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Idén is évzáró számhoz érkezett a Falu Város Régió
lap. Ez a szám, eltérôen a korábbiaktól, egyetlen
témát jár körül: az ESPON (Európai Területi Ter ve -
zési Megfigyelô Hálózat) kutatási rendszereit. 

Témaválasztásunknak több oka is van. Egyrészt
az ESPON 2006 program, amely 2002-ben indult –
négy év intenzív kutatómunka, több száz kutató és
tucatnyi kiváló és szakmailag elismert kutatóinté -
zet együttmûködésével – lezárult. Az ESPON elsô
négyéves periódusa olyan kutatási eredményeket
prezentált, ami mindenképpen említést érdemel.
Hisszük, és ez e szám egyik fô szervezô eleme,
hogy a kutatási program eredményeit – vagy lega -
lább is azokból kiemelve néhányat – hazai szem-
szögbôl érdemes és szükséges megvizsgálni, hiszen
az európai területi tervezés és annak követ kez -
ményei immáron hazánkra is hatással vannak. 

További aktualitást ad a tematikus számnak,
hogy jövô évtôl kezdôdik a hálózat második ku -
tatási periódusa, ESPON 2013 elnevezéssel. Sze ret -
nénk, ha a hazai szakma, látva a kutatások jellegét,
fókuszát és eredményeit, még inkább figyelemmel
kísérné a pályázati felhívásokat és lehetôleg csat-
lakozna a kutatómunkához.

Végezetül, a tervek szerint 2008-tól a Váti Kht.
lát ja el a magyarországi kapcsolattartó (contact po -
int) feladatát, ami az ismeretek átadásának te kin te  -

té ben még nagyobb felelôsség és kihívás szá-
munkra.

A lap a terjedelmi korlátoknál fogva a teljesség
igé nye nélkül tallóz az ESPON kutatási projekt-
jeibôl, lehetôségek szerint kiemelve azok hazai
rele vanciáját.

A cikkek sorát dr. Tompai Géza összegzése nyitja,
aki mint nemzeti kontaktpont, az ESPON szüle té -
sétôl, majd Magyarország csatlakozásától kezdve
képviselte hazánkat és a szakmát az ESPON-ban. 
A cikk címe tükrözi a múltat: sikertörténet, és erre
talán jövôre is pozitív válasz adható: lesz folytatás.

Vajdovichné dr. Visy Erzsébet ugyancsak a kez -
de tektôl fogva dolgozott az ESPON-ban és érte.
Cikkében átfogó és rövid leírást ad az ESPON 2006
felépítésérôl, munkájáról és a kutatási projektek
tematikájáról. Említi a hazai résztvevôket, akik re -
mélhetôleg a következô ESPON 2013 programpe -
rió dusban még nagyobb számban vesznek részt.

Érdekes és a hazai terület- és településpolitikára
(gondoljunk csak a most folyó településfejlesztési
koncepció kidolgozására) feltétlenül és közvetlenül
ha tó témát jár körül Radvánszki Ádám cikkében. 
A po licentrikusság olyan, ha nem is vitatott, de
egyelôre nehezen megvalósítható célkitûzése az
eu rópai területfejlesztésnek, amely még az ESPON
kutatói között is éles szakmai vitákat indukált. 

Bevezetô

This thematic issue of Falu Város Régió solely engages in the ESPON and its research results. The reason
of publishing this special issue is the closure of ESPON 2006 and the reasonable great number of outcomes
and results are worth to review. As the new calls of ESPON 2013 will come up sometime in early 2008, the
professionals need to be informed the content and the focus of ESPON, as from next year VÁTI is to be the
national contact point of the Network. The writers asked to present the achievements of some most 
relevant projects, comment them and seek the relevancies for the Hungarian spatial planning and 
development. Detailed descriptions, critics and even further thinking of the projects with new results were
published by the authors.



A cikk szerzôje érinti magát a kutatási munkát és
annak kritikáját is, „Egy koncepció – sok meg kö -
zelítés” címû cikkében.

Európa és Magyarország szempontjából is straté-
giai feladattá vált a város-vidék komplex kapcsola -
tának vizsgálata, az idôk során megváltozott sze -
repkörök és funkciók újraértelmezése, a kon flik -
tusok kezelése. Dr. Czene Zsolt az ESPON kutatá-
soknak ezt a szegmensét vizsgálja. Nem csupán a
kutatási eredményeket és megállapításokat említi,
hanem a vizsgálatok hazai alkalmazhatóságára is
reagál kritikus szemmel.

A mai korszerû területfejlesztés egyik katalizáto-
ra Európa-szerte és hazánkban is a turizmus. Te rü -
leti hatásai jelentôsek és feltétlenül vizsgálatra szo -
rulnak, amint ezt az ESPON egy önálló kuta tatási
projekt létrehozásával kifejezte. Sütô Attila turiz-
mus-szakértô nem csupán részletes ku tatási leírást
közöl cikkében, hanem a kidolgozott tema tikát –
elsôk között – alkalmazza a magyar kistér ségekre. 

Dr. Illés Iván és Illés Dóra a kulturális és termé -
szeti örökséggel foglalkozó két kutatási projektet
dolgozza fel írásában. Tételes leírást adnak a pro -
jek tekrôl és eredményeirôl. Jobban megvizsgálva a
jelentések tartalmát, kritikával kell élni. Sajnálatos
módon az újonnan csatlakozott országok érté ke -
lése kimaradt a vizsgálatból, annak ellenére, hogy e
térségnek meghatározó a kulturális és természeti
öröksége. A kutatások folytatása és kiterjesztése
feltétlenül indokolt, akár egy hazai fókuszált vizs -
gá lódás keretében is.

Az ESPON 2006 kutatások a tematikus témák
mellett lehetséges jövôstratégiákat kutatott. Nagy
kérdés, hogy egy átalakuló, új kihívásokkal szem -
be nézni kénytelen (gazdasági recesszió, terror-
fenyegetettség stb.) globalizálódó környezet és te -

rü letileg növekedô, de népességében drámaian
csökkenô és gazdaságilag sem feltétlenül növekedô
Európai Unió milyen jövô elé néz. Sóvágó Krisztina
„Globális felzárkózás vagy belsô integráció” címû
cikkében az ESPON 2030 prognosztizált fejlôdési
modelljeit tárgyalja.

Végezetül Salamin Géza a gyakorló tervezô és
dön tés-elôkészítô szemszögébôl tekinti át az
ESPON 2006 kutatási eredményeit. Feltétlenül ki
kell emelni a tervezô véleményét az Országos Te rü -
let fejlesztési Koncepció és az ESPON kapcsola táról
és a hálózat üzeneteirôl az átalakuló(?) magyar
terve zési rendszer számára.

Tisztelt Olvasók! Olvassák a cikkeket érdeklôdéssel
és nyitottsággal. Amennyiben kérdésük adódna, ke  -
res senek minket, kérdéseikre örömmel válaszolunk. 

Dr. Ferencsik István
vezetô tervezô, kutatási menedzser

Váti Kht. Területpolitikai és
Információszolgáltatási Igazgatóság, 

Budapest
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Ha egy mondatban akarnánk összefoglalni az
ESPON 2006 program lényegét, az a következôkép-
pen hangzana: Az Európai Unió országaiban
mûködô területfejlesztéssel és területi tervezéssel
foglalkozó kutatóintézetek szabályozott együttmû -
kö dése közös kutatási projektek végrehajtása
érdekében.

Az Európai Bizottság kezdeményezésére az Eu -
ró pai Unió 2002-ben indította ezt a programot az
Interreg III C Közösségi Kezdeményezés kere té -
ben, azzal a céllal, hogy a területi folyamatokat
tudományos módszerekkel megfigyeljék, és a ka -
pott eredmények ismeretében megalapozottabb
legyen az EU területi politikája. 

A programhoz való csatlakozásra felkérték azo -
kat az európai országokat is, amelyek a program
létrejöttekor még nem voltak tagjai az uniónak,
nevezetesen a tíz úgynevezett csatlakozó országot
és a szomszédos országokat. A meghívott orszá-
gok választhattak a megfigyelôi és a teljes jogú stá-
tusz között. Magyarország, Szlovéniával együtt, jó
érzékkel, gyakorlatilag az elsôk között mondott
igent a felkérésre (a kormány 2003-ban rögtön a
teljes jogú tagság mellett döntött), és az ebbôl kö -
vet kezô helyzeti elônyét mindvégig megtartotta a
közép-kelet európai országok között. 

A kormány a program nemzeti kontaktpont-
jaként az akkori Magyar Terület- és Regionális Fej -
lesztési Hivatalt jelölte meg. A feladatot azóta a
min denkori jogutód látja el, a Váti Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. mint
háttér intézmény operatív közremûködésével.

Az ESPON 2006 program gyakorlatilag befeje zô -
dött, szakmai lezárása megtörtént, néhány pénzü-
gyi – a magyar felet nem érintô – eljárás még folya-
matban van. Magyarország számára a program
kifejezetten eredményes volt, több mint tíz ma -
gyar országi kutatóhely kapcsolódott be az együtt -
mûködésbe és vált az európai kutatási hálózat
részévé. Az egyes kutatási részeredményeket és
zárójelentéseket a titkársági feladatokat ellátó és
luxemburgi székhellyel mûködô úgynevezett
Koor dinációs Egység folyamatosan publikálta,
továbbá az általános tanulságokat igen színvonalas,
térképekkel gazdagon illusztrált kiadványokban
foglalta össze. A Falu Város Régiónak ez a száma
vállalkozott arra a feladatra, hogy a program ered-
ményeit a magyarországi döntéshozók számára
közérthetô módon közzétegye.

Az ESPON 2006 program eredményei azt sugall -
ták, hogy az együttmûködést indokolt folytatni. 
Az irá  nyító hatóság (a luxemburgi Belügy- és Te rü -

Sikertörténet
Lesz-e folytatás?

The ESPON program is essentially the structured collaboration of spatial planning research institutes for
the implementation of joint research projects on Euripean territorian development.
The program was launched in 2002 under EU Structural Funds, the Community Initiave Interreg IIIC
for the scientific observation of territorial processes. Hungary joined the program right at the beginning
as full member. The Government appointed the Spatial Planning Department of the Regional
Development Authority (the predecessor to the Ministry of Local government and Regional
Development) to be the National ESPON Contact Point. The relevant tasks have been carried out ever
since with the support of VÁTI Hungarian Institute for Regional Development.
The program was finalized and closed according to the agenda in 2006. Decision has been made for 
continu ation during the next (ongoing) program period. Hopefully the participation of the Hungarian
research institutes will be even more active as research partners in the forthcoming ESPON 2013
Programme.
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letfejlesztési Minisztérium) a koordinációs egység és
a program végrehajtását felügyelô monitoring bi -
zott ság szakértôinek bevonásával kidolgozta az
ESPON 2013 program tervezetét A területfejlesztés
és kohézió európai megfigyelô hálózata munkacím
alatt, majd azt 2007 januárjában benyújtotta az 
Eu ró pai Bizottsághoz. A benyújtott tervezet elfo-
gadását követôen hívja fel az Európai Bizottság a
tagországokat és a szomszédos országokat a prog -
ramhoz va ló csatlakozásra, illetve az irányító ható -
sággal új meg állapodás aláírására, amely 2007. vé -
géig vár ha tóan megtörténik. Magyar részrôl egy
elô zetes formális nyilatkozattal már megerôsítést
nyert, hogy az eddigiekhez hasonlóan teljes jogú
tagként kívánunk résztvenni a program újabb sza-
kaszában is.

Remélhetô, hogy az ESPON 2013 programban
va ló részvételünk során a magyarországi kutatóin-
tézetek ugyanolyan, vagy még nagyobb aktivitást

mutatnak, mint a most lezárt elsô fázisban. 
Fel ké szültségük és eddigi eredményeik alapján jog-
gal remélhetjük, hogy nem csupán partnerintéz -
mény ként, hanem a kutatási csoport vezetôjeként
is minél többen vesznek részt a nemzetközi
kutatási projektekben. 

Dr. Tompai Géza 
fôosztályvezetô, 

ESPON nemzeti kontaktpont
Területrendezési és

Településügyi Fôosztály
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Az ESPON (European Spatial Planning Observation
Network, Európai Területi Tervezési Megfigyelô
Hálózat) 2006 program 2002-ben indult az Interreg
IIIB Közösségi Kezdeményezés keretében.

ELŐZMÉNY EK

A kutatási program elôzménye az Európai Unió
mindmáig nagy jelentôségû területfejlesztési doku-
mentuma, az ESDP (European Spatial Development
Perspective, Európai Területfejlesztési Perspektíva) volt.
Az ESDP az 1990-es években, sokoldalú kon zultá -
ciós és egyeztetési folyamat során készült, az
Európai Unió akkor 15 országa számára. A térség
gazdasági, társadalmi, fizikai térszerkezetének
értékelése alapján területi tervezési, területfej lesz té -
si irányelveket fogalmaz meg az Európai Bizottság
és a tagországok kormányai számára. A do ku men -
tumot mint közös állásfoglalást az EU területi ter-
vezésért felelôs miniszterei és az Európai Bizottság
képviselôi fogadták el informális ta lál kozójukon
Potsdamban, 1999-ben. Az ESDP nem kö telezô elô -
írásokat tartalmaz, irányelvei mégis meghatározó

szerepet töltöttek és töltenek be a te rü letfejlesztés
intézményrendszerének és tervezési folyamatának
alakításában.

Az ESDP értékrendjének alapja a fenntartható te -
rü  leti fejlôdés: a felelôs elôretekintés, a területi
össze  függések értelmezése, kezelése, a környezet,
a társadalom, a gazdaság szempontjainak össze-
hangolása.

Az ESDP hatvan fejlesztéspolitikai ajánlása a tele -
pülésrendszer, az infrastruktúra-hálózatok és a kör -
nyezeti értékek szerint rendezve öleli fel a téma -
köröket.

Az ESPON program
Elôzményei, folyamata, magyar részvétel, 

az eredmények hasznosítása

The European Spatial Planning Observation Network (ESPON) is set up to support policy development and to build
a European scientific community in the field of territorial development. The main aim is to increase the general body
of knowledge about territorial structures, trends and policy impacts in an enlarged European Union. Under the
ESPON 2006 Program the 34 research projects covering consistently the European territory of 29 countries 
(EU member states + Norway and Switzerland) were arranged in three classes: thematic projects, studies of the 
territorial impact EU policies and coordinative, cross thematic projects. Over 300 researchers participated in the 
program. The participation of the Hungarian researchers was promising. They contributed to 14 projects as partners
of sub-contractors. Besides their participation at the internal ESPON seminars and workshops, they were speakers
at the ESPON conferences and 9 transnational seminars. The new ESPON 2013 program has started, and the 
tenders of the first projects will be launched at the beginning of 2008.

1. ábra. Az ESDP modell
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Policentrikus területfejlesztés és új város-vidék
viszony latok:

◆ policentrikus, kiegyensúlyozott területfe-
jlesztés az EU-ban,

◆ dinamikus, vonzó, versenyképes városok és 
ur banizált térségek,

◆ belsô adottságaik szerint fejlôdô, differenciált
és produktív vidéki térségek,

◆ város-vidék közötti partnerkapcsolat;
Egyenlô hozzáférés az infrastruktúrához és a

tudáshoz:
◆ policentrikus fejlesztés: a hozzáférhetôség javí -

tá sának alapja,
◆ az infrastruktúra hatékony és fenntartható

hasz nálata,
◆ az innováció és tudás terjesztése;
Bölcs gazdálkodás a természeti és kulturális

örökséggel:
◆ a természeti örökség védelme és fejlesztése,
◆ a vízgazdálkodás a területfejlesztés nagy kihí -

vása,
◆ kreatív gazdálkodás a kultúrtájjal,
◆ kreatív gazdálkodás a kulturális örökséggel.

Az ESDP konzultatív együttmûködés keretében
jött létre, de nem elôzte meg az EU egészére és a
már akkor várhatóan csatlakozó országok terü le -
tére kiterjedô módszeres vizsgálat. A dokumentum
utolsó, az ajánlások érvényesítési feltételeit tartal-
mazó fejezetében rögzíti is ilyen vizsgálatok szük-
ségességét. Az eredeti elgondolás egy területi
elemzésekkel foglalkozó intézmény, „obszervatóri-
um” létesítése volt, de mind a bizottság, mind a
miniszterek ellenezték újabb intézmény létreho -
zását. Felvetôdött, hogy a területi monitoring fela-
datát az európai kutatók együttmûködése ke re -
tében is el lehet látni. A bizottság ezért kísérleti pro -
jek tet indított el SPESP (Study Programme on Eu ro -
pean Spatial Planning, Tanulmányi program az európai
területi tervezésrôl, 1998-2000) egy hálózati for-
mában történô, szerteágazó tematikájú te rü leti ku -
tatási program lehetôségérôl. A tanulmányi prog -
ram meghatározta az ESPON felépítésének fô vo -
na lait, prioritásait. A megvalósításban részt vevô
ku  tatóintézetek (BBR, IGEAT, Nordregio, ÖIR,
Taurus, Stockholmi Mûszaki Egyetem, Helsinki
Mûszaki Egyetem, Newcastle-i Egyetem stb.) illetô-
leg munkatársaik alkották az ESPON transznacio -
nális kutatóbázisának magját. 

A  S ZERV EZET

Az ESPON 2006 program hivatalosan 2002 ôszén
kez dôdött mint az Interreg III transznacionális
kezdeményezés keretébe illeszkedô kutatási prog -
ram, az EU tagállamok területfejlesztésért felelôs
kormányszerveinek részvételével, a luxemburgi
belügyminisztérium témafelelôsségével, 17,5 millió
euró költségvetéssel (ennek fele ERDF támogatás, a
másik fele a tagállamok befizetése). A program tar-
talmi felépítése az ESDP ajánlásaira épült, kie gé -
szülve az idôközben történt fejlemények nyomán
felmerült kutatási igényekkel. Ilyen fejlemény volt
a 2000. évi Lisszaboni Stratégia, amely a verseny ké -
pes, fenntartható, tudásbázisú gazdaság kiépítését
rögzítette, valamint az unió 2004-es és 2006-os bô -
ví tése, amely az EU területi kiterjedése mellett a te -
rü  leti különbségek növekedését is eredményezte.

A program résztvevôi az EU tagországok és fo ko  -
zatosan bekapcsolódva a csatlakozó, illetôleg új tag -
országok (közülük Magyarország és Szlo vénia már
kezdettôl fogva részt vesz a programban) va la mint
„szomszédos” országként Norvégia és Svájc. 

A program irányító hatósága a témafelelôs luxem -
burgi belügyminisztérium. Az irányító ha tó ság
mellett döntési jogkörrel mûködik a tagországok
kormányai és az Európai Bizottság képvi se lô ibôl
álló monitoring bizottság. Ez a bizottság dönt a
projek tek indításáról, a pályázatok elbírálásáról, a
kom   munikációs és szervezô tevékenységrôl. Az
üg y   vezetés feladatait a koordinációs egység látja el. 
A kutatómunka, a kutatás-irányítás és a hasz nosítás
közötti kapcsolat erôsítése érdekében a résztvevô
országok a helyi koordinációval fog lal kozó kon takt -
pontokat létesítettek.

A program alkalmazott kutatásai a területi fej lô -
dés folyamatait értékelik európai nézôpontból, a
terület- és településfejlesztés EU szintû, országos és
regionális irányításának megalapozása érdekében. 

A célkitûzés:
◆ alátámasztott ismeretanyag létrehozása az európai

te rületi folyamatokról és az európai politikák területi
hatásairól,

◆ integrált területi elemzés, módszertani fejlesztés,
te rü leti forgatókönyvek kidolgozása,

◆ ezzel tudományosan megalapozott információ szol-
gáltatása az európai és a nemzeti fejlesztéspolitikák
kidolgozása számára.
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A  KUTATÁ S I  F O LYA MAT

A kutatási program projektjei prioritások szerint
rendezôdnek. Az elsô prioritás a területi folyama-
tok elemzésére és értékelésére vonatkozó te ma -
tikus (egy-egy témakörre orientált) projekteket
öleli fel. A második prioritáshoz az EU fej lesz tés -
politikáinak (területi és ágazati politikáinak)
területi hatásait értékelik. A harmadik prioritáshoz
több témakört átfogó, komplex, szintetikus pro-
jektek tartoznak. A negyedik prioritás az adatbázis
megalapozására és a koordinációs tevékenységre
vo natkozik.

Az ESPON 2006 program kutatási projektjei a
következôk:

1. Tematikus projektek
◆ városok mint a policentrikus fejlôdés 

csomó pontjai,
◆ város – vidék viszonyok Európában,
◆ az EU bôvítés területi hatásai,
◆ a demográfiai trendek területi hatásai,
◆ közlekedés és közlekedési hálózatok, 

területi folyamatok,
◆ telekommunikáció és hálózatai, területi 

trendek,
◆ az információs társadalom területi 

vonatkozásai,

◆ a természeti és technológiai kockázatok 
és ka tasztrófák területi vonatkozásai,

◆ a természeti örökséggel való gazdálkodás te -
rü leti vonatkozásai,

◆ a kulturális örökség és identitás területi 
szem pont jai,

◆ kis- és középvárosok (elôkészítô tanulmány),
◆ társadalmi szempontok (elôkészítô 

tanulmány),
◆ városi funkciók (elôkészítô tanulmány),
◆ közlekedés, forgalom (elôkészítô tanulmány),
◆ a turizmus területi vonatkozásai 

(elôkészítô ta nul mány). 

2. Az EU fejlesztéspolitikák területi hatásai
◆ az EU közlekedéspolitika és TEN program 

te rü  leti hatásai,
◆ az EU K+F politikájának területi hatásai,
◆ a közösségi agrár- és vidékfejlesztési politika

területi hatásai,
◆ az energiahálózatok és az EU energiapolitika

te rületi vonatkozásai,
◆ az EU halászati politikájának területi hatásai,
◆ a strukturális alapok területi hatásai,
◆ az elôcsatlakozási támogatás területi hatásai,
◆ a strukturális alapok hatása a városi terü le -

tekre,
◆ az ESDP érvényesítése a tagországokban,

2. ábra. A tematikus projektek példája: a régiók multimodális elérhetôsége, 2001

Forrás: ESPON adatbázis

Elérhetôségi index (EU25+2=100)k

Kevesebb mint 20 
20 – 39,99
40 – 59,99
60 – 79,99
80 – 99,99
100 – 119,99
120 – 139,99
140 – 159,99
160 – 179,99
180 és fölötte
Nincs adat
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◆ a területi és várospolitikák kormányzási vo -
nat   kozásai,

◆ az EU környezetpolitikájának területi trendjei
és hatásai,

◆ transznacionális és nemzeti területek integrált
elemzése.

3. Komplex, szintetikus projektek
◆ az európai területfejlesztés integrált eszközei,
◆ területi forgatókönyvek az ESDP és az EU ko -

hé ziós politika viszonylatában,
◆ a lisszaboni – göteborgi folyamat területi

szem   pontjai,
◆ Európa globális összefüggésben,
◆ az EU gazdaságpolitikája és a gazdaság területi

arculata (elôkészítô tanulmány).

4. Adatbázis, koordináció
◆ a területi fejlôdési folyamatok nyomon köve -

tésé nek módszerei,
◆ adat-navigátor,
◆ ESPON hiperatlasz.

Valamennyi kutatási projekt konzekvens módon
vizsgálja témáját a 29 ESPON (27 EU tagország +
Norvégia, Svájc) ország teljes területére kiterjedô
statisztikai adatok elemzésével, részben az EU sta-
tisztikai adatbázisra, részben saját adatgyûjtésre

építve. Az elemzések három alapvetô szintje, amely
mindegyik projekt során érvényesült, az európai, az
országos és a regionális szint volt. Mélyebb elem -
zésre és a három vertikális szinttôl eltérô te rü -
letegységek (például határ menti térségek) vizsgá -
latára esettanulmányok keretében volt le hetôség. 

A kutatások feladata új, koherens tudásanyag létre-
hozása a fejlesztéspolitika számára. A kutatás során
lehetôség és szükség volt új elemzési és értékelési
elvek, módszerek kialakítására, de kez dettôl fogva
irányadó követelmény volt a mindenkor aktuális
feladatok ellátásához (például a 3. és 4. kohéziós
jelentés kidolgozásához) háttér anyag és ajánlások
készítése.

A kutatási projektek megvalósítói transznacionális
ku tatócsoportok, amelyek kétlépcsôs pályázat útján
jutottak megbízáshoz. A kutatócsoportokat legalább
három (de rendszerint öt-hat) tagország kutatói
alkotják. A projekt témavezetôje vezetô partner,
töb bi résztvevôje partner vagy alvállalkozó. Egy-
egy projekt idôtartama átlagosan két év volt, a mun -
ka csoportok munkaüléseken egyeztették, tisztázták
részfeladataikat és azok megoldását. Tudományos
koordináció gondoskodott a projektek egymás kö -
zötti kapcsolatáról, eredmények, részeredmények
kölcsönös összevetésérôl, hasznosításáról. Kettô
vagy három munkaközi jelentést és zárójelentést

3. ábra. A fejlesztéspolitika területi hatáselemzésének példája: a TEN-TINA beruházások hatása a GDP alakulására

-1,0 – -0,9 
-0,9 – -0,6 
-0,6 – -0,4 
-0,4 – -0,2 
-0,2 – 0,0 
0,0 – 0,2
0,2 – 0,4
0,4 – 0,6
0,6 – 0,9
0,9 – 1,0
1,0 – 1,2
nincs adat

Egy fôre jutó GDP változása a
TEN/TINA bevezetésekor
2001 - 2021

Változás a GDP százalékában

Forrás: ESPON adatbázis



FALU VÁROS RÉGIÓ 2007 /410

4. ábra. A komplex elemzés példája: Lisszaboni indikátorok (versenyképesség, innováció)

kel lett a kutatóknak készíteniük, meghatározott
felé pítés és koordinációs irányelvek, elôírások sze -
rint. A munkaközi és zárójelentéseket a monitoring
bi zottság és az ESPON kontaktpontok vélemé -
nyezték.

A program során évente két szeminárium ren-
dezése adott lehetôséget a kutatási munkacsopor-
tok, a monitoring bizottság tagjai és a kontaktpon-
tok összejövetelére. Az ESPON szemináriumot
rend szerint az EU aktuális elnökségét adó ország-
ban tartották, – a policentrikus fejlesztés filozófiájá-
nak megfelelôen – nem az ország fôvárosában. 
A sze minárium során a kutatók beszámoltak a
munkafolyamatról, eredményekrôl és problé mák -
ról, és a résztvevôk módszeresen tárgyalták meg a
felmerülô kérdéseket. A szemináriumok a program
fontos eseményei voltak.

◆ 2002. november, Mondorf-les-Bains, Luxem -
burg: a program kezdete, az elsô projektek in -
dulása.

◆ 2003. május, Rethymnon, Görögország: az
alap  koncepció érvényesítése, vita a struktu -
rális alapok tervezett módosításáról.

◆ 2003. október, Matera, Olaszország: elôzetes

aján lások a 3. kohéziós jelentés kidolgozá -
sához.

◆ 2004. május, Lillehammer, Norvégia: az elsô
kutatási eredmények, a területi forga tó -
könyvek módszertani elôkészítése.

◆ 2004. október, Nijmegen, Hollandia: ajánlások 
a területfejlesztésért felelôs miniszterek rotter-
dami üléséhez, a területi kohézió politikájának
jelentôsége.

◆ 2005. május, Luxemburg: zárójelentések elôké -
szítése, az EU ágazati politikáinak hatáse-
lemzése, a területi hatáselemzés metodikája.

◆ 2005. november, Manchester, Egyesült Ki rály -
ság: a tematikus területi forgatókönyvek meg -
állapításai, módszertani eredmények.

◆ 2006. május, Salzburg, Ausztria: zárójelen-
tések, az ESPON eredmények hasznosítása, az
új ESPON program elôkészítése.

◆ 2006. november, Espoo, Finnország: az ESPON
2006 program utolsó szemináriuma, értékelés
a hasznosítás tapasztalatai szempontjából. 

◆ A 2007. júniusi (Bonn, Németország) és no -
vemberi (Evora, Portugália) szemináriu mok
már az új ESPON 2013 program elô készí té sé -
rôl szóltak.

3 magas teljesítmény
1 – 3 
0 - közepes teljesítmény 
-3 – -1 
- 3 gyenge teljesítmény

v

v

Gazdasági versenyképesség

Teljesítmény

Forrás: ESPON adatbázis
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5. ábra. Az ESPON 2006 program transznacionális kutatócsoportjainak földrajzi elhelyezkedése

TÁ JÉKO ZTATÁ S ,  D IS S ZEMINÁ CIÓ

Az ESPON program fontos feladata és törekvése
volt a kutatási eredmények megismertetése a nem -
zetközi tudományos közösséggel és az eredmények
potenciális felhasználóival, a tervezés, irányítás, kor-
mányzás valamint az oktatás képviselôivel. Ezt szol-
gálták a kutatók publikációi, a honlapok valamint
ESPON publikációk mellett a konferenciák és tá -
jékoztatató szemináriumok. A programidôszak ele-
jén a tájékoztatás fô feladata a kutatási elvek, elgon-
dolások ismertetése és a nemzetközi kutatási hálózat
létrejöttének elôsegítése volt. A program második
felében került mindinkább elôtérbe az eredmé -
nyekrôl való tájékoztatás.
Az ESPON konferenciák megrendezésére a prog ram
második felében került sor, amikor már kellô men-
nyiségû megalapozott kutatási eredmény állt ren-
delkezésre ahhoz, hogy az ESPON közösség a na -
gyobb nyilvánosság elé lépjen.

◆ 2005. októberben, Luxemburgban, az ESPON
el sô tudományos konferenciáján – együtt -
mûködve a regionális tudományok, a területi

tervezés valamint a tervezés-oktatás kép vi se -
lôivel – a fô téma a területi elemzések meto -
dikája volt.

◆ 2006. novemberben, Brüsszelben, az Európai
Par lament Tanácsa és az Európai Bizottság
képviselôi elôtt az új, ESPON 2013 programot
mutatták be „A területi kohéziós és regionális poli-
tika megalapozása” címmel.

◆ 2007. májusban, Brüsszelben, a Régiók Bizott -
sága valamint a régiók képviselôivel a területi
forgatókönyvekre vonatkozó kutatási ered -
mé  nyeket vitatták meg.

Az ESPON kutatásokkal kapcsolatos tájékozta tás ban
fontos szerepet töltöttek be az ESPON kontaktpontok.
Minden résztvevô ország mûködtetett egy-egy kon-
taktpontot, amely vagy kormányzati szer vezet
illetve annak tisztviselôje, vagy területi ku tató, ter-
vezô vagy oktató szervezet illetve annak képviselô-
je volt. Magyarországon a területi terve zé sért felelôs
kormányzati szervezet területrende zési fôosztályá-
nak vezetôjét nevezte meg a 2034/2003 (II.25.)
számú kormányhatározat, mun káját a Váti Kht. hát-
térintézeti munkája keretében segítette. 

Forrás: ESPON adatbázis

ESPON partnerek

Vezetô partner
Projekt partner



FALU VÁROS RÉGIÓ 2007 /412

Az ESPON kontaktpontok segítették a nemzeti
kutatási hálózat építést a területi kutatásokkal
foglalkozó szervezetek tájékoztatásával, hírlevelek
közzétételével és találkozók szervezésével, segítet-
ték a transznacionális kutatócsoportok szervezését
és szakmai, valamint a nemzeti sajátosságok szem-
szögébôl véleményezték a munkaközi beszá-
molókat és zárójelentéseket. A program második
felében lehetôséget kaptak a kontaktpontok
transz na cionális együttmûködés keretében
történô, az ESPON kutatásokról tájékoztató szem-
ináriumok  rendezésére. A friss szemléletû – fôként
egy-egy európai nagyrégió vagy földrajzi tájtípus,
vagy  kor osztály szerint alakított célcsoport felé ori-
entált  – transznacionális szemináriumok az ESPON
igen sikeres akciói voltak.

◆ 2005. február, Belfast (Egyesült Királyság): 
ÉNy-Európa, vidéki térségek és 
2005. május, London: ÉNy-Európa, 
nagyvárosi térségek,

◆ 2005. május, Ljubljana: 
ifjú kutatók szemináriuma I.,

◆ 2005. október, Athén: Délkelet-Európa, 
szomszédos országok,

◆ 2005. október, La Rochelle (Franciaország): 
városok, hálózatok,

◆ 2006. április, Parnu (Észtország), balti térség,
◆ 2006. május, Budapest: 

ifjú kutatók szemináriuma II.,
◆ 2006. május, Madrid: fenntartható Dél-Európa,
◆ 2006. szeptember, Luzern (Svájc), 

hegyvidéki térségek.

MA G YA R RÉS ZV ÉTEL 
A Z ES PO N PRO G RA MB A N

Az ESPON 2006 programban Magyarország kez -
dettôl fogva, 2003-tól teljes jogú tagként vett részt. 
A kutatási projektekben, a nemzetközi kutatócso-
portok tagjaként való közremûködésünk is vi szony -
lag megfelelô volt – az ország méretéhez ké pest és
figyelembe véve azt, hogy csak 2004 óta vagyunk
EU tagország. Két magyar területi kutatásokkal
foglalkozó szervezet, a Váti Kht. és az RKK nyújtott
be pályázatot egy-egy projekt kidolgozására vezetô
partnerként. A pályázatot sajnos más ajánlattevô
nyerte meg. Így nem volt magyar kutatóhelynek
témavezetô szerepe. Az új tagországok közül csak

6. ábra. A kutatási szintézis példája: Európa gazdasági szerkezete

Átlagos növekedés az egy fôre jutó
GDP-ben 1995-2002*, % PPS

Globális város
Európai motor
Erős MEGA
Potenciális MEGA
Gyenge MEGA

Európai autópályák

Metropoliszok
(MEGA városok)

*Svájc, Norvégia és Bulgária:
1995 - 2001, Románia 1998 - 2001

2 alatt
2 - 4
4 - 6
6 - 8
8 - 10
10 - 12
12 felett

Forrás: ESPON adatbázis



egy szervezet, a Varsói Egyetem Európai területi és
településtudományi központ EUROREG nyert el a
program utolsó harmadában témavezetô meg-
bízást. Számos projektben mû ködtek azonban közre
ma gyar kutatók partnerként. 

A magyar részvétel és szereplés az ESPON szemi -
ná riumokon, a monitoring bizottsági és kontakt-
pont üléseken aktív volt. Az elsô ESPON tu do -
mányos konferencia nyitóülésének egyik elôadója
a monitoring bizottság magyar képviselôje volt, és
az egyik szakmai elôadó is magyar kutató volt.

Aktív volt a magyar szereplés a kontaktpontok
transznacionális szemináriumain. Az ifjú kutatók
második szemináriumát Buda pesten a Váti Kht.
rendezte. 

Elôadással több magyar szervezet mûködött
közre a szemináriumokon.

A Z ES PO N 2 0 1 3  PRO G RA M

Az ESPON 2013 program operatív programját az
Európai Bizottság 2007. novemberben fogadta el.
Az új program fô vonalaiban követi az elôzôt. 
Új elemei az úgynevezett „célzott” projektek.

Olyan kutatások lesznek alapvetôen az ESPON
eredményekre és adatbázisra építve, amelyek – az
Eu ró pai Bizottság vagy a nemzeti vagy regionális
kormányzatok javaslatára – egy-egy európai te rü -
let egység vagy egy-egy témakör mélyebb elem -
zésére irányulnak.

Az új program elsô pályázati kiírásaira 2008 ele-
jén kerül sor. Az elsô pályázati kör kutatási témái:
◆ a klímaváltozás hatása a regionális és helyi gaz-

daságra,
◆ az új energiapolitika területi hatásai,
◆ demográfiai változások, migráció,
◆ városok és városi térségek szerepe az európai

ver senyképességben és kohézióban,
◆ a vidéki térségek típusai és fejlôdési lehetôségei,
◆ a fejlesztéspolitikák területi hatáselemzésének

me  todikája.
A program monitoring bizottságában való ma gyar
részvétel és a magyar kontaktpont kijelölésére a
szerzôdés aláírását követôen kerül sor.

Vajdovichné dr. Visy Erzsébet
szakértô
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Váti Kht.
− ÉNy-Európa, vidéki térségek, 
− ÉNy-Európa, nagyvárosok – 

kelet-közép-európai nézôpont
− Ifjú kutatók szemináriuma I.
− Ifjú kutatók szemináriuma II.
− Délkelet Európa, szomszédos országok

MTA Regionális Kutatások Központja
− Ifjú kutatók szemináriuma II.
− Délkelet-Európa, szomszédos országok
− Városok, hálózatok

Városkutatás Kft.
− Ifjú kutatók szemináriuma II.

