a kormányzás azon sajátos for-
máit (hierarchikus, nem-hierarchikus kormányzás stb.), melyek különösen hozzájá-
rulnak a fenntarthatósághoz. A kutatás célja a környezet-politikai játszmák tereinek 
azonosítását és kapcsolatainak feltárását követően az, hogy elemezze, vajon milyen 
„tudáskép” („KnowledgeScape”tudástípusok tipikus összetétele) szükségeltetik az 
egyes környezetpolitikák fenntarthatósági irányba történő elmozdulása érdekében 
(Heinelt et al. 2006 a). 

A kutatás elsősorban retrospektív módon kívánja megvizsgálni a környezetpoliti-
kai küzdőtereket, de emellett ahol és amennyiben lehetséges, a résztvevő megfigyelés 
is helyet kell, hogy kapjon a vizsgálati folyamatban. A „játszmaterekben” zajló dis-
kurzusokról készült dokumentumok, a környezetpolitikai cselekvésekhez kapcsolódó 
sajtóanyagok, dokumentumok, jogszabályok és joganyagok képezik a dokumentum-
elemzés, valamint a diskurzus analízis anyagát. Ezeket az elemzéseket a legfontosabb 
szereplőkkel készített interjúk és kérdőívek egészítik ki (Heinelt et al. 2006b).  

A kutatási koncepció egyik legfontosabb sajátossága, hogy a nemzeti kutatócso-
portok a makroszintű jellemzők bemutatását követően zömmel mezo/vagy 
mikroregionális szinten végzik el a vizsgálatot.  Ennek oka nem csak az, hogy a 
helyi szint ad lehetőséget a leginkább a különböző tudástípusok érvényesülésének 
az elemzésére, hanem az is, hogy a kutatás koncepciója szerint tipikusan többszintű 
kormányzási modell érvényesülésére van szükség, ahol az uniós szabályozástól a 
helyi döntéshozókig több szint és szektor vesz részt a döntési, tervezési folyamat-
ban. Az elemzés magyarországi lefolytatása különösen azért ígérkezik izgalmas és 
nehéz feladatnak, mert ahogy korábban említésre került, Magyarországon éppen a 
regionális szinten elvégzett SKV tapasztalatai jórészt hiányoznak, illetve kezdetle-
gesek, miközben éppen itt lehet relevanciája az aktív társadalmi részvételnek, nem 
csak a programozás, hanem a környezeti értékelés tekintetében is.  

A kutatási koncepció másik fontos sajátossága és várhatóan értékes eredménye, 
hogy az SKV-hoz kapcsolódó esettanulmányok tíz nemzet eseteit dolgozzák fel, 
alkalmat adva a kormányzási rendszerben, a politikai és szakmai kultúrában meglévő 
különbségek és azonosságok kimutatására. A különbségek nem feltétlenül a poszt-
kommunista és fejlett nyugati államok kormányzási és környezetpolitikai érettségé-
nek tekintetében jelentkezhetnek, hanem a regionális sajátosságok, vagy éppen a 
civil társadalmi megszervezettség különbözőségében is. A kutatási folyamat utolsó, 
összehasonlító szakaszában lesz lehetőség a megfelelő tudástípusok és kormányzási 
elemek optimális együttesének meghatározására, nem csak az EU, hanem a nemzeti 
kormányok környezetpolitikája számára is. 
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Összegzés 

A 21. század elején a környezetpolitikának és a hozzá kapcsolódó környezetérté-
kelési rendszereknek nyilvánvalóan helye van a társadalomtudományokban (politi-
ka-, földrajz, környezet-, regionális tudomány, szociológia stb.). A fenntarthatóság 
eszméje megköveteli a holisztikus megközelítést. Éppen ezért, az olyan komplex 
kutatások eredményei, mint a fentebb felvázolt G-FORS kutatási program, nélkü-
lözhetetlenek nem csak a döntéshozási folyamatban, de a fenntarthatósági cselekvé-
sek fenntartható kivitelezésében is.  

A kutatásnak olyan, nem tervezett hatása is lehet, hogy az eredményekből kiolvas-
hatóvá válik, mely tudásformák vezetnek eredményre a fenntarthatóság kritériumai-
nak megvalósításában, így esetlegesen az is meghatározható lesz, hogy a cél érde-
kében milyen oktatási formák vagy milyen oktatási rendszer szükségeltetik. A kutatás 
eredményei ahhoz is adalékul szolgálhatnak, hogy a kormányzás mely típusai illetve 
mechanizmusai (hierarchikus, hálózati, piaci) képesek a leginkább a környezeti szem-
pontok integrálására, s hogy az egyes irányítási szinteken milyen kompetenciák és 
tudások szükségesek a fenntartható kormányzás megvalósulása érdekében.  

A nemzetközi kutatásban való részvétel esélyt ad arra, hogy összevessük, hol tart 
Magyarország, a magyar kormányzati, irányítási rendszer a környezeti szempontok 
érvényesítése terén. Nem csak a környezetpolitika formálása, hanem a kormányzás 
egészének fejlesztése kaphat segítséget azzal, hogy újabb impulzusokat kaphatunk 
kormányzati rendszerünk decentralizálására, a partneri, részvételi elemek erősítésére. 
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KITEKINTŐ 

TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK EURÓPÁBAN. 
A BŐVÍTÉS MINT A KOHÉZIÓ PRÓBÁJA 

(Territorial Inequalities in Europe Cohesion to the Test  
of Enlargement) 

MARIE-CLAUDE MAUREL1 

Kulcsszavak:  

Európai Unió    bővítés    területi egyenlőtlenségek    kohézió 

A terjeszkedés az európai kontinens területi újraformálásához vezetett. A régi és új tagországok között 
fennálló tartós fejlettségbeli különbség veszélyeztetheti a gazdasági és társadalmi kohézió-politikát. 
A cikk megvizsgál néhány következményt a megnövekedett Európa térbeli szerkezetének szemszögéből: a 
belső és külső határoknál megjelenő gazdasági egyenlőtlenség, a központ–periféria viszonylagos stabili-
tása, valamint a területi jövedelemegyenlőtlenségek. 
Az európai integrációs folyamat következményeképpen nemzeti szinten számíthatunk gazdasági konver-
genciára csakúgy, mint Kelet-Közép Európán belüli megnövekedett területi különbségekre. A fővárosi 
régiók és a nyugati határrégiók a versenyképesség vezetői, amíg a régi ipari központok és a vidéki keleti 
perifériák ki vannak téve a gyenge gazdasági növekedésnek és a munkanélküliségnek. 
Gazdasági konvergencia vagy széttartás, társadalmi integráció vagy kizárás? Az európai kohéziós 
politika úgy tűnik, vízválasztóhoz érkezett. 

Bevezetés 

2004 májusában az Európai Unió térképe jelentősen megváltozott. A bővítés az 
európai kontinens átformálásához vezetett; ami nem csupán geopolitikai hatásokkal 
bír, hanem jelentős gazdasági és szociális szerepet is tulajdonítanak neki. A tíz új 
tagország csatlakozása a Közösség területét 22,5%-al, a lakosság számát 19,4%-al 
növelte meg, a GDP azonban csak 4,5%-al emelkedett. A rendelkezésre álló adatok 
megmutatják a régi tagországok (EU 15) és a 2004-ben csatlakozott országok élet-
színvonalának eltérését; a 2004-ben csatlakozott országokban az egy lakosra jutó 
érték 2,5-szer elmarad a régi tagországok mögött. Ez nagy kihívást jelent a gazda-
sági és szociális kohézió területén a megnövekedett Európában. A 2004-es bővítést 
– a Közös Piac 1957. évi alapítása óta az ötödiket – követő gazdasági különbségek 
növekedése önmagában nem új a Közösség számára. Az első bővítések azokat az 
országokat érintették, melyek gazdasági fejlettségi szintje a csatlakozásuk időpontjá-
ban a közösségi átlag alatt volt. Ezek a gazdasági különbségek tették fontossá egy 
olyan szolidáris politika bevezetését a tagországok körében, mely lehetőséget ad a 
strukturális egyenlőtlenségek csökkentésére. Ez az európai újjáépítési politika egyik 
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eredeti dimenziója, mely a gazdasági és szociális kohéziós politika segítségével 
képes figylemmel követni a változások liberalizálódását.  

Az Európai Unió keleti terjeszkedése okozza a mély és komplex területi változá-
sokat. A gazdasági és szociális különbségek jelentős hatást gyakorolnak a 
megnövekedett Unió (EU 25) területén. Ez a tény felveti egy új kohéziós politika 
kialakításának kérdését. Ha a gazdasági prosperitás terén fennálló különbségek 
elkülönítik egymástól a régi és az újonnan csatlakozott tagországokat, a fejlődésben 
lemaradt területek előrehaladása érdekében a tagországoknak kölcsönösen lépéseket 
kell tenniük. Ez leginkább a megnövelt pénzügyi segítségnyújtásban nyilvánul meg, 
ami feszültségforrás lehet a tagországok között a 2007–2013-as periódusra vonat-
kozó pénzügyi források elosztásakor. Nem a költségvetési probléma az egyetlen 
olyan szempont, amelyet figyelembe kell venni az olyan politikai döntések megho-
zatalánál, melyek hatással vannak a kohéziós politika jövőjére.  

Jelen tanulmány célja megvilágítani a lehetséges veszélyeket, valamint a felvázolt 
helyzet következményeit: kezdve az európai kontinens gazdasági egyenlőtlenségei-
nek megállapításával és a megnövekedett Európa területi egyenlőtlenségének növe-
kedésének bemutatásával. Az új tagállamok csatlakozása miatti területi dinamikák 
kedveznek majd a gazdasági konvergenciának anélkül, hogy gyöngítenék a szociális 
és területi kohéziót? Hogyan tudja majd az Unió összhangba hozni a versenyképes-
ségi előírásokat és a kohéziós problémákat, illetve milyen áron fogadja el a meg-
újult szolidaritás kihívását? 

A megnövekedett Európa területi újrarendezése 

Gazdasági egyenlőtlenségek  

Az európai tér változatos és heterogén terület, melynek oka többek között a törté-
nelem során a hatalmi befolyások gyakori váltása. A területek jellegét meghatározó 
különbségeket nem lehet egyértelműen egyenlőtlenségnek tekinteni. Mindezek a 
tények egy olyan összehasonlító megközelítés megszületését tették lehetővé, mely 
világossá teszi a már elvégzett megfigyelések eredményeit. A különbségeket területi 
vonatkozásukban határozzák meg.  Ha megváltoztatjuk egy térbeli eloszlás megfi-
gyelésének a fókuszpontját, megváltozik annak struktúrája, és heterogénebbé válik, 
amint növekszik az elemzés mértéke. Ez leginkább többlépcsős területi elemzés 
készítésénél fontos; nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szintek egyidejű elem-
zésénél. Fontos megemlíteni azonban, hogy ezek a szintek egy politikai–
közigazgatási területi felosztás eredményei. Jelen tanulmány arra törekszik, hogy 
különböző területi viszonylatban szemlélje a gazdasági és szociális különbségeket, 
mely viszonylatok különösen fontosak az Unió számára a területi különbségek 
csökkentésében és a belső kohézió erősítésében. A megfigyelés nem korlátozódhat 
le a megnövekedett Unió (EU25) területére, mivel két újabb ország (Románia és 
Bulgária) csatlakozott 2007-ben, két másik országgal pedig megindultak a csatlako-
zási tárgyalások 2005-ben (Horvátország és Törökország), és mivel néhány ország 
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valószínűleg felkérést kap majd az Unió „szomszédos országává” válásra. Az euró-
pai kontinensen ezek a területi dinamika meghatározó elemei.  

A gazdasági fejlődés területén mutatkozó fő kontrasztok megmutatására készítet-
tek egy elemzést az egy főre jutó GDP alapján – vásárlóerő paritáson, dollárban –. 
Egyszerre vették figyelembe az országok gazdasági mutatóját és a két szomszédos 
ország értékei közötti különbséget. A szomszédos országok között csak a legerő-
sebb értékeket tartották meg és vizsgálták a határszéli területek tekintetében. A 
gazdasági egyenlőtlenséget – az európai térdarabolódás legerősebb szereplőjét – így 
határai mentén jelenítették meg. 

1. ÁBRA 
Gazdasági fejlettségi törések 
(Economic Discontinuities) 

 

 
  Forrás: World Bank 2004. 

Az így keletkezett kép megkövetel néhány hozzáfűznivalót. Ebben a viszonylat-
ban fennmarad egy egységesen fejlett kép Nyugat-Európa gazdaságáról, ami Kelet-
Európa és Oroszország felé haladva folyamatosan gyengül, pihenőt tartva Közép-
Európában és a Balkánon. Meg kell jegyezni, hogy a legmagasabb érték Norvégié 
és Svájcé, azé a két országé, akik nem szeretnének belépni az Unióba. Az EU 15-ök 
mellett néhány periferikus tagország, Spanyolország, Portugália és Görögország – a 
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4 kohéziós államból 3 – még mindig gyengébb fejlettségi szintet mutat, míg Íror-
szág az egy főre jutó értékeivel csatlakozott a vezető csoporthoz. 

A legszembetűnőbb adatok azonban a gazdasági egyenlőtlenségre vonatkoznak. A 
legjelentősebb különbségek a következő országok között figyelhetőek meg: Finnor-
szág – 1995 óta EU tag – és Oroszország között – az egy főre jutó GDP aránya egy 
beszámoló szerint 1:3,2 –; valamint összehasonlító szinten mutatja meg a Németor-
szág és Lengyelország, Csehország; az Ausztria és Szlovákia, Magyarország, Cseh-
ország és a Görögország és Albánia, Törökország, Bulgária közötti különbségeket. 
Meg kell jegyezni, hogy ezek a különbségek megegyeznek a Vasfüggöny korában 
tapasztaltakkal. Németország – a fal ledöntése után nem sokkal bekövetkezett – 
újraegyesítése nem vonta maga után az országban található belső (társadalmi–
gazdasági) határok eltűnését. 

Egy második, nagyon erős különbségeket határoló vonal az új, közép-európai és 
balti EU tagállamok keleti (Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova) és déli (Balkán) 
szomszédságában jelenik meg. Abszolút értéken az egy főre jutó értékbeli különb-
ségek jóval nagyobbak, mint Nyugat- és Közép-Európa között, habár az egy főre 
jutó GDP aránya egy beszámoló szerint 1:2 (Lengyelország és Ukrajna között), míg 
Magyarország vagy Szlovákia, valamint Ukrajna között, ahol ez a különbség több 
mint 2,5-szeres. 

Így a nyolc közép-európai és balti 2004-ben csatlakozott EU tagállam átmeneti 
helyzetben találja magát az EU 15-ök külső határa (ami 2004 májusa óta belső 
határrá vált) és az EU 25-ök új keleti határai között. A nagy kiterjedésű gazdasági 
egyenlőtlenségek körülzárják a volt szocialista blokkot, legalább annyira nyugatról, 
mint keletről. Ez a térbeli eloszlás megsziládrdítani látszik azt, amit az ellenséges 
politikai rendszerek eredményeztek az elmúlt évtizedekben; az európai gazdasági 
tér struktúrája többnyire megmaradt. Az Unió belső és külső határai mentén megfi-
gyelhető, hasonlóan jelentős fejlettségbeli különbségek ráirányítják a figyelmet 
ezekre az egyenlőtlenségekre; melyek idő- és funkcióbeli, valamint a határok igaz-
gatási módjával kapcsolatos egyenlőtlenségek.  