Váti Kht.
– Városok mint a policentrikus fejlôdés 

csomópontjai
– Város – vidék viszonyok Európában
– Az EU bôvítés területi hatásai
– A demográfiai trendek területi hatásai

MTA Regionális Kutatások Központja
– Az elôcsatlakozási támogatás területi hatásai
– Az ESDP érvényesítése a tagországokban
– Területi forgatókönyvek az ESDP 

és az EU kohéziós politika viszonylatában
– Európa globális összefüggésben
– Kis- és középvárosok (elôkészítô tanulmány)

MTA Közgazdaságtudományi Intézet
– Az információs társadalom 

területi vonatkozásai
Szent István Egyetem Környezet- és 
Tájgazdálkodási Intézet

– A természeti örökséggel való gazdálkodás
területi vonatkozásai

Corvinus Egyetem Agrár-közgazdasági és 
Vidékfejlesztési Tanszék

– A közösségi agrárpolitika és 
vidékfejlesztési politika területi hatásai

Városkutatás Kft.
– A területi és város-politikák 

kormányzási vonatkozásai
– Társadalmi szempontok 

(elôkészítô tanulmány)
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A policentrikusság koncepciója már az 1930-as
években is megjelent, de a kilencvenes évek
második felétôl kezdve mind mélyebben szövi át az
európai és a nemzetállami gondolkodást. A területi
kohézió, a versenyképesség és a fenntartható fej -
lôdés szempontjait számos területpolitika e koncep-
ció mentén igyekszik érvényesíteni. Az európai te -
rü letpolitika kihívásaira az 1999-ben elfogadott Eu -
rópai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP) adott
választ, amely szintén célul tûzte ki, hogy az euró-
pai tér fejlôdésének a városok policentrikus hálóza-
tán kell alapulnia, a kiegyensúlyozott város-vidék
viszony megteremtésével, a hozzáférhetôség növe -
lé sével és az értékekkel való fenntartható gaz dál -
kodással. 

Ahogyan a policentrikusság gondolata közép-
pontba került, számos vita alakult ki a fogalom
értelmezését illetôen. A fogalom mind több helyen
jelenik meg, beépül a területi kutatásokba és poli-
tikákba, de más-más megközelítésben. Az ESPON
projektekben az ESDP alapjain kulcsfontosságú a
policentrikusság témaköre, számos projekt kifeje -
zetten erre épül. A következôkben bemutatjuk a
policentrikus városhálózattal kapcsolatos legfon -
tosabb megállapításokat.

A policentrikusság két, egymást kiegészítô szem-
pontból vizsgálható. Egyrészrôl beszélhetünk a
mor  fológiai értelemben vett policentrikusságról,
mely a városi központok térbeli egyenletes elosz -
lását jelenti, egyaránt figyelembe véve a városok
számát, azok hierarchiáját és eloszlását. Mind -
emellett a policentrikusság fogalma a településközi
kapcsolatokhoz is köthetô, amennyiben a városok
munkamegosztásán alapuló áramlások és együtt -
mûködések hálózatáról van szó.

A policentrikusság vizsgálatánál alapvetô fon tos -
ságú, hogy milyen területi léptékben tekintünk a
vá roshálózatra. Ha nagyobb léptékben, európai
vagy nemzeti szemszögbôl vizsgáljuk a kérdést,
inkább a morfológiai megközelítés érvényesül, a
különbözô hierarchiaszintek központjainak térbeli
eloszlása kerül fókuszba, így az ilyen szintû poli-
centrikus politikák leginkább a magterületeken
kívüli központok megerôsítésére törekszenek.
Hazánkban erre tett kísérletet az Országos Te rü let -
fejlesztési Koncepció, amely célul tûzte ki a regi o -
nális pólusok megerôsítését, hogy azok dina mi -
zálják a budapesti metropolisz-térségen kívüli
területeket. A regionális, illetve helyi léptékben
ugyanakkor kulcsfontosságú a policentrikusság

Egy koncepció – sok megközelítés?
A policentrikus városhálózat megjelenése 

az európai területi gondolkodásban

Polycentricity is a key issue in spatial planning since the 1930s and has been a central point in European as well as
national spatial planning recently. Though there is a clear understanding in accepting the value of polycentric 
spatial development, the interpretation has not been clarified through the continent. The ESPON studies approach
the question in detail, however the hypotheses and results can be diverse. Research of policentricity within the 
framework of ESPON opened several questions of interpretation and measuring and numerous attempts have been
made to clarify these issues. A clear understanding of the issue is crucial to set goals which can be measured and
revised. The goal of developing a polycentric network of cities and towns was set by the ESDP and several planning
documents since then. ESPON studies have substantially contributed to the understanding and monitoring of 
different aspects of the issue, providing information also for national policies. The Europe-wide understanding and
results are crucial for national policy makers, as EU real processes do not allow to think strictly within national 
borders anymore.
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ilyen megközelítése helyett a településközi viszo -
nyok felôli funkcionális megközelítés. Az ESPON
külön projektben igyekezett a kérdést a kis- és kö -
zépvárosok szintjérôl vizsgálni (ESPON 1.4.1. pro-
jekt), melyek a helyi-regionális szintû policentrikus -
ság szempontjából fontosak. Magyarországra alap -
vetôen jellemzô, hogy Budapesten kívül kis- és kö -
zépvárosok dominálják a teret, így elengedhetetlen
a funkcionális, hálózatos megközelítés. Regionális
szinten tehát akkor beszélhetünk policentrikusság -
ról, ha kettô vagy több város egymást kiegészítô
funkciókkal rendelkezik, és ezek hálózatos együtt -
mûködése teszi lehetôvé, hogy közösen, nagy vá -
rosként lépjenek be a globális versenybe. A két
meg közelítés abban az esetben kapcsolódik össze,
ha a regionális szintû együttmûködés a szorosan
együttmûködô kis- és középvárosok hálózatával
kri tikus tömeget teremtve hozzájárul a magterület
dominanciájának ellensúlyozásához. Fontos megje-
gyezni, hogy a regionális együttmûködés a globális
verseny kihívásaira adható megfelelô választ, nem
pedig a közszolgáltatások szervezésének hatékony
módját jelenti.

Európai szinten a policentrikusság modellje alkal -
mas a kiegyensúlyozott területi fejlôdés megte rem -
tésére, amelyben a London, Hamburg, München,
Milánó és Párizs által határolt ötszögben meg ha -
tározható európai magterület mellett más globális
integrációs zónák is fontos szerepet töltenek be a
kontinens versenyképes és fenntartható fejlô dé -
sében. Jelenleg az Európai Unió területének 14%-át,
népességének 32%-át és GDP-jének 43%-át kon -
cent ráló terület az egyetlen olyan, amely globális
integ rációs zónának tekinthetô Európában, ellen -
tét ben például az Egyesült Államokkal, ahol több
zóna teremti meg az ország verseny képességét.

A Z EURÓ PA I  V Á RO S HÁ LÓ ZAT 
MO RF O LÓ G IÁ JA ,  A  KÖ ZPO NTO K

REND S ZERE

Az ESPON kutatásokban az alapegység definiálása
különbözô. Az elsô projekt, amely kifejezetten a
policentrikus fejlôdés lehetôségeivel foglalkozik,
számos új fogalmat definiált, amelyeket korábban
nem határoztak meg ilyen összeurópai szinten, ami
mindenképpen nagy elôrelépés a korábbi kutatá-
sokhoz képest. Az 1.1.1. projekt az elemzés  

alap egységéül a funkcionális városi területet
(Functional Urban Area) tekinti, amely egy városi
központ és az azzal szoros gazdasági kapcsolatban
álló kör nye zetének együttese. Az alapkoncepciót
érvé nyes nek tartva, az 1.4.3. Tanulmány a városi
funk ciókról kritikával illette a funkcionális városi
területek (FUA) meghatározását, hiszen bár euró-
pai megközelítést igyekezett megcélozni a kutatás,
mégis számos nemzeti torzítás jellemezte a kiin-
dulási alapokat, így az eredmények is bizonyos
esetekben félrevezetôk lehetnek. Az ESPON 1.1.1.
projekt a funkcionális városi területek megha tá -
rozására az országos népesség függvényében kü -
lönbözô kritériumokat használt a városhálózat
építôköveinek meghatározásához. A 10 millió felet-
ti népességszámú országokban a legalább 15 ezer
fôs városok és legalább 50 ezer fôs vonzás kör -
zetük, míg az ennél kisebb országokban a 15 ezer
fôs központ mellett a vonzáskörzet kritériuma az
or szág népességének 0,5%-ában került meghatá ro -
zá sra. Kiindulásul így 1595, a városhálózatot jelentô
funkcionális városi területet határoztak meg, 
amelyek legalább 20 ezer fôs népességgel rendel -
keznek. 

A legnagyobb városi központ Párizs, London és
Madrid, 5 millió fôt meghaladó vonzáskörzettel. Ezt
kiegészíti 44 olyan város, ahol a vonzáskörzet
népessége meghaladja az egymilliót. Magyarország
a sûrû városhálózatával Ausztrián és Német or -
szágon keresztül kapcsolódik az európai magterü -
letek hez. Ezzel szemben az EU nyugati, északi és déli
határterületeinek csekély sûrûségû a város hálózata.

A városhálózat elemzéseit nagyban befolyásolják
az építôköveket meghatározó definíciók. Bár az
ESPON 1.1.1. projekt igyekezett objektív kritéri-
umokat meghatározni, sem a városi központok,
sem a vonzáskörzetek definiálása nem volt egy -
séges, nagyban torzították a létezô nemzeti
kategóriák. Más ESPON projektek, így az 1.4.1. Kis-
és középvárosok szerepe, illetve az 1.4.3. Városi
funkciók, felhívják a figyelmet a város- és vonzás -
kör zete meghatározás részleteinek fontosságára. 
A pro jektek összegzése alapján megállapítható,
hogy a városi területek három dimenzióban is
megragadhatók. 1. Adminisztratív értelemben,
ami jelentheti a települések népességkategóriák
szerinti, a kormányzati döntés által odaítélt városi
rang szerinti vagy történelmi hagyaték szerinti
megkülönböztetését. 2. Morfológiai értelemben,
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ami a beépített területek aránya vagy a népsûrûség
szerinti megkülönböztetést jelent. 3. Funkcionális
értelemben, amely a város és vonzáskörzete egysé -
get jelenti, de ezen belül is megkülönböztethe tô a
belsô és a külsô gyûrû, mely a gazdasági kap cso la -
tok intenzitásától függôen határolható le a városi
központ körül. A városhálózat társadalmi-gazdasá-
gi folyamatainak vizsgálatához egyértelmûen a
funkcionális megközelítés a legalkalmasabb, de a
funkcionális egységek meghatározásának össz -
hangban kell lennie a másik két dimenzió, külö -
nösen a morfológiai viszonyok alakulásával.

Az Európában azonosított közel 1600 funkcio -
nális városi területet a népesség, a közlekedés, az
ipar, a tudás és a döntéshozatali funkciók alapján
három csoportba sorolta az 1.1.1. projekt: 1. 76 vá -
ros növekvô metropolisz-térség (MEGA); 2. 219
transz nacionális/nemzeti FUA és 3. 1302 regio -
nális/helyi FUA került meghatározásra.    

Az európai és nemzeti szintû policentrikusság
szempontjából különös figyelmet kaptak a metro -
po lisz-térségek a kutatásban. Bár az ESPON 1.4.1.
kutatás fókuszában a kis- és középvárosok voltak,
ez a heterogén kör nem képezte egész Európára
kiterjedô részletes vizsgálat tárgyát. A 76 metropo-
lisz (MEGA) terület további rangsorolása négy fô
tényezô alapján történt: 1. tömeg (népesség és
GDP), 2. versenyképesség (egy fôre jutó GDP,
nagyvállalatok döntéshozatali központja), 3. elér -
he tôség (repülôtér forgalma, multimodális elérhe -
tôségi index), 4. tudásbázis (képzettségi szint, K+F
foglalkoztatottak száma). A négy tényezô alapján a
metropoliszok öt kategóriába sorolhatók:

Globális csomópont mindössze Párizs és London
térsége, amelyek a legnagyobb és legversenyképe-
sebb központok Európában, jelentôs globális sze -
rep körrel, a pentagon terület nyugati határán el -
helyez kedve.

A MEGA központok 1. kategóriájába azok a köz -
pontok tartoznak, amelyek többnyire nagyok és
magas versenyképességûek, jelentôs emberi tô -
kével rendelkeznek és jó az elérhetôségük. Számos
központ ezek közül a pentagon területen kívül
helyezkedik el, így lehetôséget rejtenek a pentagon
dominanciájának ellensúlyozására. Ide tartozik
München, Frankfurt, Madrid, Milánó, Róma,
Hamburg, Brüsszel, Koppenhága, Zürich, Amszter -
dam, Berlin, Barcelona, Stuttgart, Stockholm,
Düssel dorf, Bécs és Köln metropolisz-térsége.

A MEGA központok 2. kategóriája vagy minden
tényezô tekintetében enyhén, vagy két tényezôben
jelentôsen marad el az 1. kategóriába sorolt vá ro -
soktól. Leginkább méret, versenyképesség vagy
elérhetôség dolgában maradnak el ezek a közpon-
tok, míg az emberi erôforrásokkal hasonlóan sze -
repelnek, mint az eggyel magasabb kategóriába
tartozó versenytársaik. Ez a kategória Athén,
Dublin, Genf, Göteborg, Helsinki, Manchester, Oslo
és Torino városi térségét foglalja magába.

Magyarország egyetlen MEGA központját, Bu -
dapestet a 3. kategóriába sorolják. Ebben a csoport-
ban a mutatók általában három tényezôben marad-
nak el jelentôsen az eggyel magasabb csoport
értékeitôl. Az újonnan csatlakozott 12 ország közül
a Visegrádi Négyek fôvárosai, illetve a régi tagál-
lamok nem fôvárosi központjai (Portugália és a
nem EU tagállam Svájc kivételével) érik el ezt a
szintet. Prága, Varsó, Budapest, Pozsony, Bern,
Luxem burg, Lisszabon, Lyon, Antwerpen,
Rotterdam, Aarhus, Malmö, Marseille, Nizza,
Bréma, Toulouse, Lille, Bergen, Edinburgh,
Glasgow, Birmingham, Palma de Mallorca, Bologna,
Bilbao, Valencia, Nápoly tartozik ebbe a csoportba.

A kisebb, kevésbé versenyképes, periférikusabb
elhelyezkedésû és humán erôforrással kevésbé ellá-
tott metropolisz-térségek kerültek a MEGA köz -
pontok 4. kategórájába. Ezeknek a térségeknek a
jövôbeni pozíciója nagyban függ attól, hogy ho -
gyan képesek a gyengeségeiken túljutni. Ebben a
csoportban többnyire a Földközi-tenger tér sé -
gének, vagy az új tagállamoknak a városai vannak:
Bordeaux, Bukarest, Cork, Gdansk-Gdynia-Sopot,
Genova, Katowice, Krakkó, le Havre, Ljubljana,
Lodz, Porto, Poznan, Riga, Sevilla, Szófia,
Southamp ton-Eastleigh, Szczecin, Tallinn, Temes -
vár, Turku, Valletta, Vilnius és Wroclaw.

Magyarországon mindössze egyetlen város,
Budapest került a MEGA központok közé, még-
pedig a 3. kategóriába. Mind az európai policent -
rikusság, mind pedig a hazai versenyképesség
szempontjából fontos, hogy pozíciója erôsödjön, és
képes legyen a régi tagállamok fôvárosi régióihoz
hasonló pozíciót betölteni az európai térben.
Szûkebb térségünk policentrikussága szempont -
jából fontos ugyanakkor, hogy egyrészt a határon
túli MEGA központok: Bécs, Pozsony és bizonyos
mértékig Temesvár is meghatározóak lehetnek a
magyarországi térszerkezet alakításában, másrészt
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pedig a hierarchia alacsonyabb fokán lévô városok,
mindenekelôtt a transznacionális/nemzeti FUA
központok hálózata teremtheti meg a policentrikus
területi fejlôdés alapjait. Az Európában azonosított
219 transznacionális/nemzeti FUA között szerepel

Gyôr, Miskolc, Debrecen, Szeged és tagállami kor-
rekció alapján Pécs városa, melyek környezetükkel
és határon túli szomszédjaikkal közös hálózatba
szervezôdve alkalmasak lehetnek a magterületeket
ellensúlyozó policentrikus területi fejlôdésre.

1. ábra. Az európai metropolisz-területek (MEGA) típusai (ESPON 1.1.1. projekt)

Globális csomópont

MEGA 1. kategória

MEGA 2. kategória

MEGA 3. kategória

MEGA 4. kategória

Pentagon terület

Forrás: EUROSTAT, nemzeti statisztikai
hivatalok, nemzeti szakértôk

ESPON adatbázis
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A  PO LICENTRIKUS S Á G  MÉRTÉKE 
A Z EURÓ PA I  TÉRB EN

Az ESPON 1.1.1. kutatás három dimenzióban
közelített a policentrikusság meghatározásához,
így az eredmények tükrözik a méret, az elhelyez -
ke dés és a kapcsolatok által meghatározott viszo -
nyokat. A méret szerinti megközelítésben a vá -
rosok méretének eloszlása a meghatározó. Ha egy
nagy központ dominálja a teret, akkor a térség
monocentrikus. Az elhelyezkedés szempontja az
azonos méretû központok közötti távolság felôl
közelít: a policentrikus térszerkezet ebben az eset-
ben az, amelyikben a központok egyenletes elosz -
lásúak a térben. A kapcsolatok dimenziója a vá -
rosok közötti funkciómegosztás szerint értelmezi a
policentrikusságot: ha a városok között magas
fokú a munkamegosztás, akkor a központok

közötti kölcsönhatások nagy volumenûek. A kap -
cso latok szerinti megközelítés megragadása mód-
szertanilag igen nehézkes, a településközi interakci -
óra vonatkozó adatok kevéssé elérhetôek, így al -
ter natív módszerként a települések között lehet-
séges kapcsolatok mérhetôek, az elérhetôség mu -
tatóján keresztül.

Az európai térrôl megállapítható, hogy az egy ér -
telmûen policentrikus, azonban a központok elosz -
lása térben nem egyenletes, ezért szükséges a poli-
centrikusság vizsgálata kisebb területegységekben
is. Az ESPON 1.1.1. projekt jelentôs eredményei
között szerepel, hogy bár európai megközelítésbôl
tekint a policentrikusságra, kutatási eredményei
sokszor nemzeti megközelítésûek, így információt
hordoz a nemzeti politikák számára is. Az 1. táblázat
a nemzeti városhálózatok policentrikusságának
indexét tartalmazza. 

Ország FUA-k száma Méret-index Elhelyezkedési index Kapcsolati index Polcentikussági index

Norvégia 36 75,1 22,3 52,7 44,4
Litvánia 8 76,5 83,5 18,5 48,9
Finnország 35 73,9 32,1 50,6 49,1
Spanyolország 105 81,6 30,7 62,3 53,6
Észtország 10 64,7 94,8 26,4 54,3
Magyarország 77 61,6 57,7 50,4 56,1
Lettország 8 35,5 97,0 52,4 56,3
Ausztria 24 63,3 39,3 77,1 57,4
Portugália 44 49,0 55,8 73,3 58,3
Svédország 47 80,4 37,3 69,0 58,9
Görögország 45 36,6 95,9 73,6 63,4
Csehország 25 79,2 51,7 63,5 63,6
Szlovákia 27 83,5 77,0 41,6 64,2
Olaszország 253 87,5 52,0 65,0 66,3
Románia 59 78,3 80,9 46,6 66,3
Svájc 48 82,9 57,9 62,3 66,6
Egyesült Királyság 146 77,3 55,5 70,6 66,8
Franciaország 211 66,4 77,3 60,9 67,6
Bulgária 31 77,1 80,2 52,6 68,5
Belgium 21 86,6 60,5 67,1 70,3
Németország 186 86,4 56,1 75,2 71,2
Hollandia 39 86,0 60,2 73,8 72,2
Dánia 35 71,6 90,9 59,3 72,5
Írország 7 63,1 100,0 70,6 76,1
Szlovénia 6 76,0 91,6 72,0 79,1
Ciprus 4 75,7 100,0 89,1 87,3
Lengyelország 48 84,1 83,1 58,7 74,0
ESPON térség 1588 88,5 35,0 57,9 56,2

1. táblázat. A nemzeti városhálózatok policentrikusságának indexe (ESPON 1.1.1. projekt)
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Az eredmények jól mutatják, hogy a leginkább
monocentrikusak az északi országok, valamint
Spanyolország, míg a legpolicentrikusabbak egy -
részt olyan kis országok, mint Ciprus vagy Szlo -
vénia, másrészt a nagyméretû országok közül

Lengyelország, Németország, Franciaország.
Magyar ország a vizsgálat alapján a térségek mono  -
cent rikus negyedébe tartozik, Budapest egy -
értelmû dominanciája miatt.  A mérés módszer-
tanát az ESPON kutatói kö zös ségen belül számos

2. ábra. Országok és makrorégiók morfológiai policentrikussága (ESPON .4.3.1. projekt)
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kritika érte, különösen az el helyez kedési és kapcso-
lati indexek nehéz mérése és az elérhetô indiká-
torok torzító hatása miatt. Az 1.4.3. Tanulmány a
városi funkciókról kísérletet tesz a policentrikusság
mérésének finomítására és tisztán morfológiai
szempontból vizsgálva, az eredeti módszertant
módosítva, nem pusztán országos szinten, hanem a
nagyobb országokat megkö ze lítôleg 10 millió
népességszámú makrorégiókra bontva vizsgálja a
területegységek policentrikus ságát.

Ha ezt a léptéket vizsgáljuk, látható, hogy ha -
zánk kevésbé monocentrikus a többi európai tér -
ség hez képest. A leginkább monocentrikus tér -
ségek a nagy országok fôváros körüli régiói,
valamint Lettország, Észtország, Görögország és
Íror szág, míg a leginkább policentrikus térségek a
nagy országok egyes részterületei.

Az eredmények, azok különbözôségei egyértel -
mûen mutatják, hogy a policentrikusság igen
relatív fogalom és megfelelô értelmezés híján a
különbözô megközelítési módok eltérô eredmé -
nyeket hoznak. A 2. ábrán is látszik, hogy az orszá-
gokon belül a Magyarország méretû makrorégiók
jelentôs különbségeket mutatnak, melyeket elfed a
nemzeti megközelítés. Ugyanakkor a fenti ered-
mények sem hasonlíthatók össze egyértelmûen,
hiszen továbbra is ugyanakkora egység a kétmil-
liós népességû Szlovénia és a tízmilliós Magyar -
ország. Az európai integráció elôrehaladtával a
nemzeti határok ilyen mértékû figyelembe vétele
jelentôsen torzíthatja az eredményeket, ezért cél -
sze rû a városhálózati vizsgálatokban nagyobb teret
adni a határon átnyúló megközelítésnek, ami ép -
pen Magyarország besorolásában hozhat változást,
amennyiben Budapest metropolisz-térség domi-
nanciájának ellensúlyozása nem csak az ország ha -
tá rokon belül kijelölt pólusok révén, hanem azok
határon túli szomszédjaival (Pozsony, Kassa, Nagy -
várad, Temesvár) kiegészülve valósulhat meg.

A  REG IO NÁ LIS  
PO LICENTRIKUS  HÁ LÓ ZATO K

F EJLŐD ÉS I  LEHETŐS ÉG EI

A városok kapcsolatán alapuló funkcionális poli -
cent rikusság ex post vizsgálata adatok hiányában
nehézkes. Az ESPON 1.1.1. projekt vizsgálatai azzal
a feltételezéssel éltek, hogy regionális hálózatok

abban az esetben jöhetnek létre, ha a városok spe -
cia lizálódnak és a különbözô szolgáltatások meg -
határozott idôn belül elérhetôek a szomszédos
városokban is. A városok közelsége ugyan nem
elégséges feltétel, de lehetôséget adhat arra, hogy
integrált hálózatba szervezôdve a kis- és közép vá -
rosok is jelentôsen hozzájáruljanak a kie gyen -
súlyozott területi fejlôdéshez.

A lehetséges együttmûködési területek megha tá -
rozását a FUA központból közúton 45 percen belül
elérhetô települések körének definiálásával indítot-
ta a kutatás, amelyeket lehetséges városi stratégiai
horizontnak (Potential Urban Strategic Horizon)
tekint. Európa számos országát majdnem teljesen
lefedik a PUSH területek. Nálunk is magas a PUSH
területek aránya. Meg kell jegyezni, hogy ahogyan
az 1.4.3. Tanulmány a városi funkciókról is rámutat,
a FUA központok körének meghatározása nem
volt egységes, így az abból származtatott ered-
mények, különösen a PUSH meghatározás is szá-
mos torzítással mutatja az európai viszonyokat.
Példaként Magyarország és Csehország említhetô,
hiszen hasonló népességszámmal rendelkeznek, és
annak ellenére, hogy különbözô a településrend -
sze rük, az mégsem indokolhatja, hogy Csehország
mindössze 25 funkcionális városi térséggel rendel -
kezzen, míg hazánkban 77 ilyen térséget azonosí-
tott a projekt. (Az 1.4.3. Tanulmány a városi
funkciókról rávilágít, hogy az elemzés Csehor szág -
ban a funkcionális egységek helyett az admi nisztra -
tív területi egységeket vette alapul, ami je lentôsen
torzítja az eredményeket.) Mindezek függ vé -
nyében, míg hazánk szinte teljesen lefedett PUSH
területekkel, Csehországban jelentôs te rü letek
lefedetlenek.

A városok lehetséges hálózatára vonatkozó becs -
léshez a következô lépésben olyan térségeket ha tá -
roztak meg, amelyek több város 45 perces elér he -
tôségi vonzáskörzetéhez is tartoznak, így a he -
lyi/regionális funkcionális policentrikusság lehe tô -
sé gét hordozzák magukban. Azokat a területeket,
ahol legalább a PUSH területek egyharmada átfe -
désben van egymással, potenciális integrációs tér -
ség gé (Potential Integration Area) integrálták a
kutatók. Ezek azok a területek, amelyeknek a váro-
sai képesek lehetnek olyan integrált regionális há -
lózatba szervezôdni, amely kellô kritikus tömeget
érhet el a metropolisz-térségekkel folytatott ver -
senyben való helytállásra.



FALU VÁROS RÉGIÓ 2007 /422

Magyarország már a kutatás során rendelkezésre
álló adatok alapján is a nagyfokú regionális poli -
cent rikusság lehetôségét mutatta. Ez elsôsorban a
nagy sûrûségûnek mondható városhálózatnak
köszönhetô. A kutatás során használt adatok azon-
ban mai szemmel hazánkra nézve elavultak. Miu -
tán az együttmûködések lehetôségét a központok

sûrûsége és az elérhetôségi viszonyok alakítják, a
nálunk gyors ütemben zajló autópálya-építés meg -
vál toztatja a policentrikus térszerkezet kialakulásá-
nak lehetôségeit.

Az PUSH és PIA területek meghatározásának
nagy elônye volt a kutatás során, hogy az elér he tô -
ségi viszonyok alapján becsült lehetséges vonzás -

3. ábra. Az európai PUSH területek és a regionális hálózatok létrejöttének lehetôségét jelentô átfedéseik (ESPON 1.1.1)
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körzeteket és integrált városhálózatokat a hatá ro -
kon átnyúlva határozták meg, így ez ráirányítja a
figyelmet az EU integrációval fel-, illetve újjáéledô
határ menti vonzáskörzetekre is. A magyarországi
PUSH területek közül a kutatások harmincat minô -
sítettek határon átnyúlónak, ami kiegészülve a ha -
táron túli területek városainak Magyarországra
ható vonzáskörzeteivel, mindenképp felhívja a
figyelmet arra, hogy a magyarországi városhálóza-
tot alakító tényezôk között hangsúlyosan jelennek
meg a határon átnyúló kapcsolatok.

A  PO LICENTRIKUS S Á G  
ÉS  V ÉLT ELŐNY EI

Az ESPON policentrikus városhálózattal foglalkozó
kutatásai vizsgálják a policentrikusság és a straté-
giai célkitûzések közötti összefüggést. A policent -
rikusság elônye három fô dimenzióban kereshetô:
a gazdasági hatékonyság növekedésében, a területi
egyenlôség megteremtésében, illetve a fenntart ha -
tóbb területi fejlôdésben. A kérdést több kutatás
igyekezett megválaszolni, eltérô eredményekkel.

A versenyképesség és a policentrikusság között
gyenge kapcsolat van és a mérési módszertôl füg-
gôen az eltérô irányú is lehet. Bár az ESPON 1.1.1.
kutatás eredményei szerint a policentrikusabb
térszerkezet magasabb hatékonysággal jár együtt,
mégpedig a régi EU tagállamok között nagyobb
mér tékû összefüggéssel, az 1.4.3. a kapcsolat gyen -
gesége mellett éppen az ellenkezôre hívja fel a
figyelmet, mely szerint a monocentrikusabb tér -
szer kezet az agglomerációs elônyök révén némileg
hatékonyabb mûködést tesz lehetôvé.

A területi kohézió kérdésében az eredmények
hasonlóan ellentmondásosak. A policentrikus tér -
szer kezet és a területi egyenlôség között – kü lö -
nösen az újonnan csatlakozott tagállamok esetében
– a vizs gálatok nem mutattak ki összefüggést. 
A régi tagállamok között ugyanakkor a policent -
rikusabb térszerkezetûek nagyobb területi egyen-
lôtlenséget mutatnak.

A fenntarthatóság mérése önmagában is ne héz -
kes, így a szintén nehezen mérhetô policentri -
kussággal összevetve, nem áll rendelkezésre meg-
bízható empirikus információ. Bár az ESPON 1.1.1.
kutatás kísérletet tesz a két jelenség közötti össze-
függések feltárására, már az 1.4.3. Tanulmány a

városi funkciókról is felhívja a figyelmet arra, hogy
bizonyíték hiányában kevéssé tûnik egyér tel mû -
nek, hogy miért lenne egy koncentráltabb rendszer
kevésbé fenntartható, mint egy szórt térszerkezet.

Az elérhetô információ tehát nem bizonyult ele-
gendônek ahhoz, hogy azt a feltételezést igazolja,
miszerint a policentrikusság egyszerre járul hozzá a
versenyképesség, a kohézió és a fenntarthatóság
céljainak eléréséhez. Ez természetesen nem jelenti
azt, hogy a monocentrikusabb szerkezet kedve -
zôbb lehetôségeket teremtene e célok eléré sé ben,
pusztán az eddigi kutatások nem tudták igazolni a
vélt kapcsolat meglétét.

Ö S S ZEG ZÉS

A policentrikusság koncepciója újra és újra vissza-
térô téma a területi gondolkodásban. Az európai
területi célkitûzések kulcsfontosságúnak tekintik a
policentrikus városhálózat megteremtését, azon-
ban a célkitûzés érvényesülésének mérése igen
nehézkes. Ugyan ESPON kutatások is kitérnek
arra, hogy a policentrikusság nem értelmezhetô
célként, sokkal inkább a versenyképesség, kohézió
és környezeti fenntarthatóság megteremtésének
egyik módja lehet, mindenképp az európai területi
gondolkodás középpontjában áll. A policent ri -
kusság felmérése egyelôre számos kérdést vet fel.
Tisztázatlan egyrészt a morfológiai és a funkcio -
nális megközelítés viszonya. A morfológiai meg -
közelítés során nem egységes az alapegységek, a
város, illetve a vonzáskörzet meghatározása, mely
tisztázatlanság nagyban csökkenti az eredmények
összehasonlíthatóságát. A kutatások jelenleg még
számos nemzeti megkülönböztetést tesznek a de -
finíciókban. Az elemzések jelentôs része megáll az
országhatároknál, annak ellenére, hogy az európai
integráció elôrehaladtával a reálfolyamatok a hatá -
rokon átnyúlnak, és nem indokolt, hogy az ország -
határok által meghatározott területegységeket ve -
gyük az elemzés alapjául, mivel ezek jelentôs hete -
rogenitást mutatnak. A policentrikusság méré sé nél
alapvetô fontosságú a lépték megválasztása, kü -
lönösen abban az esetben, ha a területpolitikai cél -
ki tûzések érvényesülését különbözô léptékben,
eltérô megközelítésben vizsgáljuk. Budapest
metropolisz-térsége kevésbé domináns, ha „ellen-
pólusait” nem a határokon belül, hanem azokon túl
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szemléljük és Bécs, Pozsony, Kassa, Kolozsvár,
Nagyvárad, Temesvár erôterében keressük szerep-
körét.

A policentrikusság fogalmának használata min-
dennapossá vált, de az a tisztázatlan kérdések
egységes értelmezése nélkül nem csak a policentri -
kusság mértékének megragadását nehezíti meg,
hanem a területpolitikai célkitûzések is üressé vál-
hatnak. A fogalom értelmezését európai szinten
kell szorgalmazni, hiszen a városhálózat fejlôdése
ma már nem értelmezhetô országhatárokon belül.
Ha a felvetett kérdéseket nem sikerül tisztázni, az
ESPON kutatásokban is említett legkritikusabb
nézetek szerint fennáll annak a veszélye, hogy a
policentrikusság fogalma olyan politikai szlogenné
válik, melyet mindenki hangoztathat és tetszés
szerint értelmezhet. Ez nem csak a kutatói kö rö kön
belüli konfliktusokat erôsítheti fel, hanem stabil
fogalmi alapok hiányában téves szakpolitikai célki -
tûzéseket és azok érvényesülésének téves ér té ke -
lését eredményezheti.

Az ESPON kutatások közül több is foglalkozik a
policentrikusság kérdésével, ami segíti a fogalmi
tisztázást. A program kezdetekor még alig ismert
fogalmak az újabb és újabb kutatások során egyre

konkrétabb tartalommal töltôdnek fel, így a terü -
let politikával foglalkozó szakemberek és döntés -
hozók a kritikusok által felvázolt veszélyek elke -
rüléséhez remélhetôleg nagyban támaszkodhatnak
az ESPON eredményekre, amennyiben azok ponto -
sítják a szakpolitikákban megjelenô gondolatokat
és mérhetôvé teszik a policentrikusságra tett célki -
tûzések érvényesülését.

Radvánszki Ádám
tervezô-elemzô, 

Váti Kht. Területpolitikai és
Információszolgáltatási Igazgatóság,

Budapest
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Az ESPON kutatási program több tematikus pro -
jektje foglalkozott a vidékfejlesztés kérdéseivel.
Területfejlesztési vetülete miatt elsôsorban a „Város-
vidék kapcsolatok Európában” címû ES PON 1.1.2.
projekt emelhetô ki, amely a vidéki tér sé  geket a
városokkal együtt vizsgálta. Fô kérdései a város-
vidék kapcsolatok, a városi és vidéki tér sé gek tipolo -
gizálása volt, de részletesen vizsgált spe ciá lis kér -
déseket is, mint amilyen a terület- és földhasználat, a
tájtervezés és a területi tervezés. A „Kö zös agrárpoli-
tika (KAP) és a vidékfejlesztési politika területi hatá-
sai” címû ESPON 2.1.3. kutatási pro jekt az EU agrár-
és vidékfejlesztési politikájának (támogatások, KAP
reform) területi összefüggéseit elemzi. Ehhez kap -
cso  lódik az ESPON 2.1.5. kutatás, amely az EU ha -
lászati politikájának területi hatásait vizsgálta. Ezek
mellett a területhasználat révén meg em líthetô még a
„Trendek és hatások az EU környe zet védelmi politi -
kájában” címû ESPON 2.4.1. projekt.

MEG HATÁ RO ZÁ S O K,  F Ô  KÉRD ÉS EK

Az ESPON kutatási program 1.1.2. számú tematikus
projektje a város-vidék kapcsolatokat elemezte
európai dimenzióban. Legfontosabb kiemelése,

hogy az egyértelmû különbségtétel városi és vidé-
ki között ma alig lehetséges, az iparosodás, az in  -
gat   lanpiac átrendezôdése, a kommunikációs és in -
fo r mációs technológiák elmossák a határokat. Ezt a
folyamatot jelzi a „rurbanizáció” fogalma, amely a
városi funkciók vidéki térségekbe történô kiter-
jeszkedését, ezzel a tradicionális városi központok
bi zonyos szerepvesztését és a vidéki élet urbani -
zálódását jelenti. A városhoz és a vidékhez kapcso -
ló dó hagyományos fogalmak, például, hogy a vá -
rosi környezet jobban elôsegíti a kreativitást, a vi -
dék pedig a stabilabb társadalmi kapcsolatokat,
mára megkérdôjelezôdtek. A kutatás legfontosabb
kérdése ezért a városi és vidéki térségek leha tá -
rolása, sajátosságaik, kapcsolódási pontjaik fel -
tárása volt. 

A vidékre vonatkozóan négy fô megközelítés
ala kult ki. Az elsôben a vidéki térségeket a várostól
megkülönböztetô sajátosságaik alapján különítet-
ték el, például kis települések, szabad területek
vagy bizonyos viselkedési jellegzetességek. A köz -
gazdasági indíttatású második megközelítés a
vidékiség fogalma helyett a vidéki térségekben
zajló változásokat a nemzetközi és nemzeti gaz-
daságból eredeztette, tehát nem területi alapon ha -
tározta meg. Felmerült, hogy a vidéki terek önálló

A vidéki térségek a programban
Az 1.1.2. projekt: város-vidék kapcsolatok

The ESPON 1.1.2. research project has analysed urban-rural relations in a European dimension. The main problem
is that it is not easy to make a distinction between urban and rural areas in Europe. There is no longer a clear 
difference, and the mental map is blurred as well. As an overall concept for understanding the changing urban-rural
relations the research uses the term „urbanisation”. On the other hand there are four principle approaches that can
be identified for rurality, but it seems better to integrate „rurality” and „urbanity” into the concept of urban-rural
relations. These structural and functional relations are in perpetual reshaping, and the tendency is increasing 
spatial interconnectedness between them. This process can be beneficial for urban regions and probably for the whole
countryside. Urban sprawl means danger for the surrounding countryside because of increasing pressure for rural
environment, and thus it can also be problematic in respect of sustainability. Infrastructure development in itself is
not a real solution for the less accessible rural areas. A new and harmonised urban-rural typology was elaborated in
the ESPON 1.1.2. project, which can be useful in spatial researches and policies. In the end of the study researchers
summarized policy recommendations for urban-rural policies in EU, national and regional levels.
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lokalitást képviselnek-e, vagy leminôsíthetô-e a
vidék pusztán elemzési kategóriává. Ezzel kapcso -
lódtak a globalizációról, a globális-lokális viszony la -
tokról folytatott vitákhoz. A harmadik megkö ze lítés
szerint magában álló vidéki tér nem definiálható,
ehelyett a különbözô társadalmi terek át fedése
jellemzô ugyanazon a földrajzi helyen. A vi dé kiség
tehát társadalmi konstrukció. A negyedik meg kö -
zelítés jellemzôen posztmodern jelleggel a vi déki
térre mint komplexitásra tekint, amelyben azon ban
egyre inkább elválik a mindennapi élet föld   rajzi tere
és a vidék mint társadalmi konstrukció.

A fejlett piacgazdaságokban a vidéki területek
hagyományos termelô gazdasági funkciója helyett
a városi és vidéki térségek közötti kölcsönös kap -
cso latok kerülnek elôtérbe. Ebben a termelés utáni
(posztproduktív) állapotban a vidéki területek
adottságaik alapján többféle fejlesztési lehetôség
befogadására alkalmasak. A kutatók a minôségi
élelmiszertermelést, a szép fekvésû területeket, a
környezeti minôséget (lakókörnyezet, táj) emelik
ki, és fontos szempont az úgynevezett vidéki
„idill”. A város-vidék politika nézôpontjából az a
kérdés, hogy a különbözô város-vidék kapcsolatok
és az erre irányuló politikák mennyiben függnek
össze a vidéki térségek sikerességével. Utóbbiban
kulcsszerepet kapnak a helyi közösség mobilizálása
és a partnerség különbözô formái.

A város és vidék kapcsolatrendszert számos EU
szakpolitika érinti. Elsôdlegesen a mezôgazdasági és
vidékfejlesztési, valamint a regionális politika emel-
hetô ki, de a közlekedési és a környezetvédelmi po -
li tika szerepe is jelentôs. A vidéki térségekre vo nat -
ko zóan jellemzôen a gazdasági szer ke zet vál tás a

cél. A várospolitikára vonatkozó Közösségi kom -
petencia hiányában, illetve a KAP vidékfej lesz tési
aspektusainak gyengesége folytán az ESPON
kutatók szerint nem reális egy uniós város-vidék
politika léte. Érdemes tehát az EU szektorális politi -
kák területi „érzékenységének” növelése, és a vá -
ros-vidék kapcsolatok ennek keretében történô
kezelése. Indokolt lehet az EU politikák költség -
vetésének ilyen irányú megváltoztatása, más véle -
mények szerint azonban a Közösségi Kezde mé -
nyezések révén nagyobb város-vidék érzékeny sé -
get lehet elérni. Az Interreg alapot ad a város-vidék
partnerségre vonatkozó ESDP célok támogatására.
Ennek keretében számos régió és helyi közösség
foglalkozott a város-vidék szempontokkal. 

V Á RO S -V ID ÉK KA PCS O LATO K

A város-vidék kapcsolatok fogalompár azt fel té -
telezi, hogy kell lennie „városinak” és „vidékinek”.
A városi és vidéki azonban mégsem önállóan létezô
dolgok, természetük és karakterük lényegében
attól függ, hogyan definiáljuk ôket. Többféle
meghatározás lehetséges ugyanis. Az ESPON-ban a
kutatók strukturális és funkcionális kapcsolatokat
különítettek el, és ebben a viszonylatban értel mez -
ték a vidékit és a városit. A strukturális tulajdonsá-
gok közé azokat a jellegzetességeket sorolták,
amelyek hosszú idôn át stabilak és a legtöbb eset-
ben több évszázad emberi tevékenységének ered-
ményei. Ilyen a területhasználat, a településszer -
kezet, a népesség eloszlása. A funkcionális tulajdon-
ságok közé a termelés, a fogyasztás és a kommu-

Vizsgált kérdések az ESPON 1.1.2. kutatásban
1. Területiség Európában. A vidéki térségek meghatározása, szerkezetváltás a vidéki térségek-

ben, város és vidék kapcsolatok. Lehetséges és ésszerû-e különbséget tenni városi és vidéki
térségek között Európában?

2. Város-vidék tipológia. A városi és vidéki térségek sajátosságai. Nemzeti definíciók, a város-
vidék kapcsolatok faktorai. Urbanizáció, városrendszerek. Mit jelent az, hogy „vidéki”?

3. A város-vidék kapcsolatokat érintô politikák és kezdeményezések Európában.
4. Városi és vidéki térségek társadalmi-gazdasági diverzifikációja, összefüggésük, kapcsolat -

rendszerük. Funkcionális kapcsolatok és együttmûködések.
5. Területhasználat: fejlesztés és jövedelmezôség. Területfejlesztés és tájrendezés. A földspe ku -

láció hatásai: városburjánzás és korlátozása. Lehetséges, hogy inkább védeni kellene a
„városi” és „vidéki” sajátosságokat?

6. Szakpolitikai javaslatok.
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nikáció különbözô formái sorolhatók, amelyek a fi -
zikai környezet tényleges használatához kapcso -
lódnak. A város-vidék strukturális kapcsolatokat a
fi zikai környezet valósága, alakítása, a funkcionális
kap csolatokat a fizikai környezet használata ha tá -
rozza meg. Az egyes helyek funkcióinak válto zása a
termelés és a fogyasztás mintázatainak változását
követi. Ebbôl a nézôpontból minden város-vidék
kapcsolat állandó átalakulási folyamatnak a része. 
A szer kezeti kapcsolatok a stabilitás fokával jelle-
mezhetôk. Ezzel szemben a funkcionális kapcsola-
tok változhatnak, a sokszínû fizikai adottságokhoz
alkalmazkodva. Bennük két világos szakasz különít -
hetô el. Az elsô arra az idôre volt jellemzô, amikor az
európai társadalom döntôen vidéki volt, a város-
vidék kapcsolatokat pedig a mezôgazdasági ter-
mékek, illetve a városi kereskedelmi áruk cseréje ha -
tá rozta meg. A második szakaszban, az ipari forra -
da lom után a város-vidék kapcsolatnak ez az egyen-
súlya felborult, a vidéki térségek növekvô függésbe
kerültek a városok gazdaságától. A város-vidék
kapcsolatok egyre komplexebbé válnak, en nek
következtében lassan körvonalazódik egy harmadik
szakasz. Ebben az egyszerû cserekapcsolatot felvált-
ja a kölcsönös egymásrautaltság, amely a komplexi -
tással és az emberek, a tôke, az áruk, az in formáció
és a technológia városi és vidéki terek közötti,
látható és láthatatlan áramlataival jellemezhetô.

A kutatási eredmények alapján a kutatók úgy
találták, hogy az urbanizáció fogalma alkalmas a vá -
ros-vidék kapcsolat egészének leírására. Kimu tat -
ható ugyanis a demográfiában, a gazdasági szer -
kezetváltásban és az emberek életmódjában, gon-
dolatrendszerében is. Ez azonban nem a városi
szem pont kizárólagosságát jelenti, hanem egy
olyan felfogást, amelyben a vidék egyenrangú
tényezô a várossal, bár a folyamatot magát a városi
hatás határozza meg. A város helyett városrend -
szer rôl érdemes beszélni, amely azonban európai
szinten nem egységes, hanem a nemzeti vagy
regionális sajátosságoknak megfelelôen többféle
alrendszerbôl áll. A városi rendszer változik, azaz
különbözô fejlôdési fázisokon megy keresztül. 
A kez deti polarizációs fázist a nagyvárosok nö ve -
kedése jellemzi, amelyet a középvárosok, majd a
kis városok növekedése követ. A másik rendszer-
ben urbanizáció, szuburbanizáció, diszurbanizáció
és reurbanizáció váltja egymást. Emellett a fejlôdést
a történelmi elôzmények is befolyásolják, hiszen

Európa 20. századi történelmében a városok gyak -
ran kerültek új politikai, akár kulturális kör nye -
zetbe. A városrendszer mai folyamata a gazdasági
tevékenységek nagyvárosokba történô koncentrá-
ciója, amely a bevándorlásból, a növekvô nem zet -
közi mobilitásból (emberek, áru, tôke) is adódik, és
amelyet szuburbanizáció kísér. A viszonylag sok
kis- és középváros ugyanakkor lehetôvé tenné a
po licentrikus városhálózat kialakulását, elvben ez
az EU regionális és kohéziós politikájának egyik
törekvése.

Az egyes tagállamokban a város-vidék kapcsola-
tok kezelésének nincs egységes gyakorlata, számos
lehetôség és korlát van ebben a vonatkozásban. 
A nem zeti szintû politikákban a város-vidék kap -
cso  latokat a területi kohézió céljához igazítják,
amelyet országos vagy regionális szinten kezelnek.
Ez magában foglalhat város-vidék jellegû intéz ke -
déseket, célokat is, és egyaránt irányulhat a struk -
tu rális és a funkcionális város-vidék kapcsolatokra.

A funkcionális város-vidék kapcsolatok a társadalmi-
gazdasági diverzifikáció folyamatához és a vidéki,
illetve városi térségekben lévô különbözô funkciók
egymás közötti rendszeréhez csatlakoznak. Ide tar-
toznak a szolgáltatások biztosítása, az emberek
ingázása, az oktatáshoz és a tudáshoz való hoz-
záférés, a termelési funkciók. A kutatásban ezek
viszonyát esettanulmányok révén vizsgálták. Az
egyik kirajzolódó kapcsolatrendszer a globális-helyi
és a város-vidék kapcsolatok közötti összefüggés.
A globális szereplôk hatása érzôdik például a 
nagyobb városok életképességében, a nemzet kö zi
turizmus pedig szerepet játszik a vidéki térségek
szerkezetátalakításában. Európa legtöbb régió já -
ban az a tendencia érvényesül, hogy nô a funkcio ná -
lis városi térségek, a városi vonzáskörzetek mérete,
aminek az oka azonban nemcsak az infrastruktúra
kiépülése és az elérhetôség javulása, ha nem a kom-
munikációs technológia fejlôdése is. A vá rosok gaz-
daságának diverzifikációja és a munkaerô-piaci
körzetek szétterülése növeli a mun kaerôpiac rugal-
masságát a szélesebb városi agglomerációban, ami
jobb életfeltételeket teremt a szomszédos, elér -
hetôvé váló vidéki térségekben. 

A nagyvárosok és térségük közötti kapcsolat -
rendszerben egyre inkább érvényesül a kölcsö nösség.
Mind nehezebb a városi és vidéki funkciók szét vá -
lasztása. Ez egyrészt a sokszí nû sé get jelenti, de a vá -
rosi központokban a növekvô specializációt is.
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A városi térségek fejlô dési pályája a középvárosok
egyre kedvezôbb helyzetét mutatja a nagyvá -
rosokéval szemben. 

A városi és vidéki funkciók diverzifikálódása és
össze mosódása a lakosság többsége számára való -
szí nûleg a munkalehetôségek miatt kedvezô.
Azokban a térségekben, ahol elérhetôséget javító
beruházások történtek, a közlekedési folyosók
mentén jellemzôen ipar, gazdaság, szolgáltatások
te lepültek, a kapcsolódó térségekben lakók szá -
mára is munkalehetôséget biztosítva.

A gazdasági szerkezetváltásban növekvô a sza -
badidô szerepe. Ez összefügg a környezeti minô -
séggel: a magas környezeti minôség nemcsak a helyi
lakosság, hanem a vállalkozások számára is fontos.
Megfigyelhetô, hogy a vállalkozások in kább a városi
agglomeráció külsô övezeteibe te lepülnek, semmint
a távolabb fekvô vidéki tér ségekbe. Ezért döntô az
infrastrukturális beruházások szerepe.

Az erôsödô város-vidék kapcsolatrendszer gaz-
dasági haszna a városi térségek számára nyilván-
való, de e folyamat társadalmi és gazdasági fenn -
tart hatósága korántsem magától értetôdô. A tö -
meg közlekedési útvonalak fejlesztése nem tart
lépést az autópálya-beruházásokkal, ami növeli az
autóhasználatot, ez pedig egyértelmûen a fenn -
tarthatóság ellen hat. 

A nehezen elérhetô vidéki térségek számára ne -
hézséget okoz a gazdasági diverzifikáció, miköz ben
egyre csökken a mezôgazdaság mint jövede lem -
forrás szerepe. A kisvárosok és a körülöttük fekvô
vidéki térségek lehetôségei életképességük meg-
tartására összefügg a népsûrûséggel és a szolgáltató
szektorral. Sikeres megoldás, ha a vidéki térségek a
városi lakosok fogyasztásához kapcso lódnak.

Az erôsödô város-vidék kapcsolatok elônyeit
elsô sorban a városi központokhoz közel fekvô, jó
elérhetôséggel rendelkezô térségek tudják ki hasz -
nálni. A képzett, jómódú betelepülôk az ilyen
térségeket választják, a magas adóbevételek révén
pedig lehetôvé válik a közszolgáltatások meg-
tartása, sôt a betelepülô emberek vásárlóereje ked-
vez a vállalkozói szolgáltatásoknak is. Mindez
azonban növeli az egyenlôtlenségeket, ugyanis a
sze gényebbek kevésbé érvényesülnek a városi
munkaerôpiacon, vagy nem jutnak munkához a
rosszabb tömegközlekedés következtében, ez pe -
dig nem kedvez a szolgáltató szektornak. 

A turizmus kulcsszerepet játszhat a vidéki térsé -

gek életképességnek megôrzésében. Ez azonban
azt a veszélyt hordozza, hogy a városi lakosok idô -
leges megjelenésével és azzal, hogy a szolgáltatá-
sok fejlôdését e külsô szereplôk szükségletei ha -
tározzák meg, eltûnik a vidékiség. Ugyanez ér vé -
nyesül a városkörnyéki területeken a városok ter-
jeszkedése miatt. Mindez éppen a vidékiséghez
kap csolt környezeti minôséget veszélyezteti, ami
tehát erôs városi nyomásnak van kitéve.

Általános tendencia Európában a döntéshozatali
folyamat decentralizációja, amely hatással van a
területhasználatra, a fejlesztésre és az ingatlanpiac
liberalizálására. A legtöbb európai országban a ter-
vezés és építés a korábbi hierarchikus tervezési
rendszerek felváltásával a liberalizálás irányába
halad, megkönnyítve a befektetôi érdekû fejlesz -
téseket. Ez az ingatlan-spekulációt is növeli, emel-
lett az építôiparban, a monopóliumokra való tö rek -
vés miatt csökken a verseny. A közösségi érdekû
fejlesztés és a befektetôi érdek, illetve a gazdasági,
ingatlan-spekuláció, a különbözô lobbik gyakran
ellentétbe kerülnek. Az elmaradott mezôgazdasági
térségek is ki vannak ennek szolgáltatva. Van tehát
egy alapvetô politikai és ideológiai kérdés: elismer-
e a magánérdeken kívül mást a közösség? A városi
terjeszkedés a vidék város általi kolonizációjának
egyik fajtája, de ez nem természetes folyamat,
amelyet a szükségletek indukálnak, hanem a spe -
kulációs fejlesztést képviseli. A közösségi beruházá-
sokkal teremtett értékek magáncélú kisajátításával
hatalmas kár éri az adófizetôket.

Európa legtöbb részén a regionális politikák célja
a regionális növekedés, amely azon az elgondolá-
son alapul, hogy az infrastrukturális beruházások
serkentik a munkaerôpiacot és a vonzáskörzetet,
azáltal, hogy erôsödik a gazdasági növekedés,
amelybôl a policentrikus struktúra révén a régió
egésze hasznot húz. A város-vidék kapcsolatok
bevonása ebbe a folyamatba azért fontos, mert a
gyorsvasutak vagy a fôutak kiépítése nem csak azt
jelenti, hogy a városok funkcionálisan integrálód-
nak a fejlett magterületekhez a napi ingázás révén,
hanem a közlekedési folyosók mentén további be -
ru házásokat eredményezhet. Ez a folyamat ellent -
mondásos, elvezethet a vidéki térségek „rurbanizá-
ciójához”, ami a vidéki térségek környezeti és kul-
turális gazdagságát is elpusztíthatja.

A spekulációra alapozott fejlesztést, amely termé -
szetszerûleg rövid távú és ötletszerû, lehetetlennek
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tûnik összhangba hozni a hosszú távú hatásokkal
számoló, fenntartható fejlôdés elvével. Az esetta nul -
mányok szerint a vidéki területek és a városi
térségek fejlesztésében jelentôs a befektetésekbôl
származó haszon szerepe. Ezért a kutatók felhívják
a figyelmet helyi földalapok alapítására, a pénzügyi
konstrukciók átalakítására és a terület- és földhasz -
nálatot szabályozó tervek fontosságára. A ma gán-
és közösségi szektor együttmûködésén alapuló
fejlesztésekben (PPP) nagy a veszélye a korrupció-
nak. A fejlesztési folyamatban nagyon fontos a
verseny és az átláthatóság, a spekulatív szemlélet
visszaszorítása. 

A városi fejlôdés növekvô térhasználata világten-
dencia. A városok terjeszkedésére, a városburjánzásra
a városok korlátozása lehet a felelet. En nek alapja
az az elgondolás, mely szerint a fenn tarth a tó -
sághoz a kisebb méretû városok járulnak hozzá. 
A ki sebb (kompakt) városok és az ilyen városi
fejlôdés modellje magába foglalja a meglévô
területek vegyes használati célú fejlesztését, a
belvárosi területeken a lakófunkció erôsítését és a
növekedést, anélkül, hogy nône a város mérete.
Vagyis a fejlesztések a városszéli vagy városkör -
nyéki zöldmezôs beruházások helyett a meglévô
városi területekre koncentráljanak. Egy ilyen be sû -
rûsödött város várhatóan kisebb autófüggôséget,
alacsonyabb kibocsátást, kisebb energiafogyasz -
tást, jobb tömegközlekedést, javuló elérhetôséget,
a meglévô infrastruktúra és a korábban fejlesztett
részek jobb kihasználását, a meglévô városi te rü -
letek megújítását, a városi életképesség növelését, a
zöldterületek megóvását, pezsgôbb üzleti kör nye -
zetet és jobb életminôséget eredményezne. A fenn -
tarthatóság elvével összhangban figyelni kell a
helyi életképességre, amire nézve esetleg hátrá nyai
is vannak a város beszorításának. 

V Á RO S -V ID ÉK TIPO LÓ G IA

Az ESPON 1.1.2. projektben elkészítették a NUTS 3
szintû európai régiók városi és vidéki jegyek
alapján történô osztályozását. Ebben az úgyne -
vezett funkcionális és strukturális város-vidék
kapcsolatokat is figyelembe vették. A vizsgálatban
elôször az urbanizációra vonatkozó nemzeti definí-
ciókat tekintették át. Kialakítottak egy kezdeti, még
nem teljes körûen összehangolt város-vidék tipo ló -

giát. Kiválasztották a mutatórendszert és többvál-
tozós statisztikai elemzést végeztek. Ennek ered -
mé  nyeként szûkítették a mutatók számát és azo -
nosították az egyes mutatók közötti kapcsolatokat,
majd kidolgozták a végsô, összehangolt tipológiát,
amelyet Európa társadalmi-gazdasági fejlôdésének
indikátoraival is egybevetettek, két esetben pedig
nemzeti szinten teszteltek. Ennek hiányossága,
prob lémája, hogy nagyon szûk azoknak az adatok-
nak a köre, amelyek a nemzetközi összehasonlítást
lehetôvé tennék, hiszen országonként más a sta -
tisz tika, illetve a kategóriák tartalma, területi szint-
je (az OESCD is egyszerû modellt használ a vidéki
térségek meghatározására, a népsûrûség alapján).
Ezért európai szinten jelenleg egy viszonylag egy -
szerû modellezés lehetséges csak. 

A kidolgozott tipológia két fô dimenzión alapul:
az egyik a városi hatás (befolyás), a másik az em -
beri beavatkozás mértéke. A városi hatás ez esetben
a népsûrûséget és a kiemelt (vezetô) városi köz -
pont státuszát jelenti NUTS 3 területi szinten. Ezen
belül két típust különítettek el: az „erôs városi
hatást”, amelyben a NUTS 3 szinten mért népsû rû -
ség több mint az európai átlag (107 fô/km2)
és/vagy azokat a térségeket, ahol MEGA (Metro -
politan Growth Area, „nagyvárosi növekedési
térség”) besorolású a kiemelt városi központ. 
A többi NUTS 3 régió „gyenge városi hatás” be so -
rolást kapott.

Az emberi beavatkozás meghatározására a te -
rülethasználatot vették alapul, a CORINE adatbázis
felszínborítási kategóriái alapján. Három fô alka te -
góriát definiáltak: a mesterséges felszíneket, a
mezôgazdasági területeket és a természet közeli
(máshová nem sorolt) területeket. A mesterséges fel-
színekbe a városokat, az ipari, kereskedelmi és
közlekedési egységeket, a bányákat, szemét-
telepeket, építési területeket, és a mesterséges,
nem mezôgazdasági termesztésre használt
területeket számították. Mezôgazdasági területnek
minôsültek a szántóterületek, az ültetvények,
több éves növényi kultúrák, a legelôk és egyéb
mezôgazdasági területek. A máshová nem sorolt
területek közé tartoznak az erdôk és a természet
közeli állapotban lévô területek (cserjések,
lágyszárú növénytársulások, gyér növényzettel
rendelkezô vagy növényzet nélküli szabad
területek), a vizes élôhelyek, vizek (szárazföldi és
tengermelléki területek). 
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Az emberi beavatkozás mértékére a mesterséges
felszín arányából lehet következtetni. Általában ez
a mutató korrelál a népsûrûséggel és a városok ter -
jeszkedését is mutatja, bár ebben országonként
különbségek vannak. Egyfajta ökológiai indiká-
torként, a fenntarthatóság mutatójaként is alkal -
mazható: az egy fôre jutó mesterséges felszín
össze vetve a gazdasági eredménnyel (egy fôre jutó
GDP) ezt rajzolja ki. E tekintetben Kelet-Európa
jobb helyzetben van, mint Nyugat-Európa fejlett
térségei. Az újonnan csatlakozott 10+2 országban a
közép- és kisvárosok terjeszkedését hatékonyab-
ban kezelik, mint Nyugaton. A közép- és kelet-

európai országoknak tehát nem szabad megis-
mételniük a nyugati országok e téren elkövetett
hibáit. Ezzel kapcsolatban az ESPON kutatások
figyelmeztetnek az ingatlan- és földspekuláció
veszélyére. 

Európában stabil a mezôgazdasági terület mé -
rete. Ez azt jelenti, hogy aránya a beépített terü le -
tek arányának növekedésével sem csökken. Ter mé -
szetesen sok térség van, ahol kevés a mezôgaz-
dasági földterület, de átlagosan mégis stabilnak
mondható az aránya. Ez azt mutatja, hogy a
mezôgazdaság Európa különbözô régióinak mind-
egyikében, még a legurbanizáltabb régiókban is

1. ábra. Város–vidék tipológia az ESPON 1.1.2. projektben

Forrás: ESPON 1.1.2. projekt, 29. oldal

Erôs városi hatás, nagyfokú emberi beavatkozás
Erôs városi hatás, közepes emberi beavatkozás
Erôs városi hatás, kismértékû emberi beavatkozás
Gyenge városi hatás, nagyfokú emberi beavatkozás
Gyenge városi hatás, közepes emberi beavatkozás
Gyenge városi hatás, kismértékû emberi beavatkozás

Funkcionális városi térségek (FUA):
EUROSTAT, nemzeti statisztikai
hivatalok, nemzeti szakértők. 
Forrás: Nordregio, ESPON adatbázis.
Népsűrűség: EU 15 és újonnan csat-
lakozott országok: Eurostat. 
Norvégia és Svájc: nemzeti statisztikai
hivatalok. 1999.
Felszínborítás: EEA, Corine felszín-
borítás 90.

A városi hatás kritériumai:
• Népsûrûség átlag fölötti 
(107 fô/km2 EU 25+4) 
• és/vagy legalább európai szintû

funkcionális városi térség (FUA -
FUA – Functional Urban Areas;
az ESPON 1.1.1. tipológiája
alapján)

Az emberi beavatkozás kritériumai 
a felszínborítás aránya alapján 
(EU 23+3, nincs adat Ciprusra,
Máltára, Norvégiára)
• Erôs: mesterséges felszín aránya

legalább átlag fölötti (3,48%)
• Közepes: mezôgazdasági föld-

használat aránya legalább átlag
fölötti (50,36%)

• Gyenge: természetközeli
területhasználat aránya átlag fölötti
(46,16%)
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fontos funkció. A mezôgazdasági terület túlsúlya
több szempontból is alapvetô. Egyrészt biztosítja a
helyben történô élelmiszer-elôállítást, amely az
élelmiszer-biztonság szempontjából is kedvezô.
Másrészt az urbanizált régiókban is meglévô
mezôgazdasági földterületek lehetôséget adnak a
rekreációra. Ezért nagyon fontos a mezôgazdasági
és a zöldterületek megôrzése.

Átlagosan mesterséges felszínnek minôsül Eu ró -
pában az összes terület 3,48%-a, a mezôgazdasági
földhasználat 50,36%-ot, a maradék területek
46,16%-ot képviselnek. „Nagyfokú emberi beavat -
kozás” besorolást kaptak azok a területek, ahol a

mesterséges felszín (és esetleg a másik két kate gó -
ria egyike) aránya magasabb, mint az európai
átlag. „Kismértékû emberi beavatkozás” kategória járt
minden olyan esetben, ahol az európai átlag fölött
van a természet közeli, máshová nem sorolt
terület. 

A városi hatás kettô és az emberi beavatkozás há -
rom típusa együttesen egy hatkategóriás modellt
ad ki, amelyben a városi hatás két kategóriája az
erôs és a gyenge, az emberi beavatkozás pedig
nagy fokú, közepes és kismértékû kategóriával
jellemezhetô. E kategóriák a funkcionális és a struk-
turális tulajdonságokat egyaránt jelzik (1. ábra).

2. ábra. A mesterséges felszín aránya 

Forrás: ESPON 1.1.2. projekt, 32. oldal

0,48 - 1,33

0,36 - 0,47

0,33 - 0,35

0,25 - 0,32

0 - 0,24

(228 NUTS 3 régió)

(228)

(75)

(380)

(380)

Adatforrások:
Mesterséges felszín: EEA, Corine felszínborítás 90
Népesség: EUROSTAT, Norvégia és Svájc: nemzeti statisztikai
hivatalok. 1999
A mesterséges felszín (km2)/1000 fô értéke az EU 23+3-ban:
0,34 km2/1000 fô (nincs adat Ciprusra, Máltára, Norvégiára)
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A VÁROS-VIDÉK KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ ESPON JAVASLATOK

1. A városi életminôség növelése és a barnamezôs területek rehabilitációja a városi népesség kiáramlásá-
nak (szuburbanizáció) visszafogása érdekében, fôleg a nagyvárosok esetében. A vidéki térségekben
olyan településpolitika javasolt, ami korlátozni képes a természeti környezetre nehezedô nyomást.

2. A közösségi közlekedés új formáinak bevezetése: nagy sûrûségû és alacsony/közepes intenzitású
hálózatokkal, és azokhoz való kapcsolatokkal, a kis- és középvárosok, vidéki központok bekapcso -
lása a hálózatokba. Olyan innovatív megoldások szükségesek, amelyek biztosítják a hatékonyságot
és a jövedelmezôséget, miközben a természeti értékek szigorúbb védelme szükséges.

3. A beruházásokat a kisvárosokba célszerû koncentrálni a területi, társadalmi és gazdasági hatékonyság
érdekében. Az infrastrukturális ellátás és a szolgáltatások változatosságára kell törekedni, amelynek
gazdaságfejlesztô hatása is van. 

4. A kis- és középvárosi központok funkcionális erôsítése lehetôvé teszi a városi és vidéki térségek
funkcionális komplementaritáson alapuló hálózatainak fejlesztését, megvédi a vidéki térségek diver -
zi tá sát, növeli a kis- és középvárosok fejlesztési potenciálját az együttmûködés és integráció révén.

5. A kiürülô falvak a turizmus révén és második otthonként rehabilitálhatók. Ennek is feltétele az
elérhetôség: olyan rugalmas és multifunkcionális közlekedési megoldások szükségesek, amelyek
egyaránt biztosítják az emberek és áruk szállítását, a postai szolgáltatást, az idôsekrôl és az iskolás
gyerekekrôl való gondoskodást a nehezen megközelíthetô falvakban is.

6. Az adottságokon alapuló gazdasági tevékenységek erôsítése és támogatása. Néhány példa: minôségi
mezôgazdasági termékek elôállítása, kihasználva a szomszéd városok piacait és a turizmus
fejlesztését; erdei biomassza energiatermelésben történô felhasználása; a kihasználatlan mezôgaz-
dasági földterületeken nemes fafajok telepítése és erdészetre alapozott ipar, pl. faipar támogatása; a
helyben lakók hétvégi és szabadidôs tevékenység iránti keresletének jobb kihasználása; speciális
turisz tikai kínálat támogatása, pl. szabadidô és zöldturizmus, idôsek utazása.

7. A fenntarthatóságot, belsô kohéziót és stabilitást célzó regionális stratégiák szempontjából alap ve tôek
a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok, ezért ezeket egymást kiegészítve javasolt integ rálni.
Pl.: a vidék új szerepeinek definiálása, pozicionizálása belsô potenciáljának (pl. kulturális örökség)
erôsítésén keresztül; mezôgazdasági funkciók fenntartása, amíg ezek környezeti szempontból
megfelelôek; a regionális szintûek erôsítése, a területfejlesztési politika és a földhasználat tervezése
vonatkozásában; intézményi kérdések a stratégiai területi tervezéshez kapcsolódó, megfelelô hori-
zontális és vertikális koordináció érdekében.

8. A kiterjedt mezôgazdasági területek kiemelkedô jelentôségû erôforrások. Egyrészt biztosítják a hely-
ben történô élelmiszer-elôállítás lehetôségét, míg a fogyasztóknak lehetôségük van ellenôrizni a
megvásárolt élelmiszer elôállítását, ami a helyben termelt, biztonságos élelmiszer iránti kereslet révén
gazdasági elônyt is jelent. Másrészt a mezôgazdasági földek szerepet kaphatnak a rekreációban, fôleg
az urbanizált térségekben, az egyik legfontosabb környezeti értékek. A mezôgazdasági és
zöldterületek védelmének és megôrzésének ezért az egyik legfontosabb prioritásnak kell lennie a
sûrûn lakott régiókban.

9. Helyi (helyhatósági) földalapok és területhasználati szabályozás, a spekulatív gazdaság (pl. ingat-
lanpiac) és a monopóliumok megszilárdulásának elkerülése érdekében. A pénzügyi szektor kínálatá-
nak szélesítése, pl. hosszú lejáratú jelzálogkölcsönökkel.

10. A városi (települési) sûrûsödés minden esetben egyedi és a helyi lakosságtól függôen különbözô,
ezért körültekintô megítélés szükséges. Egyelôre nem világos, hogy milyen mértékû sûrûsödés
egyeztethetô össze a fenntartható fejlesztés prioritásával. A fenntarthatóság általános elv, amelynek
ki kell egészülnie az élhetôséggel. 

11. A regionális együttmûködésekben a közösség megfelelô tájékoztatása, informáltsága és a fejlesztési
törekvések átláthatósága, tisztasága szükséges. 

12. Tender és versenyeztetés a fejlesztési folyamat valamennyi fázisában, a korrupció és a spekuláció
elke rülése érdekében, melyekre a közösségi- és magánszektor együttmûködése (PPP) lehetôséget ad.

13. Valódi verseny biztosítása a fejlesztésekben, a versenyt korlátozó tényezôk visszafogása. 
Pl. földpiac, lakáspiac, input piac (építési anyagok, munka), építési piac.

14. Város-vidék viszonylatban a fejlesztésekben gyakran a város szempontja dominál, míg a vidéki
szempont háttérbe szorul. A vidéki aspektusok egyenrangú kezelése szükséges.

15. Olyan pénzügyi eszközök szükségesek, amelyek a nem spekulatív fejlesztést mozdítják elô. Ennek
jelenlegi dominanciája ugyanis a városok terjeszkedéséhez vezet, amely elômozdítja a „rurbanizá-
ciót”, a városi és vidéki környezet minôségét károsítja. 
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A régiók megoszlása a hat típus között nem egyen-
letes. Az elsô típusba (erôs városi és nagyfo kú
emberi beavatkozás) 691 NUTS 3 térség tartozik. 
A többi viszonylag egyenletesen oszlik meg a
másik két kategória között. A típusok megosz lá sá -
ban a régi és az új tagállamok között is van különb-
ség. A harmadik térségi kategóriába (erôs városi
hatás, kismértékû emberi beavatkozás) a 2004-ben,
illetve 2007-ben csatlakozott országokból mind -
össze egy térség sorolható, míg a negyedik típus
(gyenge városi hatás, nagyfokú emberi bea-
vatkozás) relatív súlya több mint 50%. E két térsé-
gi kategória ezért erôsen függ a térségek elhelyez -
kedésétôl.

Az „erôs városi hatás, nagyfokú emberi beavat -
kozás” típus az összes területnek mindössze 19%-át
fedi le, de ehhez a népesség 60%-a és a GDP ter-
melés 72%-a tartozik. Ezzel szemben a gyenge vá -
rosi hatás és közepes vagy kismértékû emberi bea-
vatkozás kategória az összterület 53%-át (22 + 31)
jelenti, de a népességben csak 20%-ot (12 + 8), a
GDP-ben pedig csak 16%-ot. Vagyis Európában a
terület egynegyedén termelik meg a GDP négy ö tö -
dét, ezek pedig városi régiók. Ez a területi egyen-
lôtlenség még erôsebb az új tagállamok esetében: a
GDP 95%-át a régi tagállamokban termelik, az új
tagállamok részesedése mindössze 5%. 

S ZA KPO LITIKA I  JAVA S LATO K

Az ESPON kutatás elsôsorban a város-vidék kap -
cso latok folyamatait elemzi, ennek során azonban
több olyan kritikus kérdés, probléma felszínre
került, amelynek kapcsán fontosnak tartották,
hogy szakpolitikai javaslatokat is megfogalmaz-
zanak. Ezek elsôsorban település- és gazdaságfej -
lesztési, illetve területhasználati elvek, amelyek
követése, az irányváltás javasolt a szakpolitikák
részérôl. 

Ezek a kérdések természetesen nem fedik le a
vidékfejlesztés valamennyi aspektusát, és orszá-
gok, régiók szerint is különbözô hangsúlyok lehet-
nek. Ezért ez az ESPON kutatás sem tekinthetô
lezártnak, a kutatók a további kutatás és szakmai,
tudományos párbeszéd igényét fogalmazzák meg.
Javasolt a város-vidék tipológia továbbgondolása,
illetve gyakorlati alkalmazása, bevezetése nemzeti
és különbözô területi szinteken (például NUTS 5).

Európai szinten összehasonlítható adatok össze-
gyûjtése is komoly gond. Nem egységesek vagy
hiá nyosak az ingázásra vonatkozó adatok, a 2000.
évi Corine felszínborítási adatok nem álltak a ku ta -
tás idôpontjában rendelkezésre. Ezért a város-vi -
dék kapcsolatok feltárásához mindenféleképpen
to vábbi vizsgálatok szükségesek.

A Z ES PO N 1 . 1 . 2 .  KUTATÁ S  
MA G YA R S ZEMPO NTB Ó L

Magyarországon nincs a városok és a vidék fejlesz -
tését együttesen kezelô, integrált város-vidék politika,
de igazából önálló város- és vidék- vagy fa lu -
politikáról sem beszélhetünk. A területpolitika (pél -
dául az Országos Területfejlesztési Koncepció) elv -
ben tartalmazza ezeket a szempontokat, elvben
megtörténik az összehangolás a vidékfejlesztéssel
és a településfejlesztéssel, a gyakorlatban azonban
a város-vidék kapcsolatok alakulása eseti, véletlen-
szerû. Egyelôre hiányzik egy településpolitikai ví -
zió, amely elfogadható jövôképet vázolna fel a kü -
lön bözô településtípusok számára, amelybôl kiraj-
zolódna a városok, falvak, aprófalvak, tanyák jövô-
beli elvárt helyzete, egymáshoz való viszonya. 
A vá rosok, falvak fejlesztése jelenleg egyszerre te -
le pülésfejlesztési, terület- és vidékfejlesztési kérdés,
ennek megfelelôen elkülönülô forrásokkal, prog ra -
mokkal/tervekkel és szabályozással. Ebben a rend-
szerben a város-vidék integrált fejlesztést nehéz
megvalósítani.