A területi növekedés csökkentette az EU belső határainak funkcióit. A határok  
állapota folyamatosan javul, és az új tagok is csatlakoznak a schengen-i megállapo-
dáshoz. A Közös Piac területén végbemenő integráció megváltoztatja a forgalmi és 
kereskedelmi feltételeket a tagországok között. A szomszédos országok határainak 
átjárhatósága egyre növekszik. Eközben a létező gazdasági különbségek nem tűn-
nek el, és továbbra is konzerválják a jelentős fejlődésbeli különbségeket (GDP, 
bérek, életszínvonal stb.). A munkaerő, javak és tőke ellentétes irányú mozgatásával 
ezek a különbségek hasznosíthatóakká válnak. Ezek közül néhány hozzájárul a 
határ menti térségekben megfigyelhető feszültség erősítéséhez, mely időről időre – 
hosszabb vagy rövidebb távon – erősíti a konvergenciát. Az így működő területek 
újraminősítése – amikor azok átjárhatóvá válnak – kiegészítő funkciókkal látja azt 
el, támogatva az integrációt és a gazdasági versenyképességük erősítését.  

Ezek a változások az EU külső határainak kiterjesztéséből is erednek, melyek pil-
lanatnyilag Közép–Európa és Európa balti részének keleti határán helyezkednek el. 
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Ez a változás a stratégiai és katonai funkciók megerősítését, a javak áramlásának 
kontrollját és a migráció fokozott ellenőrzését vonja maga után. Költséges változá-
sok árán sikerült eltávolítani a kommunista rendszerek maradványait, melynek 
eredményeképpen a közép- és balti európai államok jelentős gazdasági fejlődést 
értek el a kilencvenes évek közepe óta, azokhoz a keletebbre fekvő országokhoz 
képest, ahol a reformokat lassították vagy megakadályozták az elégedetlenkedések. 
Az ex-kommunista blokk országaiban a rendszerváltás folyamata egyenlőtlenül 
zajlott le, ahol a gyengülésért felelős legfontosabb tényező az egyenlőtlen gazdasági 
helyzet volt. Az EU keleti határain megjelenő gazdasági különbségek potenciális 
törésvonalat képeznek az európai kontinensen.  

A területi különbségek csökkenésében meghatározó szereppel bír az EU belső ha-
tárainak szerepváltozása és átjárhatósága, valamint a külső határok változása. A 
külső és belső határok mentén végbemenő mechanizmusok megjelenésének elméletét 
felelevenítendő: a területi gyarapodás maga után vonja a határ menti területeken 
megjelenő konvergenciát, míg a kontroll megerősítése eltérést nem eredményez. Ha 
rövid és hosszú távon megfigyelhetőek hasonló hatások, a közép-európai területek 
belső kohézióját fenyegethetik az ellentétes hatások. Magyarország példáján megfi-
gyelhető – melynek nyugati határai a virágzó gazdaságú Ausztriával szomszédosak, 
keleti határain a tönkretett gazdaságú Ukrajnával, délen Szerbiával szomszédos –, 
mely különbségek hatnak a magyar térre. 

A nyugati, keleti és délkeleti határok mentén a javuló átjárhatóság és a korlátozá-
sok csökkentése olyan folyamatok, melyek nagyban kihatnak a régiók fejlődésére. 
Az új (2004-es csatlakozással kialakult új határok) tagországok keleti határai men-
tén fekvő területek potenciális feszültségövezetet képeznek.  

Centrum/periféria egyenlőtlenség 

A folyamatos növekedés olyan földrajzi jelleget ölt, amely az EU területi növeke-
désén túl a területi fejlődési irányokban is változást jelent. A déli és északi terjesz-
kedés után az EU kelet felé tekint. Ez mennyiben változtatja meg a területi egyen-
lőtlenségeket?  

Az új gyártók és fogyasztók egy kb. 450 millió lakosú piacra való belépése a terme-
lés és értékesítés újraszervezésével jár együtt. A konkurencia színrelépésével a közös 
piac progresszív realizálása aktív tényezőjévé válik a területi újrarendezésnek (úgy a 
régi, mint az új tagországokban). Egy kereskedelmi szempontból nyitott európai tér-
ben az újrakonfiguráció pozitív területi változásokat, relatív közelségi és távolsági 
játszmákat, és a területek gazdaságai és társadalmai közti interakciót eredményez. Az 
átalakulások felvázolásához – melyek alapja a területi növekedés – megpróbáljuk 
megbecsülni azok területi egyenlőtlenségekre és különbségekre kifejtett hatását. 

Az Európai Unió területi struktúrája a centrum–periféria modell felidézésével se-
matizálható. A lakosság koncentrációja, a gazdagság, a globális gazdasági funkciók 
polarizációja és a kommunikációs infrastruktúra egy központi területen tűnik meg-
határozónak. A „Pentagon” nevű – mivel a formája egy sokszöget ír le, melynek 
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csúcsai London, Párizs, München, Milánó és Hamburg irányába mutatnak – köz-
ponti terület népsűrűsége, elérhetősége és attraktivitása szempontjából kiemelkedő. 
Az európai integráció nyugaton elősegítette a városok fejlődését, a versenyképesség 
erősödését és a nagyvárosok vonzerejének növekedését.  

Ezen központi terület polaritása siettette a terjeszkedést csakúgy, mint az előzőe-
ket. A kisebb népsűrűségű és gyengébb GDP/fő eredményt mutató területekre – 
melyek aztán később integrálódtak – vonatkozóan ez éppúgy igaz; mint a későbbi-
ekben a déli peremtől az északiig, most pedig a keletiig. Az EU 15-ök területén a 
lakosság 41%-a koncentrálódik a teljes terület 18%-át kitevő területre, mely terület 
a GDP 49%-át állítja elő. A 27 tagúvá bővülés gyengítette a lakossági (32%) és a 
gazdasági (46,5%) súlypontot egy, az összterület alig 14%-át kitevő centrumra. 
Gazdasági és térbeli vonatkozásban az EU központja még sokáig domináns marad.  

Más mutatók kihangsúlyozzák egy olyan területi stratégia hatásait, melyet egy 
centrum–periféria modell alapján alakítottak ki. A potenciális elérhetőségi indexe-
ket tartalmazó térkép – különböző közlekedési módokkal – európai régiók viszony-
latában számolva (NUTS 3 szinten) megerősíti az említett területi eloszlást. Egy 
olyan központi tér körül, mely jól ellátott és elérhető, – Liverpooltól Londonig, az 
Egyesült Királyságtól az észak-olaszországi Milánóig tart, magába foglalja a Benelux 
államokat, a Rajna–vidéki tengelyt úgy, mint Berlint és Párizst – az elérhetőségi index 
gyorsan csökken a periféria területei felé haladva. A nagy városi agglomerációk – 
Dublin, Madrid, Barcelona, Róma, Nápoly, Tesszaloniki, Athén, Koppenhága, Malmö, 
Göteborg – azonban jól elérhetőek (többnyire a nemzetközi repülőtereknek köszön-
hetően). Portugália, Spanyolország, Írország, Skócia, Svédország, Finnország, Dél–
Olaszország és Görögország régiói többségének elérhetősége az európai átlag alatt 
van. Igaz mindez az újonnan csatlakozott országokra – a fővárosok régiói kivételt 
képeznek (mindenhol a repülőterek miatt). Meg kell jegyezni, hogy a tagországok 
hajlamosak a régivel azonos térbeli struktúrát létrehozni az elérhetőség érdekében, 
előnyben részesítik a központokat a perifériákhoz képest. 

Regionális egyenlőtlenségek a megnövekedett Unió területén 

A regionális egyenlőtlenségek kiterjedését és azok fejlődését az Európai Bizottság 
folyamatosan figyeli, és rendszeresen közzé teszi a gazdasági és szociális kohéziós 
eredményeket, melyekben a bővítés előtti és utáni beszámolókban közzétett adatokra 
támaszkodik. A megnövekedett Európa területére ható egyenlőtlenségek elemzése 
problémákat vet fel.  

A területi egyenlőtlenségeket relatív időtartamban mérik, melyek erősen függnek 
az őket generáló területi kontextustól, ami őket létrehozza. Ugyanaz az indikátor 
használatos a fejlődésben megkésett régiók (1. célkitűzés) javára a választhatósági 
küszöb stabilizálása érdekében. Ez olyan régiókra vonatkozik, ahol az egy főre jutó 
GDP a közösségi átlag 75%-a alatt van. 

A második szakaszról szóló beszámoló nyilvánvalóvá tette, hogy az EU 15-ök  
területén elindult a különbségek kiegyenlítésének folyamata. „Nagyon tisztán látható 
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a különbség Spanyolország, Görögország és Portugália között, ahol az egy főre jutó 
GDP a közösségi átlag 67–82%-a között van, míg a többi tagországban megegyezik 
azzal, vagy meg is haladja a közösségi átlagot.” Az erős konvergenciának köszön-
hetően a három ország és a többi EU tag között a különbség a harmadával ugyan 
csökkent, de a felzárkóztatás hosszú folyamat. Az 1988–1999-es periódusban a 
régiók közötti gazdasági különbségek csökkentek, de kisebb mértékben, mint az 
országok közöttiek. A szélsőséges helyzetekben a kontraszt nagyon fontos. A régiók 
10%-a, ahol a legmagasabb a GDP (60%-kal az átlag fölött) a központi területhez 
tartozik (korábban definiálva), míg a lista alján lévő területek (GDP 40%-kal az 
átlag alatt) a következők: görög régiók, a francia tengerentúli területek, néhány 
portugál régió és Dél-Olaszország. A tagállamokon belüli regionális különbségek 
erősek és tartósak, különösen Olaszország, Németország (ahol 1999-ben az átlag 
65–70%-át érték el), Spanyolország és Portugália esetében. Az összehasonlító 
konklúziókat a szociális kohézió (foglalkoztatottsági és munkanélküliségi ráta) 
indikátorainak elemzéséből vonták le. Általában a jelentős fejlődés az EU15–ök 
területén ment végbe, a különbségek csökkenésében nyilvánultak meg, ami a gaz-
dasági és szociális kohéziós politika eredményessége mellett tanúskodik. Ezek a 
tanulságok nagyon fontosak a terjeszkedést követő időszakban, mivel a 
megnövekedett területi különbségek egy kiterjedtebb, kevésbé gazdag és nagyon 
heterogén területet érintenek.  

A Második Kohéziós Jelentés felveti a területi különbségek megduplázódásának 
lehetőségét, és vizsgálja azt a 27 tagúra növekedett Európai Unióban. Az egy főre jutó 
GDP aránya a leggazdagabb (10%) és a legszegényebb (10%) régiók között közel a 
duplájára növekedett (2,4–ről 5,3–ra). A 12 tagjelölt ország (2004. május 1-jén és 
2007. január 1-jén csatlakozottak) felvétele a relatív bevétel szerkezetének és szint-
jének megváltoztatására szólít fel azoknak a régióknak az esetében, ahol nagyon 
alacsony az egy főre jutó GDP. 

A két ország (Bulgária és Románia) 2007-es csatlakozásának halogatásával (ahol 
az egy főre jutó GDP a közösségi átlag 25%-a), az EU az egymást gyorsan követő 
terjeszkedések kohéziós politikára gyakorolt hatását mutatta meg. Ez több szabá-
lyozást jelent, de nem kizárólag az új tagállamokra vonatkozóan. 

A Harmadik Kohéziós Jelentés, melyet a nagy bővítés előestéjén publikáltak, 
megerősíti az EU–n belüli területi különbségek növekedését. Ezek alapján a jelentés 
három csoportot képez a tagállamokból: a felső csoportba 12 régi tagország tartozik, 
ahol a GDP a közösségi átlag fölött van, a középső csoportba tartozik Spanyolország, 
Portugália, Görögország, Ciprus, Szlovénia, Csehország és Málta, a harmadik cso-
portba pedig a többi új tagország. A régiók közötti különbségek egyre mélyülnek. 
Egyre nő azon lakosok száma, akik olyan régióban élnek, ahol a GDP a közösségi 
átlag 75%–a alatt van. Ez 73 millió fő az EU15-ök területén (a teljes lakosság 19%-a), 
123 millió fő az EU25-ök területén (a lakosság 27%-a) és 153 millió fő az EU27-ek 
területén (a teljes lakosság 32%-a). Az említett lakosság kétharmada az új tag-
államok területén él.  
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Az egy főre jutó GDP átlagos értékének csökkenésével, a 15-ről 25 tagországra 
való növekedés felelős egy olyan statisztikai hatásért, ami minden területi egység 
relatív pozícióját megváltoztatja. Néhány régió ebből profitált – különösen Dél-
Európában –, mivel átlépte a 75%-os felső határt az EU 25 tagúra való bővülésével. 
A jövőben a kedvezményezetti helyzetüket meg kell szüntetni. Ennek a statisztikai 
hatásnak a következménye körülbelül 14 régióra és 19 millió lakosra vonatkozik. A 
tét nagyon fontos, különösen a kohéziós országok (Spanyolország, Portugália, Gö-
rögország) számára, de Németország és az Egyesült Királyság számára is, ahol 
szintén vannak érintett területek. 

Ha a gazdasági különbségeket nem tudják megbecsülni, a változásuk ijesztő politi-
kai ítéleteket von majd magával a Strukturális Alapok újraelosztásánál. A szegényebb 
Közép-, és Kelet-Európa felé való terjeszkedés a különbségek újrakonfigurációjával 
jár, ami a Strukturális Alapok újrakiegyenlítését kell, hogy jelentse közép-, és hosszú 
távon egyaránt; ha az Unió hűséges akar maradni a szolidaritási alapelvéhez. Ezek a 
legfontosabb összetevői a 2006 utáni kohéziós politikáról szóló vitának.  

Az új tagállamok és a kohézió kihívása  

A közép-európai és balti államok integrációja kihívások elé állítja az európai ko-
héziót. A gazdasági, szociális és területi dimenziók, mint az európai politika kulcs-
fogalmai, kölcsönhatásban állnak egymással. Nagy a kockázat, látva, hogy a gazda-
sági különbségek szociális különbségekké válnak, lehetőséget adván a szociális 
kirekesztésre és területi szétdarabolásra. Itt az idő, hogy megakadályozzuk a negatív 
hatásokat.  

Először a gazdasági növekedés dinamikáját elemezzük, az államok és régiók 
szintjén lévő modalitás és konvergencia körülményeinek feltárása céljából. Másod-
sorban kimutatjuk, hogy a munkapiacon érzékelhető regionális mozgási pályákon 
tapasztalható eltérés nem elhanyagolható kockázatot eredményez: néhány terület és 
társadalmi réteg tartós leszakadását.  