Az ESPON kutatásban kialakított város-vidék ti po -
lógia általános érvényû, a városi és vidéki térségek
karakterjegyeit próbálja megfogni. A vég eredmény
vitatható, hiszen a magyarországi megyék több-
sége – kivéve Pest és Komárom-Esz tergom megyét
– a „gyenge városi hatás, nagyfokú emberi bea-
vatkozás” kategóriába sorolható, de ide tartozik
Erdély nagyobb része is. Ez azért érdekes, mert ez -
zel szemben Nyugat-Európában (Francia- és Spa -
nyolországban) kisebb az emberi hatás, amibôl egy
olyan kép rajzolódik ki, mintha Közép- és Kelet-
Európa ezen részében a kisebb urbanizáltság
ellenére erôteljesebb lenne az emberi jelenlét a táj-
és településformálásban. Ez a végeredmény bizo -
nyára az adatok különbözôségébôl adódik, s egy
további vagy mélyebb területi szintû vizsgálat eset-
leg más eredményt hozna. 
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Érdekes lenne egy összefésülés az EU 3-4. kohé ziós
jelentésében lévô város-vidék tipológiájával, illet ve a
vidékfejlesztési politikában alkalmazható területi-
települési jogosultsággal. Az EU kohéziós po litikája
számára a probléma a regionális egyenlôtlenségek
egyik dimenziójaként érdekes. A ko héziós jelentés
három típusba sorolja a vidéki tér ségeket a gaz-
dasági központokkal való kapcsolatuk és a gazda -
ságba való integrálódásuk alapján:

◆ Globális gazdaságba integrálódott vidéki tér ségek.
Gazdaságuk és a lakosság száma nô, álta lában a
városi központokhoz közel helyezkednek el, az
emberek az iparban (gyáriparban) és a szolgál-
tatásokban dolgoznak, de a terület nagy része
mezôgazdasági táj. Nagy a népesség növe -
kedésbôl és az urbanizációból származó nyomás.
Leginkább e térségekben érdekes a vá ros-vidék
kap csolatrendszer, de a nagyvárosok politiká -

jából ez általában hiányzik. Magyar or szá gon
Budapest agglomerációja tekinthetô ilyennek,
ennek települései a 2007-2013. közötti vidék -
fejlesztési támogatásokra nem is jogosultak.

◆ Köztes vidéki térségek. Viszonylag távol esnek a
városi központoktól, de azokkal jó a közlekedési
kapcsolatuk, és eléggé fejlett az infrastruktú rá -
juk. E térségek népessége stabil, és gazdaságuk
diverzifikálódik, azaz a mezôgazdaság mellett
más gazdasági tevékenységek is egyre nagyobb
sze repet kapnak.

◆ Elszigetelt vidéki térségek. Ritkán lakott, gyak ran
periférikus elhelyezkedésû területek, messze a
városi központoktól és a fôbb közlekedési hálóza-
toktól. Elszigeteltségük jelentôs részben földrajzi
adottság (például egy hegylánc). La kos ságuk
jellem zôen elöregedô, infrastruktúra ellátottságuk

3. ábra. Városi és vidéki térségek tipológiája az EU kohéziós jelentésben
Forrás: 4. Kohéziós jelentés. 1. fejezet, 58. oldal

Dominánsan városi térség

Köztes vidéki térség, 
közel egy városhoz

Köztes vidéki, távoli térség

Dominánsan vidéki térség, 
közel egy városhoz

Dominánsan vidéki, 
távoli térség

Nincs adat
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rossz, az alapvetô szolgáltatások gyengék, az em -
berek egy fôre jutó jövedelme ala csony, a mun -
kaerô képzetlen. E térségek egyál talán nem integ -
rálódtak a globális gazdaságba. 

A fenti kategóriák szerint Magyarország jellem -
zôen vidéki karakterû ország. Dominánsan városi
térsége csak Budapest, már Pest megye is vidékies
térségnek számít. Az ország szinte egésze vidé -
kinek tekinthetô (3. ábra). Magyarországon az
Országos Területfejlesztési Koncepció alkalmaz hason-
ló megközelítést, három területi típussal: rurális
kistérség (<120 fô/km2), rurális kistérség (120
fô/km2) urbánus központtal (20 000 fô), ur bá nus
kistérség (>120 fô/km2). A gyakorlatban a tá mo -
gatáspolitikai cél érvényesül, az EU vidékfej lesz tési
politikájához kapcsolódóan. Ebben a vidék fej lesztési
támogatásra jogosult területeket a népsû rû ség
(általában 100 fô/km2) és a lakosság szám alap ján
határolják le. Magyarországon a 2007-2013. kö zöt ti
idôszakban ennek kritériumai támogatási in téz -
kedéstôl függôen változnak; alapkritériumok a 100
vagy 120 fô/km2 alatti népsûrûség és az 5000 vagy
10000 fônél kisebb népességszám, to vábbá 
a bu  dapesti agglomeráció településeinek kizárása
és a tanyás külterületek (>2% külterületi lakosság)
jo go  sultsága (Új Magyarország Vidékfej lesztési
Program). 

Az ESPON kutatás kevésbé domborítja ki azt a
problémát, ami a terület- és vidékfejlesztés (elvben)
központi kérdése: a területi különbségek növeke -
dését. Az EU regionális és vidékfejlesztési politikája
ellenére ugyanis egyértelmû területi koncentráció
zajlik Európában a fejlettebb régiók és nagy vá -
rosok javára, ezért azok dominanciája nemhogy
csökken, hanem nô. Ezzel párhuzamosan a vidéki

térségek, aprófalvas térségek, hacsak fel nem
fedezi ôket a turizmus, elsorvadnak, elvesztik
funkcióikat és vele népességüket és gazdaságukat.
Nyugat-Európában talán ez a probléma nem olyan
éles, mint Magyarországon, ahol a vidékiség és az
elmaradottság, fejlôdési hátrány között nagy mér -
tékû az átfedés. A jelenlegi tendenciák szerint olyan
mértékû leépülés kezdôdött (kisiskolák bezárása,
vasúti szárnyvonalak megszüntetése), amely ha -
ma rosan nem lesz megfordítható. A területi és tár-
sadalmi egyenlôtlenség növekedése, a szegénység
és a gazdagság koncentrációja egyrészt úgy érinti a
vidéki térségeket, hogy kimaradnak a fejlôdésbôl,
legföljebb függô helyzetbe kerülhetnek a kül -
sô/globalizációs folyamatoktól és szereplôktôl,
más részt úgy, hogy a földeket és az ingatlanokat
más térségben, városban (akár külföldön) lakók
vá sárolják meg, míg ugyanerre a helyben lakóknak
kevesebb a lehetôségük. 

Dr. Czene Zsolt
tervezô

Váti Kht. Területpolitikai és
Információszolgáltatási Igazgatóság, 

Budapest

Irodalom
Urban-rural relations in Europe. ESPON 1.1.2. Final report. Szerk.: Bengs, C.–Schmidt-Thomé, K. Centre for
Urban and Regional Studies Helsiniki University of Technology. ESPON Coordination Unit, Luxemburg.

Growing regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion. 
[Negyedik jelentés a gazdasági és szociális kohézióról. (4. Kohéziós jelentés)]. Európai Bizottság, 2007. 

Third report on economic and socal cohesion. [Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról 
(3. Kohéziós jelentés)]. A new partnership for cohesion. Európai Bizottság, 2004.
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A tény, hogy az ESPON 2006 program egy külön
projektet szentelt a turizmus kérdéskörének, illetve
több más projektje is közvetve foglalkozik az ide-
genforgalom témakörével; valamint e lapszám is
saját cikket szán e tapasztalatok bemutatására, nem
okozhat különösebb meglepetést számunkra – elég
csupán a turizmus szerepére gondolni napjaink
gaz dasági életében. 

Az idegenforgalmi szektor húzóágazati szerepet
tölt be a világgazdaságban, így értelemszerûen
Euró pában is – sôt, kontinensünkön különösen. 
A ta nulmány kiemeli Európa nemzetközi turizmus-
ban játszott vezetô szerepét, megemlítve, hogy a
kontinens egyszerre alanya és generálója a nem -

zetközi idegenforgalmi áramlásoknak: Európa mint
fô küldô terület és kiemelkedô desztináció (év ti -
zedek óta az elsô számú fogadóterület a világon -
2005-ben a nemzetközi turistaérkezések 55%-át, 
a turisztikai bevételek 52%-át jegyezve)1. 
Az UNWTO szerint 2020-ra a kontinens országait
úti célul választó turisták száma elérheti a 717 mil-
liót (amely adat megegyezik a világ összes nem zet -
közi turistaérkezésének számával 2003-ban). 

A szektor fontos szerepét hangsúlyozó állítások
hazánk esetében is megállják a helyüket. Gaz da -
ságunk e kiemelkedô ágazata 2005-ben 3 433 millió
euró devizabevételt és az utóbbi évtizedben
folyamatosan pozitív devizaegyenleget produkált,

A turizmus területi hatásai
A program információi a hazai tervezés számára

There are more scientific projects within the ESPON 2006 Programme which was dealing with the issue of tourism
either directly or indirectly. For the latter Project 1.3.2. and 1.3.3. about Cultural and Natural Heritage are good
examples. These thematic projects contain among other things description of new approaches in connection with her-
itage management which methods are useful for tourism-development, too. The recommendations of those projects are
based on regional typologies. 
Contrary to these the researches ESPON 1.4.5. project which is called „Study on spatially relevant aspects of
Tourism” is a directly tourism-oriented work. In contrast with the thematic projects this study as a support project
for future researches comprises general content in relation to the topic of tourism. It concentrates primarily on issues
of terminology; more chapters consist of detailed descriptions of given concepts such as sustainable development of
tourism, definitions of tourism, tourist, destination, etc.. Other chapters like „Europe as a Tourism Destination”
describe general trends and processes at European level. Regional aspects of tourism come to the fore due to the
analysis of spatial effects of the sector. In connection with this problem the study demonstrates two main types of
indexes: the single index Tourism Function Index and the Tourism Penetration Index as a result of a more complex
methodology.
An important lesson can be learnt from this ESPON study: there is a need to renew and harmonize both the tourism-
related database systems and the methodologies of data collection between the ESPON countries. Only an interna-
tionally coherent database system without the current problems (lack of data, incoherent methodologies) could satis-
fy the needs of preparation processes of decision making for sectoral and regional policies.
Finally it is worth listing the future topics/directions of tourism-oriented ESPON researches in the next program-
ming period. These are the followings: 1) travel and flows; 2) economic effects and employment; 3) environmental and
social effects.

1Nem szabad megfeledkeznünk az egyes országokbeli statisztikai adatfelvételek eltérései okozta „zavaró tényezôkrôl”: az USA
tagállamai közötti utasforgalom pl. belföldi turizmusnak számít, az EU-tagállamok közti idegenforgalmi áramlások viszont
nemzetközi turizmusnak, s a világelsô desztináció-térség Európában az intrakontinentális utak teszik ki a nemzetközi turistaér -
kezések 80%-át.
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összességében mintegy 400 000 embert foglalkoz-
tat2 (ebbôl 2005-ben csupán a szálláshely- és ven -
déglátás szolgáltatásban dolgoztak 154 300-an). 

Az idegenforgalom területi szerepe is megke rül -
he tetlen, egyfelôl a területfejlesztéssel való szoros
kapcsolata, másfelôl az adott térségre gyakorolt
komplex hatásai révén. Kétségtelen pozitívumai kö -
zé tartozik közvetlen és közvetett munkahely te rem -
tô és jövedelem-multiplikátor képessége, ugyan -
akkor a környezetre gyakorolt hatásai közül negatív
a növekvô beutazás miatti emisszió-növekmény, az
in frastrukturális hálózat túlzott terhelése, a termé -
szeti és épített környezet attrakcióinak fel é lése stb.

Mielôtt rátérnénk azokra a konkrét problema ti -
kákra, kutatási irányokra, melyek a turizmus te rületi
kérdései kapcsán az ESPON 2006, illetve 2013 prog -
ramokban felmerülnek, érdemes egy rövid pillantást
vetnünk arra: az ESPON kutatásokon be lül hol je le -
nik meg a turizmus kérdésköre. Az ESPON 2006
prog ram keretében megvalósult pro jek tek tartal-
muk, alkalmazott metodológiájuk alap ján öt fô cso-
portba sorolhatók: „tematikus” projektek; közössé-
gi és tagállami politikák hatásait elemzô projektek;
egy-egy szakterületen túlmutató, azokon átívelô,
komplex, integrált projektek; tu dományos célzatú
hálózatépítést célzó projektek; tudományos megala -
pozó tanulmányok. Közöttük egy, a turizmussal
köz vetlenül foglalkozó és több, a területet közvetve
érintô projektre bukkanhatunk. Elsôként termé sze -
tesen az elôbbi projekttípus-felsorolás 5. változata, a
„Scientific Support Projects” csoporton belül talál-
ható, 1.4.5. Tourism projekt em lítendô meg, mely ki -
fe jezetten a következô, 2013-as programidôszakban
megcélzott kutatások és ezek alapján a területi ter-
vezôi szféra által is hasznosítható szakpolitikai aján-
lások alapjait rakja le azáltal, hogy feltárja az elmé-
lyített vizsgálatot igénylô részterületeket, állást fog -
lal a fennálló definíciós különbségek terén, áttekinti a
jö vôbeni vizsgálatokhoz szükséges adatok elér he tô -
sé gének helyzetét kontinens-szerte, illetve példákat
villant fel a turizmus területi különbségeinek, eltérô
te rekre gyakorolt elétérô hatásainak vizsgálatára,
illetve az e téren létezô sikeres európai kísérletekre.

A további projektek közül a tematikus kutatások két
tagja emelhetô ki: 1.3.2. Natural heritage – termé sze -
ti örökség; 1.3.3. Cultural heritage – kultu rális örök-
ség. Cikkünk is e három projekttel fog lalkozik: több-
nyire az 1.4.5. eredményeit ismer tetjük, de kitérünk
az örökségi témákkal foglal ko zó két kutatásra is.

1 . 4 . 5 .  PRO JEKT: 
TA NULMÁ NY  A  TURIZMUS  TERÜLETI  

S ZEMPO NTJA IRÓ L

Az öt ország hat intézményének3 kooperációja ré -
vén létrejött megalapozó tanulmány elsôdleges
célja az idegenforgalom szerepének tisztázása
regionális összefüggésben, azaz a rendelkezésre
álló adat- és információforrások alapján annak az
értékelése, hogy Európa egyes részein az idegen-
forgalom milyen típusai jelennek meg, mik a turiz-
mus általános jellemzôi a kontinensen, és milyen
térbeli hatásokat generál a szektor az érintett
fogadóterületekre. A megalapozó jelleget erôsíti a
definitív kérdések (Mi a turizmus és ki minôsül tu -
ris tának? Mi a desztináció?) megválaszolása, illetve
az idegenforgalom volumenének vizsgálata regio -
nális szinten. A projekt elemzései megteremtik az
alapját a késôbbiekben, az ESPON 2013 program
során elvégzendô kutatásoknak, melyek az ide -
genforgalom tényleges hatásaival kívánnak rész  -
letesebben foglalkozni. 

Az ESPON kutatásainak középpontjában a te rü -
leti tervezés, annak döntés-elôkészítéséhez, forga -
tókönyv- és stratégiaalkotásához szükséges infor-
mációk állnak. Az idegenforgalom ismertetett cél -
zatú vizsgálata remekül illik e képbe. A turizmus
adott térségbeli fejlesztésének pozitív hozadéka
mellett a nem tudatosan tervezett, a hosszú távú
stratégiai tervezést megkerülô desztináció-fejlesz -
tés a meglévô attrakciók értékének degradációja
irányába hathat. Így megkerülhetetlen feladat az
idegenforgalom gazdasági hasznának kiaknázása
és a tudatos, fenntartható fejlesztésnek az egyidejû
érvényesítése, ami pontosan az adekvát területi 
tervezés felelôssége. 

2 2006-ban hozta nyilvánosságra a KSH az elsô hivatalos összeállítását a turizmus szatellit számláiról, 2004-es adatokkal. Ezek szerint
a foglalkoztatottak száma a turizmus jellemzô ágazataiban az említett évben 398 ezer volt. A TSA módszertan szerint a turizmus 
5%-kal járul hozzá a GDP-hez, multiplikátor hatásával együtt ez az arány 8,5%. (Magyarország turizmus szatellit számlái, KSH, 2006).
3 EuroFutures, Stockholm, Svédország; Centre for Regional and Tourism Research, Bornholm, Dánia; World Tourism Organisation,
Madrid, Spanyolország; Universidad de les Illes Baleares, Mallorca, Spanyolország; Wirtschaftsuniversität Wien, Ausztria; Norwegian
Institute for Urban and Regional Research, Oslo, Norvégia.
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Komoly hátráltató tényezôként értékelhetjük,
hogy az elmúlt évtizedekben lezajló kutatások
nagy száma ellenére még mindig nincs konszenzus
a turizmus elônyeinek-hátrányainak megítélése te -
kin tetében, mely hiányosság egyik fô oka a turiz-
mus konkrét, egyértelmû definiálásának és mérési
módszerei egységesítésének eddigi elmaradása. 
A most ismertetett tanulmány e téren is igyekszik
elôrelépni, külön fejezet foglalkozik a fogalmi-ter-
minológiai kérdésekkel. A projekt végül a fogalom-
meghatározás kapcsán három alapvetô megál-
lapításból indul ki, melyek megjelenítése a definí-
cióban szükségszerû és a jövôbeni vizsgálatoknál
alapvetô: 1) a turizmus mint személyek mozgása,
áramlása; 2) az idegenforgalom gazdasági szektor -
ként való meghatározása; 3) a turizmus mint
egyének, szükségleteik és az ezeket kielégíteni hi -
va tott szolgáltatások konzisztens rendszere. Rö vi -
den összegezve a fejezet lényegi mondanivalóját, a
turizmus értelmezése során egy holisztikus meg -
közelítés szükségességét javasolják. Hely hiá nyá -
ban itt nem térünk ki a terminológiai kérdések bô -
vebb vázolására, ám az érdeklôdô szakemberek
számára a tanulmány vonatkozó definícióalkotó
fejezete mindenképp további tanulmányozásra
javasolt.

AZ ELEMZÉSEK INFORMÁCIÓBÁZISA, 
AZ ADATOK ELÉRHETŐSÉGE

A kutatásban a téma kapcsán megvizsgált kér -
déskörök (nemzetközi turisztikai statisztikák, STS
és TSA rendszerek, nemzeti és regionális szinten
létezô adatforrások) alapján levonható konzekven-
ciák lényege, hogy a transznacionális kutatások
szá mára nincs megfelelô mennyiségû és meg-
bízhatóságú, konzisztens adat a különbözô orszá-
gokról. A probléma a nemzeti szintet is érinti, ám
elsôsorban a NUTS rendszer alsóbb szintjei felé
halad va jelenik meg egyre markánsabban. A hiá -
nyosság elsôsorban a szálláshely-statisztikák, tu -
rista-áramlási viszonyok, területi hatást vizsgáló
indikátorok terén jelentkezik. Az Eurostat adat-
bázis ugyan rendelkezik turistaáramlási (ven dég -
érkezési) adatokkal, ám az egyes adatszolgáltató
országok között az adatgyûjtési, módszertani
különbségek jelentôsen nehezítik ezek felhasz -
nálását komparatív tanulmányokban. Nincs, ami

alátámassza az összehasonlító vizsgálatokat,
elemzéseket. 

Az országos alatti területi szinteken az adat hiány
hazánkban is gondot okoz. Az idegenforgalommal
kapcsolatos mutatók közül területi bontásban a
KSH csupán kiemelt üdülôkörzeti, illetve nagy -
térségi (Kelet- és Nyugat-Magyarország) bontás-
ban közöl korlátozott számú adatot, a TeIR re -
gionális/megyei/kistérségi szinten pedig vendég-
és vendégéjszaka-szám, illetve szálláshely-kapaci -
tás adatokat regisztrál. A vendégérkezések orszá-
gonkénti megoszlása, a vendégek fajlagos költe -
kezési adatai, szálláshely-bevétel adatok nem áll-
nak rendelkezésre térségi összevetésben, ami ko -
moly hiányosságként jelentkezik a szakterületi
elemzéseknél. A jövôben az adatgyûjtés reformjára
Magyarországon is szükség lesz. A fejlesztéseket az
EU intézményeivel, hálózataival (Eurostat, ESPON)
összhangban kellene megvalósítani.

A tanulmány szerint a turisztikai térszerkezet
adekvát elemzéséhez szükséges alapfeltételek
meg te remtéséhez az ESPON országokban regio -
nális szinten a következô lépések szükségesek:
❏ meg kell határozni az Eurostat adatbázisban el

nem érhetô, de szükséges információk körét;
❏ létre kell hozni a különbözô országokbeli, a téma

kapcsán releváns szakterületi kutatóintézetek,
kormányzati szervek hálózatát az elemzésekhez
szükséges adatkészlet háttér-infrastruktúráját
megteremtô alapelvek, irányvonalak kidolgo-
zására;

❏ meg kell keresni azokat a létezô nemzeti és
regionális szintû kezdeményezéseket, amelyek -
nek (vagy legalábbis részeiknek) a tapasztalatai a
jövôben „best practice-ként” alkalmazhatóak egy
egységes rendszer kidolgozásához.

Utóbbiak kapcsán a tanulmány három esettanul-
mányt is vázol. Míg tehát egyfelôl általános, vissza-
térô problémaként találkozunk a NUTS 0 szintek
alatt az adatok, statisztikai felmérések közötti inko -
he renciával, ami nehezíti az egységes európai vizs-
gálatok kiterjesztését, az alsóbb térségi szinteken is
léteznek komoly próbálkozások a turizmus jelen-
ségeinek analízisére, hatásainak elemzésére. 

Dániából a Tourism Satellite Accounts regionális
szintû megvalósítási kísérletét, a TOBBE modellt
ismerhetjük meg. Az európai államok többségének
még hosszú utat kell bejárnia addig, míg regionális
szinten képesek lesznek a RTSA (Regional Tourism
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Satellite Accounts) rendszerek kialakítására, s még
távolabbi jövôbe vész az idôpont, amikor a gyûj -
tött adatok összevethetôk lesznek, ám a kezde mé -
nyezés mindenképpen figyelemre méltó. Spa nyol -
ország kapcsán a turistaforgalmat mérni és tipizálni
szándékozó határstatisztikák egy igen kidolgozott
típusával találkozunk, amely a különbözô közle -
kedési hatóságok által gyûjtött adminisztratív
adato kat kérdôíves felmérések eredményeivel
kom binálja. Ezek segítségével havonta készítenek
becs léseket és jelentéseket a nemzetközi turis-
taérkezésekrôl és kiutazásokról. A TourMIS (Tou -
rism Marketing Information System) rendszer ha -
vonta frissülô online turisztikai adatbázis, melynek
adatforrását periodikus feltöltések révén, speciális
belépési jogosítvánnyal, 150 idegenforgalmi szak -
ember biztosítja a különbözô európai országokból.
A rendszer szabadon hozzáférhetô több mint 
10 000 turisztikai szakember, kutató, diák számára,
segítségével különféle lekérdezések révén statisz -
tikák, elemzések készíthetôk a városi turizmusról.
Nagy elônye, hogy igazodik a szükségletekhez, a
felhasználóknak fórumot biztosít szakmai kérdések
megvitatására, többek között az adatbázis fejlesz -
tésérôl. 

E három példa is mutatja, hogy a turizmus térbe-
li, területi hatásainak elemzése nem új probléma, a
kérdés vizsgálata során nem nulláról kell indulni; a
meglévô adatbázisok, információgyûjtô módsze -
rek mellett bevált, jó gyakorlatok is segítik a jö vô -
beni kutatási irányok kijelölését, a vizsgálatok
elvégzését.

A  TURIZMUS  HATÁ S A I  
A  KÖ RNY EZETRE

A cikk elején kitértünk az idegenforgalomnak a
kör nyezetére, egy adott desztinációtérségre gyako-
rolt hatásainak diverzifikáltságára és kétpólu-
sosságára. Egy desztinációban a meginduló turis-
taszám-növekedés, illetve a szektor egészének
fejlôdése egyfelôl pozitív hozadékkal jár (közvetlen
és közvetett munkalehetôségek számának növe ke -
dése, jövedelem-multiplikátor hatás, lát hatatlan
export-hatás, népességmegtartó erô növekedése,
infrastruktúra-rendszerek fejlesztésének ösztön -

zése; a lakosság képzettségi szintje kényszerûen
növekszik, optimális esetben a lokális hagyo -
mányok, kultúra konzerválása; természeti és épí -
tett értékek hasznosítása a megôrzés, védelem biz-
tosításával). Ugyanakkor a nem átgondolt módon,
koordinálatlanul fejlesztett-fejlôdô turizmus kör -
nyezete degradációja, a helyi lakosság szempont -
jából negatív folyamatok irányában is hathat (nö -
vekvô környezetterhelés különbözô fajtái; vagyo -
nosabb turisták érkezésébôl adódó árfelhajtó hatás;
a helyi hagyományok és kultúra leértékelôdése; a
deviancia jelenségeinek terjedése; a turizmussal,
turistákkal szembeni ellenérzés növekedése a helyi
lakosság körében stb.)4. A szektor nagy elônyének
mondott foglalkoztatás-növelô hatással is vitatkoz-
nak egyes szakértôk, azzal érvelve: a keletkezô új
munkahelyek egy (esetenként jelentôs) része csak
szezonálisan biztosít valóban foglalkoztatást, ráa -
dásul nagy részük alacsony képzettséget igénylô,
sokszor szezonális munka. 

Cikkünk központi témája, a turizmus területi 
ha tá sai kapcsán a projekt négy fôbb tényezôt
különít el. 
❏ A turisták fizikai áramlása egyfelôl komoly

tehertétel a létezô infrastrukturális hálózatokra
(egyrészt a nemzetközi közlekedési, másrészt 
a fo gadóterületi kommunális létesítményekre). 
A má sik oldalon viszont az idegenforgalom mint
kitörési pont vagy meglévô, kiaknázott, jöve de -
lemmultiplikátor-jellegû adottság, fontos gazda -
sági lehetôségekkel is kecsegtet. A turistaér ke -
zések és -terhelések metódusát megértve a te rü -
leti tervezésnek fontos szerepe a káros hatások
mérséklése, a turizmus adott térségben való
fenn  tartható fejlesztését elôsegítô stratégiák ki -
dolgozása. Az ezekhez vezetô elsô fontos lépés a
fizikai áramlások irányának, volumenének, céljá-
nak pontos megértése.

❏ Vonalas infrastruktúra, létesítmények kiépítése.
A desztinációkban, ahol a turizmus az elsô számú
gazdasági szektor, egyrészt a szállás- és ven dég -
látóhely-kínálat fizikai valójában, másfelôl ma -
guk az épített attrakciók (például tematikus par -
kok, koncerttermek, stadionok), illetve a közle -
ke dési infrastruktúra a legnagyobb terület-fel-
használók. Amennyiben e hálózatok/infrastruk-
túrák, illetve maga a szektor fejlôdése kevéssé

4 A felsorolt pozitívumok/negatívumok nagyobb részét a bemutatott ESPON tanulmány is említi.
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vagy egyáltalán nem koordinált a térségben, az
idegenforgalom különféle negatív externáliái
(lég szennyezés, zsúfoltság, tájképi értéket csök -
kentô beépítés) alakulhatnak ki. Nagyon fontos
tehát a turizmus tervezésének integrálása a
területi fejlesztési /rendezési tervezésbe.

❏ Foglalkoztatási és gazdasági hatások. A turiz-
mus multiplikátor hatása hagyományosan a fog -
lalkoztatásban is jelentkezik. Elég, ha arra gondo-
lunk, hogy egy turisztikai (például attrakciófej -
lesztô) beruházás milyen más tevé keny ségek
(szállásadás, vendéglátás, kiskeres ke delem, sze -
mélyi szolgáltatások, helyi közlekedés) munka -
erô-szükségletére fejt ki pozitív hatást. Ugyan -
akkor régóta vitatott a turizmus munkahely -
teremtô szerepének hatékonysága. Egyes szak ér -
tôk az idegenforgalom által létrehozott munka le -
he tôségek hátrányaival (zömmel alacsony kép -
zett ségi igényû, szezonális munkák, részmun -
kaidôs foglalkoztatás stb.) érvelnek. A téma jobb
megismerése és helyes ítélet kialakítása érde ké -
ben e téren még további kutatások szükségesek. 

❏ A természeti és kulturális örökség terhelése. A
sajátos örökségi értékekkel rendelkezô és ezekre
alapozott turizmussal rendelkezô régiók számára
a turizmus eltömegesedése komoly veszélyekkel
járhat, éppen azoknak az attrakcióknak a deg -
radációja irányában hatva, amelyek az idegenfor-
galom fô forrásai. A tudatos, hosszú távra elôre -
tekintô és a fenntartható erôforrás-használatot
elôtérbe helyezô területi turisztikai tervezés
kérdése itt is megkerülhetetlen. Ezt hangsúlyozza
egyébként az ESPON 2006 prog ram két (e cikk -
ben is említett), kapcsolódó tematikus projektje.

A hatótényezôk elemzése mellett magának a hatás-
nak a mértéke is a kutatók érdeklôdésének hom-
lokterében szerepelt. A tanulmány egyik fô érdemi
része a 8. fejezet, amely a nemzeti szint, illetve az ez
alatti regionális különbségeket kívánja feltárni a
turizmus adott térségben való jelenléte, illetve
környezetére gyakorolt hatásainak mértéke aspek-
tusából. Mindehhez mutatókat is kidolgoztak a ku -
tatásban részt vevô szakértôk. A mutatók alapján
kirajzolódó térszerkezet, illetve a rendelkezésre
álló adatok alapján a fejezet végén egy (inkább
jelzésértékû, semmint részletességében kimunkált)
nemzeti tipológiát is bemutatnak, amely elsôsorban
a desztinációk evolúciós életútjának különbözô
állomásaihoz rendeli az egyes államokat.

A  TURIZMUS  „JELENLÉTE”

A tanulmány két módszert is bemutat az idegenfor-
galom térbeli szerkezetének, valamint hatásai
mértékének (és ennek regionális különbségeinek)
vizsgálatára. Elsô lépésben egyszerû fajlagos in di -
kátor alapján vizsgálták a térbeli különbségeket,
majd egy komplex, többdimenziós mutató segít-
ségével hasonlították össze az országokat. Utóbbi
me tódus elônye, hogy kifinomultabb képet ad ar -
ról, milyen komplex környezeti, társadalmi, gazda -
sági hatásai vannak az idegenforgalomnak egy
adott térségben. Hátránya épp összetettebb adat -
igé nyébôl kifolyólag az, hogy az ESPON országok-
ban jelenleg csupán nemzeti szinten állnak rendel -
kezésre a szükséges adatok.

A térszerkezeti vizsgálatok elsô típusa tehát egy-
egy fajlagos mutatóra koncentrált. A mutatóban a
nevezô vagy a területi egység népessége, vagy pe -
dig területe (km2-ben) (lásd az 1-2. térképek indexe -
it), a fajlagos index számlálója pedig a szálláshely-
kapacitás mérôszáma (vendégágyak száma, 
az Eurostat adatbázis Turizmus szekciójából). 
A Tourism Function Index mutató, melyet elnagyolt
interpretációval Funkcionális Idegenforgalmi
Indexnek vagy idegenforgalmi funkció indexnek
fordíthatunk, a következô módon állítható elô:

TFI = (N x 100)/P
N= vendégágyak (szobák, férôhelyek száma)
P= népesség vagy terület (km2)

A TFI index értéke nulla és a végtelen között mo -
zog. A kisebb (nullához közeli) értékek az alacsony
szálláshely-kapacitást jelzik az adott térségben; a
magasabb adatok vagy a magas szállásférôhely-
számra, vagy a vizsgált térségnek a szálláskapaci -
tásához mérten kis területére/népességére utalnak.
Utóbbi jelenség figyelhetô meg Málta vagy
Görögország, illetve NUTS 2 szinten a Baleár-szi -
getek vagy Algarve; NUTS 3 szinten Rügen, Black -
pool vagy a városi turizmus hagyományos színte -
rei (Párizs, London, Brüsszel) esetében5. 

A vizsgálatok általános eredménye mindhárom
(NUTS 0, II, III) szint kapcsán a határozott területi
differenciák jelenléte Európában. A TFI rangsorok
(mind népesség, mind terület szerint) felsôbb
régióiban a hagyományosan érett státuszban lévô,
bevezetett, nagy forgalmú turisztikai desztinációk
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(Kelet-Spanyolország, Olaszország nagyobb része,
Dél-Franciaország, Ausztria alpesi részei, Gö rög -
ország), illetve ezek résztérségei, városai foglalnak
helyet. A skála másik pólusát képviselik a még
kevéssé bevezetett (nem egy esetben nagy te rü -
letû) kelet-európai desztinációk (Lengyelország,
Románia, Bulgária, balti államok).

Végeredményben a bemutatott TFI index elna -
gyolt, durva becslést ad az európai turisztikai tér -
szer  kezetrôl, hiszen egy dimenzióval számol,
ráadásul a nemzeti adatfelvételi metódusokban
mu tat ko zó különbségek miatt nehézkes az ered-
mények országok közötti összehasonlítása (igaz, a
mutató ki válóan alkalmas az országon belüli
regionális különbségek mérésére). Elônye viszont
az adatok gyors és könnyû beszerezhetôsége.
Mindenhol készül adatfelvétel a szálláshelyekrôl –
legalábbis a kapacitásokról –; maga a szálláshely-

kapacitás p e dig jól „látható”, megfogható tényezô-
je, indikátora a turisztikai forgalomnak. Ahhoz
azonban, hogy árnyaltabb képet kapjunk a turiz-
mus konkrét hatásairól, más módszerekhez kell
folyamodni. Sok újdonságot módszertani értelem-
ben tehát nem hoz a TFI index, hasonló mutatókkal
rendszeresen szá mol nak a nemzeti statisztikák –
így a KSH is. A TFI al kalma zása egyfajta állás-
foglalásként értel mez he tô, amely megerôsíthet
minket e mutatótípus hasz ná latának létjogosult-
ságában a turisztikai elem zések során.

A  TURIZMUS  KÖRNY EZETTERHELÉS E

A turizmus összetett, sokdimenziós jelenség,
sokrétû hatással. Ez indította el a kutatókat egy
multidimenzionális mutató kreálásának útján,

5 Ismét statisztikai hibalehetôségre kell felhívni a figyelmet: a szálláshelyekkel kapcsolatos adatfelvételek különbségei az országos
statisztikai rendszerek között komoly hibaforrás. Pl. Nagy-Britanniában minden városi szálláshely szerepel a felmérésekben, míg
más helyeken elôfordulnak megkötések (pl. Dániában csupán a legalább 50 ággyal rendelkezô létesítmények kerülnek be a sta-
tisztikákba). Mindez azt eredményezi, hogy a statisztikákban nyilvántartott, ágyhelyekkel számoló TFI index torz eredményeket
mutat.

1-2. térkép. A TFI index NUTS II (népességre vetített) és III (területre vetített) szintû különbségei Európában (forrás: ESPON 1.4.5. Tourism)

0,0 - 1,0 
1,1 - 2,5 
2,6 - 5,0 
5,1 - 10,0 
10,1 - 49,9 
ESPON tér, adathiány
nincs adat

TFI értékek Idegenforgalmi funkció index 
(népességre vetítve) = szállodai és hasonló 
jellegû kereskedelmi szálláshelyek száma 

(x100) / a régió népessége

TFI értékek Idegenforgalmi funkció index (területre vetítve) 
= szállodai és hasonló jellegû kereskedelmi 

szálláshelyek száma (x100) / a régió 
területe (km2)

1,4 - 80,0 
80,1 - 300,0 
300,1 - 800,0 
800,1 - 5000,0 
5000,1 - 95452,3 
ESPON tér, adathiány
nincs adat
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melynek segítségével valamelyest megragad-
hatóvá válik az idegenforgalom adott térségre
gyakorolt hatáscsokra. Ennek eszköze lett végül a
vizsgált tanulmányban a TPI index (Tourism
Penetration Index, szó szerint turisztikai beha-
tolási index), melyet talán komplex idegenforgalmi
hatásmutatóként fordíthatunk magyarra. Lé nye -
ge, hogy három dimenziót (környezeti, szociális és
gazdasági hatás) mérve állít elô egy komplex mu ta -
tót. A vizsgált területek tehát a gazdasági hatás (a
be utazó turisták egy fôre jutó turisztikai költése); a
környezetre gyakorolt hatás (szállodai szobák
száma egy négyzetkilométeren); illetve a társadal-
mi hatás (átlagos napi látogatók száma 1000 lakos-
ra). E három mutató esetében az alábbi formula
alap ján egyenként kiszámolják az adott térségre
vonatkozó három fô hatástípust, majd ezek szám-
tani átlaga hozza létre a komplex idegenforgalmi
hatásmutatót. 

TPIeco= (Xeco-Xecomin)/(Xecomax-Xecomin)
TPIenv= (Xenv-Xenvmin)/(Xenvmax-Xenvmin)
TPIsoc= (Xsoc-Xsocmin)/(Xsocmax-Xsocmin)
TPIeco= gazdasági 
TPIenv= környezeti 
TPIsoc= társadalmi hatások

Xenv vagy soc vagy eco= az adott mutató értéke 
az adott térségben

Xenv vagy soc vagy eco min= az adott mutató 
térségi adatai között a legalacsonyabb érték

Xenv vagy soc vagy eco max= az adott mutató 
térségi adatai között a legmagasabb érték

TPI= (TPIeco + TPIenv + TPIsoc) / 3

A számítás a nemzetközi érkezésekre koncentrál,
szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákra, ahol ez
nem áll rendelkezésre, ott a határátlépések számára
összpontosítva. Látszik, hogy a módszer még nem
tökéletes, fôbb hibái a következôk:

◆ Komolyabb különbségek vannak az egyes nem -
zeti adatfelvételek között (pl. az érkezôk száma
határstatisztika vagy szálláshely-statisztikai alap -
ján felvéve, esetleg a két metódust keverve; a lá -
to gatók (eltöltött éjszaka nélküli, 24 óránál
kevesebb tartózkodás) és turisták megkülönböz -
tetésében vagy ennek hiányában stb.); 

◆ Figyelmen kívül hagyja a belföldi turizmus ada -
tait (az érkezési, illetve fajlagos költekezési ada-
toknál a belföldi turistákat nem veszi figyelembe
a mutató), noha e szegmens több országban (pl.
Franciaország, Spanyolország, Görögország, Bul -
gária) komoly keresleti tényezô.

◆ A nagyon kis területû, ám jelentôs idegenfor-
galmú országok nemzeti rangsorokban kiugróan
magas értékei eltorzítják a TPI rangsort, ugyan -
akkor a nagyobb területû, szintén komoly forgal-
mat lebonyolító desztinációkkal rendelkezô or -
szágok alulreprezentáltak.

◆ Regionális szinten az adatok inkonzisz ten -
ciája/hiánya miatt a vizsgálatot egyelôre nem vé -
gezték el; NUTS 0 szinten viszont az egész or -
szág ra vonatkozó TPI értékek elfedik a valós
interregionális különbségeket. 

Az eredményeket tekintve 0,4-es értéknél maga-
sabb TPI adatok csupán a világszerte ismert, leg -
fon tosabb európai desztinációtérségeket, tenger-
parti zónákat, illetve a városi turizmus kedvelt cél -
pontjait magukba foglaló országokban (Görög or -
szág, Spanyolország, Egyesült Királyság, Francia -
or szág) rajzolódtak ki az eredménytérképen. 
A már a TFI indexnél is tapasztalt módon az orszá-
grangsor alsóbb régióiban ezúttal is a kelet-euró-
pai, a nemzetközi turisztikai életciklus elején álló
desztinációkként megjelenô államok foglalnak
helyet, fôként az egy fôre jutó bevételek igen ala -
csony volta miatt. Hazánkat a keleti tagállamok
között a felsôbb kategóriába sorolták Cseh -
országgal, Bulgáriával, Szlovákiával és a skandináv
államokkal együtt. Utóbbiak kapcsán érdekes a TPI
index alacsonyabb értéke. Ennek elsôsorban a
fogadott turisták számához mért kis terület és
népesség az oka (3. térkép).

Az elsô lépésben meglehetôsen nyers és csupán
nemzeti szinten eredményeket adó vizsgálat végén
a kutatók e jellemzôk ellenére mégis egy tipológia
felállítása mellett döntöttek a TPI értékek alapján. 
A végül négy csoportba sorolt ESPON államok típu-
sait ezek szerint a desztináció-életciklus fôbb állomá-
sai szerint nevezték el, mint ahogyan azt a követ  -
kezô táblázat is mutatja. A vázolt tipológia minden
kezdetlegességét és visszásságát, absztrakcióit te -
kintve is fontos lépés a további célzott turisztikai
vizs gá latok elôtt a területi (turisztikai) stratégia -
építés, a fejlesztési tervek készítése során, mint alkal -
mazható technika, illetve információ input.
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3. térkép. TPI index-értékek az ESPON államokban (forrás: ESPON 1.4.5. projekt)

Forrás: EUROSTAT;  Norvégia és Svájc esetében a nemzeti statisztikai hivatalok

0 - 0,1 

0,1 - 0,25 

0,25 - 0,5 

0,5 - 1,0 

nincs adat 

TPI értékek A TPI alapú tipológia eredménye

Alacsony leterheltségû desztinációk

Közepesen-alacsonyan telített desztinációk

Közepesen-magasan telített desztinációk

Érett desztinációk

Komplex idegenforgalmi hatásmutató = 
az alábbi három faktor súlyozatlan átlaga:

- átlagos napi turistaköltekezés egy vendégre vetítve,
- turistasûrûség 1000 fôre vetítve, 
- kereskedelmi szálláshelyek száma km2-enként.

A standardizálás alapjaként minden faktor esetében a
legmagasabb értéket mutató ország szerepelt „1”-es
értékkel.
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A tanulmány szerint a jövôben mindenképp
tanácsos NUTS II-III szinten is elvégezni a vizsgála-
tokat, illetve országokon belül kutatni az intrare-
gionális különbségeket akár NUTS IV szinten.
Utóbbi kísérlet a turizmus hazai területi különbsé -
ge inek kutatásában is hasznos eredményekkel szol-
gálhatna, így érdemes elgondolkozni e technika al -
kal mazásán a vonatkozó anyagokban (például Je -
len tés az országos területi folyamatokról, a KSH
éves turisztikai adatbázisai, elemzései). 

Kísérletképpen e cikk készítése során elvégeztük
a TPI index interpretálását hazai kistérségi szinten,
ha zai NUTS IV szintû adatok segítségével. Az ered -
mé nyeket a 4-5. térképek érzékeltetik, illetve a 
2. táb  lázatban föltüntettük az elsô és az utolsó 15 kis -
tér séget. A mutatók köre, alkalmazkodva a rendel -
kezésre álló hazai területi adatállományhoz (hiá -
nyoz nak például a fajlagos napi turista-költekezés
területi adatai) a következô volt:

TPIeco= egy fôre jutó, tartózkodás után fizetett
idegenforgalmi adóbevétel, 2005.
TPIenv= kereskedelmi+magánszálláshelyek száma
négyzetkilométerenként, 2005.
TPIsoc= 1000 fôre jutó turistaérkezések száma, 2005.

Vizsgálatunkról hasonló megállapítások tehetôek,
mint az ESPON projekt keretében elvégzett TPI
számításoknál. Az eredményt több tényezô is
torzítja. Hazánkban is probléma az országos szint
alatti elégtelen, hiányos adatbázis; regionális, me -
gyei és kistérségi szinten csupán turisztikai érkezés-
vo lumen (vendégek és vendégéjszakák száma a

különbözô szálláshelytípusokon), illetve kapacitás-
adatok állnak rendelkezésünkre. Ezek megléte a
TPI társadalmi és környezeti hatásainak modelle zé -
séhez még megfelelôek, ám a gazdasági hatás mod-
ellezését szolgáló bevételi, illetve fajlagos turista -
köl tekezési adatok már hiányoznak az alsóbb
térségi bontásban. A KSH turisztikai évkönyvei és
gyorsjelentései ugyan közölnek szállodatípuson -
ként bruttó szobaárbevétel, REVPAR (revenue per
available room: bruttó szobaárbevétel és a kiad-
ható szobák hányadosaként számított mutató) és
bruttó átlagár adatokat, azonban ezek az országos
összesítésen kívül csupán nagytérségi bontásban
(Nyugat- és Kelet-Magyarország, Balaton), eseten -
ként kiemelt üdülôkörzetenkénti elkülönítésben
állnak rendelkezésre. Ennek következtében az
egyet len, turisztikai jövedelemtermelô képességet
közvetve jelezni képes mutató, a tartózkodás után
fizetett települési idegenforgalmi adóbevételek
aggre gálásával kapott kistérségi adatokkal dolgoz-
tunk. A kis területû és nagy forgalmú kistérségek
esetükben is felülreprezentáltak, elsôsorban gyógy -
fürdôink kis területû kistérségei (Csepregi, Siklósi,
Hajdúszoboszlói). E „hiba” azonban még elfogad-
ható, hiszen nálunk a turistaforgalom szempont já -
ból pontosan e területegységeket éri a legnagyobb
terhelés. Negatívum viszont, hogy az egyértelmû
idegenforgalmi dominanciával rendelkezô Buda -
pest, illetve némely regionális központunk a köz -
vet len élmezônytôl többé-kevésbé lemaradva ka -
pott helyet.

Az ESPON módszertanhoz viszonyítva ugyan ak -
kor pozitívumként értékelhetô, hogy a belföldi

Típus neve TPI index értéke Országok

Érett desztinációk 0,5 <TPI<1 AUT, SWI, GRE, ESP, FRA, CYP, LUX, MAL

Közepesen-magasan telített
(közepes érettségû) 

desztinációk
0,25 <TPI<0,5

DEN, ITA, IRL, BEL, HOL, GBR, 
POR, SLN, GER

Közepesen-alacsonyan
telített desztinációk

0,1 <TPI<0,25 EST, CZH, HUN, FIN, NOR, SWE, BUL

Alacsony leterheltségû
desztinációk

TPI<0,1 LIT, LAT, ROM, POL

1. táblázat: Az ESPON 1.4.5. projekt régiótipizálásának eredménye a turisztikai leterheltség szerint (forrás: ESPON 1.4.5. Tourism)
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 turizmus figyelembevétele is megtörtént mind az
IFA-bevételek, mind a turistaérkezések tekin-
tetében.

Az adathiány és az egyéb torzító tényezôk ha -
tását leszámítva az alapvetô funkciót esetünkben is
teljesíti a mutató: kirajzolódnak azok a térségek,
amelyekben a turistaérkezés, az idegenforgalmi
terhelés a legnagyobb méreteket ölti az országon

belül. A legmagasabb TPI értékeket nemzetközileg
is versenyképes gyógyfürdôink, illetve a Balaton-
parti központok kistérségei kapták, míg a kistérsé-
gi rangsor alján a turisztikailag kevéssé frekventált,
periférikus térségek statisztikai egységeit találjuk.

A bemutatott térképek elsô verzióján az ESPON
projektben szereplô TPI osztályközöket használ-
tuk, a másodikban az adatsor természetes

4-5. térkép. A TPI indexek kistérségi mozaikja Magyarországon, kétféle osztályozásban 
(Forrás: ESPON módszertan alapján saját számítás)

0 - 0,1 
0,1 - 0,25 
0,25 - 0,5 
0,5 - 1

TPI értékek

TPI-index értékek a magyarországi kistérségekben (2005)
/ ESPON klasszifikáció alapján /

TPI-index értékek a magyarországi kistérségekben (2005)
/ saját klasszifikáció /

0 - 0,038 
0,038 - 0,165 
0,165 - 0,32 
0,32 - 0,98

TPI értékek

Helyezés Kistérség TPI érték Helyezés Kistérség TPI érték

1. Hévízi 0,9798 174. Nagykállói 0,0003
2. Balatonfüredi 0,6917 173. Derecske-Létavértesi 0,0003
3. Csepregi 0,5420 172. Sarkadi 0,0004
4. Fonyódi 0,5371 171. Nagykátai 0,0004
5. Siófoki 0,5098 170. Ibrány-Nagyhalászi 0,0005
6. Balatonföldvári 0,5082 169. Bácsalmási 0,0006
7. Keszthelyi 0,3196 168. Mezôcsáti 0,0006
8. Zalakarosi 0,3196 167. Oroszlányi 0,0007
9. Balatonalmádi 0,3155 166. Hajdúhadházi 0,0008

10. Hajdúszoboszlói 0,2944 165. Bodrogközi 0,0013
11. Budapest 0,2660 164. Ercsi 0,0014
12. Gárdonyi 0,1648 163. Enyingi 0,0016
13. Tapolcai 0,1447 162. Vasvári 0,0016
14. Siklósi 0,1086 161. Kunszentmiklósi 0,0016
15. Egri 0,1040 160. Kisbéri 0,0021

2. táblázat. A magyarországi KSH-kistérségek TPI index szerinti rangsora
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töréspontjait vettük figyelembe. Utóbbinál a „hazai
viszonyokhoz alkalmazkodva” már több térség
került a felsôbb – nagyobb terheltséget jelzô – kate -
gó riákba. A hazai idegenforgalmi kínálat egyik régi
keletû negatívuma, a túlzott területi koncentráció
problematikája a térképen feltûnô kistérségi rajzo-
latból is kiviláglik. Látható, hogy a turisztikai terhe -
lés egyenetlenül oszlik el az ország területén, a
bevezetett desztinációkra összpontosítva a turista -
ér kezéseket. A turistaforgalom szétterítése (az idô -
beni koncentráció mellett így a területi összponto-
sulás mérséklése is) a magyar turizmuspolitika cél-
jai között is megtalálható: az NTS az „attrakciófej -
lesztés” átfogó célon belül említi a térbeli és idôbeli
koncentráció csökkentése érdekében a fenntart -
hatóság és az életminôség javításának fontosságát.
Jelzésértékû vizsgálatunk csak jobban aláhúzza e
célkitûzés szükségességét. A TPI értékek összes sé -
gében elmaradnak az ESPON-vizsgálatban tapasz-
taltaktól, ami nem meglepô: hazánkban a jelentôs
számú turistaérkezés ellenére kevés a nyugat- és
dél-európai érett tömegturisztikai desztinációkhoz
hasonló mértékben „leterhelt” fogadóterület. A TPI
index használata kapcsán további finomítások,
illetve az adatbázis kiegészítése, területibbé tétele
fontos feladat a hazai idegenforgalmi statisztika
számára is – lehetôleg az e cikkben is említett uniós
intézményekkel, nemzetközi összehasonlíthatósági
követelményekkel összehangoltan.

A  TURIZMUS  JELLEMZÔ I ,  A KTUÁ LIS
TREND JEI  EURÓ PÁ B A N

Külön fejezet foglalkozik a kontinens idegenforgal-
mi szerepével, alapvetô jellegzetességeivel, mely-
ben a tanulmány meglehetôs részletezettséggel tér
ki a kontinens turizmusának fôbb sajátosságaira,
trendjeire is. Ezeken, kiválogatva a Magyarország
számára érdekes mondanivalót tartalmazókat, rö -
vi den érdemes végighaladnunk.
◆ A kontinens demográfiai szerkezetébôl (több

fogyó népességû, elöregedô társadalmú ország
ta lálható a földrészen) következôen egyre nö -
vek vô számban jelennek meg a turisztikai piacon
az idôsebb, a korábbi generációknál magasabb
jö vedelmû rétegek. Bizonyos piaci rések (egész -
ség turizmus vonatkozó ágai, senior-turizmus)
profitálhatnak e jelenségbôl. Hazánkban ehhez

különösen jó adottságként értékelhetô a kie -
melkedô természeti erôforrás-készlet (13 kiemelt
gyógyhely, több tucatnyi termál- és gyógyfürdô).
Ezzel párhuzamosan az egészséges életmód
felértékelôdésével szintén növekszik a wellness-
és egészségturisztikai termékek iránti kereslet.
Megfelelô – minôségi – termékfejlesztési politika
és területi marketingtevékenység segítségével e
trendek kihasználása számos lehetôséggel ke -
cseg  tet. Sokszor hangoztatott tény ráadásul,
hogy e turizmustípusok jellegükbôl adódóan (év -
szakoktól független minôségû természeti erôfor-
rás, munkahelyhez nem kötött idôsebb ven dé -
gek) kevésbé szezonálisak, így az idôbeli turista -
ér  kezés-koncentráció csökkentéséhez is hozzájá -
rulhatnak.

◆ A növekvô érdeklôdés a kultúra, az épített és ter-
mészeti örökség iránt növekvô mértékben tereli
a turisták figyelmét a hagyományos tömegturisz -
tikai termékekrôl (tengerparti nyaralás, téli
sítúrák, nagyvárosi turizmus) más kínálati ele-
mek (kulturális, öko-, örökségturizmus, falusi
turizmus) felé, noha az elôbbiek továbbra is szi -
lár dan ôrzik vezetô szerepüket. Magyarország az
utóbbi turizmustípusok tekintetében is optimális
vonzerôkkel rendelkezik, az említettek közül
több elem is az NTS különbözô fokozatú termék-
fejlesztési prioritásai között található, kiemelt
figyelembevételük tehát a termékfejlesztési poli-
tika során javasolt.

◆ Napjainkban a turisták egy földrajzi hely meglá-
togatásakor az egy helyen eltöltött hosszabb idô
helyett a „minél több helyet bejárni egy nagyobb
desztináció-térségen belül” elvet követik. E tény
hívja fel a figyelmet sikeres és bevezetett deszti -
náció-településeink, térségeink környezetében a
programkínálat- és termékdiverzifikációt lehe tô -
vé tevô, eddig „mögöttes területeknek” minô -
sülô, kevésbé ismert térségeink fokozott bevo ná -
sára a termékfejlesztésbe és a reklámte vé keny -
ségbe. A balatoni, úgynevezett háttértelepülések
ugyanúgy említhetôk itt, mint Pest megye Bu -
dapest árnyékában megbúvó vonzerôi, vagy
gyógy fürdôink térségében az önmagukban
domináns vonzerôvel nem rendelkezô, ám
össze állva kritikus tömegû térségi kínálat kia -
lakítását elérni képes települések. Ezek kiegészítô
programokkal, látnivalókkal szolgálhatnak a
fürdôk közönsége számára.



2007 /4  FALU VÁROS RÉGIÓ 47

◆ Európán belül a turisztikai áramlásokban a ko -
rábbi egyértelmû észak-dél dominancia mellett
egyre erôsebben jelennek meg Kelet- és Dél-
Kelet-Európát célzó utak. A megvalósult keleti
integrációval erôs lökést kapott európai belsô
turisztikai piac e bôvülése hazánk számára is
tarto gat lehetôségeket, melyek azonban csak tu -
datos, az exkluzív termékeket kínáló, a tömegtu -
rizmus felôl a minôségi turizmus felé elmozduló
koncepcionális gondolkodással és fejlesztési tevé -
kenységgel aknázhatók ki. 

◆ Európa egészét nézve, a hagyományos keres ke -
delmi szálláshelyek mellett növekszik a magán-
szálláshelyek népszerûsége (hazánkban még
egy ér telmûen a kereskedelmi szálláshelyek
aránya a domináns a nemzetközi vendég-elszál-
lásolásban; a 2000-es években a magánszállást
igénylôk aránya folyamatosan 10%-a volt a ke -
res kedelmi szálláshelyeket választókénak). 
E trend mindenesetre felhívja a figyelmet a ma -
gán-szálláshelyekkel kapcsolatos információ- és
adatgyûjtés fontosságára, mely téren hazánk ban
is elôrelépés szükséges. 

A Z Ö RÖ KS ÉG I  ÉRTÉKEKKEL
F O G LA LKO ZÓ  TEMATIKUS  PRO JEKTEK

TURIZMUS  V O NATKO ZÁ S A I

A kulturális, illetve természeti örökség és kulturális
identitás témakörével foglalkozó ESPON tematikus
projektek közül mindkettô hangsúlyozza az örök-
ségi értékek fontosságát a területi fejlôdésben kon-
tinensünkön. Ezen örökségi elemek hosszú távú
fenntartása és megôrzése a különbözô káros külsô
hatásoktól a fenntartható fejlôdés egyik fontos
katalizátorává emeli az említett értékeket. A turiz-
mus témaköre is elôkerül mindkét projekt kapcsán. 

A kultúra, kulturális örökség gazdasági és föld -
raj zi vonatkozásait kutató vizsgálatok már koráb-
ban felhívták a figyelmet a kulturális örökség te -
rületi fejlôdésben játszott potenciális szerepére, s
ehhez az egyik kulcs cikkünk központi témája, a
turizmus. Az idegenforgalom „kulturális turizmus”
ága a kulturális örökség „rentábilissá tételének”
alap köve lehet megfelelô eljárás, tervezettség
esetén azonban az ellenoldali érvekrôl sem szabad
meg  fe ledkezni. A turizmusfejlesztés egyedüli meg -
ol dás ként való feltüntetése, hosszú távú gondol -

kodást mellôzô, koordinálatlan megvalósítása, a
„bite and run” rablógazdálkodás jellegû modelljé -
nek alkal ma zása, a megôrzés háttérbe szorítása, a
tömeg turiz mus káros hatásainak megjelenése egy
térségben magát az erôforrást, a kulturális öröksé -
get is veszélyeztetheti.

A különbözô kulturális örökségi elemek és ezek
alapján kidolgozott indikátorok kapcsán az 1.3.3.
projekt részletes területi vizsgálatokat is elvégzett.
Ezek a turizmuspolitikát is közvetlenül/közvetve
érintô eredményeket, például döntés-elôkészítést
megalapozó tipizálást hoztak. (A kulturális örökség
térségi keresleti és kínálati oldalának elemzése és az
eredmények együttes térképi ábrázolása sajátos
regionális tipológia felállítását tette lehetôvé. Ebben
Európában NUTS II szinten kirajzolódnak azok a
térségek, melyekben speciális kulturális örökséggel
kapcsolatos policy-útmutatások fogalmazhatóak
meg. Egy másik vizsgálat közös térképen ábrázolta
az örökségi elemek sûrûségét a gazdasági fejlôdés
fokozataival, kirajzolva így Európán belül olyan el -
ma radott térségeket, ahol a rendelkezésre álló kul-
turális örökségi erôforrások kitörési pontként, fej -
lesz tési stratégiai építôkövekként vehetôek szá -
mításba).

A természeti örökségi értékek vizsgálata során a
turizmus megjelenése szintén szembetûnô. A négy
fô elemzett területi trend közül (melyeknek a ku ta -
tók kiemelik a hatását a természeti örökség aspek -
tusából) az intenzifikálódó mezôgazdasági tevé -
kenység; az erdôterületek csökkenése; vala mint az
urbanizált terek növekedése mellett megjelenik az
idegenforgalom hatása is.

A térségi vizsgálatok közül a NUTS 0 szintû
össze vetésben elvégzett térszerkezet-vizsgálatok
„fenyegetés a természeti környezetre” részfejezete
elsôsorban az urbanizáció európai nagytérségi
különbségeire hegyezi ki a mondanivalóját, ám
egyes területeken (például Délkelet- és Dél-Eu -
rópában) az urbanizáció összefoglaló névvel illetett
folyamatokon belül egyértelmûen megjelenik a
zsú folt turisztikai desztinációk problematikája is. 
A NUTS II szintû vizsgálatok közül a társadalmi-
gazdasági hatótényezôk adott térségre vetített
hatását mérô komplex elemzés négy alapindikátora
között szintén megjelenik a vendégágy-sûrûség,
mint turisztikai kapacitás-mérôszám (a GDP/fô,
népsûrûség és útsûrûség mellett), ismét jelezve szá-
munka az idegenforgalom kiemelt figyelem-
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bevételét a természeti örökségre gyakorolt hatások
vizsgálata során. Az elemzések kapcsán kiraj-
zolódó, legnagyobb terhelésnek kitett természeti
környezettel rendelkezô területek között megje-
lennek a fôbb európai desztinációtérségek (me di -
ter rán parti zónák, alpesi térségek) is az európai
urbanizált magterület (a pentagon) értelemszerû
reprezentációja mellett. Az analízis kapcsán kieme -
lésre érdemesek még azok a térségek, ahol a nagy -
arányú természetes felszínborítottság „él együtt” a
(gyakran turizmussal összefüggô) urbanizációs ter -
he léssel (Portugália, Görögország, Észtország).

A természeti örökséget a gazdasági fejlôdés
számára kiaknázható erôforrásként értelmezve a
pro jekt kiemeli, hogy a Lisszaboni és Göteborgi
stra tégiákhoz kapcsolódva a tudás- és innováció -
vezérelt gazdaságfejlôdés kapcsán nem csupán a
high-tech ágazatokra kell gondolni – általánosság-
ban az innováció orientált fejlesztés az olyan, ter-
mészeti örökség terhelését befolyásoló ágazatok,
mint a mezôgazdaság vagy a turizmus esetében is
érvényesülhet. Utóbbinál mindez új tevékenységek
alkalmazásában, új helyszínek köztudatba való
bevezetésében stb. testesül meg. Az új helyszínek,
nagytérségi értelemben háttérterületek bevonása a
turisztikai kínálatba segíthet a túlzsúfolt desztiná-
ciók tehermentesítésében, amellett, hogy az újon-
nan bevont területeken is megteremti a természeti
örökségi értékek gazdaságélénkítô hatású fel-
használását a fejlesztésben (például az érett Föld -
közi-tenger partvidéki célpontok esetében, ahol a
mö göttes térségekre, kevésbé felfedezett szige -
tekre áttolt fejlesztési hangsúllyal lennének elér he -
tôek az említett hatások). Távoli párhuzam von-
ható a jelenség és a hazai elsô számú tavi desztiná-
ció, a Balaton között, ahol évek óta cél a háttér tele -
pülések integrálása. Igaz, itt kevésbé a parti részek
túlzsúfoltságát csökkenteni célzó, inkább a fejlôdés-
ben elmaradt, önállóan kellô vonzerôkkel nem ren-
delkezô, ám vonzó természeti környezettel bíró
területek integrálását célzó stratégiai elképze lések -
kel találkozunk.

A szakpolitikai iránymutatások, döntéshozást se -
gítô ajánlások az örökségi kutatások alapján ál ta -
lánosságban kiemelik, hogy egyfajta hangsúly -
váltásra van szükség európai szinten és az egyes
államok saját örökségpolitikája terén egyaránt:
aktívabb, az örökségi erôforrások megôrzésén túl
azok fenntartható módon való kihasználását elô -

segítô megközelítés szükséges. Kapcsolódva ahhoz
az új irányzathoz, amely az örökségkutatás újabb
vizsgálataiban megjelent, fontos kitétel, hogy az
örökség megléte önmagában nem elegendô egy
bizonyos térség fejlôdéséhez, viszont megfelelô
hasznosítása révén a társadalmi, gazdasági fejlôdés
eszköze lehet, s a hasznosításból származó nye re -
ségbôl maga az örökségmegôrzés, -fenntartás is
könnyebben megvalósulhat. Több nemzetközi
egyezmény, program (például az ESDP) hang -
súlyoz za a kulturális örökséggel e módon történô
bölcs gazdálkodás fontosságát. Ezen elméletek lé -
nyegi eleme, hogy a kulturális örökségnek és a
benne rejlô lehetôségeknek a szélesebb rétegek
számára biztosított felismerése hozzájárulhat a le -
sza kadó térségek felzárkóztatásához, a foglalkoz-
tatás növeléséhez, a térség imázsának erôsö -
déséhez.

Végezetül az örökségi elemek területi vo nat ko -
zásait kutató projektek által felsorolt, igen széles
spektrumú szakpolitikai ajánlások közül essen szó
azokról, amelyek közvetve vagy közvetlenül a
turiz mus (területi) fejlesztését is érintik.
❖ A regionális sajátosságok értékként való elisme -

rése: a sajátos adottság, a regionális sokféleség a
természeti értékek tekintetében is kiaknázni való
forrás lehet sok térség számára, elfogadva a
nézetet, mely szerint minden város, térség a kul-
turális és természeti értékek speciális keverékét
jelenti, mely mixre építve egyedi fejlesztési
stratégiák fogalmazhatóak meg.

❖ A természeti adottságok, örökségi elemek ér ték -
ként kezelése, párhuzamosan a tiszta, csendes,
ter mészetközeli lakókörnyezet iránti igény
növekvô tendenciájával (dezurbanizáció, falusi
tu rizmus), a jövôben kiaknázható kapacitás
Európa több térségében.

❖ A körültekintô örökségpolitika kiemelkedô fon -
tos ságú Európa lemaradó, hátrányosabb hely -
zetû, gazdag vonzerôkészlettel rendelkezô tér -
ségeiben. A kulturális turizmus – hangsúlyozot-
tan – körültekintô, tervezett fejlesztése itt a kiug -
rási lehetôségek között szerepel.

❖ A kulturális örökséggel kapcsolatos fejlesztések
so  rán az ezek pozitív hatásait erôsítô stratégiákat
kell alkalmazni. Ezért szükségszerû a fejlesztések
hatásait folyamatosan végigkísérô monitoring
tevékenység e stratégiák megvalósítása során. A
kulturális turizmus negatív hatásainak felmérése
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során egyes fejlesztési projektekben javasolt a te -
rü leti hatástanulmányok alkalmazása (például 
a tér ség teherbíró kapacitásának elemzése, 
úgy nevezett látogató-menedzsment stratégiák
kidolgozása).

❖ A kulturális örökségturizmusban is ösztönözni
kell a határokon átnyúló együttmûködéseket,
például a határon átvezetô tematikus utakat, a
desztináció menedzsment tevékenységet.

KUTATÁ S I  IRÁ NY O K 
A Z ES PO N 2 0 1 3  IDŐS ZA KRA

Az 1.4.5. projektben foglaltak, az elemzésekbôl le -
von ható tanulságok alapján már körvonalazódnak
az ESPON 2013 program fô pontjai. A releváns te -
rületi tervezési problematikák közül a turizmussal
kapcsolatban három fô kérdéskör kerülhet a
közép pontba.
❍Turisztikai áramlási viszonyok. A jövôben meg -

vizs  gálandó fôbb kérdések között jelenik meg a
tu risták leginkább preferált útirányainak vizsgá -
lata (hova és mikor utaznak Európán belül?), kie -
gé szítve az utak hosszának, az utazás módjának,
céljának-motivációjának feltérképezésével, a tu -
ris ták jellemzô csoportjainak elkülönítésével. 
E vizs gálatok elsôdleges eszközei az elérhetô
nemzeti adatbázisok, ezért az ESPON 2013 prog -
ram egyik fô feladata a jelenlegi adatkészletben
fellelhetô hiányosságok, inkonzisztenciák feltér -
ké pezése és ezek kiküszöbölése, többek között
egy új turisztikai adatbázis létrehozásával és a
meglévô nemzeti és uniós adatbázisok hibáinak
korrigálásával. A legérzékenyebb területek a
szálláshely-adatok (a nemzeti szint alatt), a nem -
zetközi vendégérkezések száma, a belföldi turiz-
mus integrálása az adatfelvételekbe, illetve a kie -
gészítô regionális adatok felvétele és egysé ges í -
tése (például turistakiadások, magánszálláshely-
adatok). Az említett követelmények figyelembe -
vétele a hazai turisztikai adatgyûjtés szükséges
átalakítását is feltételezi.

❍ Gazdasági hatások: a turisták fogyasztásának
elem zése, a foglalkoztatási hatás mérése. A meg -
felelô statisztikai adatbázis léte (regionális szinten

is!) a gazdasági hatásvizsgálatok számára is meg -
kerülhetetlen feltétel. A tanulmány szerint a TSA
(Tourism Satellite6 Accounts) rendszerhez való
alkalmazkodás lehetne ennek alapvetô eszköze,
ám ez több ország (és fôként a régiók) esetében
még hosszú folyamat. További, eddig csak
részben kiaknázott adatforrást jelent a turisztikai
teljesítmény, bevételek, leterhelés stb. nyomon
követésére az információs társadalom adta lehe -
tô ségek kihasználása. A tanulmány elektronikus
ujjle nyomatként beszél ezekrôl. Ide sorolhatóak
az internetes regisztrációk, eladások, foglalások
nyomon követése, a hitelkártyák, mobiltelefo -
nok forgalmának elemzése. E lehetôségeken a
hazai információgyûjtési rendszer fejlesztésekor
is érdemes elgondolkodni. A nemzetközi mód -
szer tanhoz igazodó hazai adatgyûjtés és publi -
kálás már megkezdôdött. A KSH elôször 2006
má j u sában adta közre a 2004-es év magyarorszá-
gi tu riz  mus szatellit számláit. A módszertan fej -
lesz tése, illetve a további modellezési munkák
folya matosan zajlanak. Ehhez javasolt minden -
képpen a területi kérdések, a regionális szintû
adatszolgáltatás kérdéskörének hangsúlyos
figyelembevétele.

❍ A fenntarthatóság. A turizmus externális hatásai
a gazdaság mellett érintik a társadalom és a ter -
mé szeti/épített környezet szféráját is. E hatások
mérésére további indikátorok és módszertan
kifejlesztése a következô ESPON program ki hí -
vásai közé tartozik. Hazánk természeti és kul-
turális örökségi értékekben relatíve gazdagnak
mondható ország, számára az ilyen irányú
kutatásokban való részvétel vagy legalábbis az
eredmények ismerete mindenképpen hasznos-
nak ítélhetô.

Az említett feladatok elvégzéséhez a program célul
tûzi ki egy az ESPON országok mindegyikére kiter-
jedô szakértôi hálózat létrehozását, az egyes orszá-
gokból az akadémiai szféra, a nemzeti és regionális
turisztikai szervezetek, a szektor reprezentánsai
részvételével. A megfelelô adatbázis és indiká-
torkészlet létrehozatalának szükségességét már
említettük. A tervek között szerepel (amennyiben a
költségek lehetôvé teszik) egy, az adatbázis-refor-
mot, illetve -kialakítást megalapozó, kontinens

6 A szatellit kifejezés arra utal, hogy a turizmussal kapcsolatos statisztikai mutatók (a turizmus aránya a bruttó hazai termékben, a
turizmusból származó költségvetési bevétel, a turizmus foglalkoztatás növelô hatása) illeszkednek a nemzeti számlák, makrogaz-
dasági statisztikák rendszerébe.
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mértékû kérdôíves felmérés lebonyolítása az
utazási szokásokról, majd a meglévô adatkészlet és
új indikátorok segítségével területi elemzések (pl.
turisztikai alapú térségtipizálás/összevethetô szál-
lásférôhely-szám, belföldi forgalmat is figyelembe
vevô turistaérkezés-adatok, turisztikai terhelés-
adatok alapján) és különféle esettanulmányok
elkészítése, végül ajánlások megfogalmazása a
turisz tikai érintettségû területi tervezés és szakpoli-
tikai koncepciók számára, különleges figyelemmel
az alábbi témakörökre: közlekedésfejlesztés; infra-
struktúra-tervezés, földhasználat; vonzerô-me -
nedzs ment, környezeti fenntarthatóság; látoga -
tószám-szabályozás stb.

Ö S S ZEF O G LA LÁ S

A turizmus kérdésköre egyértelmûen megjelenik
az európai területi kutatásokban, amelyek közül az
ESPON az elmúlt programidôszakban egy önálló
projekt mellett több más szakterületi kutatásában is
érintette az idegenforgalom témakörét. Az el ké -
szült, turizmus relevanciájú tanulmányok azonban
inkább általános észrevételeket tesznek, az 1.4.5
projekt késôbbi kutatásokat megalapozó doku-
mentumként elsôsorban definitív kérdésekkel
foglalkozik. Több fejezet mondanivalója, például a
tu risztikai trendek bemutatása vagy a turizmus
fenntarthatósági kérdése, alig mutat túl az általános
megközelítésen. A jövôben e kérdésekre nagyobb
figyelmet kell szentelni (erre a szándék a tanul -
mány ban foglaltak szerint meg is van). 

A turizmus területisége elsôsorban a szektor
térségi hatásainak vizsgálata kapcsán kerül elô -
térbe. Noha e kérdéskörnek komoly figyelmet
szen tel az anyag, egy- és többdimenziós mutatók
révén is vizsgálva a turizmus hatásainak európai
különbségeit, ezek a vizsgálatok is inkább elô -
készítô jellegûnek tekinthetôk, jelenleg inkább egy-
fajta átfogó képet nyújtva, kiindulási pontot adva
az eljövendô évek vizsgálódásaihoz. A módszertan
némely eleme (például a TPI index) azonban
figyelemre méltó. A másik fontos területi output a
kü lönbözô szakpolitikák számára tett ajánlások,
vagy ezek megalapozása (például a turizmusfej -

lesztés és örökségpolitika terén) az elvégzett
elemzések/kialakított regionális tipológiák révén.

Az ESPON anyagok fontos tanulsága az elemzési
adat bázis és adatgyûjtési metodika megújításának,
nemzetközi összehangolásának szükségessége,
hiszen csak egy kontinens-szerte koherens, a jelen-
legi térségi adathiányból, illetve -eltérésbôl adódó
problémákat kiküszöbölô adatbázis elégítheti ki a
részletes, a szakpolitikák számára megfelelô dön-
téselôkészítô tevékenységet vállalni képes elem -
zések alapfeltételét. A meglévô adatbázisok terü -
letibbé tétele, több, csupán országos vagy települési
szinten rendelkezésre álló adattípus kapcsán a re -
gio nalizálás illetve kistérségi szintû aggregáció
bizto sítása szükséges. A területi dimenzió a turisz -
tikai elemzéseknél, tervezési tevékenységnél kie -
melt szempont, megkerülhetetlen aspektus, lévén
maga a tér jelenik meg értékesítendô termékként
ebben az ágazatban.

Végezetül ki kell térnünk arra: a magyarországi,
turisztikai témájú kutatásokkal foglalkozó intéz mé -
nyeknek érdemes szem elôtt tartaniuk az ESPON
2013 programon belül az 1.4.5. tanulmány által
kijelölt fôbb kutatási irányokat, egy nemzetközi
projektben való esetleges részvétel vagy pusztán
az eredményeknek a hasznosítása érdekében. A tu -
rizmus gazdaságunk egyik legjövedelmezôbb
ágazata, így a szektor mibenlétének, „viselke dé sé -
nek” és legfôképpen területi aspektusainak pontos
megértése alapvetôen fontos, s ehhez segítséget
nyújthatnak az ismertetett és az azokon alapuló
jövôbeni kutatások.

Sütô Attila
Váti Kht. Területpolitikai és

Információszolgáltatási Igazgatóság, 
Budapest
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Az európai területfejlesztésnek, területrendezésnek
már a nyolcvanas évektôl egyik kiemelt prioritása a
kulturális és természeti örökség megôrzése és
„bölcs” menedzsmentje. Olyannyira, hogy az elsô
erre vonatkozó, valamennyi EU tagállamra érvé -
nyes („lipcsei”) nyilatkozat, a „spatial planning” há -
rom fô feladata között ezt jelölte meg harma dik -
ként (a gazdaságfejlesztés és az infrastruktúra mel-
lett). Számunkra ez azért figyelemre méltó, mert e
célokat a magyar területfejlesztés hosszú ideig nem
érezte saját hatáskörébe tartozónak, vagy ha igen,
akkor legfeljebb mellékesen. E témáknak a terület -
fej lesztés tematikájába való integrálása tehát való -
ban fôleg európai ösztönzésre történt. Az európai
nagyszabású területfejlesztési kutatási program, az
ESPON (European Spatial Planning Observation

Network) két projektet szentelt ennek a témának:
az 1.3.3. számú a kulturális örökség és identitás, az
1.3.2. számú, a természeti örökség menedzsmentje
és a területfejlesztés közötti kapcsolatról, összefüg-
gésekrôl szól.