Gazdasági konvergencia és európai integráció  

A nyolc közép-európai és balti ország csatlakozása (2004) újra felveti a gazdasági 
felzárkóztatás kérdését. Az egy főre jutó GDP tekintetében ezek az új tagok sokkal 
nagyobb lemaradásban vannak, mint a déliek a csatlakozás idején. Az egy főre jutó 
különbségek jelentősek nemzeti szinten, de még inkább regionális viszonylatban. 
Szlovákia megközelíti az EU25–ök átlagának 75%-át, míg Lettország, Litvánia és 
Észtország esetében ez az arány 36,6%, 40,8% és 42,3% az EU átlaghoz viszonyítva. 
Románia és Bulgária még ennél is nagyobb lemaradást produkál. A nemzeti szint 
alatti különbségek sokkal erősebbek, mint az érintett országok között létezőek. 
Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában az Unió keleti határán fekvő 
legszegényebb régiók az európai átlag 31–37%-át érik csupán el. Ha a regionális 
különbségeket európai szinten mérik, azokat országos szinten is meg lehet tenni.  
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A már elkészült ábrázolások figyelembe veszik a területi szinteket, melyek sokkal 
jobban kifejezik a konkrét szituációt. 

Az EU25-ökhöz viszonyított fejlettségre a nyugat–keleti lejtő rányomja a bélyegét. 
A közép-európai országok legmagasabb egy főre jutó GDP értékei a nyugati terüle-
teken találhatóak és kelet felé csökkennek. Egyedül a fővárosok régiói érnek el 
magasabb szintet (az indexek: 148–Prága, 111–Pozsony, 89–Budapest), megzavar-
va a nyugat–keleti fokozatos csökkenést.  

Lengyelországban és Magyarországon a regionális ellentétek sokkal erőteljeseb-
bek, mint Csehországban vagy Szlovákiában. Ezekben az országokban a gazdasági 
jólét mutatója tanúsítja, hogy a gazdasági fejlettség egyrészt a külföldi befektetők 
számára vonzó, a fővárosi és a nagyvárosok régióiban (Poznan, Katiwice, Wroclaw, 
Gdansk) polarizálódik, másrészt pedig az EU határai mellett fekvő régiókban (Dél-
nyugat-Csehország, Nyugat-Dunántúl, Nyugat-Szlovákia). Mindenestre Nyugat-
Pomeránia és Lengyelország Lubusz régiója, Északnyugat-Csehország, a keleti 
német tartományok három határos régiója nincsenek összehasonlítható helyzetben.  

A tagjelölt országokban a növekedés a kilencvenes évek közepétől indult útnak és 
a GDP növekedése az 1994–2001-es időszakban állandósult évi 4%-ban (Harmadik 
Jelentés). Bulgária és főleg Románia kivételével a tagjelölt országok régióinak 
többségében az egy főre jutó GDP úgy tűnt, gyorsabban növekszik, mint a kohéziós 
országok régióiban. Minden tagjelölt országban a GDP növekedésében nyújtott 
legjobb teljesítményt (1995–2001) a fővárosok régiói érték el, már ekkor hozzá-
járulva a területi egyenlőtlenségek erősítéséhez. A piacgazdasággá való átalakulás 
segítette a különböző tevékenységek polarizálódását. A növekedési modell az agglo-
merációs externáliákon és a hatékonyságon alapszik. A régiók adaptációs készsége az 
új versenyelőnyök irányában különösen differenciálódik. A transznacionális vállala-
tok az olyan tényezőket veszik figyelembe, mint megközelíthetőség és a piacokhoz 
való közelség, a munkaerő ára, minősége, képzettsége stb. Ebben a megnövekedett 
európai térben a munkamegosztás folyamatát a transznacionális vállalatok szerve-
zik, akik ebben a tevékenységük racionalizálásának lehetőségét látják. Az imple-
mentációs stratégiáikban a közvetlen külföldi befektetők előnyben részesítik a 
komparatív előnyök szempontjából leginkább pozícionált helyeket.  

A csatlakozó országok esetében ez a folyamat strukturálisan különböző gazdasá-
gokban ment végbe; olyanokban, amelyek már véghezvittek egy munkapiaci átala-
kítást. Az elindított újrastrukturálás a munkapiac gyengülését vonta maga után. A 
tagjelölt országokban a munkapiac a gazdaság gyenge pontja maradt. Gyenge al-
kalmazási ráta jellemzi, mely az Európai Tanács által 2005-re kitűzött 67%-os cél-
tól (2001. március) elmarad.  

Ez főleg azokra a területekre jellemző, melyeket elért a munkanélküliség és  
továbbra is meghatározó maradt. Az új tagországokban a munkanélküliségi ráta 
2003-ban elérte a 14,5%-ot (szemben az EU 15-ök 8,1%-val), nagy különbséget 
mutatván e tekintetben az országok és régiók között. A tíz legmagasabb munkanél-
küliségi rátával küszködő európai régió közül öt Lengyelországban és egy Szlová-
kiában helyezkedik el. Összevetve a szorult költségvetési helyzettel, a poszt-
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kommunista kormányok szakítottak a szolidaritási szociális politikájukkal. Ezen 
tettükkel igazolták a munkanélküliség gyenge mértékű kártalanítását, a közszolgál-
tatásokra fordított kevés figyelmet. Áttérve a gazdasági liberalizmusra, ezek az 
országok olyan szociális modellek felé fordultak, melyeket a nagy nemzetközi szer-
vezetek (Nemzetközi Monetáris Alap, Világbank) ajánlottak. A gazdasági konver-
gencia célja annyira megelőzte a szociális kohézióét, hogy az új tagok társadalmai 
nagyon egyenlőtlenül fejlődtek. A nemzeti szintű területi egyensúlyban bekövetke-
zett változások megítéléséhez figyelembe kell venni a regionális eltéréseket és azok 
munkaerőpiacra kifejtett hatásait.  

A regionális mozgási pályák eltérése  

Négy különböző regionális munkaerőpiaci mozgási pályatípust lehet megkülön-
böztetni. Az első kettőnél jelentős dinamizmus figyelhető meg (nagyvárosok és 
nyugati régiók), míg a másik két típus (régi ipari területek és vidéki perifériák) 
krízis helyzetben van vagy hanyatlik, folyamatosan romló foglalkoztatottsági ered-
ményt produkálva.  

A teljesítmény a nagyvárosok esetében a legjobb. Összekapcsolják a döntéspólus, 
a nagy ipari központ és az ütőkártyáik (elérhetőség, attraktivitás, felvevőképesség) 
funkcióit. A közép-európai fővárosok – a nagy közlekedési folyosókon való fekvé-
sük és nemzetközi repülőtereik miatt – jól megközelíthetőek. Jó belépési pontot 
jelentenek a nemzetközi piacokra, olyat, ahová a külföldi befektetők terjeszkedni 
szeretnének. A nagyvárosoknak sok előnye van: a munkaerő mennyisége és minő-
sége (magasan képzett munkaerő), K+F lehetőségek koncentrációja, valamint olyan 
intézmények közelsége, melyek minimálisra csökkentik a piacra jutás költségét. A 
nagyvárosok a kulcspontjai a külföldi befektetések fogadásának, a multinacionális 
vállalatok szociális bázisai biztosítása mellett a know-how-k és az innováció vekto-
rok szétterjedésének. Az átalakulás évtizedében a fővárosok régióinak teljesítménye 
volt a legjobb: a szolgáltatási szektorban a foglalkoztatottság jelentős növekedése, 
jól képzett munkaerő és magasabb bérek, pozitív vándorlási mérleg és jóval az 
országos átlag alatt lévő munkanélküliségi ráta.  

Elmondható, hogy az új tagok nyugati régióiban kedvezőek a munkapiaci felté-
telek. Az EU15-ök határának relatív közelsége és a munkaerőbeli árkülönbözet 
megerősítette a határ menti kereskedelmi forgalmat (kiskereskedelem, turizmus) és 
a delokalizációt. Ezeket a régiókat a közvetlen külföldi befektetők elsőként válasz-
tották ki, hogy bevezethessék az ipari és a szolgáltatási tevékenységeiket. Ezeken a 
helyeken manapság a munkaerőstruktúra eléggé változatos, a többségét az ipar és a 
szolgáltatói szektor biztosítja. A munkanélküliségi ráta 20% fölött van Lengyelország 
három nyugati határ menti régiójában, ami leginkább a 25 év alatti fiatalokat sújtja 
(1:2 arányban). Lengyelország azon nyugati régióiban, ahol a természetes szaporulat 
és a vándorlási egyenleg pozitív, a helyzet az ellenkezője a fent említettnek.  

A harmadik típusú mozgási pálya azokra a régi ipari régiókra vonatkozik, melye-
ket komolyan érintett az átalakulás. Az ipari munkaerő túlsúlya, a hagyományos 
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iparágakban a nyersanyagok (vas, vegyészet) jelentős túlsúlya, az új technológiák 
és a gyenge termelékenység radikális újrastrukturálásra szólítottak fel. Az 1990-es 
évek vége óta az ipari régiókban mély és tartós krízis figyelhető meg, melyet rész-
legbezárások és emelkedő munkanélküliség kísértek. Minden olyan régió, ahol a 
nehézipar dominált, nehézségekbe ütközött. Figyelembe véve a környezet folyama-
tos hanyatlását, nem sikerült új munkalehetőségeket teremteni és új tevékenysége-
ket a régióba vonzani. A magas munkanélküliségi ráta (különösen a tartós munka-
nélküliség) megnehezíti az alulkvalifikált munkaerő reintegrálását. Lengyelország-
ban, Nyugat-Sziléziában és Sziléziában, Csehországban, Csehország északnyugati 
és északkeleti részén és Észak-Magyarországon figyelhetjük meg a demográfiai és 
gazdasági hanyatlás nyomait.  

A mozgási pályák utolsó típusa egyenként sorra veszi azokat a rurális perifériákat, 
melyek strukturális hátrányai azért is nagyobbak, mivel a fejlett Európa keleti hatá-
rain helyezkednek el. A korán urbanizálódó és iparosodó Csehország kivételével a 
közép-európai országokban a  vidéki jelleg nagy arányban jelen van: Magyarorszá-
gon a lakosság 35%-a, Lengyelországban 38%-a él vidéken, Szlovákiában ez az arány 
42%. Ezek az arányok elérhetik és meghaladhatják az 50%-ot délkelet Lengyel-
országban és Szlovákia nyugati részén. Ehhez még hozzájárul az agrárnépesség 
magas aránya, melyet a szocialista rendszer urbanizációjának nem sikerült meg-
szüntetnie. Ezek a területek elszenvedték az előző évtized strukturális változtatásai-
nak elbizonytalanító hatásait.  

Ha egy vidékies területen konzerválódik a mezőgazdaság túlnyomó szerepe,  
akkor az adott terület egyre kevésbé lesz meghatározó a munkaerő és a bevételek 
terén. A „de-agrárosodás” (a vidékies területeken a mezőgazdaság szerepének 
csökkentése) a közép-európai területek, a szociális peremre szorulás egyik összete-
vője (fekete munka, bevétel csökkenés, elszegényedés, elszigetelődés és szociális 
normahiány). Ha a mezőgazdasági munkaerő nagy számban csökkenne a magyar 
Alföldön és Szlovákiában, viszonzásul Lengyelország keleti területein a mezőgaz-
daságban foglalkoztatottak aránya 30% fölé ugrana. A létfenntartó funkcióval ren-
delkező családi gazdaságok fenntartása, és a fiatalok időszakos vagy végleges ki-
vándorlása azt mutatják, hogy nem Lengyelország keleten fekvő régióiban a legma-
gasabb a munkanélküliségi ráta. Egy idő után a falvak elnéptelenítése tűnt az egyet-
len kiútnak a fiatalok számára. A gazdasági tevékenységek bővülésének lehetőségei 
korlátozottak: új gazdasági tevékenységek bevezetése a kis- és középvállalatok 
formájában, a mezővárosokban és kisvárosokban történő szolgáltatásfejlesztés, a 
falusi turizmus, melynek fejlődését visszafogja a rossz elérhetőség, infrastrukturális 
elmaradottság, a vidéki fiatalok gyenge szervezettsége.  

Az ellentétes mozgási pályák hozzájárulnak azoknak a területi egyenlőtlenségek-
nek a kiemeléséhez, melyek megduplázzák a nagy szociális egyenlőtlenségeket. 
Ezen összefüggéseknek az a célja, hogy kiválasszák a nyertes régiókat, míg mások 
vesztesek maradnak. A vesztes régiókban a kizárás folyamata a társadalmi rétegek 
többségére hatással volt, beleértve azon keleti perifériák munkanélküliségét, akik 
nem alkalmasak átállni más ágazatra. Az új tagországok társadalmai erősen egyen-
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lőtlenné váltak, és a területek elvesztették homogenitásukat. Mindegyik országban a 
gazdasági különbségek és a szociális egyenlőtlenségek közti kapcsolatot tekintik a fő 
veszélynek, ami a szociális és területi kohéziót fenyegeti. Ez felveti a helyzet megol-
dására alkalmas területfejlesztési politikák gyakorlati alkalmasságának szükségessé-
gét a létező különbségek csökkentése érdekében; a közszolgáltatások elérhetővé téte-
lével, az alap infrastruktúra és a minimum szociális igazságosság biztosításával. 

Konklúzió: Milyen kohéziós politikát kellene követnie a területi 
egyenlőtlenségek Európájának?  

A növekedés területi tétjei következtében az európai kohéziós politika történel-
mének fordulópontjához érkezett. Az Európai Bizottság által közzétett Harmadik 
Jelentés a Gazdasági és Szociális Kohézióról hangsúlyozza a regionális fejlesztések 
előnyös hatásait az EU15-ök területén belül létező különbségek csökkentésére. A 
Bizottság kéri a tagországoktól kohéziós politikájuk felépítésének újragondolását, 
prioritásaik újrafogalmazását és implementálási rendszerük reformálását. Az össze-
függő előterjesztések és érvek eredményre vezetnek-e majd? Egy megreformált 
kohéziós politika és jelentős szolidáris politika elismerésével és követésével mik 
lehetnek az Unió kilátásai és ezek hatásai a 2007–2013-as időszakra?   

A megnövekedett Európában a centrum–periféria struktúra eléggé stabilnak tűnik. 
A legalább négy évtizednyi gazdasági és szociális fejlődés eredménye mindez. A 
„Pentagon” alakzatban megfogalmazott központi térből eredeztethető a kereske-
delmi kapitalizmus, ami az innovációs kapacitásából kvázi folyamatosan tudott erőt 
meríteni. A 20. század ötvenes évei óta motor szerepet játszott az európai szerke-
zetben, ami ennek a területnek a központiságára támaszkodva felépítette a Közös 
Piac, majd a CEE gazdasági hatalmát. Az egymást követő bővítések megnyerték az 
egyre távolabb lévő perifériákat, melyek integrációját jobban irányították, mint a 
struktúrájukat és a teljesítményüket, ezzel lemaradást okozva a fejlettségben. Az 
Unió alapító tagjai, mivel összeköti őket a történelmi tapasztalat és a hasonló politi-
kai érdek, döntő szerepet játszottak a szolidaritási célú közösségi újjáépítés sikeré-
ben. A kedvezményezett országokkal létrejött szinergia megerősítette a gazdasági 
és a politikai kapcsolatokat is. A 12 tagország részvétele a gazdasági és monetáris 
Unióban, köztük a négy kohéziós országgal – adja erre a bizonyítékot.  