A  KULTURÁ LIS  Ö RÖ KS ÉG  
ÉS  ID ENTITÁ S  S ZEREPE,  

TERÜLETI  HATÁ S A I

A projekt az elsô prioritásba, az úgynevezett tema -
tikus projektek közé tartozik. Az ESPON 1.3.3 pro-
jekt célja egyrészrôl a kulturális örökség és a te rü -
letfejlesztés közötti kapcsolat feltárása, a kulturális
örökség és identitás mint tényezônek az európai

A kulturális és természeti örökség
területi szempontjai Európában

Projektek az örökségrôl

The article presents the main results of the two projects dealing with the territorial effects of cultural and natural
heritage. The topic is really important, since the preservation and wise management of natural and cultural heritage
is the third objective of the European Spatial Development Perspective (ESDP). Concerning the cultural heritage, the
project had to focus mainly on tangible components of cultural heritage, such as cultural landscapes, sites, 
monuments, cultural facilities, but also on more intangible components, such as events, identity, cultural jobs, 
intellectual productions, which are all considered as key assets for territorial development. Natural heritage is also an
essential asset of each region and country. Such a heritage must certainly be preserved from hazards, but also cre-
atively managed to reach a condition of sustainable development. 
As first step the projects defined categories of cultural heritage and natural heritage. As a methodological basis, a
database and a set of indicators were established in both projects. The indicators were built by crossing some of the
basic cultural and natural indicators with other ESPON territorial indicators, like e.g. accessibility, population 
density and other regional performance indicators. On the basis of the indicators or group of indicators several 
typologies were developed during the research on both topics. An important feature of the methodology of the project
on natural heritage is the introduction of a model (DPSIR model) examining the relationship between natural 
heritage and spatial development. 
Finally both projects offer several policy recommendations, supporting a more efficient and sustainable use of 
cultural and natural resources and addressing some actions. In the cultural field, the project proposes setting up a
European Observatory for Cultural Landscapes, Cultural Heritage and Cultural Policies. In the natural field, the
project proposes mainstreaming the horizontal aspect of the environment in the Structural Funds support, 
preferring the brown field development and taking account more the environment aspect in the cross-border 
development.
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területi tervezési gyakorlatba való átültetése s errôl
szóló javaslatok kidolgozása. Ez elôtt azonban tö -
rekedtek az európai kulturális örökség feltá rá sára
(ahogyan más ESPON projektek esetében is) külön-
bözô indikátorok alapján, valamint a régiók tipi -
zálására a kulturális örökség védelme és felhasz -
nálása szerint. 

Elsô lépésként javaslatot tettek a kulturális örök-
ség és identitás különbözô kategóriákra történô fel -
osztására. A kategorizálás alapja az egyes elemek
területi hatásának eltérô jellege volt. A következô
ka tegóriákat alakították ki:
1. A kulturális örökség emlékmûvei (kézzel fogható, 

„tangible” örökség):
a. történelmi épületek: templomok, paloták és

kastélyok, hidak, régi szobák, városrészek,
szökôkutak stb.,

b. különleges helyszínek: barlangok, régé sze ti
feltárások, csatamezôk, ipari örökség stb.

2. Védett kultúrtájak és az azokhoz kapcsolódó területek
a. parkok és kertek
b. emlékhelyek
c. látványosságok

3. Mobilizálható örökség
a. mûvészeti tárgyak és gyûjtemények (galériák-

ban, múzeumokban, magánházakban stb.).
Az eddigi kategóriák a tárgyi vagy kézzel fogható,
„tangible” örökség csoportjába tartoznak. A kö vet -
kezôk viszont a nem tárgyiasult, „intangible” örök-
ség csoportját alkotják.
4. Kulturális események
5. A népesség kulturális diverzitása
a. a területen élô népcsoportok és kisebbségek kul -

túrája,
b.a területen ideiglenesen élô, nem a területhez tarto -

zó nemzetiségek (diákok, nyugdíjasok, mene kül  -
tek, bevándorlók, ideiglenes dolgozók) kultú rá ja.

6. A kultúrában foglalkoztatottak 
7. Kulturális infrastruktúra és szervezetek
a. színházak, operaházak, zenei rendezvények

helyszínei, mozik,
b.felsôoktatási intézmények és könyvtárak,
c. országos és regionális levéltárak,
d.kulturális szervezetek (egyesületek).
8. Intellektuállis tôke
a. a helyi kulturális intézmények által kibocsátott

diplomások száma,
b.az oktatásban magas tudományos fokozattal ren-

delkezôk száma.

9. Kulturális kiválóságok
a. az Európai Színházak Konvenciójához tartozó

színházak,
b.az Opera Európa hálózathoz tartozó operák,
c. az ICOM-hoz tartozó múzeumok (International

Council of Museums, Múzeumok Nemzetközi
Tanácsa),

d.az Európa Kulturális Fôvárosa címet viselô
városok (1985-2008),

e. filmfesztiválok,
f. UNESCO világörökség.
Ezután került sor módszertani alapozásként egy
„meta” adatbázis összeállítására és az európai kul-
turális örökség és identitás területi különbségeinek
ki mutatására alkalmas mutatószámok megál-
lapítására. 
A kutatás során három fô indikátort alkalmaztak.
❖ A kulturális erôforrások jelenléte. A kulturális

örö kség részét képezô elemek puszta léte le he -
tôvé teszi Európa kulturális erôforrásainak szám -
ba vételét és feltérképezését, ami által bemutat -
ható a kontinens kulturális sokfélesége és a köz -
igazgatási határok keretében kijelölhetôvé vál-
nak különleges kulturális területek.

❖ A kulturális erôforrások sûrûsége. A kulturális
örökség részét képezô elemek egy négyzetkilo -
mé terre jutó sûrûsége a kulturális örökség és
erôforrások térbeli koncentrációját mutatja, és az
adott régiók kulturális vonzerejének jelzésére
szol gálhat, hozzájárulva ezzel egy-egy terület –
ide genforgalom általi – gazdasági potenciáljának
felméréséhez, valamint a helyi kultúra más mó -
don történô hasznosítási lehetôségeinek fel -
mérésére is (oktatás, kulturális örökségre épülô
iparágak, kreatív ipar).

❖ A kulturális örökség részét képezô elemek hasz -
nálatának mértéke. A felhasználók (a helyi la kos -
ság és a turisták) száma jelzi a kulturális örökség
részét képezô elemek, illetve egyéb kulturális
léte sítmények és programok iránti kereslet nagy -
ságát, illetve a kulturális örökség elemeinek elér -
hetôségét (és egyben a túlzott terhelés okozta
problémákat). Ennek megfelelôen e mutató ma -
gas értékének alapvetôen negatív a jelentése (azt
jelzi, hogy az egyes kulturális vonzerôk iránti
kereslet túl nagy és az a vonzerôk túlterheléséhez
vezethet), de pozitív jelentése is lehet (magas az
adott vonzerô „gazdasági potenciálja”). Lénye -
ges ezért a megfelelô egyensúly kialakítása és a
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látogatók általi használat korlátok között tartása.
A kutatás során kidolgozták a kulturális erôforrá-
sokra nehezedô nyomás mutatóit, illetve vizs-
gálták az erôforrások használatáért az idegenfor-
galommal folyó versenyt. 

❖ A kulturális infrastruktúra elérhetôsége (például
az 1000 lakosra jutó színházak, mozik, köz -
könyv tárak száma).

További területi, a népesség kulturális jellemzôire
vonatkozó indikátorok a következôk:
❖ kulturális szakemberek száma az összes aktív

lakosság százalékában (ezt fel lehet fogni a „helyi
társadalom kreativitási orientációjának” mérté -
keként);

❖ intellektuális tôke (egyetemi diplomások száma,
magasabb iskolai fokozatot megszerzett állam-
polgárok száma a helyi lakosság százalékában);

❖ nemzetiség és etnikai csoportok szerinti nép-
sûrûség.

Mindezeket a mutatókat abszolút értékben, vagy
relatív (viszonyszám) mutató formájában lehet
kiszámítani, ahol is a 100-as érték az országos
átlagnak felel meg, és ennek függvényében vizsgál-
hatók a regionális eltérések. 

Az eddig említett indikátorokat három csoportba
lehet sorolni:
- kínálati: sûrûségi indikátorok,
- keresleti: használati indikátorok,
- strukturális: a népesség sokszínûsége, a kulturális

infrastruktúra hozzáférhetôsége, a helyi tár-
sadalom kreativitása és az intellektuális tôke.
Ezen indikátorokra alapozva a többváltozós

elemzési módszer segítségével regionális tipológiát
alakított ki a kutatócsoport. Kétféle tipológiát alkal -
maztak: az egyik a keresleti és kínálati indikáto -
rokon alapul, a másik a kulturális funkciókon.

Az elsô tipológia szerint meghatározott régiótí-
pusok:
1. A kereslet és a kínálat is nagy, tehát jellemzô a

kul turális erôforrások sûrûsége, valamint magas
a használati nyomás is. A kulturális értékek és
azok kihasználtsága, látogatottsága között tehát
egyensúly van (például: Bécs).

2. A kereslet nem nagy, miközben bôségesen van
kí nálnivaló, tehát alacsony a kulturális erôforrá-
sok kihasználtsága (példák: Brüsszel, Prága,
Berlin).

3. A kereslet és a kínálat is csekély, tehát ritkábbak

1. ábra. A kulturális emlékmûvek sûrûsége

Nagyon alacsony
Alacsony
Átlagos
Magas
Nagyon magas
Nincs adat
Nem ESPON tér

A mûemlékek kategorizálása 
az öt eloszlási arány alapján

Referenciaévek:
AT, BE (Vallónia), CZ, DE, DK, EE,
ES, HU, LV, NO, SE, SI, SK: 2005;
BE (Brüsszel)), BG, FI, IE, MT, NL,
PT, RO, UK: 2004;
FR, GR, IT, LT, LU, PL: 2003; 
BE (Flandria), CY: 2002; 
Svájc: 1995.

Indikátor az 1.3.3. adatbázisban

Algoritmus:
Az országos jegyzékekben 
nyilvántartott mûemlékek és
helyszínek száma a „kiválósági” 
források számával súlyozva 
(a súlyozási módszert lásd 1.3.3. 
Zárójelentés) km2-ként.

Forrás és más metaadat információ:
Több forrás. 
Lásd regionális 
metaadatok 
(A zárójelentés melléklete)
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a kulturális erôforrások, valamint a használati
nyo  más is alacsony (például: Máramaros
Romániában).

4. Végül olyan régiók, ahol a kereslet nagyon nagy,
a kínálat ezzel nem tud lépést tartani, tehát a kul-
turális erôforrások túlterheltek, ezáltal veszélyez te -
tettek (például a tömegesen látogatott turisz tikai
célpontok, mint Velence, Firenze, Salzburg). 
A 2. ábra mutatja a régiók típus szerinti eloszlását:
A kutatás magyar helyszínt nem nevezett meg, s –
aho gyan a térképen is látható, halványsárga színnel
– a tipológiában is normális eloszlásúnak tekintették.

A második tipológia a kulturális örökség külön-
bözô funkcióival foglalkozik. Ezeket nem lehet
sorba rendezni, csak összehasonlítani, hiszen az
egyik funkció nem szükségszerûen alsóbbrendû a
másiknál, ugyanakkor különbözô területi hatá-
sokat generál. A kulturális örökség és identitás ele-
meit a következô három funkció vagy specializáció
szerint csoportosították:
❖ A kultúra megôrzése: a kultúra mint etikai érték,

s a helyi identitás hordozója, amelyet meg kell
védeni a területi és piaci trendekkel szemben.

❖ A kultúra termelése: a kultúra mint áru, amelyet
újra kell termelni. A kultúra ebben a jelentésében

egyúttal a gazdaságfejlesztés forrása is, amennyi -
ben be van ágyazódva a termelési folyamatokba
(kre atív ipar és más tudás-intenzív gazdasági ága -
za tok).

❖ A kultúra értékesítése: a kultúra mint a társadal-
mi normák és kapacitások eszköztára, amely
gazdagítja a helyi közösségeket és amelyet az
utóbbiak felhasználnak arra, hogy megismer tes -
sék magukat más közösségekkel.

A régiókat tehát több indikátor figyelembe vételé -
vel csoportosították aszerint, hogy melyik funkció
jellemzô inkább rájuk (több funkció is jellemezhet
egy régiót, ezek a multispecializált régiók).

A második tipológia kategóriái:
1. A multispecializált régiók (CPV): mindhárom

funk cióban kiválóak, ilyen a legtöbb nagyvárosi
régió, mint például Párizs, London, Magyaro r -
szágon Budapest.

2. Az újratermelô régiók (CP) meg tudják ôrizni
örökségüket és jók az új kultúra termelésében,
de az oktatási és támogatási funkciójuk kevésbé
fejlett. A projekt ide sorolja Kolozsvárt példaként.
Magyarországi helyszínt nem jelöl meg ebben a
kategóriában. 

3. Az „ajándékbolt” régiók (PV) jók a kultúra ter-

2. ábra. A NUTS II régiók kategóriái a kulturális örökség kereslete és kínálata közötti egyensúly alapján

magas kereslet, magas kínálat (1)

magas kereslet, alacsony kínálat (2)

alacsony kereslet, alacsony kínálat (3)

alacsony kereslet, magas kínálat (4)

normális értékek

nincs adat

nem ESPON tér

Kategóriák:
1- Kulturális erôforrások magas sûrûsége,

a helyi lakosság általi magas használati nyomás
2- Kulturális erôforrások magas sûrûsége,

a helyi lakosság általi alacsony használati nyomás
3- Kulturális erôforrások alacsony sûrûsége,

a helyi lakosság általi alacsony használati nyomás
4- Kulturális erôforrások alacsony sûrûsége,

a helyi lakosság általi magas használati nyomás
Normál értékek: P + S <= 0.75 2 2 2

Indikátor az 1.3.3. adatbázisban

Algoritmus:
Magas és alacsony értékek, amelyek  
a standard eltérésnél 0,75-ször nagyobb
értékeken alapulnak a kereslet és kínálat 
tekintetében.

Forrás és más metaadat információ:
Több forrás. Lásd regionális metaadatok 
(A zárójelentés melléklete) NUTS III
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melésében és terjesztésében, de bennük az örök-
ség és az identitás veszélyben van. Sok posztin-
dusztriális város sorolható ide példaként, mint
München, Frankfurt, Köln. Magyarországon
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét jelöli ebbe a ka -
tegóriába, ami véleményem szerint nem reális.

4. Az „osztályterem” régiók (PV) megôrzik kul tú -
rájukat és terjesztik is azt, de nem hatékonyak,
hogy értéket is teremtsenek abból, hogy kreatív
árukat és szolgáltatásokat hozzanak létre. Legin -
kább vidéki térségek ezek, Magyarországon
ilyen a dunántúli térség például, a projekt külön
kiemeli Gyôr-Moson-Sopron megyét.

5. A megôrzô, védô régióknak (C) gazdag az örök -
sé gük, de alacsony a használat, ezért nincs prob-
lémájuk a megôrzéssel. Azonban ezek a régiók
szintén kevésbé tudnak értéket teremteni és nem
is használják fel ezt a kulturális erôsségüket arra,
hogy támogassák térségüket vagy elôsegítsék az
oktatást a közösségben. Ezért e régióknak piac -
orientáltabbá kellene tenni örökségüket. Ilyenek
a második vonalbeli városok, amelyek gazdagok

örökségben (városi és vidéki térségek egyaránt),
mint Trier, Delft, Wrocław. Magyarországon
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét jelöli ebbe a ka -
te góriába a projekt, ami véleményem szerint
megfelel a valóságnak.

6. A termelô régiók (P) kreatívak, ahol a kultúrát
mint értékteremtô eszközt felismerik, ennek
ellenére kulturális örökségük és identitásuk
veszélyben van. A régióknak óvatosabban kel-
lene örökségüket megôrizni és támogatni. Pél -
dák:  Szófia, Konstanz, Wiesbaden. Magyar or -
szági helyszínt nem jelöl meg ebben a kategó -
riában a projekt. 

7. A „kereskedô” régiók (V) nagyon jók a kulturális
imázsuk eladásában, de problémájuk van örök-
ségük megôrzésével és azzal, hogy abból új kul -
túrát teremtsenek. Például tengerparti, tóparti és
hegyvidéki turisztikai desztinációk. A projekt pél-
daként említi a spanyol Costa Brava egy részét,
vala mint a francia Alpok üdülôkörzeteit. Magyar -
or szági helyszínt nem jelöl meg ebben a kate gó -
riában a kutatás. Ugyanakkor, ha csak magyar -

3. ábra. NUTS II régiók az EU27+2-ben a „megôrzés – termelés – értékesítés” dimenzió mentén történô csoportosítás szerint

Multispecializált régiók (CPV)
Újratermelô (CP)
Ajándékbolt (PV)
Osztályterem (CV)
Megôrzôk, védôk (C)
Termelôk (P)
Kereskedôk (V)
Nem specializált régiók (0)
Nincs adat
Nem ESPON tér

Algoritmus
7 kategória:
CPV:- A megôrzés, termelés és 

értékesítés irányultsága 
magas szintû

CP:- A megôrzés és termelés 
irányultsága magas szintû

PV:- A termelés és értékesítés 
irányultsága magas szintû

CV:- A megôrzés és értékesítés 
irányultsága magas szintû

C:- A megôrzés irányultsága 
magas szintû

P:- A termelés irányultsága 
magas szintû

V:- Az értékesítés irányultsága 
magas szintû

0:- Átlagos vagy alacsony szintû 
irányultság a kultúra bármely 
aspektusára

Indikátor az 1.3.3. adatbázisban
Néhány indikátor kidolgozása 
(lásd a részltes módszertant 
a zárójelentésben)
Forrás és más metaadat információ:
Több forrás. Lásd regionális 
metaadatok 
(a zárójelentés melléklete) NUTS III
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országi léptékben néznénk a kategó riákat, akkor
a Balatont ide lehetne sorolni. 

A projekt során több esettanulmányt is készítettek
a kutatók, amelyekben az európai (NUTS-3 szintû)
régiók kulturális örökségének sokszínûségét vizs-
gálták. Az esettanulmányok hozzáadott értéke az
volt, hogy specifikus térségekkel és témákkal fog -
lalkozott, mint amilyen a kulturális dinamika meg -
értése, új módszerek kitalálása a földrajzi különb-
ségek térképen való ábrázolására és elem zésére, új
szakpolitikai témák meghatározása intra- és inter-
regionális vagy országos szinten.

A haladást és az örökség felhasználását valamint
az örökség megôrzését gyakran összeférhetetlen-
nek tekintik. Az örökség megôrzésérôl az utóbbi
idôben új felfogás alakult ki, amelyben az örökség
megléte önmagában nem elegendô, hanem az
örökség maga válik a társadalmi és gazdasági hala -
dás egyik legfontosabb impulzusává, s ebben a fo -
lyamatban maga az örökség is nyer. 

Több nemzetközi egyezmény és program meg -
célozta a kulturális örökség témáját, mint az ESDP is,
hang súlyozva azt, hogy az örökség bölcs haszná la -
tát elô kell segíteni. A bölcs használat alatt a követ ke -
zôt kell érteni: kihasználni a sok alkalmat, amit a kul-
turális örökség kínál, ugyanakkor tisztelni az örök-
ség erkölcsi szempontjait. Az örökség szorosan kö -
tô dik a helyhez, ahol van és a helyi közösséghez. Az
örökség hozzáférhetôvé és felismerhetôvé tétele a
széles közönség számára olyan nagy lehetôségeket
kínál, mint a közösségi tuda tosság és kohézió, tár-
sadalmi-gazdasági rege ne  rá ció a leromlott terü le te -
ken, foglalkoztatás a mun kaerôpiac legkisebb ága -
za taiban, a helyi imázs fej lesztése. Az örökség hasz -
nálata által létrehozott jövedelem az egyik legfôbb
eszköze magának az örökségnek a megôrzéséhez és
fejlesztéséhez, s ezt újra lehet osztani a közösség tár-
sadalmi-gazdasági feltételeinek javítására.

A kulturális örökség védelmét, a tervezést és a
szak politikákat nem kellene különválasztani. In teg -
rálni lehetne ôket a tervezés más területein, mint a
gazdaság- vagy közlekedésfejlesztés, s különbözô
területek szakemberei kezelhetnék ôket. A helyi
szint nagyon fontos a kulturális örökséggel kapcso-
latos tervezéskor, hiszen a legtöbb intézkedés csak
akkor mûködik, ha az ott élô és dolgozó emberek
elfogadják, és velük együttmûködésben készül.

A kutatócsoport javasolja egy Európai kultúr -
táji, kulturális örökségi és kulturális szakpoli-

tikai megfigyelô központ felállítását. Egy ilyen köz -
pont kiinduló pontjai lehetnének – ami a kulturális
örökséget illeti – a módszertani viták és a meta-
adatbázis. Azon túlmenôen, hogy a megfigyelô
központ a kultúrtájakra és a kulturális örökségre
összeurópai információs rendszer alapjait fekteti le,
a kulturális politikákkal kapcsolatos megbízható
információt kellene kínálnia regionális, országos és
közösségi szinten. Tartalmazna információt a leg -
jobb gyakorlatokról, a kulturális szakpolitikákra
vonatkozóan készíthetne teljesítmény-értékelést és
információt nyújthatna olyan érzékeny témákról,
mint a tulajdonjogok kérdése, a kulturális fej lesz -
tések támogatása és a kulturális fejlesztés kapcsola-
ta a regionális változásokkal.

A projekt végkövetkeztetései a hazai fejlesztés -
politikára
Amint a tipológia példáinak többségébôl kiderül, a
kutatás fókuszából teljesen kimaradt Magyar or -
szág, a magyar kulturális örökség. Ennek egyrészt
praktikus oka is lehetett, miszerint egy magyar
résztvevôje sem volt a projektnek, még alvál-
lalkozóként sem. Ezentúl még mindig érzékelhetô
az Európai Unióban egyfajta Nyugat-Európa
központúság. A jövô magyar kutatóinak és dön-
téshozóinak így kihívást jelent az, hogy Kelet-
Európát és így Magyarországot láthatóbbá tegyék
Európa térképén.

Továbbá javasolt a kulturális örökség mint te rü -
let fejlesztési erôforrás további, illetve még na -
gyobb figyelembe vétele a fejlesztések során. Ér de -
mes a cikkben bemutatott ESPON projekt alapján,
de már magyarországi mértékben hasonló adatbá -
zist készíteni a hazai kulturális örökségrôl, aminek
alapján el lehet készíteni a hazai tipológiát is. 
Ez lehetne a módszertani alapja a kulturális örök-
ség hazai védelmének és területfejlesztési, gazdasá-
gi hasznosításának.

A  TERMÉS ZETI  Ö RÖ KS ÉG  
MENED ZS MENTJE ÉS  

A  TERÜLETI  F EJLŐD ÉS

A természeti örökség és a területfejlesztés össze-
függéseivel az 1.3.2. számú ESPON kutatási projekt
foglalkozik, amelynek címe: „Területi fejlôdési tren-
dek és a természeti örökség menedzsmentje. Maga
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az átfogó ESPON program e projekt szükséges -
ségét az alábbiak szerint határozza meg:

„A természeti (biológiai) diverzitás értékét az EU
politikái általában elismerik. Ezt az örökséget meg
kell ôrizni a veszélyektôl, de egyben alkotóan me -
nedzselni is kell, hogy biztosítani lehessen a fenn -
tart ható fejlôdés feltételeit. Ennek keretében integ -
rált stratégiát kell kidolgozni a természetes hálóza-
tok és az egyedi természeti értékek összehangolt
fejlesztésére. Új módszereket kell találni, hogy
sziner giát teremthessünk a természeti örökséget és
az azt valamilyen formában érintô, befolyásoló
emberi tevékenységek között.”

Az ESPON 1.3.2. projekt tehát egyfelôl számba
veszi a természeti örökség elemeit, másfelôl pedig
azokat az emberi tevékenységeket, amelyek azt
érinthetik.

A természeti örökség elemei a következôk:
❖ A természeti örökség nemcsak a védett termé -

szeti tájakat foglalja magába, hanem minden ter-
mészetes élôhelyet és minden vadon élô faj. Ezért

az európai környezet álta lános helyzete egyik
leg fontosabb befolyásoló tényezôje a szûkebb
ter mészetvédelmi területek jövôjének.

❖ A mai tájak túlnyomó többsége a természeti és
az ember általi átalakítási folyamatok valamilyen
kombinációja. Az urbanizáció, a mezôgazdaság,
az erdôk gazdasági hasznosítása miatt eredeti
állapotú természeti táj már alig van Európában.

❖ Az eredeti formában megôrzött tájak is külön-
bözô kategóriákba tartoznak. Túlnyomó részük
hegy vidék és erdô. Különösen ritkák a nem
hegy vidéki és nem erdô természeti tájak.

❖ Faji diverzitás és gazdagság. A 19. századig Eu ró -
pában gyarapodott az állat- és növényfajok
száma. Az utol só évszázadban azonban számuk
drámaian csökkent, ám nem csak a fajoké, hanem
a rit ka fajokhoz tartozó egyedek száma is. A szét -
da ra bolódás (fragmentáció) következtében
ugyanis a természeti területek nagyságrendje
csökkent, ami nem biztosította a genetikai anyag
szükséges cs eréjét.

4.ábra. A természeti tájak százalékos megoszlása Európában a NUTS3 régiókra
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A természeti örökség fennmaradását leginkább
befolyásoló tevékenységek pedig a következôk:
❖ A mezôgazdaság intenzifikációja és extenzifiká-

ciója, valamint a termôföldek mûvelésének fel-
hagyása. A mezôgazdaság egyre inkább nem csu -
pán a helyi lakosság élelmiszer-ellátására törek-
szik, hanem kihasználja a kereskedelem és szál-
lítás adta lehetôségeket, ezáltal ösztönzi mind a
me zô gazdasági terület terjeszkedését, mind a
hozzá vezetô utak által elfoglalt terület növe -
kedését.

❖ Erdôgazdaság és fakitermelés. Európában drá-
maian csökkent az erdôk területe. A jelenlegiek
már csak az eredetileg erdôvel borított terület
alig egyharmadát teszik ki. Ezeket is fenyegeti az
utak általi szétdarabolódás, a savas esô, a klíma -
változás és az erdôtûz. 

❖ A városi, beépített terület növekedése. Ez a vá -
rosi lakosság növekedésének, az egy lakosra jutó
lakóterület növekedésének, valamint az ôket
kiszolgáló infrastruktúra, utak, épületek által
elfoglalt terület növekedésének tudható be. 

❖ A turizmus. 1980 óta a turizmus mértéke Eu ró pá -
ban megduplázódott. A turizmus növeke dé sében
49 százalékban szerepe van a táji szépsé gek fel -
ke  resésének, 45 százalékban pedig a klí má nak
(nya ralás). Mindkettô szoros összefüggésben van
a természet állapotával.

❖ Környezet, klímaváltozás és veszélyek. A terület-
felhasználás változása jelentôsen befolyásolja az
európai környezetet és klímát. A klímaváltozás
az Európában élô fajok számának csökkenését és
növekedését is elôidézheti. A vízforrások
egyébként is kritikus helyzetét a klímaváltozás
nagymértékben befolyásolhatja. Az egyidejûleg
növekvô vízhiány és árvízveszély jelentôsen
befolyásolhatja a természeti tájakat, elsôsorban
Európa déli felében. Az árvizek kockázata és az
erózió növekszik, a vizes területek visszaszorul-
nak Európában. Elsôsorban a gazdag élôvilággal
rendelkezô folyóvölgyek és tengerparti területek
vannak veszélyben.

Az IUCN (International Union of Conservation of
Nature, Természetvédelmi Világszövetség) a védett
területeknek különbözô kategóriáit határozta meg:
❍ szigorú természeti rezervátum, ahol csak

tudományos és védelmi tevékenység folyhat;
❍ nemzeti park, ahol a védelmi tevékenység mel-

lett tájkímélô turizmus is lehetséges;

❍ természeti emlékpark, ahol bizonyos specifikus
természeti elemek megôrzése folyik;

❍ habitat, élôhely és fajok védelmi területe;
❍ védett táj, ahol a táj külsô megjelenésének meg -

ôrzése folyhat, turisztikai és gazdasági tevé keny -
ségek válnak lehetôvé;

❍ védett rezervátum, ahol gazdasági tevékenység
folyhat, azzal a feltétellel, hogy biztosított az öko -
szisztéma fenntartható használata.

A NATURA 2000 program az unió természetvédel-
mi politikájának a legfontosabb eszköze. Ez az EU
tag álla mokban több mint 20 000 élôhelyet fog át és
a te rü let 15 százalékának védelmét jelenti. Nyil ván -
való, hogy az új tagok belé pé sé vel meg  nôtt a védett
területek nagysága, sôt a magasabb szinten védett
területek (például a nem zeti par kok) aránya az új
tag álla mok  ban nagyobb, mint a ré giekben.

Az ESPON 1.3.2. projekt a területfejlesztés és a ter-
mészeti örökség közötti összefüggések, kölcsön-
hatások vizsgálatára az úgynevezett DPSIR modellt
használja fel. A DPSIR oksági láncként kezeli az em -
beri tevékenység természetre gyakorolt hatását. 
A DPSIR egy betûszó, e lánc egyes szakaszainak
kezdôbetûibôl áll.  A D (Driving Forces) az emberi
tevékenységeket, mint hajtóerôt jelöli, a P (Pressu -
res) azok természetre gyakorolt hatása, az S (States)
az így kialakult állapotot, az I (Impact) ennek kö -
vetkezményeit, és végül az R (Responses) a társa da -
lom erre adott válaszait, vagy a negatív hatások
elke rülésére alkalmazott politikákat, intézkedéseket
jelenti. A DPSIR eszközei a következôk:
❖ források másodlagos felhasználása;
❖ olyan indikátorok, jelzôszámok kialakítása, 

amelyek a valóságos folyamatokat a lehetô 
legpontosabban mérik;

❖ korrelációk és GIS, területi információs rend sze -
rek felhasználása, mindkettô célja az ok-okozati
kapcsolatok feltárása; a korrelációs számítások
keretében a jelenségek közötti kapcsolatok szo -
ros  sága az ok-okozati kapcsolatokra világíthat
rá, a térképek pedig egymásra helyezve az egy -
be  esés mértékét teszik láthatóvá;

❖ idôsorok felhasználása;
❖ kérdôíves felmérések;
❖ esettanulmányok kidolgozása és elemzése.

Végül az ESPON 1.3.2. projekt javaslatokat tesz
az e téren követendô politikára.
1. Az úgynevezett policentrikus városfejlesztés

összhangban van a többi projekt javaslataival. 
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A po licentrikus fejlesztés egyfelôl azt jelenti,
hogy Európa legsûrûbben lakott területeirôl a fej -
lesztés súlypontját átvinnék más, periférikusabb
területekre, ami által a sûrûn lakott területek ter-
mészeti környezetének terhelése kissé mérsék-
lôdne. Másrészt a periférikus területeken a fej -
lesz tést koncentráltan, meghatározott fejlesztési
tengelyek mentén hajtanák végre, és ez így keve -
sebb területet venne el a természettôl.

2. Az új üzemek és fejlesztések lehetôleg az úgyne -
vezett barna övezetekben, azaz elhagyott
iparterületeken jöjjenek létre. Ez által e területek
helyzete is javulna, és nem vennének el újabb te -
rületeket a természettôl.

3. Új európai területfejlesztési koncepciót, illetve
tervet kell kidolgozni, amely jobban figyelembe
veszi a természeti örökség védelmét és annak
szempontjait.

4. A természetvédelemnek különösen a határ menti
körzetekben kell nagyobb súlyt kapnia. A hatá ro -
kat igen gyakran folyóvölgyek és hegyláncok
alkotják, amelyek egyébként is a leggyakoribb és
legfontosabb természetes területek. De ahol nem
ez a helyzet (például a volt vasfüggöny mentén),
ott is a gazdasági tevékenység és a turisztika
korábbi korlátozása miatt olyan övezetek, sávok
jöhettek létre, ahol a természetes nö vény zet és
állatvilág évtizedekig zavartalanul fejlôdhetett.
Ezért a határövezetekben különösen fontos lenne
a természetvédelem koordinációja, esetleg közös
természetvédelmi területek kialakítása;

5. A vertikális integráció, azaz különbözô szintek
összehangolt részvétele a természetvédelem ter-
vezésében és menedzsmentjében. Az európai
zöld folyosók fô vonalait összeurópai szinten,
azaz az Európai Bizottság közremûködésével kel-
lene kijelölni, de azok pontos vonalát és kiter-
jedését a nemzeti s fôként a regionális érdekel-
tekre kell bízni.

6. Végül a hatodik javaslat az európai támogatásra
vonatkozik. Hiszen a természeti örökség védel -
mét – bármilyen fontos legyen is a Nature 2000
program – elsôsorban az EU Strukturális Alapjai
támogatják. Ezért a természet védelmének a
Strukturális Alapokból finanszírozott projektek
egyik kiemelt céljává kell(ene) válnia, másrészt
mindenfajta projekt jóváhagyásánál, bármi is
legyen a célja, a természetvédelmi szempontokat
mint az EU egyik „horizontális prioritását” job-
ban figyelembe kellene venni.

A  PRO JEKT V ÉG KÖ V ETKEZTETÉS EI  
A  HA ZA I  F EJLES ZTÉS PO LITIKÁ RA

Magyarország környezeti öröksége több szem-
pontból egyedülálló Európában. Hogy csak néhány
példát említsünk: hazánk területén húzódik a
sztyeppe öv legnyugatibb nyúlványa, bizonyos
állatfajok európai populációjának jelentôs része
Magyarországon él stb. Hazánkban még elég ma gas
arányban találhatóak természetes vagy ahhoz közeli
állapotban fennmaradt élôhelyek. Ez egyben
komoly erôforrás, de legalább ekkora felelôsség is.
A természetes vagy ahhoz közeli állapotban fenn-
maradt, gyakran sérülékeny élôhelyek védel mé -
nek prioritást kell élveznie a területfejlesztési poli-
tikai döntéshozatal és a politika megvalósítása
során. Magyarországon a határ menti térségek is
jobban megôrizték természetes állapotukat,
gazdagok rit ka állat- és növényfajokban, mivel
több mint 40 évig, amíg a vasfüggöny létezett, s a
határokat szigorúan ôrizték, mentesek voltak
mezôgazdasági és más gazdasági tevékenységtôl.
Magyar országnak ezért különösen fontos a határ
menti együtt mû ködések kialakítása, azokban is
prio ritást kell élveznie a környezetvédelemnek,
természetvé de lemnek.

Illés Dóra 
Váti Kht.
Területpolitikai és 
Információszolgáltatási
Igazgatóság, 
Budapest

Dr. Illés Iván
MTA Regionális Kutatások 
Központja
Dunántúli Tudományos Intézet
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Az európai politikák változtatásának szándékát
közvetlenül generáló tényezôk között számos
közeli eseményt lehet említeni, melyek egyre
sötétebb felhôként gyülekeznek Európa egén.
2000-ben megszületett a Lisszaboni stratégia azzal a
céllal, hogy az Európai Unió az évtized végére a
világ vezetô tudás alapú gazdaságává váljon.
Kevesebb, mint egy év múlva bevezették a közös
pénzt, az eurót. A kedvezô légkört azonban gyor-
san beárnyékolták a 2001. szeptember 11-i terro -
rista események, a globális gazdasági recesszió, a
kedvezôtlenül alakuló energiaárak és a terrorfe -
nye getettség. A Lisszaboni stratégia eredményes -
ségének 2004-es értékelése bosszantóan alacsony
fejlôdést mutatott, és ennek tükrében nagyon
valószínûtlennek látszott, hogy kitûzött céljai meg-
valósuljanak. 2005-ben, Franciaországban és Hol -
lan diában egyaránt leszavazták az alkotmányt, két-
ségeket támasztva az Európa projekt legitimációját
illetôen. Végül a 2004-es bôvítés alapvetôen átraj-
zolta az EU térszerkezetét, és az utóbbi ötven év
legjelentôsebb társadalmi-gazdasági különbségeit
hívta életre. A 21. századi Európa már most jelen-
tôsen különbözik a 20. századitól. 

Magyarország európai gazdasági térbe történô
integrálódásának alapvetô feltétele, kiindulópontja
az európai térben való gondolkodás elterjedése.
Európai szinten is vizsgálni kell a társadalmi-gazda -
sági folyamatok alakulását, azok Magyar or szágra
gyakorolt hatását, illetve mérlegelni kell a mi sze -
repünket, erôforrásainkat, esélyeinket uniós szin-
ten. Az ESPON program, melynek Magyarország is
részese, európai szintû, átfogó kutatásra tesz kísér-
letet. Cikkünkben e kutatás összegzô jellegû, a
prog ram egészének eredményeire alapozó pontjá-
nak fôbb következtetéseit mutatjuk be, tovább gör -
dítve a legfontosabb megállapításokat Magyaror -
szág vonatkozásában. Mérlegelve az Európa elôtt
álló kihívásokat és azok lehetséges hatásait, az
ESPON program 3.2. projektje keretében külön-
bözô alternatívák kerülnek bemutatásra Európa
(EU27+Svájc+Norvégia) területi fejlôdésének jövô -
jére vonatkozóan 2030-ra. Az elsô jövôkép az euró-
pai térségek lehetséges fejlôdését olyan helyzetben
mutatja, amelyben nincsenek alapvetô változások,
se politikailag se a külsô hatások tekintetében. Két
másik alternatíva a megváltozott uniós politikák
várható hatásainak prognosztizálására tesz kísér-

Globális felzárkózás vagy belsô
integráció

Alternatívák Európa területi képére, 2030-ra

The ESPON 3.2 project has created scenarios for the future territorial development of Europe (EU27+CH+NO) with
a time horizon of 2030. These thematic scenarios deal with the main driving forces which influence the social and 
economical perspectives of Europe. The baseline scenario shows the probable evolution of the European territory in a
situation of no major changes (political or external). Prospective policy scenarios explore the effects of EU policy: in
the cohesion-oriented scenario policies are formulated with the goal of social, economic and territorial cohesion as top
priority, in the competitiveness-oriented scenario the overall global competitiveness of the European economy is the
major objective and policies are aligned to this objective. Finally, a proactive scenario provides an attempt at 
translating current policy goals into an image of how Europe should look like territorially in 2030 and outlines a how
this image might be reached. There are some overall findings about the territorial development of Hungary and the
role of Hungary in the European territory in 2030 in the scenarios.
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letet. Az egyik egy kohézió-orientált jövôkép,
melyben az EU politikáinak a társadalmi, gazdasági
kohézió fô prioritásként való kezelése szab irányt.
A versenyképesség-orientált szcenáriónak ezzel
szemben az európai gazdaság átfogó, globális
versenyképességének a növelése a fô célkitûzése.
Végül felállítanak egy proaktív szcenáriót, melyben
két oldalról közelítenek Európa jövôje felé. A jelen-
legi politikai célokat kísérlik meg összhangba hozni
azzal a vízióval, hogy 2030-ban az európai tér ség -
nek hogyan kellene kinéznie, és hogy miként lehet
ezt az állapotot elérni.

A jövôképek számos kérdésben gazdagíthatják
az európai területi politika újragondolását.

❧ Az alternatívák felállításának egyik legfôbb ta nul -
sága annak az újrahangsúlyozása, hogy a ko hézió
és a versenyképesség a politika számára vá lasz -
utat jelent, melyek sokszor ellentétes irányba mu -
tat nak, ellentmondanak egymásnak. Ugyanakkor
– és ez még fontosabb – az Európa elôtt álló legna -
gyobb kihívások függetlenek e két alternatívától.
Akármelyik politikát választják ugyanis, bizonyos
külsô tényezôk vitathatatlanul sokkal erôsebben
befolyásolják a régiók fejlô dé sét, mint a politikai
intézkedések. A politikaformálás során a legfon -
tosabb annak a szem elôtt tar tása, hogy nem azon
kell próbálkozni, hogy megálljt parancsoljanak e
hatásoknak, hanem se gíteni kell a régiókat fel -
készülni és alkalmazkodni e kihívásokhoz.

❧ Európa régióinak hosszú távú (több mint 20
éves) fejlôdése jelentôsen eltérhet a rövid- és
középtávú (maximum 15 éves) fejlôdési iránytól.
Hosszú távra tekintve az a kérdés merül fel, hogy
med dig maradhat fenn az új tagországokban je -
lenleg megfigyelhetô felzárkózás folyamata.
Ugyanez vonatkozik Nyugat-Európa azon régi -
óira is, melyeknek ugyan régóta stabil a gazda -
ságuk, ám a globalizációnak köszönhetôen ko -
moly kihívásokkal kell szembenézniük.

❧ A piaci erôviszonyoknak és az európai társa da -
lom fejlôdésének számos elôre nem várható, to -
vagyûrûzô hatása van a területi fejlôdésre nézve.
Így, noha a szcenáriók hipotézisei sokban eltér -
nek egymástól, a bennük vázolt fejlôdés ered-
ményeként megszületô európai térszerkezetek
alapvetôen nem különböznek. 

A Z EURÓ PA  RÉG IÓ INA K F EJLŐD ÉS ÉT
MO ZG ATÓ  FŐB B  TREND EK,

HA JTÓ ERŐK

A szcenáriók felállítása elôtt azonosították az
Európa fejlôdését mozgató fôbb hajtóerôket,
amelye ket a területi politikával foglalkozó jelenlegi
do kumentumok nagyrészt nem vesznek figye -
lembe. Az európai régiók szempontjából a négy
legfontosabb tényezô: az öregedô társadalom, a
klímaváltozás erôsödô hatásai, az energiapiac és a
glo balizáció fokozódása. A következô fôbb té nye -
zôk részben politikai döntések eredményeként,
részben attól függetlenül alakulnak.

A kontinens határait közelítô unió
A 2004. májusi bôvítés hatására az EU-15 GDP-je
5%-kal, népessége 20%-kal nôtt, aminek ered-
ményeként az egy fôre jutó GDP 12,5%-kal csök -
kent. A bôvítés emellett az EU történelmének eddi-
gi legintenzívebb társadalmi-gazdasági megosz-
tottságát hívta életre. Európa illetve keleti és déli
szomszédai között is jelentôsek a társadalmi-gaz-
dasági különbségek. Ám míg a keleti szomszédok a
felzárkózás jeleit mutatják, addig a Mediterráneum
irányába egyre erôteljesebb az észak-déli megosz-
tottság.

A gyorsuló globalizáció területi hatásai
Számos régió elônyt kovácsolva a globalizáció
folyamatából, meg tudta erôsíteni pozícióját. E kör -
be elsôsorban London és Párizs, másodsorban az
európai metropoliszok tartoznak, beleértve az új
tag országok nagyvárosait is, mint Varsó, Prága,
Bu dapest. Más térségek is, amelyek például ked-
vezô környezeti adottságokkal vagy kulturális,
tudományos, esetleg turisztikai potenciállal bíró
közepes méretû városokkal, vagy a térség gazdasá-
gi fejlôdését segítô jelentôs K+F kapacitással ren-
delkeznek, élvezik a globalizáció elônyeit. Ezzel
szemben a nehéziparra, textil- és ruhaiparra szako -
sodott térségeket negatívan érinti a globalizáció.

Európa mérsékelt gazdasági nyitottsága
A kereskedelem tekintetében Európa integrációja
erôsebbnek tûnik a kontinenseken átívelô globa li -
zá ciónál. Az EU-25 esetében az Európán belüli
kereskedelem aránya (a teljes külkereskedelem
viszony latában) 1960-ban még 52% volt, ami 1990-
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re 66%-ra nôtt és maradt is ezen a szinten az elmúlt
évtized során. A külkereskedelemben Nyugat-
Európa és Észak-Amerika hegemóniája érvényesül,
ám e pozíció a termékkereskedelemben jóval
erôsebb, mint a szolgáltatások terén. 

Innovációs szakadék
Az EU-25 és az USA között fennálló innovációs sza-
kadék stabilizálódni látszik. Statisztikailag ennek az
innovációs különbségnek a 70%-a az EU három in -
di kátor terén mutatkozó gyengébb teljesítményé -
vel magyarázható: szabadalmak száma, felsôok-
tatásban részt vevôk aránya és az IKT-re fordított
kiadások mértéke. Európán belül is óriásiak a
különbségek. A K+F intenzitás, a high-tech szolgál-
tatások alapvetôen néhány vezetô szerepet betöltô
régióra korlátozódnak Svájc, Finnország, Svéd -
ország, Dánia, Németország területén. Mögöttük
jelentôsen lemaradva a felzárkózók között szerepel
többek között Magyarország, Szlovénia, Cseh -
ország, Litvánia, Lettország. A leszakadók cso-
portjába tartozik például Észtország, Spanyol -
ország, Lengyelország, Szlovákia.

Növekvô energiafüggôség 
– megújuló energiaforrások

Európa relatíve szegény a hagyományos ener-
giakészletekben, úgy mint olaj, gáz, de ugyanígy
nukleáris forrásokban is, mint az uránium. Az
energiapiacokon tanúsított növekvô függôsége
hatá sára a jövô Európájában egyre nagyobb
szerepet kell kapnia az alternatív energiaforrások-
nak. Európa egészében az energiatermelés 6%-a
származik megújuló energiaforrásokból, melynek
a két harmada vízenergia. A szélenergia hasz -
nosítása több mint kétszeresére nôtt a kilencvenes
években, majd ismét megduplázódott az azt
követô öt év során. A nap- és termál-kollektorok,
melyeket leg inkább alacsony fûtést igénylô ház-
tartásokban lehet alkalmazni, szintén jelentôs tar-
talékokkal bírnak. A fotovoltarikus elektromosság
elôállítása azon ban nagyon kis részarányt képvisel
az EU-ban, elsôsorban a magas költségek miatt.
Szintén jók az adottságok a biomassza vonat -
kozásában, mely hô és elektromosság elôállítására
egyaránt haszno sítható. Néhány ország, mint
például Németország ösztönzô programokkal,
jogi szabályozással támogatja a megújuló energia -
források alkalmazását.

Öregedô társadalom
Az elmúlt három évtizedben Európa a társadalmi
átalakulás idôszakát élte át, azaz a társadalom kép -
telen újratermelni önmagát, ami az idôsek folya -
matosan növekvô arányához vezet. Ha ez a trend
ilyen ütemben folytatódik, a munkaerôpiacon is
érezteti majd a hatását.

Bevándorlás
Az Európán kívülrôl érkezô bevándorlás az
egyetlen eszköz, amellyel számos állam lakosságá-
nak szintjét fent lehet tartani. Legvonzóbb célpon-
tok az Egyesült Királyság és Franciaország, vala -
mint a metropoliszok, ami az EU egészének szint -
jén egyensúlytalanságokat okoz. A belsô migráció-
nak (fôként a fiatalok révén) ugyancsak ezek a te -
rületek a célállomásai más uniós területek kárára,
melyeket a népességfogyás jellemez. A dinamiku-
san fejlôdô régiók egyértelmûen függenek a fo lya -
matosan érkezô bevándorlóktól, akik azonban
nem jelentenek megoldást a demográfiai problé -
mákra. Hosszú távon valószerûtlenül sok beván-
dorlóra lenne szükség a népesség fogyásának a
meg állítására. Továbbá míg az iparosodott orszá-
gokból érkezett külföldiek körében azonos vagy
magasabb, addig az unión kívülrôl érkezô emig -
ránsok csoportjaiban lényegesen alacsonyabb a
foglal koztatás szintje és magasabb a munka nél -
küliség, mint az EU átlag. A területi politika szá -
mára a legfôbb kihívást az jelenti, hogy segítsék a
különbözô térségeket a megváltozott demográfiai
helyzethez való alkalmazkodásban, ahelyett, hogy
úgy tesznek, mintha képesek lennének befolyásol-
ni magukat a demográfiai változásokat. 

Közlekedés: a közutak dominanciája, 
fokozódó zsúfoltság

Az elmúlt évtizedben nemcsak az urbanizált
területek közlekedési zsúfoltsága nôtt meg aggasz -
tó mértékben, hanem a transzeurópai hálózatok
artériáit képezô fô útvonalakon is mind gyakorib-
bak a torlódások. Az EU bôvítése és az integrációs
folyamatok gyorsulása pedig tovább fokozta a
hely zetet, különösen a teherszállítás területén. 
E bô vüléssel azonban nem tudott lépést tartani a
kiszolgáló infrastruktúra. Az európai közlekedés a
különbözô közlekedési módok közötti kiegyensú-
lyozatlanságtól szenved, elsôsorban a vasút, a ten-
geri és folyami hajózás rovására. Mindez egyrészt
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arra enged következtetni, hogy bizonyos köz le -
kedési módok jobban megfelelnek a modern gaz-
daság igényeinek, ám azt is jelzi, hogy a gazdasági
fejlôdés káros következményei és az azok kapcsán
felmerülô költségek nem jelennek meg teljes egé -
szében a közlekedési költségekben, és az érintettek
sokszor nincsenek tekintettel a társadalmi és biz-
tonsági szabályozásokra, különösen a közúti köz -
lekedésben.

Környezetvédelmi kihívások
Európa környezetvédelmi állapota összességében
javult, ám számos kérdésben tartós problémákkal
kell megküzdeni, amelyeknek különösen jelen-
tôsek a területi hatásai: vízellátás és vízminôség;
lég szennyezés és üvegházhatás; a biodiverzitás
csök kenése, a természeti értékek eltûnése és fel ap -
rózódása; klímaváltozás. A klímaváltozás az elmúlt
évtizedben felgyorsult. Legveszélyesebb hatásai
közé az áradások, szárazságok, aszályok, viharok,
hurrikánok tartoznak.

Az urbanizált Európa fejlôdése
A nagyvárosokat, metropoliszokat aktív gazdasági,
fejlett K+F, pénzügyi és felsôoktatási tevékenység
jellemzi. E központi gazdasági tér a fô közlekedési
folyosók mentén terjeszkedik. A perifériális terü le -
teken csak néhány növekedést produkáló nagy vá -
rosi térség (MEGA: Metropolitan European Growth
Area) található, amelyek azonban nem integrálód-
nak szervesen a helyi városhálózatba, növelve a
központ–periféria megosztottságot. A mobilitás – a
munkahelyre, iskolába való eljutást, kulturális és
szabadidôs tevékenységek igénybe vételét bizto -
sító ingázás – is ezekben a térségekben a leginten-
zívebb, melynek fokozódását nem tudja kompen-
zálni a tömegközlekedés fejlesztése, modernizá -
lása. A növekvô autóforgalom és ennek negatív kö -
vetkezményei így meghatározóak e térségek fejlô -
désében. Mindemellett a társadalmi problémák
jelentôs hányada is a nagyvárosias térségekben üti
fel a fejét, aminek hatására a városok egyre éleseb -
ben feldarabolódnak.

A vidék fejlôdése
A rurális térségek sorsát földrajzi elhelyezkedésük
pecsételi meg. A jelentôsebb városi agglomerációk -
hoz közel fekvô területek gyakran elônyt ko vá csol -
nak a lakóterületek, ipari ingatlanok, pihenô öve -

zetek jelenlétébôl, azok fejlôdésébôl. A mezôgaz-
dasági termelés kapcsán jelentôs kettôség alakult
ki: egyes területeken magas termelékenységû ag -
rárgazdálkodás folyik, magas illetve közepes szintû
életképességrôl téve tanúbizonyságot, míg más
helyeket ennek hiányában a fiatalok elvándorlása,
népességcsökkenés jellemez. 
E hajtóerôk egyes térségeket jobban, míg másokat
kevésbé érintenek, sôt a hatások is különbözôkép-
pen jelentkezhetnek. Minden szcenárió nettó hatása
ezért a szakpolitikai intézkedések, autonóm tren-
dek és térségspecifikus jellemzôk komplex interak-
ciójának, összhatásának az eredményeként jelenik
meg. A szcenáriók belsô komplexitásának az egy -
sze  rûsítése érdekében bizonyos külsô trendek
állandóként szerepelnek: 2030-ig folytatódik a klí -
ma változás, erôsödik a globalizáció és a technoló-
giai fejlôdés, illetve emelkednek az energiaárak. 
Az al ternatívák közül a baseline szcenárió extra -
polálja a legvalószínûbb fejlôdést a politikai döntés -
hozatal, illetve az attól független trendek tekin-
tetében. 

B A S ELINE-S ZCENÁ RIÓ

Politikai irány
A legtöbb ágazati politika esetében nincs változás.
Jelentôsebb befektetéseket kell a K+F és az oktatás
területére fordítani. Számos infrastrukturális beru -
há zásra van szükség elsôsorban az új tagállamok
elérhetôségének javítása érdekében. Bulgária és
Románia csatlakozását követôen a további terjesz -
kedés helyett az integrációra kell a hangsúlyt fek-
tetni, legalábbis a 2030-ig terjedô idôszak elsô
évtizedében. Az európai bevándorlási politika terén
sem születnek jelentôs változások e verzióban. Az
egyetlen szakpolitika, amely le mer térni a korábbi
útról, a közös agrárpolitika, elsôsorban a nem -
zetközi szervezetek, mint a WTO által elvárt átfogó
költségvetési megszorítások hatására. A hangsúlyt
a vidékfejlesztés, fenntarthatóság felé kell eltolni.

Európai térszerkezet 2030-ban
2015-ig Európa egészét közepes gazdasági növe -
kedés jellemzi, összességében lépést tartva az USA-
val és Ázsiával. Ugyanakkor az unióban erôsen
diverzifikált a gazdasági teljesítmény. A növekedés
fô motorját a metropoliszok képezik. Az infrastruk-
túra-fejlesztések bôvítik a gyors elérhetôséggel
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rendelkezô területek körét, különösen a nagy vá -
rosok összekapcsolásával, ami nagyban hozzájárul
a pentagon területének bôvüléséhez. (A pentagon
Európa erôközpontjai által határolt, az EU legjelen-
tôsebb gazdasági teljesítményt nyújtó térsége; öt
„sarka” London, Párizs, Milánó, München és
Hamburg.) Az új tagállamok felzárkózásának is
egyér telmûen látszanak a jelei. Számos kelet-euró-
pai régió az EU-15 növekedési rátájának a kétsze -
resét produkálta. Az új tagállamok kezdeti hely -
zetébôl kiindulva azonban még hosszú út áll elôt-
tük a felzárkózásig. 

Az európai lakosság száma a relatíve alacsony
termékenységi rátának és a folyamatos migráció-
nak köszönhetôen nem változik. Így azonban foly-
tatódik a népességöregedés, leghangsúlyosabban
Kelet-Németországban és Észak-Olaszországban.
A klímaváltozás hatására lényegesen romlanak
bizonyos területek környezeti adottságai: Spanyol -
ország vidékies területei állandó vízhiánnyal

küszködnek, miközben a kontinens epicentrumá-
nak (Németország, Franciaország, Svájc, Ausztria)
olvadással, növekvô csapadékkal, mind gyakoribb
és pusztítóbb árvizekkel kell szembenéznie. A Na -
tura 2000 megvalósítása az értékelések szerint
megfelel az elvárásoknak, ám nem segít a biodiver -
zitás csökkenésének megfordításában. 

2030-ig töretlen az új tagok felzárkózása, ám a
folyamat lassuló tendenciájú, azzal párhuzamosan,
ahogy az általános bérszínvonal közelít az EU-15
szintjéhez. A balkáni államok 2020-as és Török -
ország 2030-as csatlakozásával új munkaerôpiacok
válnak elérhetôvé. Mindent összevetve, 2030-ban
kelet-nyugati viszonylatban látható jelei lehetnek a
társadalmi-gazdasági különbségek csökkenésének,
a város-vidék kapcsolatrendszerben viszont a
további növekedésének. Ezen kívül a városokon
belül is fokozódnak a társadalmi konfliktusok. 

2030-ban a térszerkezetet a nagyvárosok és von -
zás körzeteik erôteljes  koncentrációja határozza

1. ábra. Európa 2030-ban, a Baseline szcenárió szerint
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meg. Ez leginkább a korábbi pentagon területén
érvényesül, amely kibôvül, elsôsorban a fô közle -
kedési folyosók mentén, a fontosabb megapoliszok
irányába, mint Stockholm, Oslo, Berlin, Varsó,
Prága, Bécs, Budapest. A településrendszer szer -
kezete alapvetôen nem változik. A rurális térségek
leszakadásának jelensége már a 2000-es évek elején
is érzékelhetô, és azután is jelentôs méreteket ölt,
igen erôs regionális különbségekkel. A globalizáció
hatására az alacsony vagy közepes szintû techno -
lógiával mûködô ipari területek nagy részében nô a
gazdasági visszaesés kockázata. A leginkább érin-
tett területek Kelet- és Közép-Európában vannak. 

2030-ban Budapest a potenciális megapoliszok so -
rába tartozik, egy vonalban Prágával és Varsóval,
viszont jelentôsen lemaradva az Európa motorja
szerepkörben feltüntetett Bécs mögött. A policentri -
kusság (policentrikusság = többközpontú város -
hálózat) az ország egészében igen alacsony mére -
teket ölt, különösen nyugat-európai összehason-
lításban. Kedvezô tényezô ugyanakkor, hogy Ma -
gyarország területe nem érintett hanyatló ipari
területek által, ámbár az ország egészében fennáll a
marginalizáció veszélye, noha kisebb kockázattal.
Ez alól Budapest és környéke mellett még a Balaton
térsége kivétel, mely kiemelt szerepét turisztikai
potenciáljának köszönheti. 

KO HÉZIÓ -O RIENTÁ LT-S ZCENÁ RIÓ

Politikai irány
A 2004-es bôvítés területi szempontból egyszerre
jelent kihívást és óriási lehetôséget az EU számára:
teljes mértékben integrálni Európa különbözô
részeit, Észak és Dél-Európát, Kelet- és Nyugat-
Európát, központot és perifériát. A kohézió fontos -
ságát támasztja alá az a szempont, miszerint min-
den európai számára biztosítani kell a lehetôséget,
hogy a saját régiójában éljen és dolgozzon, és a
piaci verseny szeszélyei nyomán ne kényszerüljön
a lakóhelye elhagyására. A kohéziót zászlajára tûzô
alternatíva szerint a regionális politika a változások
fô motorja, és ez szab irányt a legtöbb EU politika
változtatási irányának. 

A strukturális alapokat a gazdasági növekedés
fokozása érdekében az arra leginkább rászoruló ré -
gi ókban használják fel. Jelentékeny beruházásokat
valósítanak meg a perifériális területek európai
közlekedési hálózathoz való integrálása érdekében.

A kevésbé vonzó területek sokkal inkább függenek
a mezôgazdaságtól, ami csak kisebb reformok
megvalósítását teszi lehetôvé a CAP-on belül. A tér -
szerkezet erôsítése érdekében a klímaváltozás
okozta hatások csökkentése is jelentôs forrásokat
igényel. Bulgária és Románia után nem várható
újabb bôvítés, a hangsúlyt az új tagok teljes integ -
rálásának a megteremtésére kell helyezni. Ennek
érdekében európai szinten proaktív szociálpolitikát
kell kialakítani, ami magába foglalja a belsô termé -
kenységi ráta növelésének szándékát (gyermektá-
mogatás, adókedvezmények révén), szigorúbb be -
vándorlási kontrollt a nem EU országok irányából,
a kisebbségek társadalmi beilleszkedésének ösz -
tönzését. 

Európai térszerkezet 2030-ban
2015-re már érezhetô némi elmozdulás Európa
térszerkezetében. Az EU gazdasági növekedése fo -
lya matos, de mérsékeltebb a baseline szcenárióhoz
képest. Az új tagállamok magas növekedési rátája
nem változik jelentôsen, de a gazdasági centrumok
dominanciája kevésbé hangsúlyos.

2030-ban több, hosszú távon érvényesülô területi
hatás válik láthatóvá. Lényeges különbség a base-
line szcenárióhoz képest, hogy a metropoliszok
vonzáskörzete sokkal tágabb kört érint. A vá ros -
hálózatot erôteljesebb policentrikusság jellemzi,
kisebb a marginalizálódás, gazdasági hanyatlás
veszélye. A vidékies térségek népességcsökkenése
is kevésbé hangsúlyos, köszönhetôen a vidékfej -
lesztési akcióknak, amelyek segítettek újra meg -
erôsíteni a térség gazdaságát. Összességében a
baseline szcenárióhoz képest csökkennek a különb-
ségek mind a kelet-nyugati, mind a város és vidék
viszonylatban. Alapvetôen sokkal több periférikus
terület válik ténylegesen az integráció részévé. 
A további integráció elmaradása azonban növeli az
EU és külsô szomszédai közötti különbségeket. 
A klímaváltozás a környezetvédelmi szabályozá-
sok ellenére ugyanolyan mértékû, mint a baseline
szcenárióban, bár az intézkedéseknek köszön-
hetôen a hatások kevésbé súlyosak.

A kohéziós politika hatására a gazdaságilag
meghatározó központi tér határai kitolódnak keleti
irányban is. Magyarország határ menti térségében
több nagyváros (Temesvár, Kassa) is fejlôdésnek
indul. E lokális központok összekapcsolódása, a
policentrikusság erôsödése pedig összességében
pozitív hatással van Magyarország uniós szinten
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elmaradottnak tekinthetô területeinek fejlôdésére.
Ezzel párhuzamosan, bekerülve az erôs MEGA
városok csoportjába, Budapest gazdasági súlya is
nô, hasonlóan Prágához és Varsóhoz, csökkentve
lemaradását Bécshez képest. Összességében
Magyarország a kohézió-orientált politika hatására
kedvezôbb pozícióba kerül 2030-ra, mint a baseline
szcenárió esetében. Jóval nagyobb területe kapcso -
lódik be az európai vérkeringésbe, miközben a
gazdasági hanyatlás által veszélyeztetett és a kör -
nyezeti károknak kitett területek mérete és a fe -
nyegetettség mértéke nem változik. 

V ERS ENY KÉPES S ÉG -O RIENTÁ LT
S ZCENÁ RIÓ

Politikai irány
A Lisszaboni stratégia kijózanító eredményeket
hozó felülvizsgálata, karöltve a 2005. évi alkot-
mányos válsággal, ébresztôként hat az EU-ra,
merész döntések meghozatalát kikényszerítve. A

politikai változtatás során a hangsúlyt a tagállamok
közötti együttmûködés mélyítése helyett a közös
piac kiterjesztésére és tökéletesítésére kell helyezni.
Annak érdekében, hogy a még csak bimbózó
tudásgazdaság számottevô fölényre tegyen szert,
forrásokat kell átcsoportosítani a regionális és az
agrárpolitikától a K+F, oktatás és képzés valamint
az IKT infrastruktúra területére. A legerôsebb
régióknak van esélye aktívan részt venni a globális
szintû versenyben, ezért e területeket ennek
fényében kell támogatni. Általánosan elfogadott,
hogy a piac jelöli ki a legfontosabb kapcsolódási
pontokat, összeköttetéseket, de prioritást kell
élveznie a gazdaságilag erôs metropolisz-térségek
kapcsolódásainak, hiszen ez biztosítja a legna -
gyobb hozzáadott értéket. A versenyképesség
fokozása érdekében szelektív migrációs politikát
kell kialakítani, mely a „legnagyobb agyakat”
vonzza az unióba, továbbá tárgyalásokat kell
kezdeményezni a szomszédos országokkal a közös
piac további bôvítése, kiterjesztése érdekében.
Ezen kívül jelentôsen csökkenteni kell a kor-

2. ábra. Európa 2030-ban a kohézió-orientált szcenárió szerint
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mányzati kiadásokat (különösen a CAP esetében),
privatizálni a közszolgáltatásokat, és olyan szak -
politikai akciók megvalósítására van szükség, 
amelyek ösztönzôleg hatnak a tôkemozgásokra.
Más ágazatok, mint a környezetvédelem, a tár-
sadalmi felzárkóztatás és integráció csak másodla-
gos fontosságúak.

Európai térszerkezet 2030-ban
2015-re Európa számos területi változás tanúja
lehet. A teljes európai gazdaságot tekintve erôteljes
a növekedés, sokkal jelentôsebb, mint a baseline
szcenárióban. Ám nem minden régió profitál
egyenlôen e nyereségbôl. Valójában a növekedés
egyértelmûen Európa központi, pentagon térsé -
gébe és azon belül is elsôsorban a metropoliszokba
koncentrálódik. A legtöbb nemzetnek kitûnik egy
„gyôztes” városa, mely a gazdasági motor szerepét
tölti be. A gazdaságilag meghatározó térségek föld -
rajzilag sokkal korlátozottabb területet ölelnek fel.
Az ellenôrzések lazítása nyomán gyors migrációs

növekedés következik be. Ennek hatására a
népesség fiatalabb, városiasabb és összetétele
szerint sokkal változatosabb. E jelenség hátulütôje
a hátrányos helyzetû, elégedetlen, „zajos” társadal-
mi csoportok számának bôvülése. A társadalmi súr-
lódásokkal megtûzdelt szuburbanizáció a városok
kettôs arcának a kialakulásához vezet, amelyben a
társadalmi-gazdasági különbségek olyan mére te -
ket öltenek, ahol a megkülönböztetés már fizikai
kirekesztéssel is társul.

2030-ban a strukturális változások jóval több jele
érezhetô. A legfontosabb európai metropoliszok
között erôs az együttmûködés mind funkcionálisan
(üzleti és személyes kapcsolatok), mind fizikailag
(közlekedési kapcsolatok és az urbanizáció kiterje -
dése). Vonzzák a bevándorlókat, különösen a bal -
káni államok 2015-ös csatlakozását és az Orosz or -
szággal és Ukrajnával megerôsödött kapcsolato kat
követôen. A már létezô szoros kötelékek Török -
ország és a Maghreb régió (Algéria, Líbia, Ma -
rokkó, Mauritánia, Tunézia) felôl is megindítják a

3. ábra. Európa 2030-ban a versenyképesség-orientált szcenárió szerint
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bevándorlók hullámát (Törökország 2020-ban csat-
lakozik az unióhoz). Európa egészében a vidékies
térségeket népességfogyás sújtja, kivéve a nép -
szerû turisztikai célállomásokat, illetve a már ur -
bani zálódott térségeket. A vidéki térségek margi -
na lizálódásának veszélye sokkal intenzívebb, a ha -
nyatló ipari tevékenységgel sújtott területek jóval
kiterjedtebbek. A hanyatlás kockázatának veszélye
magasabb és a természeti kockázati tényezôk is
erôteljesebben tetten érhetôk, mint a baseline
szcenárióban. 

A versenyképesség-orientált alternatíva sokkal
kiegyensúlyozatlanabb képet fest Magyarország
szempontjából 2030-ra, mint akár a baseline akár a
kohézió-orientált verzió. Budapest vonzáskörzete
jelentôsen kisebb, mint a kohézió-orientált verzió
esetében, a policentrikusság pedig sokkal gyen -
gébb. Budapest, hasonlóan a baseline szcenárióhoz
mint potenciális MEGA szerepel az európai térszer -
kezetben, viszont gyengébb gazdasági szereplô,
mint a kohézió ösztönzése esetén. A térség lokális
gazdasági központjainak hiányában Budapest
fejlôdése teljesen elszigeteltté válik, hiszen a ko -
hézi ós intézkedések nélkül az ország többi része
társadalmi-gazdasági szempontból egyaránt lesza-
kad. Mindez tovább növeli a széles szakadékot az
országon belül, a fôváros-vidék viszonylatban.
Hasonlóan Közép- és Délkelet-Európa egészéhez,
Magyarország is a legsúlyosabb kockázattal bíró
marginalizálódó térségek közé süllyed. Budapest az
európai gazdasági erôt koncentráló összefüggô
központi európai tér legkeletibb határát képviseli.

A  V Á LA S ZTO TT ÚT: 
PRO A KTÍV  S ZCENÁ RIÓ

Politikai irány
Az Európa jövôje körül fellobbant heves viták
ellenére a széles többségnél egyetértésre talál há -
rom tényezô: az EU egészében a magas életszín-
vonal, a biztonság és az integrált társadalom meg -
te  remtése. E három tényezô szakpolitikai intéz ke -
dések szint jére történô konvertálása a ver seny ké -
pesség, a ko hézió és a fenntarthatóság egyidejû
erôsítését követeli meg. Az összes olyan szakpoli-
tikát, mely befolyásolja az adott régiót, a területi
politika irányításával kell összekapcsolni. E straté-
gia jelentôs állami forrásokat igényel. A többség
skandináv modellt javasol, melyben az állami

beavat kozások magas szintje kéz a kézben jár a
gazdasági nö ve kedéssel. Mindezt csak a termelé -
kenység jelentôs növekedésével lehet elérni. A ter -
melé kenység fenntartható növekedéséhez bizonyí-
tottan két ténye zô élvez prioritást: az oktatás és az
in nováció. 2011-ben egy páneurópai szerzôdés
eredmé nye ként új elemmel egészítik ki a régi
maastrichti kritériumokat: a K+F-re és az oktatásra
for dított kia dások aránya, illetve a közszolgáltatá-
sok (egész ségügyi, gyermekgondozási, oktatási
intéz mé nyek) elérhetôsége. A térségi specifikumok
okán ezt az új kritériumot lehet árnyalni, ezzel
bizo nyos fokú autonómiát hagyva a régiók
számára a tekintetben, hogy milyen úton-módon
teljesítsék a ki tûzött célokat. 

Európai térszerkezet
2015-re a K+F-re és oktatásra fordított nagyobb
kiadások eredménye már láthatóvá válik a tudo má -
nyos parkok és az egyetemek bôvülése formá -
jában. Bizonyítottan kedvezô annak a stratégiának
a követése, hogy azokra a területekre (például kör -
nyezetvédelmi technológia, új energiaforrások,
közlekedés, biotechnológia) fókuszálnak, melyek-
ben az EU már korábban is erôsnek számított.
Továbbra sem tekinthetô azonban kielégítônek az
innovációs tevékenységek eredményeinek a vál-
lalkozói szférába való átültetése, ezért e területen
új fajta intézkedéseket dolgoznak ki. A klímavál-
tozás által vélhetôen leginkább érintett területeken
elôvigyázatosságból számos intézkedést valósí-
tanak meg, ami lehetôvé teszi az érintett térségek
gazdaságának diverzifikálását.

2030-ban a megnövekedett termelékenység ered-
ményeinek köszönhetôen már lehetôség nyílik
némi kohéziós intézkedésre is, ami a verseny képes -
ség további fokozásához járul hozzá. A csúcs -
techno lógiához kapcsolódó gazdasági tevékeny -
ségek zömükben továbbra is a nagyobb metropo -
liszok ba koncentrálódnak, elsôsorban a pentagon
területén, de néhány azon kívüli metropolisz köré
szervezôdô klaszterbe is. Az elavult ipari térségek
lakossága kisebb, ám sikereket könyvelhetnek el a
hagyományos ipari tevékenységük modern, high-
tech iparrá való átalakítása terén. A többi térség a
turizmusnak, a széles spektrumú mezôgazdasági
tevé kenységnek (biomassza, feldolgozóipar egyi -
dejû fejlesztése) vagy az általa biztosított élhe tôbb
lakhatási körülményeknek köszönheti fejlôdését.
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Európa részei szorosan összekapcsolódott ko -
herens rendszert alkotnak. Bár a közle kedési há -
lózatban most is a metropoliszok közötti fôút vo -
nalak dominálnak, ám erôs másodlagos há lózatok
kötik össze a köztes területeket. Az ener giát nagy
arányban megújuló forrásokból szerzik. E termelés
elsôsorban a háztartásokhoz és kisebb tele pü lé -
sekhez kapcsolódik. Európa funkcionálisan szoros
kapcsolatot létesített a szomszédaival számos
együtt mûködés és segítségnyújtás révén, például
oktatási és infrastrukturális programokon ke -
resztül, de többek között a kereskedelmi korlátok
(különösen a mezôgazdaság területén) eltörlé sének
köszönhetôen is.

A JÁ NLÁ S O K A Z Á G A ZATI  ÉS
TERÜLETI  PO LITIKÁ K S ZÁ MÁ RA

Ágazati szinten jelentôs állami és magánforrásokat
kell invesztálni az oktatás és képzés területére
(beleértve az iskolarendszer minden szintjét),
ugyanúgy, mint az új technológiákba, kutatásokba
és egyéb, a termelékenységet ösztönzô intéz ke -
désekbe (szervezeti fejlesztések, IT használat stb.).

Ágazati szinten több támogatást kell fordítani a
tömegközlekedés fejlesztésére elsôsorban városok,
metropoliszok területén, beleértve az érintett tele -
pü lések tágabb környezetét is, megteremtve az
ingá zás, a hétvégi turizmus lehetôségét. Ösztö -
nözni kell az intelligens közlekedési rendszerek
minél szélesebb körû elterjesztését. 

A területi politika szintjén a stratégiai fontosságú
regionális közlekedési tengelyek illetve e másodla-
gos hálózatok elsôdleges tengelyekkel való össze -
kapcsolását kell támogatni.

Az energiapolitikában az adó és árazási politikán
keresztül kell korlátozni a nem fenntartható köz -
leke dési módok használatát, és preferálni a fenn -
tarthatókat. Támogatni kell a fûtést és elektromos -
ságot együttesen biztosító megújuló energiaforrá-
sokon alapuló konstrukciókat, elsôsorban egyedi
vagy kisebb-nagyobb lakóövezetek számára.

A bevándorlási politikával kapcsolatban közpon-
ti szinten a szelektív migráció támogatása szüksé -
ges, aktív migrációs politikával karöltve. Területi
szinteken ennek fényében a bevándorlók, elsze -
gényedett és szegregálódó társadalmi csoportokat
integrált regionális és helyi programokba kell be -
vonni, ötvözve a képzést, foglalkoztatást, lakhatási

körülmények biztosítását, a helyi környezet ja ví -
tását célzó intézkedéseket.

Szakágazati feladat a megfelelô minôségû és
meg  fizethetô közszolgáltatások, elsôsorban a gyer -
mek  gondozási, illetve az idôsek ellátását biztosító
intézmények, szolgáltatások fejlesztése. E mellett a
területi politika keretében törekedni kell a fogyó
népességû, távoli, vidékies területeken a közszol -
gál tatások költség-hatékony átszervezésére (a kü -
lön  bözô létesítmények közepes szintû városokba
tör  ténô koncentrálása vagy innovatív eszközök al -
kal  mazása révén, mint például mobil orvosi
ellátás). 