Az új perifériák Unióba való belépése – melyek fejlődésben való lemaradása je-
lentős – felveti a szociális–gazdasági felzárkóztatás speciális kérdését. A kohéziós 
országokban sikerrel megvalósított eseményeket az újonnan csatlakozott országok-
ban be lehet-e vezetni? A kohéziós politika követése és annak kiterjesztése meg-
kívánja a Strukturális Alapok megerősítését és az elosztás újragondolását a fontos-
ság sorrendjében (az új tagországokhoz megy a Strukturális Alapok juttatásainak 
közel 52%-a). Az 1988-ban bevezetett politikai elosztás megváltozott a Strukturális 
Alapok reformjához képest. Több hozzájáruló országban gazdasági növekedés 
figyelhető meg, melynek okai inkább strukturálisak, mintsem konjunkturálisak. A 
25 tagúvá válás következtében, ami a politikai döntések kapacitását láthatóan csök-
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kentette, elvesztették a politikai befolyásukat. Az európai koncepció – mely a politikai 
integráción alapszik – kisebbségivé változott. Az új tagországokat egy olyan Unió 
képével biztatták, ahol a gazdasági integráció, a hatékonyság és a kevésbé intézmé-
nyesített szabad kereskedelmi zóna helytálló fogalmak. Ahol az Unióról szőtt képek 
különböznek egymástól, az újraelosztási politikával kapcsolatos elképzelések össze-
ütközhetnek. Nagy a kockázata annak, hogy a nagy európai terv nem más csupán, 
mint egy különböző gyorsaságú területekkel teli Európán belüli transzfer.  

Másrészt a megfigyelt területi különbségek csökkentésére vagy inkább elmélyíté-
sére hívja fel a figyelmet. Konvergencia vagy divergencia? Integráció vagy 
marginalizáció? Miként dől el, hogy a két lehetőség közül melyiket választják 
majd? Két elemzési lehetőséget kell számba venni: a területi különbségek nagyságát 
és a felzárkóztatás hatásait, melyek különböző területi viszonylatban ellenkezőkép-
pen nyilvánulnak meg. A gazdasági integrációt általában úgy tekintik, mint egy, a 
konvergenciát és a növekedést elősegítő folyamatot. Az empírikus elemzések eze-
ket a tendenciákat jóval komplexebbnek mutatják. A megfigyelt konvergencia – a 
kohéziós országokban, és ez javasolt az új tagországokban is – a regionális egyen-
lőtlenségek elmélyülését követően kerül előtérbe. Az integráció erősíti a legjobban 
pozícionált régiók (az új tagok esetében a nyugati és a fővárosi régiók) profitorien-
tált tevékenységének polarizálását, mely pozitív hatást fejt ki a nemzetgazdaságok 
növekedési rátájára. A periféria országainak felzárkóztatása hatással van a nemzeti 
szint alatti területeken lévő különbségek előnnyé fordítására. Az empírikus elemzé-
sek többségéből az következik, hogy egy gyorsabban végbemenő konvergencia az, 
amit véghez kellene vinni. Ilyen körülmények között lehetséges-e még olyan kohé-
ziós politikát legitimálni, ami követni tudja a regionális különbségek csökkentését, 
mint első célkitűzést?  

Jegyzet 

1 Directrice d’études; EHESS, Paris. 
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KÖNYVJELZŐ 

NOBEL-DÍJAS KÖZGAZDÁSZOK TALÁLKOZÓJA 
2006. 

Szakmai beszámoló 

SMAHÓ MELINDA 

2006 augusztusában második alkalommal rendezték meg a Nobel-díjas közgazdászok 
találkozóját a németországi Lindauban. A közgazdász professzorok 2004-ben talál-
koztak először Lindauban, ám a természettudományok Nobel-díjjal kitüntetett kép-
viselői számára már 1951 óta rendszeresen szerveznek találkozót a Bodeni-tó mel-
letti városban. A találkozó ötletét két orvostanhallgató vetette fel azzal a szándék-
kal, hogy a nemzeti szocializmus és a II. világháború következtében elszigetelődött 
német tudományos életet újra bekapcsolja a nemzetközi vérkeringésbe. A kezdemé-
nyezést Lennart Bernadotte gróf karolta fel és támogatta, jelenleg pedig Sonja 
Bernadotte grófné tölti be a találkozókat szervező alapítvány elnöki tisztét. A két-
évenként megrendezett eseményen – nemzetközi pályázaton kiválasztott – egyete-
mi- és PhD hallgatóknak, valamint fiatal kutatóknak nyílik lehetősége arra, hogy 
Nobel-díjas közgazdászokkal találkozzanak. 2006-ban nyolc, közgazdasági Nobel-
díjjal kitüntetett professzor – Prof. Robert Engle, Prof. Sir Clive W. J. Granger, Prof. 
Finn E. Kydland, Prof. Sir James A. Mirrlees, Prof. Robert A. Mundell, Dr. John F. 
Nash, Prof. Douglass C. North, Prof. Reinhard Selten – vett részt a találkozón. 

A meghívott közgazdászok a „The Sveriges Riksbank1 Prize in Economic 
Sciences in Memory of Alfred Nobel” birtokosai, amelyet a többi Nobel-díjnál ké-
sőbb, 1968-ban alapítottak, és közgazdasági Nobel-díjként vált ismertté. A díjat a 
stockholmi Svéd Királyi Tudományos Akadémia (Royal Swedish Academy of 
Sciences) adományozza, elsőként Ragnar Fisch és Jan Tinbergen részesült ebben 
az elismerésben 1969-ben. A Nobel-díjjal kitüntetettek Nobel-diplomát, Nobel-
medált és jelentős pénzjutalmat – a teljes Nobel-díjért jelenleg 10 millió svéd koro-
nát –vehetnek át.  

2006-ban – mintegy 4500 jelentkező közül – 279 PhD hallgató, egyetemi hallgató 
és fiatal kutató részesült abban a megtiszteltetésben, hogy pályázata alapján lehető-
séget kapott a lindaui találkozón való részvételre. A pályázaton 30 év alatti fiatal 
kutatók és egyetemi hallgatók, valamint a nemzeti bankok 35 évesnél fiatalabb, 
magasan képzett közgazdászai indulhattak. A PhD hallgatóknak és fiatal kutatóknak 
az alábbi kiválasztási kritériumoknak kellett megfelelniük: 
− 30 év alatti, az évfolyam legjobbjai közé tartozó hallgató/kutató; 
− erős ajánlás; 
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− folyékony angol nyelvtudás; 
− ígéretes kutatási terv, kiváló kutatási eredmények a tárgyhoz tartozó témában; 
− erős érdeklődés az akadémiai közösségen belüli nemzetközi dialógusok iránt, 

pl. nemzetközi csereprogramban való részvétel; 
− akadémiai karrier iránti komoly érdeklődés vagy szakmai elhivatottság olyan 

intézmények iránt, mint az OECD, EBRD, IMF, Világbank; 
− a jelölt motivált legyen, és vállalja, hogy felkészül a találkozóra a részt vevő 

Nobel-díjas közgazdászok publikációiból. 

A világ 40 országából érkezett résztvevők a találkozó során formális és informális 
programok keretében teremthettek kapcsolatot a közgazdaságtan – szakirodalomból 
már jól ismert – jeles képviselőivel.  

A találkozó hivatalos részét Sonja Bernadotte grófné, a Council for the Lindau 
Nobel Laureate Meetings elnöke, és Dr. Horst Köhler német köztársasági elnök, a 
Nemzetközi Valutaalap korábbi igazgatója nyitotta meg. Sonja Bernadotte grófné 
beszédében kiemelte, hogy a legtöbb fiatal közgazdász életében csak egyszer adó-
dik olyan alkalom, amikor Nobel-díjas közgazdászokkal cserélheti ki gondolatait, 
tekintet nélkül a földrajzi és a generációs különbségekre. Hangsúlyozta, hogy a 
globalizáció korában az interkulturális tanulás és a különböző diszciplinák össze-
kapcsolása különösen fontos, s ez a szemlélet kiegészíti a specialisták tudását. Horst 
Köhler megnyitó beszédében felhívta a közgazdászok figyelmét arra, hogy az em-
bert kell a döntéseik középpontjába állítani. A gazdasági döntéseknek világszerte 
nagy hatása van az emberek életminőségére, és e tekintetben nemcsak a menedzse-
rek és vállalat tulajdonosok egy részét terheli óriási felelősség, hanem a tudós köz-
gazdászokat is.  

A Nobel-díjas professzorok másfél nap alatt összesen kilenc előadás és nyolc 
szeminárium során nyújtottak lehetőséget a fiatal közgazdászoknak a kutatásaikba 
való betekintésre. Az előadások témáit a professzorok szabadon választották meg, s 
ez lehetővé tette számukra, hogy jelenlegi kutatásaikról, az őket mostanában foglal-
koztató kérdésekről beszéljenek. Így a tudósok Nobel-díjjal jutalmazott kutatási 
eredményei és a lindaui előadásuk témája nem feltétlenül esett egybe, s a szakmai 
program a kutatási kérdések egyedi kombinációját kínálta a résztvevőknek. A be-
számoló további részében a Nobel-díjas közgazdászok találkozóján megjelent pro-
fesszorok szakmai munkásságáról, kiemelkedő eredményeiről és Lindauban tartott 
előadásáról szeretnék rövid ismertetést, áttekintést nyújtani. 

A nagy-britanniai származású Sir Clive W. J. Granger (1934- ) és az amerikai 
egyesült államokbeli Robert Engle (1942- ) megosztva kapott Nobel-díjat 2003-ban. 
Granger professzort a „közös trendet tartalmazó (kointegrált) gazdasági idősorok 
elemzési módszereiért”, Engle professzort pedig az „időben változó volatilitású 
gazdasági idősorok elemzési módszereiért (ARCH modell)” tüntették ki.  
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Clive Granger walesi születésű, 1973-ban kapott pro-
fesszori állást a Kaliforniai Egyetemen, s jelenleg is 
Kaliforniában él. Granger professzor szakterülete a 
statisztika és az ökonometria, ezen belül elsősorban 
idősorelemzéssel és előrejelzéssel, valamint a statiszti-
kai és ökonometriai módszerek pénzügyi és demográfiai 
alkalmazásaival foglalkozik. Az elméleti ökonometria 
területén maradandó eredményeket ért el, az ő nevéhez 
köthető a Granger-okság2, a kointegráció3 és a hamis 
regresszió4 fogalma. Felismerte, hogy a hagyományos, 
addig használt statisztikai-ökonometriai módszerek 
nem alkalmasak a nemstacionárius idősorok5 – a gazda-
sági idősorok többsége ilyen – vizsgálatára. Bebizonyí-

totta, hogy egymástól független nemstacionárius idősorok egymásra vonatkozó 
regressziójának vizsgálatánál a hagyományos hipotézisvizsgálati módszerek nem 
valódi kapcsolatokat is kimutatnak az ismérvek között, vagyis túl gyakran vetik el a 
kapcsolat hiányát jelző igaz nullhipotézist. Így nemstacioner idősorok esetén nem 
tudhatja az elemző, hogy valódi-e a kapcsolat az ismérvek között, vagy a kapcsolat 
létezése csupán a módszer hibájából ered. Granger a kointegráció fogalmának meg-
alkotásáért és bevezetéséért, valamint annak a módszernek a kifejlesztéséért kapta a 
Nobel-díjat, amely alkalmas a nemstacionárius idősorok elemzésére. Mivel a gaz-
dasági idősorok nagy része nemstacionárius, Granger hetvenes-nyolcvanas évek 
fordulóján kifejlesztett módszere áttörést jelentett az elméleti és empirikus 
ökonometriai kutatásokban (Granger 2003; Darvas 2005). 

A lindaui találkozón Granger professzor az Amazonas-vidéki esőerdők irtását 
modellező kutatását mutatta be, amelyben az erdőirtás mértékét tekintette függő 
változónak, míg lehetséges magyarázó változóként a népesség növekedése, a határ 
menti területeken tapasztalható erdőirtás mértéke, az esőerdőben épített utak hosz-
szának növekedése és a politikai-irányítási tényezők változása szerepelt. 

Az eredetileg matematikus-fizikus végzettségű Robert 
Engle ökonometriára, azon belül idősor-elemzésre 
specializálódott, 1975-től Clive Granger munkatársa-
ként dolgozott. A gazdasági idősorok vizsgálata során 
Engle rájött, hogy a szórás – amit addig a változékony-
ság (volatilitás) mérésére használtak – nem megfelelő 
indikátora a volatilitásnak, mivel a gazdasági változók 
(pl. részvényárfolyamok) időbeli alakulása esetén a 
szórás nem állandó. A tapasztalati adatok azt mutatják, 
hogy a részvényárfolyamok változékonysága időben 
csoportosul, azaz egy magas kilengésű napot nagy 
valószínűséggel egy másik nagy változékonyságú nap 
követ, míg egy csendes nap után jó eséllyel következik 
egy újabb csendes nap. Engle modellje előtt ezt a jelen-
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séget úgy kezelték, hogy a teljes vizsgált időtartamnál rövidebb időszak adataiból 
számították ki a szórást, ami újabb módszertani problémákat vetett fel:  

− hogyan határozható meg a szórás számításához felhasznált időszak hossza; 
− a volatilitás számítása (előrejelzése) során a számítási módszer nem vette 

figyelembe az időtényezőt: a korábbi és a frisebb adatok ugyanakkora 
súllyal szerepeltek; 

− rövid tapasztalati idősorból történt a becslés, így jelentős volt a becslési  
bizonytalanság. 

Engle Nobel-díjjal jutalmazott ARCH-modellje6 mindhárom említett problémára 
megoldást jelent. Az új modell az összes múltbeli értéket felhasználja a volatilitás 
számításához, ezért alkalmas a hosszú idősorból történő előrejelzésre. Ugyanakkor 
súlyozza az idősor értékekeit, azaz a közelmúltbeli értékeknek – így az azokat befo-
lyásoló eseményeknek – nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint a régebbieknek. A 
súlyokat a modell egyes paraméterei határozzák meg, a paraméterek pedig egy-egy 
konkrét idősor alapján becsülhetők, aminek módszereit szintén Engle fejlesztette ki. 
Kutatásai és elért eredményei alapvető változásokat hoztak mind az ökonometria 
módszertanát, mind az alkalmazott kutatásokat illetően, s nagymértékben hozzájá-
rultak a pénzügyi ökonometria robbanásszerű fejlődéséhez. Az ARCH modellt 
továbbfejlesztették és kiterjesztették, napjainkban számos módosított változata 
ismert (Engle 2003; Rappai 2003; Darvas 2005). 

Robert Engle lindaui előadásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy a pénz-
ügyi piacok volatilitása időben miért változik, és miért különbözik a volatilitás az 
egyes országokban. Az általa kidolgozott modell lehetővé teszi a makroökonómiai 
fejlődéstől függő volatilitás hosszú távú előrejelzését, valamint az újonnan megnyíló 
pénzügyi piacok volatilitásának becslését. 

 
A lindaui találkozón részt vett norvég származású 

Finn E. Kydland (1943- ) és kutató társa, az amerikai 
Edward C. Prescott (1940- ) közösen kaptak Nobel-
díjat 2004-ben a dinamikus makroökonómia fejlesztése, 
az ezzel kapcsolatos technikák kialakítása és terjesztése 
területén tett lépéseikért, a dinamikus inkonzisztencia 
fogalmának bevezetéséért és az üzleti ciklusok mozgása 
mögött rejlő erők azonosításában játszott újító szerepü-
kért. Kydland és Prescott az 1970-es évek közepén 
dinamikus folyamatok modellezésén dolgoztak, s mun-
kájuk során felismerték, hogy egy adott időszakban 
optimálisnak hitt gazdaságpolitikai pálya egy későbbi 

időszakban elveszítheti optimalitását. Azaz, „egy gazdaságpolitikai elképzelést 
dinamikusan konzisztensnek nevezünk, ha a t+1-edik időszakra vonatkozó, a t-edik 
időszakban optimálisnak tűnő elképzelés optimális marad akkor is, ha egy bővített 
információhalmaz alapján a t+1-edik időszakban a döntéshozó újra elvégzi az opti-
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malizálást” (Szabó–Bakos 2005, 897). Ha a későbbi időszakban elvégzett optimali-
zálás után az eredeti elképzelés már nem optimális, dinamikus inkonzisztenciáról 
beszélünk. Ebben az esetben a döntéshozó ex ante más lépéseket tart optimálisnak, 
mint ex post. A dinamikus inkonzisztencia jelenségével találkozunk akkor, ha az 
államnak nincs előzetes (t-1 időszak) bejelentési kötelezettsége egy adott időszak-
ban (t időszak) kivetett adókról, vagy ha van is ilyen kötelezettség, semmi nem 
garantálja azt, hogy a bejelentésben megadott adókulcsokat az állam később nem 
változtatja meg. A dinamikus inkonzisztencia tehát az állami gazdaságpolitika hite-
lességével, megbízhatóságával függ össze, azaz azt jelenti, hogy az állam az időben 
változó körülmények hatására megváltoztatja korábban optimálisnak tartott döntését. 
Kydland és Prescott a konjunktúraciklusok kiváltó okainak és a sokkok terjedési 
folyamatának vizsgálatában is jelentős eredményeket ért el. Modelljük szemlélete 
és a kutatásaik során alkalmazott technikák új kutatási programot indítottak el a 
gazdasági ingadozások vizsgálata területén, amit napjainkban reálkonjunktúra-
ciklusok elméleteként ismerünk (Jankovics 2004; Szabó–Bakos 2005). 

Lindauban Finn Kydland a monetáris politika, az adók és az üzleti ciklusok össze-
függéseiről tartotta előadását. Kydland professzor szignifikáns összefüggéseket 
talált az adó és a realizált nominális tőkejövedelem között. Kutatásának újszerűsége 
abban rejlik, hogy a monetáris politikai sokkokat és a nem indexelt adókat egy 
olyan modellben kombinálta, amelyben a központi bank által megvalósított politika 
valamilyen kamatszabályt alkalmaz. Míg az 1980 körül végbement reform előtt a 
monetáris politika jelentős hatást fejtett ki az üzleti ciklusok viselkedésére, a mone-
táris politika reformja után már elhanyagolhatóvá vált a monetáris politika és a 
nominális tőkejövedelem–adó közötti kapcsolat. 

A skóciai születésű James A. Mirrlees (1936- ) 
William Vickrey-vel (1914–1996) közösen kapott No-
bel-díjat 1996-ban, az aszimmetrikus információk mel-
letti ösztönzés gazdaságelméletéhez való hozzájárulá-
sért. Mirrlees professzor az optimális adózás problema-
tikájával foglalkozik, s ehhez kapcsolódóan számos 
fogalom és elemzési módszer bevezetése fűződik a 
nevéhez. Mirrlees matematikailag is megfogalmazta az 
optimális adózási probléma lényegét, miszerint a társa-
dalmi tervező (állam) igyekszik olyan adórendszert 
kidolgozni, amelyben a társadalmi hasznossági függ-
vény maximuma egybeesik a piaci egyensúllyal. A 
modell információs aszimmetriát feltételez, az adót a 

jövedelem függvényében határozza meg, a munkakínálatot rugalmasnak veszi, és 
méltányossági szempontok alapján nem az emberek jövedelmét, hanem az emberek 
jólétét tekinti egyenlőnek. Az optimális adózás elméletében a jövedelem endogén 
változó, amely az adószabályok melletti hasznosság-maximalizálás eredménye. Az 
elmélet az aszimmetria két esetét feltételezi, a magáninformációt7 és a morális  
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kockázatot8. Az optimális nemlineáris jövedelemadó rejtett információ melletti 
vizsgálata esetén Mirrlees arra a következtetésre jutott, hogy a legnagyobb marginális 
optimális adókulccsal a középrétegeket kellene adóztatni, a magas és alacsony  
jövedelműek esetében kisebb marginális adókulcs alkalmazása javasolt. A modell 
szerint a munkanélküliség gyakran optimális, ugyanis a legkisebb termelékeny-
ségűeket optimálisan célszerű távol tartani a munkavállalástól, a megélhetésük érde-
kében viszont valamilyen támogatást kell kapniuk. A morális kockázat és a jövede-
lemadó közötti kapcsolat vizsgálata során Mirrlees igazolta, hogy a társadalmi out-
putnak a termelés érdekében tett erőfeszítések alapján történő szétosztása a munkások 
lógásához, hiányzásához vezetne. Mirrlees professzor jóléti közgazdaságtan területén 
elért eredményei a közgazdasági szerződéselmélet alapjaivá váltak (Vincze 2005). 

Mirrlees professzor lindaui előadását a Nobel-díjjal jutalmazott eredményeiről, 
vagyis az adórendszer és a jólét-maximalizálás összefüggéseiről tartotta, amelyben 
a probléma matematikai modelljét is bemutatta.  

 
Az európai valutaövezet és az euró egyik atyjának tar-

tott Robert A. Mundell (1932- ) 1999-ben vehetett át 
teljes Nobel-díjat a „monetáris és fiskális politika kü-
lönböző árfolyamrendszerekben való elemzéséért és az 
optimális valutaövezet vizsgálatáért”. A valutaövezetek 
vizsgálata során Mundell felismerte, hogy egy valutáris 
övezet optimális működésének elengedhetetlen feltétele 
a termelési tényezők nagyfokú mobilitása. Az optimális 
valutaövezet határai addig terjedhetnek, ameddig a 
tőke- és a munkaerő-áramlás szabadsága biztosított. 
Mundell munkásságának szerves részét képezi az 
egyensúlyi elmélet, amelynek kidolgozása során arra a 

kérdésre kereste a választ, hogy hogyan érhető el a „belső” és a „külső” egyensúly a 
fiskális és monetáris politika eszközeinek alkalmazásával, akár árfolyamváltozás 
nélkül is. A Fleming–Mundell néven ismertté vált modell lényege, hogy tökéletes 
tőkemobilitás esetén a monetáris és fiskális politika hatékonysága a belső egyensúly 
megteremtésében eltérő, az adott ország méretétől (kis, nyitott vagy nagy, zárt ország) 
és árfolyamrendszerétől (rögzített, rugalmas árfolyamrendszer) függ (Lőrincné 1999; 
Pete 2005; Szentes 1999; Mellár 2003). 

Mundell az 1960-as évek elején kifejtett gondolataiért részesült a rangos nemzet-
közi elismerésben, ám hosszú életpályája során még számos jelentős tanulmányt 
publikált, s több kormányzati és nemzetközi intézmény tanácsadója volt szerte a 
világon, többek között az Európai Gazdasági és Pénzügyi Uniót kidolgozó kutató-
csoportnak is tagja volt. Ő fektette le a nyitott gazdaság makroökonómiájának  
modern alapjait, s ezzel útjára indított egy új kutatási irányt, a nemzetközi monetáris 
gazdaságtant (Lőrincné 1999; Pete 2005). 
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A Nobel-díjasok találkozóján tartott előadásában Mundell professzor a kínai valuta 
árfolyama és Kína fizetési mérleg pozíciója körül kialakult vita elméleti hátterét és 
gyakorlati oldalát világította meg9. A professzor szerint Kínának két lehetősége van 
fizetési mérleg-egyensúlyának helyreállítására. Az egyik nézet szerint a valuta-
ellenőrzés csökkentésével, valamint az import és a hazai fogyasztás kiterjesztésével 
kellene helyreállítania fizetési mérlegének egyensúlyát, a másik lehetőség pedig a 
nemzeti valuta felértékelése és/vagy a lebegő árfolyam irányába történő elmozdulás 
annak érdekében, hogy Kína GDP-jének nominális valutaárfolyamon számított 
értéke közelebb kerüljön a vásárlóerő-paritáson számított értékhez.  

Az amerikai John F. Nash (1928- ), a német Reinhard Selten (1930- ) és a magyar 
származású Harsányi János (1920–2000) 1994-ben részesültek Nobel-díjban a 
játékelméleti kutatások terén elért eredményeikért. A játékelmélet közgazdaságtan-
ban való alkalmazásának alapjait Neumann János és Oskar Morgenstern 1944-ben 
megjelent könyve (Theory of Games and Economic Behavior) rakta le, s a három 
tudós e könyv megjelenésének 50. évfordulóján vehette át a Nobel-díjat a nem 
kooperatív játékok egyensúlyának elemzése terén végzett úttörő elemzéseiért. John 
Nash Neumann János zérusösszegű játékok esetére kidolgozott minmax egyen-
súlyát általánosította az általános stratégiai játékokra, Reinhard Selten a dinamikus 
(időben lefolyó) játékokban a Nash-féle egyensúlynál erősebb koncepciókat java-
solt, Harsányi János pedig a nem teljes információs játékok elemzését lehetővé tevő 
fogalmakat és egyensúly-koncepciót vezetett be (Ambrus–Eső 2005).  

 
John Nash hírnevét és sikerét az 1950–1953 között 

megírt négy publikációja alapozta meg, az ebben sze-
replő legfontosabb eredményei szolgáltak indoklásul a 
Nobel-díj odaítélésénél: 
− világossá tette a különbséget a kooperatív és a nem 

kooperatív játékok között; 
− definiálta az n-személyes nem-kooperatív játékok 

egyensúlyát tetszőleges normál (stratégiai) formában 
adott játékra, és bizonyította annak létezését véges 
játékok kevert bővítésére (Nash-egyensúly); 

− a kétszemélyes kooperatív játékok egy új modelljét, az 
„alkumodellt” fogalmazta meg, és levezette az „alku 

             megoldás” létezését és egyértelműségét (Forgó 2005). 
John Nash Lindauban a kooperatív játékok és az ügynökségek kapcsolatáról, ezen 

relációk elemzési módszereiről tartott előadást. Nash professzor úgy látja, hogy az 
„ügynökségek módszere” („method of agencies”) egy természetes, nem önkényes 
megközelítése egy kihívásokkal teli problémának, mégpedig annak, hogy a koope-
ratív játékokra egy értékes előrejelző és normatív funkciókkal rendelkező elméletet 
alkosson meg. 
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Reinhard Selten nevéhez fűződik a részjáték (aljáték) 
tökéletes egyensúlyának definiálása, amely kiszűri a 
beválthatatlan fenyegetéseken nyugvó egyensúlyponto-
kat. Selten további eredménye a „remegő kéz” egyen-
súly felismerése és meghatározása, amely figyelembe 
veszi azt a tényt, hogy még a kedvezőtlen stratégiák is 
előfordulhatnak valamilyen kis pozitív valószínűséggel, 
és a racionális játékosoknak ezzel is számolniuk kell. 
Azaz, a játékosok bizonyos valószínűséggel téves, 
irracionális döntéseket is hozhatnak (Forgó 2005; 
Tasnádi 2005). 

Reinhard Selten professzor előadásában egy érdekes 
kutatását mutatta be, amelynek során az emberek nap-

ról-napra ismétlődő, útválasztással kapcsolatos viselkedését elemezte tapasztalati 
adatok alapján. Az egyéni utazási viselkedés megértésének nagy jelentősége van a 
fejlett, utazókat nyilvántartó információs rendszerek tervezése szempontjából. Ezek 
a rendszerek képesek valós idejű információkat szolgáltatni az utazókról, viszont az 
úthasználóknak az utazás közben kapott információkra adott reakciói, válaszai nem 
ismertek. Az utazók viselkedésének, reakcióinak megismerése jelentősen hozzájá-
rulna a közlekedési előrejelzések optimalizálásához. 

Douglass C. North (1920- ) professzor Robert 
William Fogel (1926- ) gazdaságtörténésszel együtt 
1993-ban vehetett át Nobel-díjat a gazdaságtörténeti 
kutatások megújításáért, a gazdaságelméleti modellek-
nek és a kvantitatív módszereknek a gazdasági és in-
tézményi változás magyarázatában történő alkalmazá-
sáért. Egyetemi évei alatt politikatudományt, filozófiát 
és közgazdságtant tanult, s csak alapdiplomájának meg-
szerzése után határozta el, hogy közgazdász lesz. Élete 
fő célját a társadalom megjobbításában határozta meg. 
Korai munkáinak középpontjában az amerikai gazdaság 
története állt, ezen belül főként a szállítási költségek és 
a telephely-választás gazdasági növekedésben betöltött 

szerepével foglalkozott. Első jelentős cikkében publikálta a regionális gazdaságtan-
ból jól ismert exportbázis-elméletet, amely később sajátos gazdasági növekedés-
elméletté nőtte ki magát. Életének ebben a szakaszában született műveire nagy 
hatást gyakorolt Joseph Schumpeter szemléletmódja. Későbbi kutatásai során az 
Amerikai Egyesült Államok, majd Európa gazdaságtörténetével foglalkozott, s köz-
ben egyre inkább érlelődött benne az a gondolat, hogy a neoklasszikus elmélet nem 
tud magyarázatot adni azokra az alapvető társadalmi, gazdasági és intézményi válto-
zásokra, amelyek Európát a középkortól kezdve jellemezték. Ez a felismerés vezette 
őt az új intézményi közgazdaságtan felfedezéséhez. North munkáiban a gazdaság-
elmélet segítségével próbálta megmagyarázni a gazdaságtörténeti változásokat: a 
történelem során bekövetkezett gazdasági-társadalmi változások magyarázatában 
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kiemelte a tulajdonjogok és a tranzakciós költségek nagyságát minimalizáló haté-
kony gazdasági szervezetek szerepét (Orbán–Szántó 2005). 

North több alkalommal forradalmasította a gazdaságtörténeti kutatásokat. Az 
1960-as években jelentős szerepet játszott egy új tudományág, a kliometria születé-
sénél, ami a gazdaságtörténet kvantitatív vizsgálatával, a történeti hipotézisek 
ökonometriai tesztelésével foglalkozik. A hetvenes években neoinstitucionalista 
fordulat következett be szemléletmódjában, s ezzel hozzájárult az új intézményi 
közgazdaságtan alapjainak lerakásához. A kilencvenes években a kognitív tudo-
mány és a közgazdaságtan kapcsolata került érdeklődésének középpontjába, s ennek 
a megközelítésnek az eredményeként integrálta a tudás szerepét az átfogó intézmé-
nyi elméletébe (Orbán–Szántó 2005).  

A lindaui találkozón North professzor új megvilágításba helyezte a gazdasági vál-
tozást és a gazdasági fejlődést. Elmélete szerint az ún. természetes állam10 nem 
produkál fenntartható gazdasági növekedést, ezzel szemben az ún. nyílt hozzáférésű 
társadalmi rendek (open access orders, open access society11) szolgálnak a modern 
gazdasági növekedés alapjául. Jelenlegi világunkban a fejlett államok nevezhetők 
open access society-nek, míg a világ nagy részében a természetes állam viszony-
rendszere dominál. Az open access society kialakításának és fenntartásának előfel-
tétele, hogy tekintettel legyenek a hit- és meggyőződés rendszerekre (belief 
system), valamint megfelelő intézményeket, jogszabály-rendszereket alakítsanak ki. 
Egy ilyen, a modern gazdasági növekedés forrásául szolgáló nyílt hozzáférésű 
(open access) társadalmi rend kialakítása, valamint a régi és az új társadalmi rend 
közötti átmenet lebonyolítása nagy nehézségekbe ütközik. 

Érdekessége volt a találkozónak, hogy az egyes professzorok eltérően közelítették 
és magyarázták meg ugyanazt az adott problémát vagy kérdéskört, miközben saját 
megközelítése szempontjából mindegyikük maradandót alkotott, és felismerésüket 
Nobel-díjjal jutalmazták. Szemléletes például szolgálhat erre North és Selten pro-
fesszor esete. North professzor intézményi elméletében egyre nagyobb jelentőséget 
tulajdonít az emberi tudásnak, az emberi viselkedésnek és gondolkodásnak. Ezek a 
tényezők – meglátása szerint – matematikailag nem modellezhetők, ezért az utóbbi 
évtizedekben elfordult a kvantitatív elemzésektől. Ezzel szemben Selten professzor és 
játékelmélettel foglalkozó kutató társai az emberi gondolkodás, az emberi stra-
tégiaalkotás és stratégia választás matematikai modellezésével kísérleteznek. 

A találkozó inspiráló légkörben, és – mind a professzorok, mind a hallgatóság ré-
széről – nagy érdeklődéssel zajlott. A résztvevő fiatalok izgatottan várták és érdek-
lődve hallgatták az előadásokat és a szemináriumokat, s rengeteg kérdéssel halmoz-
ták el a Nobel-díjas professzorokat, akik nagyon készségesen, végtelen türelemmel 
válaszoltak mind a szakmai, mind a személyes kérdésekre. Példa értékű volt a pro-
fesszorok lelkesedése, életkedve, és az a szenvedély, amellyel munkájukat, kutatásai-
kat végzik. Számomra szakmailag Douglass North professzor előadása, gondolatai és 
a vele folytatott személyes beszélgetés bírt a legnagyobb jelentőséggel. A lindaui 
találkozó felejthetetlen, életre szóló élményeket és tapasztalatot jelentett, és meg-
erősített abban az elhatározásomban, hogy jól döntöttem, amikor a tudományos 
pályát választottam. 
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Jegyzetek 

1 The Bank of Sweden. 
2 Okságnak nevezzük azt a megközelítést, amely szerint a magyarázó változóra (X) vonatkozó informá-

ciók várhatóan befolyásolják az eredményváltozó (Y) jövőbeli értékeinek feltételes eloszlását. Ha X 
hat Y-ra és Y hat X-re, akkor a két változó kölcsönhatásban áll egymással. Sok összefüggés esetében 
az okság iránya nem nyilvánvaló, ezért szükséges a változók egymásra hatási irányainak tesztelése, 
ami Granger nevéhez fűződik. A Granger oksági teszt lényege az okság irányának kimutatása 
(Ramanathan 2003, 495; Hunyadi 2001, 426–427) 

3 Ha két vagy több nemstacionárius idősornak létezik olyan lineáris kombinációja, amely stacionárius 
módon viselkedik, akkor az eredeti idősorokat kointegráltnak nevezzük (Darvas 2005, 877). 

4 Granger és Newbold bebizonyította, hogy a hagyományos tesztek gyakrabban vetik el az igaz 
nullhipotézist (azaz hamis kapcsolatot mutatnak ki), mint amekkora a felhasznált szignifikanciaszint. 
Ezt a jelenséget hamis regressziónak (spurious regression) nevezték el (Darvas 2005, 897). 

5 Stacionaritásnak nevezzük azt a tulajdonságot, amikor egy idősoros változó (Yt) és a késleltetettje (Yt-s) 
közötti korreláció csak a késleltetés mértékétől függ, de attól nem, hogy mikor kezdődött az idősor 
(Ramanathan 2003, 491). A stacionaritás az idősort alkotó változók fő jellemzőinek egyfajta időbeli 
stabilitását jelenti. A stacionaritás leggyakrabban alkalmazott változata azt követeli meg, hogy az 
egyes változók várható értéke, varianciája, valamint a különböző időpontokhoz tartozó változók kap-
csolatát kifejező (auto)kovariancia időben állandó legyen. (Hunyadi–Vita 2002, 558) A gazdasági idő-
sorok többsége nemstacionárius idősor, mert folyamatosan nő az időben (pl. lineáris, exponenciális 
stb.) trenddel rendelkezik (Ramanathan 2003, 538–539). 

6 ARCH = AutoRegressiv Conditional Heteroscedasticity (autoregresszív feltételes heteroszkedaszticitás). 
A modell elnevezésében a „heteroszkedaszticitás” a volatilitás változását jelenti, a „feltételes” szó arra 
utal, hogy a volatilitást valaminek a függvényében határozzuk meg. Az „autoregresszív” jelző azt feje-
zi ki, hogy a mai volatilitás függ a volatilitás múltbeli értékeitől (Darvas 2005, 863). 

7 Magáninformáció: az egyén képességei és hasznossági függvénye (amely a munkával kapcsolatos 
attitűdjét is kifejezi) csak a maga számára ismert (Vincze 2005, 657). 

8 Morális kockázat akkor áll fenn, ha az egyén teljesítménye valamilyen nem megfigyelhető cselekvéstől 
függ, ami szintén befolyásolja az egyén jólétét (Vincze 2005, 657). 

9 Kínát világgazdasági egyensúlytalanság okozásával vádolják, valamint az USA folyó fizetési mérleg 
hiányának kialakulásában is jelentős szerepet játszik. 

10 A North és szerzőtársai által természetes államoknak (natural states) nevezett civilizációk 10 000 
évvel ezelőtt kezdtek feltűnni. A természetes állam legfőbb vívmánya abban nyilvánul meg, hogy le-
hetővé tette az emberek számára, hogy élvezzék az ún. első gazdasági forradalom (first revolution) 
által előidézett termelékenység-növekedés előnyeit, azaz a létszükségleteiken felül javakkal rendelkez-
zenek, és ezeket elcseréljék (kereskedelem). A természetes állam támogatja a gazdasági specializációt, 
ugyanakkor szigorúan korlátozza a hatalmi pozíciókhoz való hozzáférést a politikai, a gazdasági és a 
vallási rendszerekben (North–Wallis–Weingast 2005). 

11 A nyílt társadalmi rendek (open access orders) kialakulása az 1700-as évek elejétől kezdődött. Ezeket 
a társadalmakat – szemben a természetes államok elitjének kizárólagos politikai és gazdasági privilé-
giumaival – nyílt gazdasági és politikai verseny jellemzi (North–Wallis–Weingast 2005). 
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CITIES AND REGIONS IN THE NEW LEARNING 
ECONOMY 

Városok és régiók az új tudásalapú gazdaságban 

(Organisation for Economic Co-operation and Development 2001., 
Education & Skills, vol. 2001, no. 2., 143 o.) 

HEGYI BARBARA 

Az innováció terjedésének gazdasági teljesítményre gyakorolt hatását a kilencvenes 
évek eleje óta számos felmérés kapcsán vizsgálta az OECD.  Kutatási eredményeik 
bizonyították, hogy azok a cégek, amelyek folyamatos innovatív tevékenységet 
végeznek, sokkal kevésbé kiszolgáltatottak a gazdaság ciklikus ingadozásainak, de 
az első felmérések még nem tudták kimutatni az innováció közvetlen hatását a gaz-
dasági teljesítményre.  

Az ezredfordulót követően azonban az OECD az innovációt mint a társadalmi fej-
lődés és a gazdasági versenyképesség kulcsfontosságú tényezőjét kezdte elemezi. 
Számos tanulmány született az innováció oktatási szemléletváltásra gyakorolt hatá-
sáról, a jövőbeli, innovatív struktúrákra épülő képzési rendszerek potenciális konf-
liktusairól a lassan változó bürokratikus irányítással szemben. A szabadalmak, az 
innováció és a gazdasági növekedés összefüggéseit az OECD folyamatosan elemzi 
a vállalkozások, a nagy iparvállalatok és a helyi döntéshozók szemszögéből is. 

A jelen ismertetőben bemutatott publikáció a városok és régiók új szerepei – helyi 
szintű tanulás, innováció és gazdasági teljesítmény növekedésének elősegítése - 
kapcsán vizsgálják a kormányzás területén megjelenő új kihívásokat. A könyv hét 
fejezetben elemzi a tanulás különböző formái és a regionális gazdasági teljesítmény 
közti összefüggéseket, és rávilágít az egyéni és a szervezeti tanulás gazdasági telje-
sítményben betöltött szerepére. A kiválasztott öt régió és város esettanulmányai a 
társadalmi tőke egyéni és szervezeti tanulásra gyakorolt hatását is bemutatják, va-
lamint megismerhetjük az új tudásalapú városok és régiók létrehozásához ajánlott 
OECD irányelveket.  

Az első fejezet az új, tudásalapú gazdaságot („knowledge-based or learning 
economy”, 11. o.) regionális tudásalapú gazdaságok és városok működésének példáin 
keresztül definiálja. A tudásalapú régió vizsgálatának koncepcionális kereteit a má-
sodik fejezet teremti meg az innovációs rendszerek, az egyéni és szervezeti tanulás 
modelljei, valamint a gazdasági teljesítmény fogalomrendszerének ismertetésével. Az 
empirikus vizsgálat kutatási kérdéseit a harmadik fejezet vázolja fel (31–33. o.). 

A negyedik fejezet részletesen ismerteti az empirikus kutatás eredményeit, az 
egyéni, a szervezeti tanulás, társadalmi együttműködés és ezek regionális gazdasági 
teljesítményre gyakorolt hatása vonatkozásában. 
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Az egyéni tanulás és gazdasági teljesítmény (35–41. o.) viszonyában az elemzés 
tisztán kimutatja az összefüggést a képzettség megszerzése és a gazdasági növeke-
dés regionális szintje között. A vizsgálat eredménye alapján 180 régióban a közép-
fokú képzettség megszerzése nagyobb mértékben befolyásolja a gazdasági teljesít-
ményt, és ez alátámasztja azt a tényt, hogy a gazdasági teljesítmény egy jelentős 
hányada a szervezeti rutinok zavartalan működésén múlik. Ettől függetlenül a fel-
sőoktatást természetesen nagyon fontos tényezőként kezeli, főként az innovatív 
képességek terén, ám ez a következetés módosul a különböző nemzeti variációk 
tükrében. Például a korábbi Nyugat-Németország vagy az Egyesült Királyság terü-
letén a felsőfokú oktatás az, amely a legnagyobb hatással bír a gazdasági teljesít-
ményre. Ezért létfontosságú, hogy az egyes képzések megszerzésének különböző 
szintekre gyakorolt hatásai összekapcsolódjanak az adott ország gazdasági struktúrá-
jával ugyanúgy, mint nemzeti politikai és intézményi hagyományokkal. Ehhez hason-
lóan regionális szinten is kulcsszerepe van a szervezeti struktúráknak és regionális 
intézményeknek az oktatás és a gazdasági teljesítmény összehangolásában. A régi 
struktúrák jelentős korlátozó hatást gyakorolhatnak a regionális gazdasági teljesít-
ményre, hacsak nem jön létre egy olyan új képzési rendszer, amely a régió ipari 
szerkezetéhez és foglalkoztatási struktúrájához jól illeszkedik. 

Általánosságban a korrelációs elemzés viszonylag erős összefüggést mutat ki a 
szervezeti tanulás (amelyet az 1 millió lakosra jutó szabadalom bejelentések és az egy 
főre jutó K+F kiadások mutatóin keresztül jellemez a felmérés) és a gazdasági telje-
sítmény (1 főre jutó GDP) között (41–46. o.). A fejezetben felvetődik a kérdés, hogy 
vajon a szervezeti tanulás (K+F és szabadalmak) gazdasági teljesítményre gyakorolt 
hatását kell-e vizsgálni vagy fordítva. Különösen nehéz az ok-okozati összefüggés 
feltárása, mivel mindkét értelmezés kézenfekvő. Az innovatív cégek nagy mértékben 
hozzájárulnak a jobb gazdasági teljesítmény eléréséhez, és ezáltal az erős regionális 
szintű szervezeti tanulás révén fokozottabb gazdasági eredmények érhetők el. Alter-
natívaképpen, a cégek számára jövedelmező lehet többet fektetni a K+F-be, amelynek 
révén még több forrás vonható be, és egyre több szabadalmaztatott innovatív termék-
kel és szolgáltatással jelennek meg a piacon. Ez egy állandó körfolyamatot eredmé-
nyez: a gazdasági teljesítmény növekedése több K+F kiadást tesz lehetővé, amely 
egyre több szabadalmat implikál, amely még jobb gazdasági teljesítményhez vezet, 
amely még több K+F kiadást tesz lehetővé és így tovább. Az összefüggés vizsgálata 
azzal zárul, hogy ebben az esetben egy sokkal inkább részletes bizonyítási folyamatra 
lenne szükség, hogy nagy biztonsággal megállapítható legyen, hogy a K+F kiadások 
és a szabadalmaztatott innovációs formák (mint a szervezeti tanulás egyéb formái) 
pontosan miként implikálnak regionális gazdasági fejlődést.  

Az empirikus kutatások eredményei a képzettség megszerzése és a szabadalmi in-
tenzitás közötti összefüggés kapcsán igazolták a kutatók a kezdeti elvárásait az egyéni 
tanulás szervezeti tanulásra gyakorolt hatásának vonatkozásában (46–49. o.). A fel-
sőfokú képzettség megszerzésének hatása ebben az összefüggésben került a leginkább 
kimutatásra: a viszonylag gyenge, de pozitív korreláció jelzi, hogy milyen nélkülöz-
hetetlen szerepet tölthet be a felsőoktatás a szervezeti tanulásban és az innovációban. 



TÉT XX. évf. 2006  4 Könyvjelző 197 
 

 

Természetesen ebben az esetben is fontos figyelembe venni, hogy a különböző régiók 
divergens társadalmi és gazdasági adottságai más-más hatásokat eredményeznek. 

A fejezetben bemutatott empirikus vizsgálat a tanulás és társadalmi együttműködés 
(49–51. o.) közti összefüggést vizsgálta utolsóként. Az egyéni tanulás, mint középfo-
kú végzettség megszerzése és a munkanélküliség közti kapcsolat negatív korrelációt 
mutatott. Megállapították, hogy az egyéni tanulás csökkenti a társadalmi kirekesztő-
dés mértékét, de a korreláció gyenge. Az e két változó közti korrelációs analízis ke-
vésbé volt eredményes, mint az előző három összefüggés esetében, ezért a kutatók 
további empirikus vizsgálatot ítélnek szükségesnek e bonyolult tézis vizsgálatához. 

A korrelációs analízisben alkalmazott indikátorokat és a vizsgált összefüggéseket 
a 4.1.-es függelék összesíti (52–53. o.). 

Az ötödik fejezetben bemutatott esettanulmányokban szereplő öt régió mindegyike 
a tudásalapú régió „vízióját” választotta, ennek megfelelő helyi politikákat alakítot-
tak ki; habár mind egy-egy EU tagállamban helyezkednek el, egészen más társa-
dalmi-gazdasági kondíciókkal rendelkeznek, így a tanulságok nagymértékben kü-
lönböznek egymástól. 

Jéna (Németország) érdekes példája a politikai tanulási folyamatok, az oktatás 
területén meglévő széleskörű erőfeszítések, az egyetemi kutatások és ipari szolgál-
tatások által ösztönzött a mélyreható ipari szerkezetváltásnak (56–64. o.). 

Jéna politikai döntéshozói számára óriási volt a kihívás, ezért erőfeszítéseiket ke-
vés számú területre tudták csak összpontosítani. Az elemzés kitér arra, hogy számos 
helyi szintű kritika érte őket, amiért az ipari szerkezetváltás túlságosan egyoldalú és 
csak nagyon kis mértékben diverzifikált, a szerves, alulról felfele jövő tanulási 
folyamatokat visszaszorították. A munkavállalói részvétel és a társadalmi tőke ala-
csony szintje a fenti helyzetet súlyosbították. Habár elindultak a cégek közötti háló-
zatok fokozatos kialakítására és a decentralizációra irányuló kezdeményezések, 
Jéna társadalmi tőkéje csak lassan indult növekedésnek. Az elemzők szerint, ha az 
ipari szerkezetváltás és a társadalmi tőkébe való befektetés mellett Jénának sikerül 
megőriznie fontos tudásbeli tőkéjét és vállalkozási kultúráját, akkor Jéna tanulási 
kapacitása folyamatosan növekedni fog. 

A Vienne-ről (Franciaország) szóló esettanulmány betekintést enged egy olyan 
regionális gazdaságba, amely az elmúlt 15 évben drámai átalakuláson ment keresz-
tül (64–70. o). Ezt a fejlődést felülről lefele irányuló politika vezérelte, amely 
egyetlen projektre koncentrált, nagyon következetesen. Egyrészről a Futuroscope 
szabadidőpark nagyon pozitív imázst sugároz a régiónak, ezáltal vonzza a turistákat 
és hozzájárul egy szolgáltatás-alapú gazdaság fejlődéséhez. Másrészről pedig meg-
próbálták összehozni az akadémiai és az ipari kutatást annak érdekében, hogy fo-
kozza az egyéni tanuláshoz szükséges általános adottságokat és növelje a „techno-
lógiai műveltséget”(technological literacy 70. o). Ha a helyi döntéshozók kezdetben 
azt is remélték, hogy a második elem lesz a legfontosabb a regionális fejlődésben, 
az első ehelyett sokkal inkább sikeresnek bizonyult. Vienne számára az elemzők 
szerint a legnagyobb kockázatot az jelentheti, hogy a helyi döntéshozói megfeledkez-
nek kezdeti hosszú távú céljaikról, és megelégednek a rövid távú eredményekkel, 



198 Könyvjelző TÉT XX. évf. 2006  4 
 

 

nevezetesen az új turisztikai attrakcióval. Vienne tehát egy olyan kockázatot mutat 
be, amelyet a regionális tanulás politikájának egyetlen projektre történő alapozása 
jelenthet. A technológiai parkja még nem generált megfelelő számú szakmai ala-
pokra épülő hálózatot a régióban, és nem vonzott nagy cégeket az ICT (Information 
Communication Technology) szektorba. A cégek közötti hálózatok kialakulását 
akadályozhatja a tiszta regionális specializáció hiánya (amely a turizmustól elkülö-
nülő), valamint a társadalmi tőke hiánya a menedzserek cégközi kapcsolatokat 
érintő koordinációjában. Az a néhány szakmai hálózat, amely a Futuroscope projekt 
kapcsán létrejött, csakis a szabadidőpark működésének köszönető. Van azonban 
egy paradoxon: a legfontosabb „high-tech” cégek, amelyek oda tudnák vonzani  a 
többi nagy céget is, és ezáltal növekedne a regionális gazdaság teljesítménye, hiá-
nyoznak  Vienne-ből, és ez a domináns technológiai klaszter, az Il-de-France közel-
ségének tulajdonítható. 

Nagy valószínűséggel a Futorscope kapcsán a regionális identitás megerősödik, és 
ezáltal a projekt fejleszti a társadalmi tőkét és az innovációt a jövőben. A felmérés 
eredményei azt tükrözik, hogy Vienne egy átmeneti pozíciót foglal el: döntően már 
megváltoztatta eddigi gazdasági tevékenységének jellemzőit, de még nem talált 
újakat helyettük. 

Øresund (Dánia/Svédország)1 egy olyan prosperáló regionális innovációs rend-
szer, amely magában foglalja mind a „high-tech”, mind pedig „low-tech” iparágakat 
(70–77. o). Fontos példája azoknak az elérhető regionális hasznoknak, amelyeket a 
szervezeti tanulás és a gazdasági teljesítmény hatékony koordinációja, az egyéni 
tanulás (mind közép, mind pedig felőfokú szinten) és az egyetemi kutatások előse-
gítése, valamint a megfelelő regionális iparszerkezet tesz lehetővé. 

A jelenleg futó regionális projekt többet jelent, mint egy létező régió: Øresund 
számos olyan problémába enged betekintést, amelyeket a régió építés és integráció 
nehézségei jelentenek. Øresund kiváló példa arra, hogy milyen nagy szerepe van a 
civil társadalmi tőkének a politikai tanulási folyamatokban, de arra is példaként 
szolgál, hogy szükséges befektetni a menedzserek között kialakítandó hálózatokba, 
mind pedig a társadalmi tőkébe, ha az integráció magasabb foka és a gazdasági 
hasznok érhetők el ezáltal. 

A civil, szakmai és cégek közötti hálózatok kialakítása az egész Øresund régión 
keresztül nagyon bonyolult politikai feladatnak bizonyult, mivel a meglévő hálóza-
tok és konvenciók antagonisztikusnak bizonyultak. Mivel a hálózatépítés egy társa-
dalmi folyamat, és ezáltal legalább annyira a társadalmi tőkén, mint az infrastruktú-
rán alapszik, a nagymértékű felülről-lefele jövő infrastrukturális befektetés eddig 
nem bizonyult elégségesnek az integráció elősegítéséhez. A felmérések eredményei 
szerint mind az oktatás, mind pedig a tömegmédia társadalmi tőke erősítésébe való 
bevonása a jövőbeli politikai döntéshozatal központi eleme kell, hogy legyen. 

Andalúzia (Spanyolország) ipari szektorai és cégei viszonylag elszigetelten mű-
ködnek egymástól, és nagyon kevés állami, magán vagy civil szervezet kötődik 
hozzájuk (77–82. o.). A tanulmányban bemutatott Andalucía Innovation Network a 
legnagyobb ipari szereplők együttműködési hajlandóságát, az ezek kapcsán létrejövő 
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kooperációt igyekszik erősíteni; ugyanis az andalúz regionális intézmények és az 
ilyen exkluzív partnerségek között egy mély szervezeti szakadék húzódik.  

A régió politikai vezetése egyre több intézkedést tesz annak érdekében, hogy na-
gyobb figyelem irányuljon a tanulási folyamatokra és a társadalmi változásokra, de 
nagyon sok szervezeti és intézményi kezdeményezésnek még meg kell erősödnie; 
amelyhez képzési erőforrások magasabb szintű koordinációja, az állami K+F támo-
gatások növelése, ipari szolgáltatások biztosítása a meglévő ipari struktúrák fenntar-
tásához, valamint tudásbázisok kiépítése szükséges. A társadalmi változásoknak 
pedig oly módon kell hozzájárulniuk egyre több szakmai és nem szakmai együtt-
működés kialakulásához, hogy a meglévő regionális identitást és a turizmusban 
jelenleg is fontos szerepet betöltő kulturális elemeket lerombolnák. 

Kent Thames-side (Nagy-Britannia) még az előző négy esettanulmányhoz képest 
is különösen újszerű vállalkozás (83–92. o.), amely Anglia délkeleti részét és Kent 
county magas népességszámú, nagyrészt városi területekből álló vidékeit foglalja 
magába. Kent Thames-side nem adminisztratív értelemben vett régió: egy olyan 
poszt-indusztriális terület, amely a történelmi iparainak összeomlása után az aktív 
gazdasági szerepvállalás új lehetőségeit kutatja. Kent Thames-side az elemzők szerint 
nagyon jó példa a politikai szerepvállalás fontosságára és a nagyszabású projektek 
jelentőségére a helyi motivációk megváltoztatásában, a public-private-partnershipek 
számának növekedésében, azok társadalmi tőke erősítésében betöltött szerepére.  

Mennyire tudja Kent-Thames side befolyásolni a helyi identitás kialakulását egy 
olyan heterogén környezetben, amely különböző városokból és közösségekből áll, 
és nagyon kevés közös töténelemmel rendelkezik? Mennyire sikerül egy egyéni és 
szervezeti tanulásban bővelkedő régiót kialakítani? A kutatók szerint Kent Thames-
side kísérlet sikere a területre visszatelepülő helyi gazdaság minden szinten jelenlé-
vő koordinációján és a poltikai vezetés oktatási és képzési ügyekre fordított figyel-
mén, valamint a társadalmi együttműködési hajlandóságon múlik. 

Az esettanulmányok alapjául szolgáló szakirodalmat, valamint az elemzések mód-
szertani következtetéseit az 5.1. számú függelék (93. o.) mutatja be.  

A „tudásalapú régió” (Towards the „learning region”, 95. o.) irányába történő 
elmozdulást igazoló empirikus következtetéseket a hatodik fejezet összegzi (95–
111. o.). Az OECD tanulmány  jelen fejezete számos olyan állítást ismertet, ame-
lyek a tanulás és gazdasági teljesítmény közti összefüggés viszonyának vizsgálatá-
ban kiemelkedő jelentőséggel bírnak: bár az egyéni tanulás önmagában nem értel-
mezhető, de az ezáltal megszerzett tudás cégeknél, szervezeteknél történő alkalma-
zása hozzájárul a regionális fejlődéshez, ezáltal a gazdasági teljesítményhez. Meg-
állapítást nyert az a tény is, hogy növekedést indukáló cégek nem feltétlenül high-
tech cégek, és azok a képességek, amelyek hozzájárulnak a szervezeti tanulás fo-
lyamatához, leginkább a középiskolai oktatásban és nem a felsőfokú oktatásban 
szerezhetők meg. A szervezeti tanulás sokkal inkább hozzájárul a gazdasági haté-
konyság növekedéséhez, mint a szabadalmakból származó eredmények: ugyanis 
folyamatok és a termékek munka közben megismerhetők és elsajátíthatók 
(„learning by doing”), és a járulékos tanulás legalább annyira biztosítja a verseny-
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képességet, mint a szabadalmi jogok. Ha a regionális gazdaság teljesítménye a 
tanuláson alapszik, egyéni, szervezeti és regionális szinten a koordináció nélkülöz-
hetetlen. Azok az együttműködések, amelyek állami és magánhálózatokat kapcsol-
nak össze, nemcsak a forrászerzésben (fund raising) töltenek be fontos szerepet, 
hanem a regionális gazdaság elemeinek koordinációjában is. A politikai döntésho-
zóknak a regionális tanulás politikájának fejlesztésében nagyon finom egyensúlyt 
kell találniuk az összpontosító, intervencionista, szervezeti és intézményi tervezés 
és támogatás területén, amely lehetővé teszi az alulról jövő kezdeményezések kibon-
takozását. 

A könyv utolsó, hetedik fejezete (113–121. o.) a tudásalapú városok és régiók létre-
hozásának politikai elveit tartalmazza, amelyek tulajdonképpen az OECD e területre 
vonatkozó ajánlásainak is tekinthetők.  

A gazdasági teljesítményük fejlesztését innováció-intenzív tevékenységekre ala-
pozó városok és régiók, illetve azok helyi döntéshozói számára ajánlott legfonto-
sabb politikai elvek az alábbiak:  
− Azon magas szintű és erőforrásokkal jól alátámasztott oktatási intézkedésnek 

a megléte az adott területen, amelyek révén a hatékony egyéni tanulás lehet-
séges, és amelynek eredményeképpen az emberek életszínvonala emelkedhet, 
nélkülözhetetlen. A társadalmi tőke folyamatos fejlesztése a hatékony szerve-
zeti tanulás és innováció elősegítésének alapfeltétele 

− A regionális gazdaságban a képzett és képezhető személyek keresletének és 
kínálatának finom összehangolása az oktatáson keresztül munkaerőpiaci 
egyensúlyt eredményez, de figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyéni tanu-
lás haszna megjelenjen a szervezeti tanulásban is.  

− Az interaktív hálózatokon keresztül szükség van megfelelő keretek kialakítá-
sára a szervezeti tanulás fejlesztéséhez, mind az egyes cégeken belül, mind 
pedig a cégek és más szervezetek között, és az elért eredmények folyamatos 
visszacsatolása a cégek felé további inspirációkat adhat a tanuláshoz. 

− Elengedhetetlen a hatékony szervezeti tanulás megkönnyítése nemcsak a kon-
vencionálisan innovatív high-tech cégek körében, hanem minden olyan ipari 
és szolgáltatási ágban és szervezetnél is, amelyeknek van lehetőségük az in-
novatív kapacitásuk fejlesztésére. 

− Nagy hangsúlyt kell fektetni azoknak a tényezőknek az óvatos beazonosításá-
ra az adott régióban, amelyek a gazdasági fejlődést akadályozhatják (pl. meg-
lévő iparágak, oktatási intézkedések, kutatási adottságok stb.), illetve azoknak 
a tényezőknek a számbavételére, amelyek hasznosíthatók a jövőbeli innovatív 
stratégiák kialakításában 

− Nagy figyelmet kell fordítani a koordinációs politikák mechanizmusaira az 
ágazati felelősségek különválasztásánál (ipari fejlesztés, K+F, tudomány és 
technológia, képzés és oktatás stb) és a különböző szintekre történő elosztásá-
nál (regionális, nemzeti és szupranacionális). 
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A kiadványban bemutatott, tudásalapú fejlesztésekre berendezkedett régiók és  
városok különböző társadalmi, gazdasági adottságokkal rendelkeznek, így innová-
cióra alapozott szerkezetváltásaikat is eltérő ütemben és eredményekkel tudták 
megvalósítani. Az ismertetett projektek legfontosabb közös vonása az, hogy a városok 
és régiók mindegyike a tudásalapú fejlesztéseket kulcsfontosságú tényezőnek tekinti 
hosszú távú versenyképessége és gazdasági teljesítményének növelése szempontjából. 
Bár a sikeres, tudásalapú városok és régiók létrehozásához nem lehet egységes, min-
denkire érvényes „receptet” alkotni, a kötetben bemutatott együttműködések, fejlesz-
tések tapasztalatai és az ezekre alapozott politikai ajánlások hasznosak lehetnek a 
magyar helyi fejlesztési koncepciók, stratégiák kidolgozásában is.  

Jegyzet 

1 Øresund egy tengerszoros, amely elválasztja Dániát és Svédországot. A két tengerparti mélyföldi 
területnek hosszú közös történelme van, azonban a nemzeti határaik 1658 óta kettéválasztották őket. A 
2000 júliusában átadott Øresund híd ismét összeköti a két területet, amely ezáltal egy új EU régiót 
képez, és amit szintén Øresund-nak neveztek el (www.mva.org/composite-941.htm). 
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KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK:  
A MAGYAR ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK  

LEHETŐSÉGEI AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS 
UTÁNI IDŐSZAKBAN 

Szerk.: Lengyel Imre – Rechnitzer János 
(NOVADAT Kiadó, Győr, 2006) 

TILINGER ATTILA 

A 2002-es esztendőben megjelent „A hazai építőipar versenyképességének javítása: 
Klaszterek szerepe a gazdaságfejlesztésben” című kötet sikerén felbuzdulva került 
kiadásra négy év elteltével a „Kihívások és válaszok: A magyar építőipari vállalko-
zások lehetőségei az európai uniós csatlakozás utáni időszakban” című második 
kötet, mely az elsőhöz hasonlóan elsősorban az új típusú klaszterorientált fejlesztési 
lehetőségekre fókuszálva próbálja meg feltárni a hazai építőipar lehetséges jövőbeli 
irányait. Dr. Lengyel Imre és Dr. Rechnitzer János szerkesztők munkája Bacsárszki 
Pálnak, a Magyar Építőipar Kht. ügyvezető igazgatójának felkérésére a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium támogatásával készült el két kutatóműhely – a Szegedi 
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesz-
tési Intézete és az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézete – együttműködésének eredményeként. 

Az európai uniós csatlakozás hazánkat új kihívások elé állította, így a 2007–2013-ig 
tartó programozási ciklusban a hazai építőipar is meglehetősen nagy változásokra 
számíthat. Ebben az időszakban Magyarország az Európai Uniótól jelentős támoga-
tást kap, melyből részben nagy horderejű építőipari munkálatok indulnak. Ezeket az 
összegeket azonban a hazai építőipar csak megfelelő versenyképességi szint elérése 
esetén tudja hatékonyan felhasználni. Az építőipari vállalatoknak helyt kell állniuk 
a külföldi vállalatok által gyakorolt nyomásnak és a környezet fenntartható fejlődé-
sével összhangban fel kell készülniük az ingatlanállomány magas minőségű fejlesz-
tésére is. A fejlett országok tapasztalatai alapján a versenyképesség növelésének 
egyik leghatékonyabb módja a klaszteresedési folyamatok elősegítése, melyhez a 
vállalatok közötti együttműködés erősítése és a kormányzat háttérfeltételeket meg-
teremtő céltudatos politikája egyaránt szükséges. A klaszter jelentősége abban rejlik, 
hogy nem csupán egy vállalatokból álló hálózat, hanem az oktatási, képzési, kutató, 
tanácsadó intézmények és egyes kormányzati szervezetek is részei annak. A kötet – a 
2002-es kiadvány folytatásaként – az elmúlt négy év lezajlott folyamatait elemzi, 
majd természetesen új megállapításokra is sort kerít. Az első rész a hazai és a nemzet-
közi építőipar helyzetét mutatja be, majd az I. Nemzeti Fejlesztési Terv tapasztalatain 
túl a II. Nemzeti Fejlesztési Terv (vagy Új Magyarország Program) Operatív Prog-
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ramjainak építőiparhoz kapcsolódó fejezetei kerülnek górcső alá. A tanulmány ezt 
követően az – előző kötethez képest új elemként megjelenő – Európai Unió vállalko-
zásfejlesztési, regionális és városfejlesztési politikáját tekinti át. A klaszterek definiá-
lása, jellemzőik számbavétele után az európai uniós és magyarországi támogatásukról 
kaphatunk átfogó képet, a következőkben pedig néhány fejlett ország építőipari 
klasztereinek vizsgálatára kerül sor. Végezetül a magyarországi építőipari klaszterek 
fontosabb jellemzőiről, fejlesztésük lehetőségeiről olvashatunk pár gondolatot. 

Habár napjainkban nem számít húzóágazatnak, a modern gazdaságokban nagy 
jelentőség tulajdonítható az építőiparnak, mivel a hozzá szorosan kapcsolódó ipar-
ágakkal együtt a fejlett országok gazdasági teljesítményének közel 15%-át adja. 
Magyarországon 1996-ban indult dinamikus növekedésnek, melynek mértéke ága-
zatonként és területenként is eltérő képet mutat. Az első fejezetben egy átfogó tör-
téneti áttekintés után a nemzetgazdaságban betöltött szerepéről és térbeli alakulásá-
ról, végül a jövőbeni kilátásokról olvashatunk. Megtudhatjuk hogy a 2007 és 2013 
közötti programozási időszakban az építőipar jelentős bővülése várható, fejlődését 
nagymértékben meghatározzák az európai uniós források. A Kohéziós Alap forrásai-
ból előre láthatólag olyan támogatási célokat fognak finanszírozni, ami az építőipari 
szerződésállomány növekedésével járhat együtt. Az Új Magyarország Program, az 
ágazati Operatív Programok jelentős része, a régiók regionális fejlesztési operatív 
programjai, valamint a fejlesztési pólus program elképzelések is jelentős mértékű 
építkezésekhez lesznek köthetők. 

A következő rész az Európai Unió regionális támogatásait dolgozza fel a 2007–
2013 közötti Nemzeti Stratégiai Referencia Keret legfontosabb jellemzőiről és 
tartalmáról készült a dokumentumelemzés módszerét használó tanulmány kereté-
ben, mely külön figyelmet szentel az építőiparra hatással levő Operatív Programok-
ra. Hazánkban mindezidáig még nem valósult meg ilyen összetett támogatási struk-
túra. Ugyanakkor egy hét éves időszakra – különösen hiányos adatokkal és nehezen 
megvalósuló monitoringgal – nem igazán könnyű tervezni. 

Az Európai Unió a kis- és középvállalkozásoknak kitüntetett szerepet tulajdonít. 
A körülbelül 20 millió vállalkozás nemcsak a foglalkoztatottság jelentős részét 
biztosítja, de a gazdasági versenyképesség alakulásáért is nagymértékben felelős. E 
szektor sérülékenysége végett azonban támogatásra szorul, mely részben a Struktu-
rális Alapokon és a Kohéziós Alapon keresztül valósul meg. A kis- és középvállal-
kozásokat érintő közösségi programok és a Versenyképességi és Innovációs Keret-
program (2007–2013) bemutatása után az építőipar lehetséges kapcsolódási pontjai 
is megjelennek. A szerzők általános felismerése szerint egyrészt az építőipar számá-
ra a kooperatív magatartási minták lesznek célravezetők, és a jövőben nagyobb 
támogatást kapnak a hálózatok és a klaszterek, másrészt a finanszírozási lehetősé-
gek javulni fognak, a forrásokhoz történő hozzáférés pedig könnyebbé válik. 

A város, mint a térbeli folyamatok koncentrált területi egysége, napjainkban újból 
a területi fejlődés középpontjába került. Mivel a város az építőipari tevékenységek 
térbeli koncentrálódása, az építőipari klaszterek kiépítése és működése is szorosan 
kapcsolódik a település(hálózat) fejlesztéséhez. Az Európai Unió elkövetkezendő 
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hét évre szóló regionális politikájának a fenntartható városi fejlődésre vonatkozó 
irányvonalán túl tanulságok is megfogalmazódnak a magyar településhálózat fej-
lesztés számára. Ilyen például a városfejlesztés hangsúlyozása az Operatív Progra-
mokban, az Országos Településhálózat-fejlesztési Irányelvek kidolgozása, a hazai 
kis- és középvárosok fejlesztési lehetőségeinek kiemelt kezelése, valamint az ezek-
hez kötődő új finanszírozási megoldások keresése, bevezetése. 

Globalizálódó világunkban a térbeli koncentrációk gazdasági jelentőségének fel-
értékelődése figyelhető meg. A fejlett országok gazdasági szereplői versenyképes-
ségüket csak újfajta vállalati-intézményi együttműködésekkel képesek megtartani. 
Ennek érdekében tudatosan törekszenek hálózatok, klaszterek kialakítására. Az 5. 
fejezetben így sor kerül a klaszterek definiálására, azok tipizálására, valamint kü-
lönféle elméleti megközelítések számbavételére, amik közül a lokális extern hatá-
sok (Marshall) és az új gazdasági földrajz (Krugman) jelentőségét lehetne kiemelni, 
de az adott iparág versenyelőnyeire ható lokális környezet elemeit rendszerező 
rombusz modell (Porter) is nagy hangsúlyt kap. 

A tanulmány következő fejezete rávilágít, hogy a klasztereknek is léteznek fejlő-
dési szakaszaik, életciklusaik. A klaszteresedés különböző lépcsőfokai pedig más-
más képletet igényelnek támogatásuk szempontjából. Az Európai Unióban alkalma-
zott példák, valamint a hazai klaszterpolitika tapasztalatainak tükrében a tanulmány 
szerzői javaslatot tesznek a hazai klaszterpolitika átalakításához. Felhívják a fi-
gyelmet, hogy egységesen alkalmazható klaszter támogatási politika nem létezik, 
ezért egy átfogó stratégiai megközelítés követését szorgalmaznak a politikai dön-
téshozók irányába. Szintén fontosnak tartják, hogy a politikai döntéshozók megér-
tésék e folyamatok jelentőségét, elkötelezettségük növekedjen a klaszterek támoga-
tása iránt. Ezenkívül kiemelt figyelmet kell fordítani a fenntarthatóság jelentőségé-
nek megértésére és társadalmi tőke fogalmának integrálására a klaszter politikákba. 

A klaszterszemlélet természetesen a nemzetgazdaság egyik meghatározó ágazatá-
ban, az építőiparban is megjelenik. Napjainkra az építőipar nem csak az adott léte-
sítmény építési tevékenysége, hanem egy, az építmény teljes életciklusához köthető 
folyamat. E tanulmány az építőipari klaszterek működését három fejlett ország – 
Hollandia, Dánia és Finnország – példáján keresztül szemlélteti, majd a 
klaszteresedéshez fogalmaz meg tanulságokat, miszerint az építőipar csak akkor tud 
megfelelni a globális kihívásoknak, amennyiben innovatívvá, azaz egy tudás-
intenzív „szolgáltatást” előállító és menedzselő iparággá sikerül válnia.  

Az utolsó fejezet az építőipari klaszterek fejlesztésének lehetőségeivel foglalko-
zik, melyből megtudhatjuk, hogy a hagyományos ágazati politikák helyett a hatéko-
nyabb klaszter-alapú gazdaságpolitika eszközeit célszerű alkalmazni. Az Európai 
Unióban a közösségi versenypolitika következtében egyre nehezebbé válik a vállala-
tok, iparágak közvetlen támogatása, így inkább a közvetett támogatások (pl. iparág 
specifikus infrastruktúrák, háttérintézmények, szolgáltatások) kerülnek előtérbe és 
mivel a klaszterek támogatása a vállalatok indirekt támogatásának minősül, az EU ver-
senypolitikája szerint ez nem tekinthető a piaci verseny megsértésének. Az egyes klasz-
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terek egyedisége végett a kutatók csak ajánlásokat tehetnek, így befejezésként a 
klaszterek fejlesztéséről néhány általános szempont fogalmazódik meg. Végül a  
tanulmánykötet melléklettel, a Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslatával zárul. 

A tudományos élet résztvevőinek logikusan felépített színvonalas munkája olyan 
alapismereteket nyújt, melyek megszerzésével egy jól körvonalazható képet kapunk 
az építőipar hazai helyzetéről, a klaszterek működéséről, valamint az Európai Unió 
építőiparhoz és klaszterekhez kapcsolódó politikáiról. A klaszterekkel és a klaszterek 
fejlesztésével kapcsolatos általánosabb jellegű kérdések nagyon alapos és bő tárgyalása 
az építőiparon kívüli más ágazati szereplők számára is sok értékes információt tartal-
mazhat, egyes részek pedig akár az oktatásban is hasznosíthatók. A tanulmány végén 
a hazai építőipari klaszterek fejlesztéséhez szükséges megállapítások tételére kerül 
sor, melyek jó támpontot jelenthetnek mind a kormányzati szervek mind a hazai  
építőipari vállalkozások számára. Amennyiben ezeket a gondolatokat elsajátítják és 
alkalmazzák is, e kötet akár a hazai építőipar megerősödésének kulcsa lehet. 



 

 
Szerzőink figyelmébe! 

 
Az alábbiakban néhány, a szerkesztőségünkhöz leadandó kéziratokra vonatkozó kérésünket 

adjuk közre. 
− Maximálisan 35 000 karakter terjedelmű tanulmány közölhető. A tanulmány elejére öt 

soros összefoglalót kérünk, valamint 3–5 kulcsszó megnevezését. 
− A szöveget fájlban kérjük leadni, lemezen vagy e-mailen. (MS WORD bármelyik válto-

zatában lementve.) 
− Kb. 10–15 sorban rövid összefoglalót kérünk a tanulmányról angolul. 
− A táblázatokat megfelelően formázva a szövegbe építve kérjük. Számozással kell jelezni 

a szövegben elfoglalt pontos helyüket, címüket.  
− Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4–5 ábra szerepeljen. 
− Az ábrákat (pl. térképek, diagramok, rajzok, fényképek) és táblázatokat megfelelően 

formázva a szövegbe építve kérjük elküldeni. A fénymásolással, szkenneléssel készült 
ábrákat nem tudjuk elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelelő a minőségük. 
Mindenképpen szükséges az ábrák és táblázatok külön számozása (pl. 1. ábra; 2. ábra; 1. 
táblázat; 2. táblázat), s hivatkozásuk pontos feltüntetése a szövegközben, zárójelben, 
döntve: (1. ábra) vagy (1. táblázat). 

− Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítésű az adott ábra, 
akkor a „Forrás: Saját szerkesztés. ill. Saját számítás.” megnevezést kell használni. 

− Az irodalmi hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerző vezetéknevét és a 
kiadás évét zárójelbe téve. Pl.: (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. 
Pl. (Conti 1993, 76) vagy (Conti 1993, 76–86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, ha-
nem csak a fent leírt formában kerüljenek a szövegbe.  

− Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepeljenek, amelyekre a szövegközben 
hivatkozás található, s minden meghivatkozott irodalmat feltétlenül fel kell tüntetni az 
irodalomjegyzékben. 

− A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a 
főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.  

− A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következő alapformákban: 
Könyv: szerző (megjelenés éve) A mű címe. a kiadó neve, a kiadás helye. 
Folyóiratcikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. – A folyóirat neve. (Az évfo-
lyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezdő és befejező oldalszáma. 
Gyűjteményes kötetben szereplő cikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. A gyűj-
teményes kötet címe. – Szerkesztő(k) neve (szerk. vagy ed(s), vagy Hrsg.), a kiadó neve, 
a kiadás helye. a hivatkozott írásmű kezdő és befejező oldalszáma. 
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Kéréseink figyelembe vételét előre is köszönjük! 

A cikkek leadásával kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésre e-mailben vagy  
telefonon: hardit@rkk.hu, ill. 96/516–576. 
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