A klímaváltozás negatív hatásainak csökkentése
érdekében pontos helyzetfelmérés szükséges a
veszélyek (árvizek, aszály, szárazság, viharok,
hurri kánok) mértékét illetôen helyi és regionális
szinten, és ennek függvényében kell a megelôzô
intéz kedésekbe jelentôs forrásokat invesztálni (ha
kell, bizonyos települések áttelepítése révén). 

A térségtípusok vonatkozásában a globális szin-
ten felzárkózni képes nagyvárosias övezetekben az
infrastruktúra és a humán tôke támogatását kell
elôny ben részesíteni. A kiegyensúlyozott területi
kép megteremtése érdekében szükséges a gazdasá-
gi növekedés hajtóerejét képezô nagyvárosok és a
városhálózatok fizikai, funkcionális kapcsolódásá-
nak erôsítése. A vidékies térségek marginalizáló dá -
sának elkerülése, illetve a kockázat csökkentése ér -
de kében a társadalmi fogyás, a hanyatló ipari
struktúra vagy a klímaváltozás negatív hatásai által
sújtott, valamint a távoli területeken elhelyezkedô
térségekben célzott, a helyi adottságoknak (turisz -
ti kai potenciál, mezôgazdasági adottságok, vonzó
lakókörnyezet stb.) megfelelô intézkedéseket kell
finanszírozni.

Sóvágó Krisztina
Váti Kht. Területpolitikai és

Információszolgáltatási Igazgatóság,
Budapest
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Az ESPON programot az összeurópai területi
gondol kodás elsôdleges megtestesítôjének tekint -
hetjük, hiszen az nem „csupán” a területi kutatások
eddigi messze legnagyobb nemzetközi sorozata
(sôt, talán nem is elsôsorban az), hanem kijelent -
hetô, hogy eredményei és az általa közvetített
szemlélet az unió politikái számára egyfajta irány -
tûként szolgálnak. Ezt jelzi, hogy az unió legkülön-
bözôbb szakpolitikai dokumentumai építenek rá,
illetve eredményeit döntéshozók hivatkozzák. 
Az Eu rópai Unió területpolitikájának alapdoku-
mentuma, a Territorial Agenda és az azt megala po -
zó Territorial State and Perspectives címû doku -
men tum egyértelmûen az ESPON program ered -
mé nyeire épül. Ugyanakkor sok tagország is érez -
hetôen aktívvá vált az program eredmé nye i nek
hazai becsatornázásában, vagy éppen ez ESPON
típusú elemzések nemzeti szintû elmélyí tésében.

Az ESPON eredmények hazai hasznosítása kap -
csán feltehetjük a kérdést, hogy kinek szólhatnak
ennek üzenetei. Az ESPON megközelítés horizon-
tális természetû, vagyis különbözô mértékben
ugyan, de majd’ minden hazai szakpolitikának
(területfejlesztés és -rendezés mellett például az

agrár-, a közlekedéspolitikának, a gazdaságfej -
lesztésnek, az oktatáspolitikának stb.) üzen, de úgy
a városoknak, régióknak is szól.  Termé sze tesen a
34 kutatási projekten alapuló ha tal mas tudástömeg-
bôl – az e lapszámban már be mu  tatott résztémákon
túl is – csupán válogatni le het a hazai jelentôsséggel
rendelkezô és a tervezési gya  kor latunk szempont -
jából megfontolandó elemeket. 

Alapkérdésnek tekintjük, hogy van-e szükség
rendszerezett területi információra, probléma -
orien tált tudásra ahhoz, hogy településeink, tér sé -
geink, régióink, és országaink fejlôdését elômozdít-
suk, harmóniájukat megteremtsük. Az ESPON
prog ram léte, (kiváltképp annak folytatása), ered -
mé nyeinek európai és tagországi hasznosítása
bizonyítéknak tûnik erre. Van mit tanulnunk, hi -
szen a területi dimenzió fontossága, a területi kuta -
tások által teremtett tudás szükségessége ko -
rántsem látszik ennyire nyilvánvalónak a hazai ter-
vezési, társadalomirányítási folyamatokban. A ta -
nul mány célja, hogy összegezze a program fôbb
konklúzióit és az ESPON gondolat jegyében meg-
fogalmazható javaslatokat vessen fel a területi ter-
vezés, területi kutatás, fejlesztéspolitika területén.

Mit kezdjünk az ESPON-nal?
Konklúziók és üzenetek a hazai gyakorlatnak, 

különös tekintettel a területi tervezésre

The paper is aiming at introducing those main conclusions of ESPON 2006 Programme, which can have message for
Hungarian planning and policy practices. The author emphasises that the horizontal treatment of spatial matters in
ESPON approach is of a particularly high importance for Hungary, because this idea can be the basis for considering 
territoriality as key issue for not only the spatial development policy but for other policies of the national and 
regional government as well. The geographic diversity is a potential resource for development. The new Hungarian
National Spatial Development Concept has adapted this approach of the programme and several objectives are in line
with ESPON results. The ESPON call the attention for the importance of territorial matters and it can be a model for 
strengthening effectiveness and efficiency of Hungarian spatial planning and research. The paper concludes to 
practical recommendations to Hungarian practice of planning, research and SF programming.
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1. ábra. Az európai tér fô gazdasági struktúrái
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4 - 5,99
6 - 7,99
8 - 9,99
10 - 11,99
12 fölött
Nincs adat

Európai növekedési metropolisz területek (MEGA)

Transznacionális/országos FUÁ-k

Regionális/helyi FUÁ-k

Európai szintû  autópályák

© Euro Geographics Association for the administrative boundaries 
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Forrás: ESPON adatbázis

Funkcionális városi területek
(Functional Urban Area, FUA)

1 .  A  PRO G RA M KÖ V ETKEZTETÉS EI  
A Z EURÓ PA I  TÉR A LA KULÁ S Á RÓ L

A 2006-tal záruló ESPON program három szinte-
tizáló jelentésben összegezte fôbb megállapításait,
valamint egy atlaszban foglalta össze legfontosabb
térképi eredményeit. 

(Mind a négy dokumentum elérhetô a világ há -
lón:http://www.espon.eu/mmp/online/websi -
te/content/publications/98/index_EN.html). 
A prog   ram átfogó üzeneteinek és hazai szempontból
re  leváns konklúzióinak megfogalmazásánál elsôso r -
ban ezekre a dokumentumokra támaszkodhatunk.
Ha egy mondatban kell a 2006-ban zárult prog ram
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eredményeit a szintézis jelentésében foglaltak
szerint összegezni, akkor az így hangzik: a terü le -
tiség kérdésköre fontos az európai fejlôdés (és nem
csak a szûk értelemben vett területfejlesztés) szá -
mára. „Az európai régiók területi potenciálja és
azok diverzitása a globalizáció idoszakában egyre
fontosabbá válik az európai gazdasági fejlôdés
számára. Éppen ezért  meghatározó a városok, ré -
giók és nagyobb területegységek szerepe Euró pá -
nak a világban betöltött pozíciója szempontjából.”

Az ESPON program kutatási eredményeinek az
eu rópai területi folyamatokra vonatkozó üzenet ér -
té kû konklúzióit a harmadik szintetizáló jelentés ti -
zen egy témakörben összegezte, melyeket röviden
vá zolunk:

A területi kohézió
Az európai tér kohéziója bizonyos vonatkozások-
ban erôsödik, más tekintetben azonban olyan
folyamatok zajlanak, melyek az egyenlôtlensé -
geket növelik. A legfontosabbak az alábbi trendek:
❒ Összességében a centrum – periféria reláció össz -

eu rópai szinten gyengült, azonban országokon
belüli viszonylatban a perifériák válsága sok he -
lyen (így Magyarországon is) elmélyül.

❒ A piaci erôk általánosságban a földrajzi koncent -
rációs tendenciákat erôsítik a beruházások loka -
lizálásában, a gazdasági fejlôdésben.

❒ Növekvô egyenlôtlenségek tapasztalhatók a fô -
vá ros és az ország többi része, az ország ha tárok
két oldala, valamint a rurális és városi területek
kö zött. 

❒ Az európai magterület, a London, Hamburg,  
Mi lánó, Párizs által körülhatárolható poligon
2002-ben a GDP 46%-át és a népesség 32 %-át
koncent rálta, miközben az ESPON tér terü -
letének csak 14%-át foglalta el. Ez a tér azonban a
vizsgálatok szerint különbözô fejlôdési folyosók
mentén kiterjed, miközben e téren kívül is erôs
városi területek vannak (köztük Budapest is),
melyek az európai fejlôdésben fontos csomópon-
ti szerepet kapnak. 

Versenyképesség 
A versenyképesség növelésében az ESPON konklú -
ziója szerint a siker kulcsa a területi potenciálok
(vagyis az adott terület sajátos adottságaiból adódó
lehetôségek) aktív kihasználása a tágabb terület
gazdasági funkcióinak fejlesztésében és ezek támo-

gatása a kormányok politikáiban. A legjobb ered-
ményeket a lisszaboni stratégiában megfogalma-
zott célok fényében azok a városi területek mutat-
ták, melyek a legjobb összeurópai elérhetôséggel
rendelkeznek. Az innovációs potenciálok (K+F,
kreativitás) tekintetében azonban a központi euró-
pai területek mellett az élvonalbeliek között megje-
lennek az északi országok.
Európa globális pozíciója tekintetében a dokumen-
tum az egyes régiók eltérô lehetôségeit hang sú lyoz  -
za a globális hálózatokhoz való kapcsoló dásban.

Városi területek
Fontos hangsúlyozni, hogy az ESPON következete-
sen nem városokról, hanem azok tágabb terérôl,
vagyis városi területekrôl beszél. A várost és az
általa közvetlenül átalakított környezô térséget
egységként kezeli. A városok jelentôségében azok
hálózati szerepét tartja meghatározónak. A vá -
rosoknak tehát egy regionális – nemzetközi térben
kell sikereseknek lenniük, ez saját fejlôdésük zálo-
ga. A városok szupraregionális szintû jelentôsé -
gében a funkcionális specializáció a meghatározó.
Mindez azt üzeni városainknak, hogy a nemzetközi
kapcsolataikkal, régiójukban betöltött funkcióikkal
kell intenzíven stratégiailag foglalkozniuk és
törekedni érdemes a nemzetközi munka meg osz -
tásba való bekapcsolódásra. A kis és közepes mé re -
tû városok szerepét is fontosnak tartja az összeg -
zés, ezeket a területi fejlôdés meghatározó alakítói-
nak tekinti, fôként regionális szinten.

(A városokkal kapcsolatos eredményekrôl rész letesen
ld. e lapszám vonatkozó tanulmányát.)

Rurális (vidékies) területek
A kutatássorozat külön kezeli a vidékies, azaz a
rurális területeket, amelyekkel szemben eltérô
elvárásokat, értékeket és fejlesztési megköze líté -
seket szükséges alkalmazni. A kulcsüzenet szerint a
rurális területek fejlôdésének, fejlesztésének kér -
déskörét többé nem kell (és nem szabad) a me zô -
gazdasággal párhuzamba állítva kezelni, hanem
minden esetben a vidéki gazdaság diverzifikálására
szükséges építeni. A vidékfejlesztésnek tehát túl
kell lépnie a meghatározóan mezôgazdasági meg -
közelítésen, és a rurális terek terápiájaként nem a
mezôgazdaság problémáinak megoldására kell
koncentrálni, hanem inkább az attól való egyoldalú
függés oldására. Üzenetértékû, hogy a vidékiség
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kér déskörét térségben (nem települési szinten)
értelmezi és javasolja kezelni, elsôsorban nem köz -
pontilag megoldható feladatnak tekinti. A doku-
mentum hangsúlyozza a vidéki területek sokszí -
nûségét, azonban meghatároz általános típusokat
is, jellemzôen földrajzi szempontok szerint: városi
központokhoz közeli; egy vagy több (helyi) fej lô -

dési pólussal rendelkezô; valamint távoli, peri fé ri -
kus rurális tereket. 

A rurális területek gazdasága fokozottan függ a
különbözô puha tényezôktôl. A helyiek képessége
a térségük erôforrásainak kiaknázására gyakran
fontosabb a vidék fejlesztésében, mint a konkrét,
kézzel foghatóbb erôforrások jelenléte. 

2. ábra. Potenciális multimodális elérhetôség, 2001.

Elérhetôségi index (EU25+2=100)k
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Az elnéptelenedés sok rurális terület számára
komoly kihívást jelent, ami veszélyezteti a közszol-
gáltatásokat és a terület élhetôségét. Ez azonban
nem ér vényes a nagyobb városok közelében lévô
vagy kiemelkedô és ismert vonzerôvel rendelkezô
rurális térségekre.

Különleges földrajzi adottságú területek
Egyenes, markáns földrajzi karakterrel rendelkezô
terü le tek gyakran speciális, testre szabott, úgyne -
vezett „policy mixet”, vagyis a különbözô szakpoli-
tikák összehangolt, egyedi érvényesítését igénylik.
Az ESPON európai szinten a tengerparti öve ze -

teket, szigeteket és tengeren túli területeket, hegy -
vidéki zónákat valamint határrégiókat és határon
átnyúló együttmûködéseket nevesíti ilyenekként.
Ezekbôl a kategóriákból Magyarország jórészt
kimarad, bár analóg módon a hazai tér is ren-
delkezik hasonló speciális földrajzi adottságú és
ebbôl adódóan speciálisan kezelt területekkel.
Mindenekelôtt a Balatoni Kiemelt Üdülôkörzetet
kell megemlíteni, de az érvényben lévô hazai
Országos Terület fej lesz tési Koncepció hasonlóan
határolja le a Duna és Tisza menti térség mellett
például a táji-természeti értékekben gazdag terü -
leteket, tanyás térségeket, és az OTRT is megjelenít

3. ábra. Információs társadalmi készültség, növekedés és hatás

nagyon alacsony 
alacsony
mérsékelten alacsony
mérsékelten magas
magas
nagyon magas
nincs adat
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Karéliai Intézet

Forrás: ESPON adatbázis
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speciális térségi adottságokat. Az ESPON szintézise
felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a
megnyíló határok lehe tô séget teremtenek a
határon átnyúló funkcionális régiók kialakítására.
Ez a Kárpát-me dence viszonylatában különösen
meg fontolásra érdemes gondolat, tekintettel föld -
rajzi és történelmi sajátosságainkra. 

Az elérhetôség mint a regionális fejlôdés fontos
eleme
A multimodális elérhetôség tekintetében az elem zé -
sek eredményeként markáns centrum-peri féria vis-
zony jelenik meg európai léptékben és leg több
esetben az egyes tagországok belsô struktú rájában
is ez érvényesül. Fontos folyamat az energiaárak
emelkedésének lehetôsége, ami egyértelmûen
negatív hatással van az elérhetôség alakulására. A
légi közlekedés tekintetében az elérhetôségi egyen-
lôtlenségek lényegesen kisebbek, s ez – a jelentés
szerint – felhívja a figyelmet a repülôtereknek a
kiegyensúlyozottabb összeurópai elérhetôségben
betöltött fontosságára. Az elérhetôség kapcsán
egyre fontosabbak az info-kommunikációs tech-
nikák által biztosított lehetôségek. Az információs
technikákat gyakran a tértôl való függetlenedés
eszközének tekintik ugyan, azonban az „informá-
ciós társadalom” kitelje sedése erôs területi különb-
ségeket takarnak. Az észak-déli, kelet-nyugati és
városi–vidéki meg osztottság egyaránt ha tá -
rozottan jelentkezik e tekin tetben. Az információs
társadalom európai területi egyenlôtlenségei azon-
ban ezzel együtt is lényegesen kisebbek, mint
például a gazdaságot jelzô GDP-é.

Vonzerô és élhetôség
A régiók, városok, különbözô helyek vonzereje és
élhetôsége tekintetében a legmarkánsabb üzenet
az, hogy egyre fontosabbak az úgynevezett puha
tényezôk, mint például a kultúra, magas városi és
vidéki környezeti minôség, a jó „kormányzás”
(governance).

Kormányzás – governance
A tágabb értelmû (rugalmas, hálózatos, stratégiai és
partnerség orientált) kormányzás, vagyis a gover-
nance minôsége minden léptékben fontos. A fej -
lôdés szempontjából meghatározó a nemzeti kor-
mányok, régiók vagy éppen a helyi önkormányza-
tok képessége a célok kitûzésére, azok elérésére, a

partnerségre. Óriási a helyi és regionális szint
felelôssége a területi potenciálok, a területi tôke
kiaknázásában, amihez az adott térségre szabott, a
globális, európai és országos folyamatokra reagáló,
valódi stratégiák kellenek.

Az EU ágazati politikáinak hatása
A kutatássorozat egyik legfontosabb módszertani
elôrelépése volt a nem területi (ágazati) megfon to -
lású szakpolitikák, programok, beavatkozások
területi hatásvizsgálatának bevezetése és terjesz -
tése. A szintetizáló jelentés megfogalmazza, hogy
az ágazati politikák hatása meghatározó lehet az
egyes régiók, területek versenyképességére, ko hé -
ziójára. A különbözô szektorális politikák hoz-
zájárulása a területi kohézióhoz jelenleg megle-
hetôsen gyenge, mivel azok céljai nem közelítenek
egymáshoz, a szi nergiák lehetôségei nincsenek
kihasználva.

A különbözô állami beavatkozások területi hatá-
sai azonosításának fontosságát nem lehet eléggé
hang súlyozni. A dokumentum fontos eszköznek
tartja a különbözô szakpolitikák koherenssé té te -
lében a módszertani újítást jelentô területi ha tás -
vizsgálatot (rövid nevén TIA-t). Érdemes meg em -
líteni, hogy az utóbbi években a Váti Kht. az Ön -
kor mányzati és Területfejlesztési Minisz té rium (ill.
jogelôdje) megbízásából megkezdte bi zonyos tá -
mo gatási rendszerek eredményeinek évenkénti te -
rületi értékelését, ami az átfogó területi szakpolitika
és programértékelések elôfutárának tekint he tô.

Forgatókönyvek
A jövô lehetôségeit kutató forgatókönyvek kap -
csán a szintetizáló jelentés, azon túl, hogy felhívja a
figyelmet a változásokat befolyásoló trendek kuta -
tásának fontosságára, két kulcskonklúziót fogal-
maz meg. Egyrészt megállapítja, hogy a hosszú
távú jövô fejlôdése lehet, hogy nem a jelenlegi tren-
dek folytatása lesz, másrészt pedig fel kell készülni
arra, hogy a jövô új és a jelenlegiektôl merôben
eltérô megkö zelíté seket és szakpolitikai megoldá-
sokat igényel majd. (A forgatókönyvekrôl ld. e lapszám
vonatkozó tanulmányát.)

Az ESPON 2006 program eredményeibôl szinteti -
zált átfogó megállapítások mindenek elôtt azt
igyekeznek igazolni, hogy az európai területi fej -
lôdés számít nem csak Európa verseny ké pessége,
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hanem kohéziója és fenntarthatósága szempont -
jából is.

Ennek megfelelôen érzékelhetô, hogy uniós szin-
ten sok szakpolitikában jelenik meg a területi di -
men zió fontosságának felismerése, a területi tudás
és információ – elsôdlegesen, de nem kizárólag az

ESPON közvetítô szerepe révén – egyfajta területi-
leg érzékeny stratégiai gondolkodás révén hat a
közösségi politikákra.

Ha abból indulunk ki, hogy a területi kérdések je -
lentôsége az országok szintjén is érvényes – s miért
ne lenne az? – akkor mindez a nemzetálla mok szá -

4. ábra. A Strukturális Alapok és az elôcsatlakozási programok felhasználása a GDP arányában 1995-1999

Éves átlagos forrásfelhasználás a Strukturális Alapokból (EU15 1994/1995), PHARE,
PHARE CBC és ISPA programokból a regionális GDP arányában euróban (1999) %-ban

Kevesebb mint 0,1 
0,1-tôl 0,2 ig
0,2-tôl 0,3-ig
0,3-tôl 0,4-ig
0,4-tôl 0,6-ig
0,6-tól 1,2-ig
1,2 és annál több
Nincs adat
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mára is üzenetértékû. A tagállami kormányok, fô -
képp azok fejlesztéspolitikái számára a régiók, tér sé -
gek, települések kezelése, a földrajzi sajátosságok
figye lembevétele, a területi fejlôdés ösztönzése nem
csak a területi kohézió érdekében tett „gesztus”
vagy a területfejlesztési politika ügye, hanem az
ország életképességének és sike rének egyik zá loga.

A dokumentum elsôsorban a területi megkö ze lí -
tésnek a lisszaboni versenyképességi célok megva -
lósulásához való hozzájárulásából indul ki, azonban
arra is kitér, hogy a versenyképesség és a ko hé zió
egymásra utalt, és hogy e két szempont „össze -
békítésében” éppen a területiség figyelembevétele
segíthet. „A régiók és térségek stratégiai célrend -
sze rei egyszerre irányulnak a terület verseny ké pes -
ségének és kohéziójának megterem tésére. Egy -
szer re törekszenek arra, hogy a terület vonzó le -
gyen a tôkének, de az ott élô lakosok számára is
biz tosítsa a minôségi élet feltételeit.” 

Magyarországon a döntéshozatalban még ko -
ránt sem ennyire egyértelmû a területi dimenzió
fontosságának elismerése, horizontális érvénye -
sítése, noha a területiség mint horizontális szem-
pont megjelenése a dokumentumokban deklarált
célok szintjén már megtörtént. Mindenek elôtt az új
Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) kell
em  lítenünk, de ugyancsak fontos, hogy a
2007–2013. idôszak stratégiáját rögzítô Nemzeti
Stra  tégiai Referenciakeretben (NSRK) a területiség
– az OTK-ra építkezve – horizontális célként jelent
meg a már klasszikusnak tekinthetô másik két
horizon tális politika (fenntarthatóság, esélyegyen-
lôség) mellett.

2 .  A Z  E S P O N - S Z E M L É L E T
É RV É N Y E S Ü L É S E  A Z  O R S Z Á G O S

T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I
K O N C E P C I Ó B A N

Hazai vonatkozások kapcsán fontos megemlíteni,
hogy a 2005 decemberében az országgyûlés
határozatával elfogadott új Országos
Területfejlesztési Kon cepció maga is szoros össze-
függésben áll az ESPON alapvetô filozófiájával.

A megújult koncepció elfogadásával Magyaror -
szág – elvben mindenképpen – az átfogóbb terület-
politika mellett kötelezte el magát, amely rögzítette
azt, hogy a területi ügy nem csupán egy szakpoliti-
ka ágazat (a területfejlesztés) témaköre, hanem

minden szakpolitikát meghatározó és éppen ezért
mindazokban érvényesítendô dimenzió. A terület-
politika e szerint nem csak az ágazati szakpolitikák
és piaci folyamatok nemkívánatos területi hatá-
sainak kompenzálását hivatott biztosítani, hanem
feladatának tekinti az ország és térségei területi
harmóniájának megteremtését, ezen belül az
ország területileg hatékony mûködésének, kie -
gyen súlyozott területi fejlôdésének ösztönzését.
(Ága zatnak a tanulmányban a nem területi meg -
közelítésû országos szinten irányított és tervezett
szakpolitikákat tekintjük és nem a klasszikus gaz-
dasági ágazatokat.)

„Az új megközelítésben tehát a területfejlesztés
már nem elsôsorban fejlesztési eszközök egy cso-
portja – jóllehet rendelkezhet saját eszközökkel –,
hanem sokkal inkább egy a társadalmi cselekvések
mind több szegmensébe beépülô területi szemlélet
és gondolkodás, illetve területi érdekérvényesítési
folyamat, tevékenységét tekintve pedig elsôdlege-
sen egy koordinációs, összehangolási folyamat.
Mindebbôl adódóan a komplex tervezés a terület -
fej lesztési rendszer kiemelkedôen fontos eleme.”
(Salamin – Péti – Czira 2005.)

Az alapvetô kérdés az, hogy ennek elvi megfo -
gal  mazásától hogyan jutunk el a valóságban is tér-
ben „gondolkodó” társadalomirányításig. Ehhez
elsôként van-e releváns és folyamatosan frissített
tudásunk a területi folyamatokról, területi tô -
kénkrôl és megvannak-e azok a döntéshozatali
mechanizmusok, amelyek biztosítják a területi
szempontok becsatornázását. E téren minden
bizonnyal határozott elôre lépésre lenne szükség,
melyhez az ESPON gondolkodás maga is modellt
kínál.

Az OTK azonban nem csak az ESPON területi
szem léletével van szoros összhangban, hanem az
egyes konkrét területi célok vonatkozásában is
érzôdik annak hatása. Az új OTK-ban a hangsúly
eltolódott a társadalmi-gazdasági elmaradottság
szempontjának – a gyakorlatban szinte kizáróla -
gos ságot jelentô – dominanciájától a területiség
átfogóbb értelmezése felé, melyben a felzárkóz-
tatás célja továbbra is fontos szerepet kap. Az új
kon cepcióban a felzárkózási törekvések kizáró la -
gossága helyett az alapmotívum a jövôképben
meg jelenô területi harmónia, amely fogalmilag
sajátos hazai elem, de szoros összhangban áll a
területi kohézió gondolatkörével. Mindkettô épít a
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területi sokszínûségre (diverzitásra) mint erôfor-
rásra és arra, hogy a versenyképesség, felzárkózás
és fenntarthatóság eltérô terekben, eltérô módon
érvényesítve teremtheti meg az optimumot, így
azok területi szemlélettel optimalizálhatóak. A kon-
cepció megfogalmazza az ESPON korai eredmé -
nyeiben is megjelenített policentrikusság gondo-
latát, valamint azt, hogy a térségek, régiók élet ké -
pes sége szempontjából meghatározó, hogy
mennyi re tudnak vonzó befektetôi helyszínek,
lakóhelyek vagy éppen turisztikai célterületek
lenni. Fontosnak tartja a földrajzi változatosságban
az eltérô természeti és kulturális örökség jelenlétét,
annak védelmét és fenntartható helyi – térségi
kiak názását. 

A területfejlesztési törvényben feladatként szere-
pel rendszeres jelentés készítése a hazai területi
folyamatok alakulásáról az országgyûlés számára.
A területfejlesztési célok érvényesülésének nyo -
mon követését és az OTK idôszaki felülvizsgálatá-
nak megalapozását szolgáló átfogó vizsgálat –
amelynek elkészítésére eddig két alkalommal,
2001-ben és 2004-ben került sor – tulajdonképpen
szoros kap cso latot mutat az ESPON által meg-
valósított összeurópai területi monitoringal.

3 .  ÜZENETEK 
A  TERV EZÉS I  REND S ZERÜNK

S ZÁ MÁ RA

Mint már említettük, az ESPON szemlélet és annak
európai hasznosítása követendô példát adhat a
hazai gyakorlat számára is. Az ESPON által megje-
lenített policy (vagyis szakpolitika) orientált szer ve -
zett területi kutatások alkalmazásának gondolat -
körét továbbvezetve pedig számos további le het ô -
ség kínálkozik, ami segíthet a hazai fejlesz tés po -
litika területi megalapozásának erôsítésében.

„A területiség számít” gondolat elfogadtatása és
gyakorlati érvényesítése
Mindenek elôtt kulcsfontosságú, hogy az ESPON
szellemisége alapján – az OTK-ban lefektetett elvek
és célok bázisán – a területi fejlôdés fontossága az
ország egészének fejlôdésében elfogadottá váljék.

A most kezdôdô programidôszaknak az NSRK-
ban megfogalmazott stratégiájában a területiség
szempontja mint „területi kohézió” célkitûzése ke -
rült megjelenítésre. Ennek valós érvényesítésével

erôsíthetô, hogy a fejlesztések a helyi-térségi adott -
ságokat hatékonyan aknázzák ki, támogassák az
OTK-ban és OTRT-ben is megfogalmazott területi
célok elérését, növeljék a megvalósítás helyén a
térségre gyakorolt pozitív hatásokat, javítsák a
térség fenntart hatóságát. Ahhoz azonban, hogy ez
a cél érvé nye süljön, nem kerülhetô meg, hogy biz-
tosítva legyen a területi kohézió szempontjának a
pályázatok kiválasztásában való következetes
érvényesítése. (Ehhez a közelmúltban az ÖTM
általános útmutatót és értékelési rendszert készít-
tetett, bevezetése azonban még hátra van.) 

Ugyanakkor megkerülhetetlen az ágazati prog -
ramok területi összehangolása, a programokhoz
kapcsolódó monitoring területi dimenziójú bô -
vítése, az ESPON területi hatáselemzéseinek min -
tájára a programok rendszeres területi érté ke lése,
valamint az ország állapotának, területi alakulásá-
nak folyamatos monitorozása.

• Rendszerezett, szisztematikus és problémaorien-
tált tudásteremtésre és együttmûködésre van szükség
Nagyszabású, összehangolt, átfogó területi kutatá-
sokra van szükség, mert a területi tervezés napi
tapasztalata az, hogy az ország, az egyes térségek
területi folyamatairól nagyon keveset tudunk, a
tervezôk gyakran csak feltételezéseikre támasz -
kod hatnak. Ez csak részben (bár lehet, hogy leg -
inkább) finanszírozási kérdés, de fontos az is, hogy
a hazai kutatások megfelelô nemzetközi kitekintés-
sel, kompatibilitással, lehetôség szerint nemzetközi
együttmûködésekbe illeszkedve valósuljanak meg.
A hazai szervezetek aktivitása mérsékelt volt az
ESPON 2006 projektjeiben. A kutatásokat ugyan -
akkor nem csak támogatni kell, hanem célsze rû
erôsíteni  azok gyakorlat-orientáltságát is. 

Ugyanilyen fontos a sokat emlegetett de ko -
rántsem megfelelô fokú együttmûködés a külön-
bözô szakterületek között, az ismeretek egyesítése
a tervezésorientált területi, földrajzi kutatásokban.
Megkerülhetetlen, hogy a társadalmi és természeti
környezeti valamint mûszaki aspektusok területi
vizsgálatai összekapcsolható eredményekre vezes -
senek. Az ESPON üzenete az, hogy a területiség
kér déskörét a legtágabban (ugyanakkor problé-
maorientáltan!) kell kezelni, és ehhez a társadalmi-
gazdasági, kulturális és természeti aspektusokat
együttesen földrajzi megközelítésben kell vizsgálni.
A természeti, környezeti elemek területi összefüg-
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géseinek feltárása terén talán erôsebb a hiány, mint
a társadalmi, gazdasági folyamatok vonat ko zá -
sában, ezért fokozottan szükség lenne az alkalma-
zott környezet- és természetföldrajzi kutatásokra. 

Megfontolandó, hogy más országok példáját
követve érdemes lenne nemzeti szintû ESPON
jelentést készíteni, amely egyrészt elhelyezné
Magyarországot és régióit az ESPON folyamatok-
ban, másrészt országon belüli vizsgálatokkal
tovább mélyítené az ESPON tematikát. 

A területi kutatásoknak egy átfogó tervezési
rendszer keretében be kellene csatornázódnia a
döntéshozatali folyamatokba. 

• A tervezés a területi folyamatokra építsen!
A területi tervezés (legyen az rendezési vagy
fejlesztési jellegû) nem szorítkozhat a sza bályok -
nak megfelelô tervkészítésre, sokkal inkább a kel-
lôen feltárt területi folyamatoknak, jelensé geknek
kell a tervek tartalmát orientálniuk és kevésbé a
vonatkozó szabályoknak vagy intézményi
kereteknek. Min denek elôtt a tervezés kutatási
megalapozottságát kell erôsíteni azzal, hogy a ter-
vezés a területi, illetve az adott térségre vonatkozó
kutatásokra, elem zésekre épít (azokat megrendeli,
a már meglévôket hasznosítja vagy bôvíti tartal-
mukat). A te rületi reálfolyamatok elemzésének
rend szersze rûen kellene becsatornázódnia a ciklu-
sokba szer vezôdô tervezési-döntéshozatali folyam-
atokba. Ehhez szükség lenne a tervezés folyamatá-
nak tágabb, rendszerszerûbb értelmezésére,
melyet az 5. ábra szemléltet.

• Párbeszéd a területi „ügyekrôl”
A tervezéssel kapcsolatos szakmai viták ma még
túlzottan a szabályokról, intézményekrôl szólnak
és nem az ország vagy térségének valódi álla -
potáról, a területi fejlôdés folyamatairól, azok euró-
pai és globális trendekhez való illeszkedésérôl.

A kutatás, tervezés és a mechanizmusok mellett
szükség lenne a területi kérdésekkel foglalkozó fó -
rumok megteremtésére és a nemzetközi fórumok-
ba való aktív hazai bekapcsolódásra (erre európai
szinten ideális fórum maga az ESPON). A te rü leti
folyamatokról, az ország társadalmi, kör nye zeti,
gazdasági földrajzi sajátosságairól, dina mi káiról
szóló vitákba be kellene vonni a döntés hozókat is,
és törekedni kellene a területi problé mák nyil-
vánosságának erôsítésére. 

• A területi tervek területiek legyenek! 
Jelenleg a térségi (regionális, kistérségi, kiemelt tér -
sé gi, megyei) dokumentumok gyakran maguk sem
számolnak az adott térség belsô térszer kezetével,
annak külsô területi kapcsolódási pontjaival. A stra -
tégiák céljai többnyire ágazati természetûek, ritkán
jelennek meg területi célok, térségtípusokra,
konkrét helyekre vonatkozó prio ritások. Ez alap -
feltétel ahhoz, hogy a térségi fej lesztések vagy akár
a területrendezés valóban ösztönözni tudja az
ESPON nyelven területi poten ci áloknak nevezett
terület-specifikus erôforrások kiaknázását, a terü -
leti tôke mobilizálását.

• Szükség van a területi hatások mérésére, érté ke -
lésére
Az ESPON és egyéb haladó európai gyakorlatok
figyelembe vételével szükséges lenne a területi ér -
té kelések széles spektrumú rendszerének kiala -
kítása. A területi hatásvizsgálatokra szükség lenne
szakpolitika-, programszinten, a programok össz -
ha tásának mérése során valamint a nagyobb fej -
lesztések esetén projektszinten is. Az utólagos ér -
tékeléseken túl szükség lenne ex ante (elôzetes) ér -
té kelésre is, hiszen az ESPON ajánlásai szerint az
elôzetes területi hatásvizsgálat (TIA) segítheti a kü -
lönbözô szektorpolitikák, programok összehan -
golását, projektek esetében pedig a hatékony
fejlesztések kiválasztásának mechanizmusát. Az or -
szá gos területi hatások, illetve a régiókra készített
elemzések mellett a meghatározó jelentôségû sajá-
tos adottságú térségekre (például a Balatonra) és
tér ségtípusokra (például aprófalvakra, elmaradott
térségekre, rurális térségekre, városokra) készülô
te matikus értékelések is jelentôs hozzáadott ér té -
ket nyújtanának.

• Földrajzi szemléletre és tudásra van szükség
A területi szemlélet érvényesítéséhez a területi ter-
vezôi, kutatói szakmának és a közügyek alakítói-
nak is markánsabb földrajzi személetre és tudásra
lenne szüksége.

• A hazai területi tervezésnek összeurópai kontex-
tusba kell helyezôdnie
Ehhez mindenekelôtt szükséges a határok megnyi -
tása a tervezôi, kutatói gondolkodásban, de a ha zai
kutatásoknak, vizsgálatoknak is európai össze ve té -
sekkel kellene megvalósulniuk. 
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A 2008-2009-ben elkészülô, soron következô te -
rü   leti folyamatokról szóló országgyûlési jelentés-
nek az ESPON eredményekhez igazodva célszerû
megszületnie az európai folyamatokkal való össze -
vethetôség megteremtése érdekében.

• Egységesebb tervezési rendszer, decentralizáció 
Átlátható rendszerszerû, az alkalmazott területi ku -
tatásokat mozgató és használó tervezési rendszerre
van szükség, amely biztosítja a visszacsatolási cik lu -
so kat. A döntéshozatalnak az áttekinthetô tervezési
rendszerre kell épülnie. 

Végezetül, de korántsem utolsósorban a ver -
seny    képesség és a kohézió ESPON eredményekben
is megjelenô kulcselemeinek dinamizálásához, a te -
rü leti sajátosságok figyelembevételéhez és a terü -
leti potenciálok kiaknázásához a legfontosabb elô -

relépést a decentralizáció továbbvitele, a régiók és
városok szerepének megerôsítése jelentené.

Salamin Géza
Irodavezetô, 

Váti Kht., Területpolitikai és
Információszolgáltatási Igazgatóság,

Budapest 

5. ábra. A tervezési tevékenységek javasolt tágabb rendszere (Forrás: Péti M. – Salamin G. 2006.)

Hivatkozások:
• Az ESPON 2006 program 1-3. szintézis jelentése http://www.espon.eu/mmp/online/website/con-

tent/publications/98/index_EN.html
• Péti M. – Salamin G. (2006): A tervezés elvi keretei és funkciója. In Egységes területi tervezési rend-

szer szakértôi elôkészítése – Kutatási jelentés az Országos Területfejlesztési Hivatal megbízásából
(Váti Kht.)

• Salamin G., Péti M., Czira T. (2005): Paradigmaváltás küszöbén: Az új Országos Területfejlesztési
Koncepció és a területi tervezés Területi Statisztika 9. sz.

• 97/2005. (XII. 25.) OGy határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról




