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„A fejlesztô is emberszabású”
A demokrácia kultúrája, a fejlesztés és szabályozás viszonya, 

a tervezô morális felelôssége

A beszélgetést a Váti Kht. tanácstermében, kisszámú szakmai érdeklôdô közönség elôtt rendeztük. A cél az volt, hogy
a településtervezés, az építésztervezés, az oktatás, az állami és önkormányzati igazgatás, valamint az ingatlanfejlesztés
területén mûködô, tapasztalt szakemberek mondják el akár nagyon különbözô tapasztalataikat a jelenlegi hazai
helyzetrôl, keresve a lehetséges kitörési pontokat, stratégiákat. 
A résztvevôk sok élô példával fûszerezték beszámolójukat, ezért a beszélgetés végül nagyon közvetlenre és ôszintére
sikeredett. A mintegy kétórás, szabad vitában kirajzolódott, hogyan látják ma a szakemberek a legégetôbb problémákat.  

A JÁ NLÁ S O K,  TÉZIS EK

A beszélgetés során elhangzott vélemények, illetve
a résztvevôktôl a leírtak elolvasását követôen
kapott tömör reflexiók alapján a szerkesztôbizott -
ság az alábbiakat ajánlja a tématerület különbözô
alkotóinak figyelmébe.

A jogalkotóknak, illetve a fôhatóságoknak
• Felül kellene vizsgálni az egyes államigazgatási

szervek jog- és hatáskörét a településrendezési
eszközök elôkészítése és véleményezése, az
adat szolgáltatás, az eljárásrend, az eltérô véle -
mé nyek egyeztetése tekintetében.

• Ki kellene dolgozni az egyes településrendezési
eszközök tartalmi követelményrendszerét. Eb -
ben (differenciált módon) meg kellene határozni
a minimum-elvárásokat, valamint (ugyancsak
differenciáltan) a hatékony és célszerû szabályo -
zási tartalom ajánlott, szélsô korlátait.

• A tervtanácsok mûködését szabályozó kormány -
rendelet nem látszik biztosítani a kitûzött célt:
ajánlható az ismételt szakmai egyeztetés, annak
eredményétôl függôen a jogszabály felülvizs-
gálata.

• A településrendezési tervezô, szakértô bizalmi
hely zete miatt újra kellene gondolni, hogy a köz -
beszerzési eljárás alkalmas-e az önkormányza-
tok számára a legmegfelelôbb, az érdekeiket
leginkább képviselô tervezô, szakértô kivá -
lasztására.

• A kisajátítással kapcsolatos jogszabályok idôsze -
rû felülvizsgálata során a településrendezési

feladatok megvalósításához közérdekbôl szük-
séges ingatlanok tágabb értelmezése válna
szüksé ges sé olyan módon, hogy lehetôvé tegye
az ön kor mányzat által jóváhagyott és támoga-
tott fe j lesztések megvalósítását.

Az önkormányzatoknak
• A fenntartható fejlôdés követelménye és a napi

problémák megoldásának igénye súlyos ellent -
mon dásokat hordoz. A településpolitikai, tele pü -
lésfejlesztési célok megfogalmazásakor a táv la -
tos gondolkodásnak az elôbbi követelmény pri -
o  ritását kell eredményeznie.

• A településrendezési feladatok szakszerûségét, a
ter  mészeti és az épített környezet kívánatos
magas minôségi követelményének teljesülését,
az önkormányzatok ezzel kapcsolatos felada ta i -
nak és döntéseinek szakszerû elôkészítését ha té -
konyan segítheti megfelelôen felkészült, önál-
lóan, vagy társulási rendszerben foglalkoztatott
fôépítész. 

• Tekintsék bizalmi partnernek a tervezô, tanács -
adó szakértôket, akiket szakmai hivatástudatuk
a szélesen értelmezett közérdek szolgálatára
készteti.

• Az építési törvényben meghatározott tele pülés -
ren  dezési szerzôdés hatékony eszköz lehet a kö -
zösségi célú fejlesztések forrásainak bôví tésére.

• Célszerû, ha az önkormányzat proaktív módon
felkészül a potenciális fejlesztési területek kia la -
kítására, ideértve a közösségi célok és kö ve tel -
mények távlatos meghatározását is. Ez utóbbiak
érvényesülését segíti, ha a fejlesztések kez de mé -

K E R E K A S Z TA L
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nyezôje (ajánlója) nem a magánszféra, hanem az
önkormányzat.

• Összefüggô fejlesztési területek elôkészítésénél és
le bonyolításánál a fejlesztéseknek minden részt -
vevô számára elônyös, a hatékonyságot növelô
eszköze lehet az önkormányzat által erre a célra
létre hozott, de a fejlesztés minden részt ve vô -
jének partneri együttmûködésén alapuló pro -
jekt irányító szervezet.

A fejlesztôknek
• A fejlesztés hozamára mindinkább annak mi nô -

sége, és nem csupán a volumene gyakorol ha -
tást. Ennek megfelelôen a jobb minôségre való
tö  rekvés jelenti a távlatos gondolkodást.

• A fejlesztés közösség általi elfogadásának záloga
a közösség távlati céljainak és jogos elvárásainak
tisztelete: ennek hatékony eszköze a jó partneri
együttmûködés az önkormányzatokkal és a ci -
vil szervezetekkel.

A szakembereknek
• A fenntartható fejlôdés követelményének érvé -

nye süléséhez és a célok széles közösség általi
elfogadásához egyaránt a közérdek helyes ér tel -
mezésén, értékelésén és annak etikus kép vi se -
letén keresztül vezet út. Ennek követése min-
denki számára elemi szakmai kötelesség.

Arató György: építész, településtervezô, a fôváros XIII.
kerületének fôépítésze. Korábban településterve zôként dol-
gozott a Vátiban, azt követôen több tele pülés fôépítésze is
volt. Dolgozott Budapest fôépítésze mellett, tervezett saját
cégében és néhány évig egy ingat lanfejlesztô cégnél a
beruházások mûszaki elôké szítését és végrehajtását irányí -
totta.

Bálint Imre: építész, településtervezô, saját cé gé ben
fôként épülettervezéssel foglalkozik, számos nagy fejlesztési
társaság partnereként. Településtervezési, oktatási gyakorla-
ta jelentôs. Kiemelkedô tervezési te vé kenységét több
építészeti díjjal ismerték el. A Buda pesti Építész Kamara
elnöke.

Berényi Mária: építész, településtervezô. Koráb ban a
Pestterv, 15 éve az Urbanitás Kft. tulajdonosa, ve zetôje és
tervezôje. Jelentôs a városépítészeti ok ta tási gyakorlata, a
településtervezéssel foglalkozó épí té szeti közélet aktív
résztvevôje. Több építészeti, vá ros építészeti, településren-
dezési pályázaton nyert díjat.

Futó Péter: tudományos fokozattal rendelkezô matema -
tikus, pályaelhagyó, ingatlanfejlesztô. Korá b ban az Építéstu-
dományi Intézet munkatársa, ma a Fu tu reál ingatlanfej -
lesztô szervezet elnöke. A cég, elsôsor ban Budapesten, szá-
mos nagy ingatlanfej lesztés megvalósítója.

Fiala István: építész, várostervezô. Két évtizedes ok tatói
pályáját követôen az állami és önkormányzati igazgatás szá-
mos területén dolgozott, emellett folya ma  tosan tervezett.
Volt fôépítész, vezetett építés ha tósági osztályt, jelentôs álla-
mi beruházások kormányzati irányítója volt. Jelenleg egy
építész terve zôiroda mû teremvezetôje.

Fülöp Judit: építész, várostervezô, a Falu Város Ré gió
szerkesztôbizottságának tagja, a BME Ur banisztikai Tan szé -
kének mestertanára. Korábban a Váti tervezôje, majd
Szentendre város fôépítésze volt. Folyamatosan készít
fejlesztési programokat, rendezési terveket, épületterveket.
Szakírói munkássága jelentôs, a szakmai közélet aktív tagja.

Gajdos István: építész, várostervezô, számos terv pá -
lyázat díjazottja. Hosszabb idôt töltött a város építészet
oktatásával, jelenleg saját cégében egyaránt foglalkozik
épület- és településtervezéssel, fejlesztési programok
elôkészítésével. A szakmai közélet aktív részese.

Körmendy Imre: építész, várostervezô, jelenleg a szak-
mai fôhatóság egyik vezetôje. Korábban a Váti ter ve zôjeként
számos jelentôs városrendezési terv irá nyítója volt, részt
vett kiemelkedô hazai és külföldi projek tek elôkészítésében.
Több év tizedes településtervezési és oktatási gyakorlattal ma
is több egyetemen tanít. Számos szakmai, közéleti cikk
szerzôje.

Marthi Zsuzsa: építész, várostervezô, városgazdasági
szakmérnök, korábban a Pestterv munkatársa. Saját tervezô -
irodájában fejlesztési programok és pályázatok szerkesztésé -
vel, településtervezéssel fog lal kozik, emellett egy Pest kör -
nyéki kisváros fôépítésze. Több hazai és nemzetközi pályáza-
ton nyert díjat.

Orosz Bálint: építész, várostervezô, a Váti Vá ros építési
Kft. ügyvezetôje. A kilencvenes évek elején Szeged város
fôépítésze, késôbb a Váti osztályvezetôje, irodavezetôje.
Számos kiemelkedô jelentôségû terület rendezési és város-
rendezési terv irányítója, a szakmai közélet aktív részt -
vevôje.

Pálfy Sándor: építész, várostervezô, egyetemi tanár,
kiemelkedô oktatói, oktatásszervezési tapasztalattal. Gazdag
életpályája során számos jelentôs épületet tervezett, több
hazai és nemzetközi építészeti pályázaton nyert díjakat. 
A szak  mai közélet aktív tagja, több szakmai szervezetben lát
el összefogó, irányító tevékenységet. 

Virányi István: építész, településtervezô, a Ba la ton és
Dél-Dunántúl állami fôépítésze. Korábban számos település-
rendezési tervet készített, több városrendezési pályázaton
nyert díjat. Volt Kaposvár és Mar cali fôépítésze. Az Or szá -
gos Fôépítészi Kollégium elnökeként fontos szakmai társadal-
mi tevékenység irányítója.

A beszélgetés résztvevôi
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Fiala István: Kedves barátaim! Beszélgetésünk
témájának meghatározásában – örömömre –
többé -kevésbé szabad kezet kaptam. Szándékosan
élô, provokatív témát akartam választani. 

Úgy érzem, hogy napjainkban a legfeszítôbb
probléma a városfejlesztés minden résztvevôje, így
az önkormányzatok, az építész–várostervezôk, a
ter vezô építészek, a fejlesztôk számára a szabályo -
zás és a fejlesztés viszonya, illetve mindaz, ami erre
rárakódik. Ezen belül külön is kiemelhetô a magán-
és a közfejlesztések diszharmóniája. Ez nagyon so -
kunkat nyomaszt. Azt gondoltam, hogy ebben a
témában, a problémák tényleges feszültségeire rá -
mutatva próbálnánk keresni az összefüggéseket,
esetleg a megoldásokat is: hátha kisül ebbôl valami
izgalmas a szakma számára. A jelenlévôk minde-
gyike, noha nagyon különbözô területen, de napi
gyakorlatában ezzel foglalkozik. Korábban, elôa -
dás vagy cikk formájában mindannyian megszólal-
tatok már errôl, most lehetôség lenne ütköztetni a
véleményeket. Kezdjük azzal, hogy az önkor-
mányzatok felkészültek-e egyáltalán a fejlesztések
szabályozására?

CS A K KÖ V ETIK A Z ES EMÉNY EKET

Marthi Zsuzsa: Tervezôként belülrôl látom a hely -
zetet. Nap mint nap azt tapasztalom, hogy az ön -
kor  mányzatok a gyakorlatban nem tudják, hogyan
kell kezelni ezt a témát. Úgy tûnik, ez teljesen ide-
gen számukra, mintha semmi közük sem lenne
hoz zá. Nincsenek felkészülve. Ritkán alkalmaznak

vagy vesznek igénybe szakértô segítséget. Ha
megjelenik egy fejlesztôi szándék az önkormány -
zatnál, akkor erre készíttetnek szabályozási tervet,
de annak a kiinduló paramétereit vagy célját nem
tudják, vagy nem akarják meghatározni. Tehát
min dig a magánszféra a fejlesztés kezdeményezôje,
az önkormányzat pedig gyakorlatilag felké szü let le -
nül áll és csak követi az eseményeket. Vagy fékez
és visszatartja a fejlesztôt mindenféle mondvacsi -
nált ürüggyel, vagy az egész folyamat irányítása át -
csúszik a vállalkozó kezébe. Ebben a folyamatban a
szakma gyakorlatilag a sor végén kullog. 

A fejlesztô, mivel az ô érdekeltsége meghatározó,
elég komolyan akarja azt, amit akar: ha ô a „poli-
tikával” már elôre megegyezik, akkor az ô akarata
jut érvényre, és csak utána jönnek – ha egyáltalán
jö hetnek – a szakmai szempontok. A folyamat
végén jelenik meg a tervtanács, amely gyakorlati-
lag csak kozmetikázni tudja a dolgot, már nincs ér -
demi beleszólása. Sokkal hatékonyabb lenne, és
gya korlottabb demokráciákban ez így is mûködik,
ha a fejlesztést maga a közszféra kezdeményezné,
generálná. 

A megelôzés, a pro-aktivitás a döntô. Az álta -
lános európai gyakorlat szerint valamilyen fejlesztô
céget létrehozva az önkormányzat irányítja,
koordinálja a fejlesztési folyamatokat. Ennek mint-
egy az eredményét versenyezteti a vállalkozó fe j -
lesztôk között. A folyamat során a „szakma” auto -
ma tikusan a közösségi oldalra kerül, és a szakma i -
ság sokkal aktívabb résszé válik. Természetesen a
folyamat részese maga a fejlesztô is, aki megjeleníti
a saját érdekeit. De ugyanúgy részes a közszférát
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képviselô „politika”, az általánosabb szempontokat
és érdekeket közvetíteni képes „szakma” és 
na gy on aktív résztvevôk a különbözô érdekeket
kép viselô civilszervezetek.  Az egész dolog akkor
mû ködne jól, ha minden érdekelt be lenne zárva
egy szobába, és akkor jöhetnének ki, ha mindenki
úgy érezné, hogy a legfontosabb érdeke teljesült.
Tehát a közszféra is jól jár, mert érvényt tudott
szerezni a céljainak, legyenek azok akár anyagi,
akár városrendezési, akár szociális vagy társadalmi
ter mészetûek. Jól jár a magánszféra is, hiszen a
közszférának, amely kezdeményezi a fejlesztést,
alapvetô érdeke, hogy olyan fejlesztést indítson el,
amire a fejlesztôi terület válaszol, ami tehát reálisan
és nyereségesen megvalósítható. A különbözô
érdekek addig gyúrják egymást, amíg mindenki
megtalálja a számítását, és el lehet indítani a projek-
tet. Nálunk, mondhatjuk, hogy a közszféra még
nem készület fel erre – tisztelet a kivételnek. 

Fiala István: Van erre a folyamatra egy jó kifeje -
zés: érdekharmonizáció.

Virányi István: Vidéken kizártnak tartom –
jellemzôen néhány megyei jogú várost kivéve –,
hogy az önkormányzatok szerveznék a projekte -
ket, és ehhez keresnek befektetôket. Ez Budapesten
és néhány nagyvárosban mûködhet, de kiste le pü -
léseken ez az út nem járható. Az önkormányzatok
állandó forráshiánnyal küzdenek. Fontos ugyan a
hosszú távú fejlesztési koncepció, de minthogy túl -
élésre játszanak, abban a pillanatban, amikor egy
potens befektetô bármilyen szándékkal megje-
lenik, elfelejtik a koncepciót. Ez szakmai szemmel
le het nagyon elkeserítô vagy felháborító, de ez a
mai valóság. 

Körmendy Imre: Szerintem a problémák egyik
gyö kere az atomizált magyar települési önkor -
mány zati rendszerben van. Az ötvenmilliós lakos -
ságú Angliában négyszáz települési önkormányzat
van, tehát egy város és a vidéke, egy központ és a
csa tolt részei egy egységet képeznek. Így a 
nagyobb egységek fönn tudnak tartani akár egy te -
le pülési fôépítészt, mellette egy fejlesztôirodát, 
egy fölkészült apparátust. Ez az egyik igen fontos
különbség. A másik, hogy a civilszférának meg kell
erôsödnie, hogy a politikusokat rákényszerítse
arra, hogy konzekvensen a köz érdekeit keressék
és képviseljék. Ebben kellene alapvetô változást
elérni, mert a háromezer falu nincs semmilyen
módon felkészülve arra, hogy komolyabb beru há -

zá sokat fogadjon vagy elôkészítsen: sem infra-
struktúrával, sem apparátussal, sem pedig kimûvelt
emberfôvel. És önmagában nem is lesz soha felké -
szült. Persze, a fôvárosra, a megyei városokra nem
lehet azt mondani, hogy nem fölkészültek, ott más
nehézségek vannak: az alkalmas szakemberek hiá -
nya, vezetési vagy szemléleti gondok. 

Egyes szerencsésebb településeken, ahol a pol -
gár  mester megértette a dolog lényegét, egészen jó
fejlesztési koncepciók készülnek. Hogy példával
éljek: Biatorbágyon a polgármester meg tudta
fogni ezt az egész dolgot, persze, ért hozzá, és eh -
hez megtalálta a megfelelô településtervezôt is.
Vagy a veresegyházi polgármester, aki sok év ti -
zede vezeti a települést, megint csak tudta, hogy
honnan kezdjen neki. Ô érdekes dolgokat vezetett
be: például, ha valahol jelentôs fejlesztést tervez,
akkor senkinek nem szól róla, nehogy arra a terü -
let re spekulációs céllal „ráússzon” valaki más.

KEV ÉS  A  V ILÁ G O S  CÉL

Fiala István: Ezzel már a következô témánkhoz
értünk, nevezetesen: látunk-e szignifikáns különb -
sé get a különbözô önkormányzatok mûkö dé -
sében, és kimutatható-e ez a szabályozás-techni -
kában is?

Gajdos István: Azt hiszem, a kérdés feltevése így
helytelen. Akkor tudjuk jól szabályozni a települési
folyamatokat, ha világosak a célok, ha tudjuk, hogy
minek az érdekében és mit szabályozunk. Az alap -
vetô gondot abban látom, hogy a települési kö zös -
ségek egy, talán nagyobb részének nincsenek vilá-
gosan meghatározott céljai. Megkockáztatom,
egyáltalán nincs semmiféle jövôképük. Ez nem fel -
tét lenül az ô hibájuk, ez lehet rendszerhiba, ami
számos okra visszavezethetô. Itt nincs tehát olyan
célrendszer, ami a településfejlesztési, -rendezési fo -
lyamatot vezérelni képes. Ahol határozott és vilá-
gos célokat képesek megfogalmazni, és ez ma, saj -
nos, nagyon ritka, ott sokkal könnyebb helyzetben
van mind a település, mind a tervezô, mert akkor a
kü lönbözô területeket olyan célok használatára és
olyan feltételekkel lehet kijelölni, amelyek szol-
gálják a települési célrendszert. 

Ma, sajnos, a legtöbb településen sokkal inkább
ar ról van szó, hogy a jogszabályi kötelezettséget
végre kell hajtani, de hiányzik a másik oldal, hogy a
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településen élôk érdekei hogyan tudnak arti kul á -
lódni vagy egyáltalán összeállni. Az lenne jó, ha ez
az ott lakók érdemi, távlatos elvárásait, jövôképét
tükrözné – és nem csak a rövid távú vagy napi ér -
dekek és gondok mentén szólnának hozzá, ha
egyáltalán véleményt nyilvánítanak. Ezért annyira
fontos a civil szféra erôsítése. 

Más kérdés persze, hogy most ki képviseli a mi
vilá gunkban egyáltalán a jövôt. Az építész, a tele -
pü lésrendezô szakmának ebben jelentôs szerepe
van, vagy lehetne: kérdés, hogy egyáltalán képesek
va gyunk-e rá, illetve, hogy engedik-e.

Fiala István: A szakember felelôsségére késôbb
még visszatérünk. Azonban, törvény írja elô, hogy
a településrendezést meg kellene elôznie a te le pü -
lés politikai, településfejlesztési koncepció megal -
kotásának. A szabályozásnak arra kéne épülnie.

Gajdos István: Meg is elôzi, általában, legalábbis
formálisan vannak ilyen dokumentumok – bár sok-
szor csak az a helyzet, hogy készül egy határozat,
amivel a feladatot letudták. 

De ki készíti ezeket a dokumentumokat? Is me re -
tem szerint két kör. Léteznek ilyen feladatokra
szako sodott csoportok, amelyek általában egy
nagyobb, földrajzilag összefüggô területen mûköd-
nek, bejáratott módon. Összekapcsolnak vagy öt -

ven települést, és így nyilván gazdaságosan mû -
köd hetnek – annak ellenére, hogy az önkormány -
za tok alig tudnak valamit fizetni ezért. A másik
lehetôség, hogy a településtervezôvel készíttetik el
ezt a dokumentumot is, „ha már úgyis ott van”. Az
elôbbivel az a gond, hogy ezek a „koncepciók” jól
hangzanak, ami a szakmai zsargont illeti, de gya -
kor latilag egy kaptafára készülnek. Az utóbbival
pedig, hogy a településtervezô ugyan jól meg tudja
fogalmazni a helyi sajátosságokat, ami szintén jól
hangzik egy másik szakma zsargonjában, de ezek a
dokumentumok rendkívül hiányosak, illetve ke -
véssé szakszerûek a társadalmi-gazdasági szakte -
rületet tekintve.

Fiala István: Van egy jogszabály, ami kötelezôvé
teszi a települések számára, hogy foglalkoztas-
sanak szakembert – a fôépítészre gondolok.

Virányi István: 3 200-nál több a településünk, a
fô építészek száma viszont legfeljebb 250–300. Még
akkor sem mûködôképes a dolog, ha több, álta -
lában négy-hat település együttmûködve fog lal -
koztat egy fôépítészt – aki így már fôhivatás-
szerûen tudja ellátni a feladatot. 

A szabályozás kapcsán fontos megjegyezni: azon
túl, hogy az önkormányzatok nem tudnak mit kez-
deni a fejlesztési koncepcióval és tulajdonképpen
nincs jövôképük; nagyon nem mindegy, hogy
kinek az oldaláról nézzük a szabályozást, vagy,
hogy milyen a szabályozás jogi koncepciója. Az épí -
tési hatóságok azt várnák el, hogy az utolsó rész -
letig minden „szabályozva legyen”. A hatóság
ugyanis „csak” jogalkalmazó, nem méltányolhat,
nem magyarázhat és csak igen szûk körben mérle -
gelhet; számára egyszerûbb, ha hivatkozhat vala -
mi féle jogszabályra. A befektetôk viszont azt sze -
retnék, hogy minél lazább legyen a szabályozás.
Emellett az egyes véleményezô szervezetek
ugyancsak rendkívül eltérô módon gondolkodnak
a szabályozások tartalmáról. Azon túl, hogy az ön -
kormányzatok nem értenek a jogi megfogal-
mazáshoz és a szakmai részhez sem, állandó dilem-
mát okoz a két oldal nagyon határozott ellen ér de -
keltsége. Tehát, még ha lenne egységes szakmai
konszenzus vagy követelményrendszer a sza -
bályo zási tartalom tekintetében, és sajnos, ennek
meghatározása most már egy évtizedes késésben
van, akkor is lehetetlen lenne megfelelni a külön-
bözô elvárásoknak. Így nem lehet jó szabályozást
létrehozni.
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A  S ZA B Á LY O ZO TTS Á G  MÉRTÉKE

Fiala István: Megint egy neuralgikus ponthoz
érkeztünk: az alul- és a túlszabályozottság problé -
májához. Valóban, nagyon hiányzik az ezt meg ha -
tározó tartalmi követelményrendszer. Ettôl füg -
getlenül, véleményetek szerint mennyire túl- vagy
alulszabályozottak a tervek, és mi lenne a célszerû?
Tudom, hogy a jelenlévôk különbözô álláspontot
képviselnek. 

Körmendy Imre: Az építési hatóság, tapasztala -
taim szerint, azért kér nagyon szabályozott feltétel-
rendszert, hogy legyen mire hivatkoznia. Tehát egy -
szerûen fél. Fél attól, hogy felelôs döntést hozzon,
fél, hogy bíróságra kell járnia, illetve fél attól a köz -
vetlen kézi vezérléstôl, amibe, ha nincs alapo san
rész letezett szabály, belekényszerítik. Az már más
kérdés, hogy arról is van tapasztalatunk, hogy ott,
helyben a polgármester kötelezi a mûszaki kol lé gát
a rendezési terv módosítására, ami, ugye szak  mai
abszurdum. Ilyen is elôfordul, nem is egyszer.

Korábban, 1997-ig az Országos Építési Szabályzat
né hány építési övezet elôírásait – a lakóterületet,
üdü lôterületet, elsôsorban a magántelkes öve ze -
teket – túlzottan is részletezô módon fogalmazta
meg. Az összes szabályozási tervben a tervezôk ezt
rendre tovább cizellálták, szinte tobzódtak ebben.
És amire az országos szabályozás azt mondta, hogy
a részletes szabályozás a rendezési terv feladata,
azt nem szabályozták egyértelmûen vagy kellô
rész  letezettséggel. Részben emiatt kaphatott pél -
dául építési engedélyt és épülhetett meg intéz -
ményi területen, eléggé botrányos módon a kecs -
keméti Malom Center.

A gyakorlat sajnos máig nem változott. A terve -
zôk a lakóterületek vagy a település központi öve -
zetek szabályait úgy fogalmazzák meg, hogy
megkötik az anyaghasználatot, a tetô hajlásszögét
és sok hasonló felesleges részletet, miközben
máshol, mondjuk egy hatalmas kiterjedésû ke res -
ke delmi, gazdasági vagy munkahelyi területen az
alapvetô paramétereket sem határozzák meg.
Például, hogy milyen távolságban lehet egy úton
csomópontokat létesíteni, hogyan lehet a területet
feltárni általában, milyen közösségi, környezeti
vagy más szakmai elvárásoknak kell megfelelni az
adott terület kialakítása során. Ugyanakkor még a
legkiválóbb, díjazott tervezôink is belemennek
abba, hogy a fejlesztô építészétôl kapott tervet,

adatot szolgai módon beépítik a szabályozásba. Ha
változik valami, és természetesen, változhatnak az
építészeti koncepció részletei vagy akár jöhet új
beruházó, akkor módosítani kell a szabályozást,
akárhányszor. Ezek szakmai hibák, vagy csak maf -
laságok.

Fiala István: Miért nem tesz ez ellen a jogalkotó
valamit?

Körmendy Imre: Erre azt tudom példaként mon-
dani, hogy egy nyelvnek van hangkészlete, és an -
nak leírására betûkészlete. Ezekbôl lehet abszolút
po csék mûveket létrehozni és gyönyörûséges
verseket, fantasztikus regényeket is. Ugyanazok a
nyelvtani szabályok vonatkoznak az egyikre is,
másikra is. Tehát nem feltétlenül a szabályokban és
a szabályozásban kell keresni az okokat.

Fiala István: Elfogadom. De akkor ki adja a
kont rollt?

Körmendy Imre: Ma Magyarországon érdemi
kontroll nincs, és nem az építésügyi szabályozás
hiá nyosságai miatt. Azért nincs, mert az Alkotmány
és az önkormányzati törvény azt mondja, hogy az
önkormányzat döntése csak utólag, és csak norma -
tív alapon vizsgálható felül: tehát sem célszerûség-
ben, és még jogszerûségben sem vizsgálható ak -
kor, amikor még annak értelme lenne. Mondjuk,
hatálybalépés elôtt. Az már egy további gond,
hogy az állam nem is rendelkezik erre megfelelô
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ellenôrzô apparátussal. A közigazgatási hivatalok
formálisan végeznek ugyan törvényességi vizsgá -
latokat, de ennek hatékonysága csekély. Nem szól-
va arról, hogy az önkormányzatok rendre ki -
játsszák a törvényt. Ha, mondjuk, a területi fôé pí -
tész, vagy a közigazgatási hivatal észleli a szabály-
talanságot, majd kéri, hogy az önkormányzat
helyezze hatályon kívül a határozattal történt
módosítást és alkosson szabályrendeletet, akkor ez
ugyan megtörténik, de ugyanazon az ülésen

ismételten meghozzák ugyanazt a szabálytalan
határozatot. És ezt a hivatal vagy észreveszi, vagy
sem. Így történhetett például, hogy az egyik Buda-
környéki településen a Pilisi Tájvédelmi Körzet –
most már nemzeti park – szomszédságában, egy
területen a szántóföld átminôsítésével osztott
telkeket az önkormányzat. Megkeresték és valaho -
gyan meggyôzték a természetvédelemért felelôs
minisztert, aki kivette a területet a védett zónából.
Egy beadványra az Alkotmánybíróság – joggal hi -
vatkozva arra, hogy a településnek van más, nem
védett területen is módja fejleszteni, így viszont a
védettség csökken – úgy döntött, hogy a terület vé -
delmét vissza kell állítani. A miniszter formálisan
ugyan megtette ezt, azonban, tekintettel arra, hogy
a terület közben beépült, a védelmi elôírást ismétel-
ten és most már véglegesen törölte. És a példák vég
nélkül sorolhatók.

Fiala István: Törvénytelenség történt. Ezt ki -
mond hatjuk?

Körmendy Imre: Amennyire én ismerem, igen. 

Orosz Bálint: A kilencvenes években Szegeden
él tem és ott voltam fôépítész, az a „nagy szeren -
csém” is megadatott, hogy az építési hatóságot is
én vezettem. Elég régi településrendezési eszközök
álltak csak rendelkezésünkre és ezekre voltunk
kény telenek hagyatkozni. Nagyon sok probléma
került felszínre. Akkorra már a magánérdek bôven
hajazta a közösségi érdeket, és ebbôl sok konfliktus
adódott. Egy építésügyi csoportvezetô kollégánk,
aki nagyon tapasztalt, öreg róka volt, azt mondta:

nem is jó jogszabály az, amit nem lehet legalább
háromféleképpen értelmezni. Nyilván azok az
évek mondatták ezt vele, amelyeket elôtte megta-
pasztalt. Korábban dolgozott másodfokon is, tehát
nagy áttekintése volt az építéshatósági ügyekrôl,
eljárásokról. Ha a hatóságnak ugyanis volt egy
szûk mozgástere, akkor ezen belül meg lehetett ta -
lálni azokat a megoldásokat, amelyekkel valami
módon kedvezô irányt lehetett szabni az ese mé -
nyeknek. Most azt látom, hogy olyan kôkemények
már a szabályok, hogy szinte követhetetlenek.
Egészen biztos, hogy ki kellene rostálni egy csomó
olyan elôírást, amely gyakorlatilag ellehetetleníti
ma az építésztervezést. Építészként az a véle mé -
nyem, hogy az építészeket kell helyzetbe hozni,
ehhez kell keretet találni. Azt a fajta szabályozási
gondolkodásmódot, ami „tollba mondja” az épü -
letet, egyszer és mindenkorra el kell felejteni. A vá -
rostervezônek a problémákat megoldani kell
segítenie, nem pedig generálni. A túlszabályozás ez
ellen hat.
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A korábbiakhoz is kapcsolódva: a koncepcióról
az a véleményem, hogy az elsôsorban politikai do -
ku mentum, ezért túlzásnak érzem, hogy az épí té -
szeknek, várostervezôknek kell a legjobban tudni
azt, hogy mi kell egy koncepcióba. Helytelen lenne
ezt szigorú jogszabályi környezettel körülbás -
tyázni. Külföldi példákból tudható, hogy ez nem
célszerû, sôt, az ilyen esetleges szabályozás a te -
lepülési önkormányzatok cselekvôképességének
indokolatlan korlátozását jelenti

Virányi István: Vitatom, hogy a rendezési ter-
vek, a szabályozások csak tiltanak. Bizonyos ke re -
teket szabnak. Az lenne jó, ha ezek közé beférne a
köz érdek és az egyéni vagy magánérdek képvise-
lete is. Igaz, hogy a beruházók, befektetôk saját
érdekeik miatt általában keveslik vagy szûknek
érzik a kereteket, ezért próbálkoznak mindenféle
egyéb módon – holott egyáltalán nem biztos, hogy
valóban szûkek azok a korlátok, amelyeket a
szabályozások lehetôvé tesznek. 

Körmendy Imre: Az idôben változott a szabályo -
zás és az építészet viszonya, illetve az építészek
hozzáállása. Nem csupán anekdota, hogy annak
idején Podmaniczky báró végiglátogatta a barátait,
építkezzenek a Sugárúton, mert nem lesz a nagy -
sze rû koncepcióból semmi. Egyik jeles építész alko-
tott a másik után, és egyik sem akart úgy kitûnni a
saját alkotásával, hogy a szabályozást nem tartja
be. Így lett nagyon egységes az egész, és ezért lett
a világörökség része. De a harmincas években,
amikor a Szent István park épült, már virult a mo -

dern építészeti megközelítés. Ferkai András tanul-
mányát lehet errôl olvasni. A városrendezôknek
minden részletet le kellett írniuk, hogy abból egy
egységes dolog legyen, egyébként szétesett volna
az egész. Ez igaz ma is: a városrendezés azért megy
el a részletek szabályozása felé, hogy összeálljon
valami, mert az építészek – tisztelet a kivételnek –
úgy érzik, a szabályozás feleslegesen korlátozza
ôket. Nem gondolnak a környezetre, az illesz -
kedésre. Keresik azt, hogyan lehetne eltérni, hol

lehetne kilógni, hogyan lehetne csak azért is más -
hogy állni, és a fômûvet megalkotni ezen a módon. 

Ez a tendencia azért nem világjelenség, és
általánosabb kérdéseket vet föl. Hundertwasser
bécsi sarokháza például szintterületi mutatóját te -
kintve pontosan annyi, amennyit ott lehet építeni.
Nem több és nem kevesebb. Azért, mert ô zseni,
nem építhetett többet. 

Berényi Mária: Túl régen vagyok a szakmában,
mert már mindent vagy nagyon sok mindent lát-
tam, és bizonyos dolgoknak az ellentétét is. Jó sza -
bályozás szerintem nincs. Ezzel a gondolattal egy
idô után meg kell békélnie az embernek. Szám ta -
lanszor jártam úgy, hogy miután szabályoztam
valamit, rájöttem, hogy nem kellett volna, sokkal
lazábban is lehetett volna. Máskor meg utólag
zavart, hogy miért nem kötöttem meg több
paramétert, mert e nélkül a továbbtervezés során
el lehetett rontani dolgokat. Ezzel ugyanaz a
helyzet, mint a nyelvek szókészletével: a környe ze -
tet, a köz érdekét is figyelembe vevô ingatlanfej -
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lesztônek és építésznek nem szükséges részletesen
szabályozni, a csak profitorientáltnak és az ôt min-
denben kiszolgáló építésznek pedig nem lehet elég
részletesen. Ma úgy látom, hogy a szabályozási ter-
vekben csak az indokolt szakmai elvárásokat és
követelményeket kell rögzítenünk. Építészként
pedig jó épületet kell tervezni, és humánusan kell
gondolkodni. A városi léptékkel hasonló a helyzet,
mint az otthonunkkal: az ember a háza elôtti utcát
is rendben tartja. Ez az általános kulturáltság szint -
jén is múlik. Az egész életünknek ilyennek kellene
lennie. A fejlesztôknek is úgy kellene „viselked-
niük”, hogy a fejlesztés a közösség érdekét is szol-
gálja, de legalább azt is vegye figyelembe. 

Sok jó példával is lehet találkozni. Ilyenkor
„összejön” minden: a közösség ugyanazt akarja,
mint az önkormányzat és azt akarja a fejlesztô is:
megtalálják a megoldást, a dolog mûködik.
Láthatunk viszont számos ellenkezô példát, amikor
nem találják meg a közös nyelvet. Ilyenkor gyöt -
rôdnek, netán valamelyik fél megpróbálja kiját-
szani a másikat. Ez sem más, mint a „nagy élet -
játék”, ami kezdôdik az ember háza elôtti utcánál,
és ugyanígy kell viselkedni a nagy színté ren, a
városban. Nem mindegy, hogy gyermekkorban
már belénk ivódik-e ez a szemlélet. Ezt társadalmi
méretekben csak hosszabb idô alatt lehet kialakí-
tani. Többek között ez a felelôssége a mi szak -
mánk nak is: a rendezési tervekben, a fejlesztési

koncepciókban azt kell sugallni, kimondani, rög -
zíteni, hogy mi a közösség érdeke. És erre kell rá -
ve zetni azokat, akikkel és akiknek dolgozunk. 
A dön  tés felelôssége viszont az önkormányzaté,
amelyben az elôzetes egyeztetés során egyre na -
gyobb szerepet kellene kapniuk a civilszerve zetek -
nek. Más kérdés, hogy ma még sok esetben ezt is a
helyi vagy országos pártpolitika vagy a magán -
érdek motiválja. Errôl kevés a jó tapasztalatom.

Fiala István: Szerintem idealizálod az építész
felelôsségét. A fejlesztônek sokféle érdeke van, de
mégis alapvetô, hogy a lehetséges profitot kiter-
melje. A fejlesztô instruálja a számára tervezô
építészt, akit mindenféle kemény szerzôdéses esz -
közzel bekényszerít abba, hogy ha szükséges, ak -
kor akár még bizonyos közösségellenes dolgokat is
el végezzen. Beszéltünk a hatóságról, amely nem
mindig áll a helyzet magaslatán és nem mindig
ellenôriz kellô módon. Az egész oda fut ki akkor,
hogy egyedül a településtervezô az, akinek ezt a fe -
lelôsséget, a szakmai és a közösségért érzett fe le -
lôsséget el kell vállalnia? 

Berényi Mária: Nem, egészen biztos, hogy nem.
Fiala István: Ô meg azt mondja, hogy igen.

TERJED ,  MINT A  B O ZÓ TTÛZ

Arató György: Az a tapasztalatom, hogy a legtöbb
fejlesztô azt tartja jó építésznek, aki túlmegy a ren-
dezési terv keretein, és ez a veszélyes tendencia ter-
jed, mint a bozóttûz. Mindig megtalálják a fej lesz -
tôk azokat a „kiváló” építészeket, akik nem csak az
építészetben, hanem a városrendezési paraméterek
értelmezésében is „innovatívak”, és egyszerûen
megkerülik a szabályokat. 

Más esetben a fejlesztô keres egy építészt, aki
megpróbálja olyan építészeti vízióval „elszédíteni”
a véleményalkotókat (nem ritkán a tervtanácsot is),
hogy akár a hatályos szabályok „rugalmas” ke -
zelésével is egyetértsenek. Azután, mire engedélye -
zési terv lesz a projektbôl, minden brutálisan meg -
változik. Ismerem ezt a módszert a gyakorlatból.
Nem vállalhat a településtervezô ebben egyedü-
liként olyan missziót, amit többen elvárnának tôle.
Konszenzus kell a különbözô társadalmi igények
elvárt szintjére vonatkozóan, amit a településter-
vezô magáévá tesz, és annak alapján dolgozik. Ko -
rábban voltak ilyenek, ezeket jogszabályok rög -
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zítették. Most inkább az a közfelfogás, hogy a piac
mindent megold. Ez vaskos tévedés. 

A rendszerváltozás elôtti úgynevezett tervuta -
sításos rendszerben szinte épületenként végig kel-
lett gondolnunk, hogy mit szabályozzunk. Ennek
alapját az adta, hogy – az akkori ideológia szerint –
a paternalista állam tudja, hogy mi jó a polgárainak.
Akkor is voltak rossz és jó példák. Nálunk, a ke rü -
letben épült az amúgy ragyogó Fôvárosi Levéltár.
Ezt megelôzôen, a képviselôtestület rendelettel
hagyta jóvá, hogy a bejáratnál a félkörív átmérôje
21,5 méter legyen. Másik példa: az egyik kerület-
ben épült egy nagy bevásárlóközpont. A szabályo -
zási terv jóváhagyásakor, a vitában, a jegyzôkönyv
szerint a testület 9:30-kor úgy döntött, hogy a hom-
lokzatmagasság az utca felôl legyen 14,20 méter. 
A kö vetkezô határozat: visszavonja a korábbit, és
úgy dönt, hogy 18,50. Elképesztô, amikor a szak-
mánk átengedi a „politi kának” az amúgy rá tartozó
dolgokat. És az is, hogy a politikusok elfogadják
ezt, sôt, elvárják. Azt reméltük, a rendszerváltozás-
sal ez a helyére kerül. Nem került.

Fiala István: Tehát a településtervezô nem vállal-
hatja egyedül a felelôsséget a jövôért.

Körmendy Imre: Nem így van. Egy településter-
vezô nem mutogathat másra, hogy errôl szól a
meg bízás és kész, széttárom a karomat, bár a cé -
lok kal mélységesen nem értek egyet.

Többféle közérdek létezik, és ezért mondja az
építési törvény is azt, hogy az országos, a térségi, a
települési érdekeknek és a jogos magánérdeknek
valamiféle összhangjára kell törekedni. Egy, a de -
mok ráciát régebben gyakorló országban ennek
alapján mérlegel a bíróság, szakértô bevonásával:
jól mérlegelték-e a különbözô érdekeket, egymás-
nak feszítették-e, valamiféle harmóniát hoztak
létre, vagy nem. És ez elôtt a tapasztalat elôtt állunk
még Magyarországon.

Fiala István: De ki a megbízó? A közösség maga.  
Gajdos István: Gondok akkor adódnak, amikor

nem az önkormányzat a megbízó, és egyre több-
ször vagyunk ilyen helyzetben. Az önkormányzat
csupán „kvázi” megbízó, abban az értelemben,
hogy nála vannak a megbízói jogok, a megbízást
formálisan ô adja ki. De nem ô finanszírozza az
ügyet, ezért nem az ô érdekei kerülnek elôtérbe,
hanem a költségviselôé, aki maga a fejlesztô. Hiába
az önkormányzat a megbízó, erkölcsileg eleve vert
helyzetbe kerülünk a finanszírozóval szemben, aki,

mivel ô fizet a tervezésért, elvárja, hogy elsôdlege-
sen az ô érdekeit érvényesítsük. És az önkormány -
zat általában nem partner a társadalmi érdek vé -
delmében. Azt szoktam erre mondani, hogy úgy
érzem magam, mint a motorolaj: fogaskerekek
között haladok végig, hogy megtaláljam azt a
nagyon vékony lehetôséget. Csak azt nem tudom,
hogy mikor érek el odáig, és hogy kidobnak-e a
végén használhatatlanul és fáradtan. 

És mikor teljesítek jól? Ha megfelelek a fejlesztô
elvárásainak, mert megvalósulhat az a projekt,
amit ô megálmodott, vagy akkor, ha megpróbálok
va lamiféle olyan jövôt képviselni, ami nem
feltétlenül egyezik meg ezzel a vízióval. Azt vallom,
hogy van ilyen felelôsségünk. Én nem tudom
ugyan egyedül képviselni a jövôt, de az önkor-
mányzati egyeztetés során számtalanszor kerülök
olyan helyzetbe, amikor azt kell mondanom
például, hogy itt védô zöldterületet kell létesíteni.
Erre az a válasz, hogy „ember, hát hogy lehet ezt a
te rületet használni?!” Ekkor elkezdem magyarázni
a „szakmát”, és minden érvemet – érdemi ellen-
vélemény nélkül – egyszerûen lesöprik az asztalról.
Ilyenkor a képviselôtestület kétféleképpen visel ke -
dik: vagy óvatosan mögém áll, de akkor is „kite -
kint get”, és azt figyeli, hogy meg tudom-e védeni
az álláspontomat; vagy velem szemben ellensége-
sen kérdez, számonkér – ki vagyok én ugyan -
akkor? Ez a valóság.

Marthi Zsuzsa: Véleményem szerint a szabályo -
zást kissé túlmisztifikáljuk. Ma a szabályozás ál ta -
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lában azt jelenti, hogy tiltunk, azt, hogy hogyan
nem lehet. De azt nem mondjuk meg, hogy hogyan
lehet. Más országokban elég sok példa van arra,
hogy igenis szükség van nagyon részletes
szabályo zásra olyan városrészeken, ahol valami-
lyen érték van, és azt meg kell ôrizni. Más szem-
pont, hogy a szabályozásnál nagyon fontos lenne,
hogy az ne változzék napról napra, hogy az
értékek állandóak, a szabályok áttekinthetôek
legyenek. Kevés, jól alkalmazható, átlátható és
közérthetô legyen a szabályozás, ne csak egy szûk
szakma értse. Ezzel jöhetne létre az ingatlanok
területén is a jogbiztonság, amire igen nagy szük-
ség lenne. 

Futó Péter: A jogbiztonság hiánya: ez nagyon
lényeges kérdés. Hadd mondjak egy döbbenetes
példát. Nem az az általános eset, hogy a fejlesztô
megvesz egy területet, vár, hogy átminôsítsék, és
ha átminôsítették, akkor nagyobb profittal többet
tud építeni. A fejlesztô nagyobb biztonságra törek-
szik, ezért általában amikor megvesz valamit,
tudja, hogy mit lehet rá építeni, és ezzel kalkulál,
erre építi fel az egész fejlesztést, annak minden
rész letével. Majd, derült égbôl a villámcsapás, hirte-
len megváltoztatják a szabályozást: zöldterületi
öve zet be sorolják a korábban beépíthetô területet.
Valaki gondolt egyet. Évek mennek el, mire vissza
tudjuk állítani az eredeti állapotot, azt, amiben
megvettük a területet – és senki nem mondja még
azt sem, hogy bocsánat.

Fiala István: Azt mondjátok, hogy  „önkor-
mányzat, kontra fejlesztô”, és „közösség”, meg
„táv latos jövô”. Látszólag minden rendben van,
hiszen az önkormányzat a közösséget képviseli.

Vagy az önkormányzat túlzottan is a fejlesztô
érdekeire figyel? Miben érdekelt az önkormányzat?

Fülöp Judit: A „hatalom” kilétét és szerepét kéne
tisztázni. Például, elmegyünk tervezni egy icipici
faluba: azzal fogad a polgármester, hogy „minek
jöttek maguk ide?”. A rendezés szükséges rossz.
„Tudjuk, le van írva a törvényben, hogy nekünk ezt
a tervet meg kell csináltatni” –, de innen kezdve a
polgármesterrel nem lehet beszélni, és senki nincs a
faluban, akivel lehetne. Ez az egyik szélsôség. Van
olyan is, szintén kis falu, ahol a fejlesztési koncep-
ciót megalkotja egy társadalmi szervezet, és az tö -
kéletes, mûködik a dolog. Boldogok vagyunk,
hogy végre olyan tervet készíthetünk, ami tár-
sadalmi konszenzuson alapuló koncepcióra épül-
het, és akkor a következô történik. Jön a telefon:
nincs akadálya a fejlesztésnek, „már kivetettem a
te rületet a védettségbôl” – mondja a polgármester.
Amíg ez így mûködik, addig kevés a remény. A civil
kontrollal, a civilszervezetekkel pedig az a baj,
hogy általában nem valamiért, hanem valami ellen
küzdenek. Némi túlzással, nem azért dolgoznak,
hogy valamit létrehozzanak, hanem valami ellen,
ezért nem mindig hitelesek. Ez a szemlélet vél-
hetôen lassan fog megváltozni, és a változáshoz az
elsô lépés az intézményekbe vetett, mára szinte tel-
jesen erodálódott bizalom helyreállítása lenne.

A civilszervezetek többsége nagyon tisztessége-
sen, jó szándékúan mûködik, még ha néha kissé
naivan is, vagy túlzottan ellenzô pozícióban – a sok
rossz tapasztalat készteti ôket erre. De sajnos,
nagyon szomorú, vannak olyanok, amelyeket
„megélhetési civilszervezeteknek” szoktunk hívni.
Nagyon sok kárt okoznak.

MIKÉNT O S ZTO ZZA NA K MEG ?

Fiala István: Térjünk át a magán- és közfej lesz -
tések viszonyaira! 

Marthi Zsuzsa: Játsszunk el a gondolattal: ha az
itt ülôk között kiosztanánk a szerepeket: fejlesztô,
tervezô, civilszervezet és önkormányzat, való szí -
nû leg ebben a struktúrában pillanatok alatt
összevesznénk és ugyanazt a játszmát játszanánk
le, ami a való életben is folyik. Alaptétel, hogy
települést fejleszteni az új hozzáadott értékbôl, a
profitból lehet csak: közterületeket, járdát, köz mû -
veket és sok mást is. Az a vita tárgya, hogy ezen a
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profiton hogyan osztozzon meg a köz- és a magán-
szféra. Ha a struktúra úgy változna, hogy nem
ellenérdekelt felekként állnánk ugyanahhoz a
tortához, hanem valamilyen módon a különbözô
szándékokat, érdekeket és értékeket integrálni
lehetne, akkor ezt a profitot nyilvánosan, partner-
ségben, a köz megelégedésére is el lehetne osztani
(és még egy sor olyan fogalmat kéne most itt mon-
dani, ami Magyarországon valamiért még tartalom
nélküli). A városfejlesztés sok pénzt igényel; és az
adónkon kívül olyan pénz, amelybôl fejleszteni
tudunk, csak akkor keletkezik, ha a fejlesztôt
bevonjuk. A kérdés csupán az, hogy a fejlesztô
kopogtat az ajtón és a meglévô struktúrában
kierôszakolja, amit akar, vagy nyilvános, de mok -
ratikus formában osztozik a köz- és a magán-
szféra…

Bálint Imre: Abban a szerencsés helyzetben va -
gyok, hogy régóta tevékenykedem építészként és
várostervezôként is, és nagyon komoly méretû
projekteken, sokféle fejlesztôvel dolgozom együtt. 

Mind a magasépítés, mind a városrendezés terén
iszo nyatos ellentmondásokba látunk bele. Döb -
benetes problémahalmazokat próbálunk megol -
dani, eközben egyszerû fogalmi gondjaink vannak.
Például: meg tudja-e határozni bárki a középület
fogalmát? Közösen gondolkodni a civilszerve ze -
tekkel nagyon jó lenne, csak ehhez közös nyelvezet
kellene, ami hiányzik. A „politikával” sincs, építész
és építész között sincs közös nyelv. Nincs olyan
szak mai szótárunk sem, amelynek alkalmazásával
bizton tudnánk, hogy azonos dologról, fogalomról
beszélünk. 

A fejlesztés és rendezés viszonyát inkább bu da -
pesti szemmel és történetiségében szeretném kicsit
kifejteni. A hetvenes évek elejétôl kezdve nagyon
határozott állami érdekek, elvárások, sôt, részletes
szabályok és mutatószámok szigorú betartásával
kellett végezni a munkánkat. Ezek mentén kellett
alkotásokat létrehozni vagy szabályozni. Ennek
során létrejött valami, jó, vagy rossz, ez akkor is az
alkotók tehetségén múlt. A rendszerváltozást
követôen egy darabig érdekes vákuum volt itthon;
én legalábbis a szakmai rendszerváltást tíz évvel
ezelôttre teszem. Öt éve érezhetôen fölpezsdült az
élet, az uniós csatlakozás után pedig döbbenetes
változásokat kezdtünk tapasztalni. Megjelent a
külföldi tôke igen nagy elánnal, addig itthon nem
tapasztalt erôszakossággal, és a „messzirôl jött”
mindentudó magabiztosságával próbálja a
szelídebb viszonyok között szocializálódott hazai
építészeket, várostervezôket olyan utcákba
kényszeríteni, amelyek Magyarországon, Buda -
pesten – és hozzá kell tennem, az illetô tôketulaj-
donos országában is – nehezen járhatóak. 

És ettôl kezdve mit tapasztalunk? Nincs megfo-
galmazott közérdek, nincs közös nyelv, a „politika”
kívülállóként viselkedik. A külföldi befektetô
szeretne valamit megvásárolni, megvalósítani.
Nagyon jó információi vannak, pontosan tudja,
hogy mennyi idô alatt milyen nyereségre tehet
szert. És most jönnek az ellentmondások. Az a terv,
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amit a fejlesztô elképzelt, azon a területen enyhén
szólva „feszes” megvalósulást eredményezne. 
És ha az építész pontosan be is tartja az összes
szabályt és városrendezési mutatót, az eredmény
egyáltalán nem illeszkedik a környezetbe. Az épí -
tész a saját kezét csapná le inkább – csakhogy a fej -
lesztô ragaszkodik ahhoz, amit a szabályozás
lehetôvé tesz. A tervtanácsokon azután a tervezô
megkapja, hogy minden nagyon jó és szép, csak
vegyen le két szintet a beépítésbôl. A fejlesztô –
érthetô módon – ragaszkodik ahhoz, amit számára

a szabályozás lehetôvé tesz. Az építési hatóság
jogalkalmazóként nem tehet mást, mint hogy
engedélyezi azt, amit a jogszabályok nem tiltanak
vagy lehetôvé tesznek – ennek során nem tudja
érvényesíteni a tervtanács álláspontját, mert az csak
(általában nagyon „puhán” fogalmazott) szak vé le -
mény, gyenge jogi revelanciával. Ha van felleb be -
zés, azt az írott jogra hivatkozva elutasítják. Így vé -
gül felépül az, aminek nem lett volna szabad, mert
tönkretesz mindent maga körül. És eközben min-
denkinek igaza van. 

Itt van tehát a szakmai felelôsségünk. Ha a sza -
bályo zási terveink túlértékelt mutatókat hoznak, és
a területeket ezekkel a mutatókkal értékesítik, és a
fejlesztô ragaszkodni fog a profitjához, és az építési
hatóság engedélyezi az építést, akár a tervtanácsi
véleménnyel szemben is, mert a terv megfelel a
szabályozásnak, akkor hol van, hol lehet a terepe a
közérdek védelmének? Ki védje azt meg?

Fiala István: Hogyan vélekedik errôl egy fej -
lesztô?

Futó Péter: Higgyétek el, azért a fejlesztô is em -
ber szabású. A fejlesztôk jelentôs hányada átérzi a
felelôsségét, nem csak három vagy öt évre gondol
elôre. Tudja, hogy amit megcsinál, az 60–80 évig fog
ott állni. Meggyôzôdésem, hogy a szabályozásba
be kell vonni a fejlesztôket is. Nyilvánvaló, hogy
több a profit, ha a területre többet lehet építeni. De
azt lehet mondani a fejlesztônek: „Jól van, valami -
vel többet építhetsz, de szíveskedj hozzájárulni a

közösségi költségekhez is!”. Ekkor a fejlesztô mér-
legelni fog, és ha a közösségi fejlesztés révén, mert
szebb, és ezért értékesebb lesz a környezet és ô
ma gasabb eladási árat tud elérni, ezt a megoldást
fogja választani. Néhány európai országban ez már
gyakorlat: a szabályozás lehetôvé teszi a mérle -
gelést és a bónusz-málusz rendszerû megegyezést
az önkormányzatokkal, mégpedig teljesen át lát -
ható, bárki által követhetô alkufolyamatban. 

Ennek bizonyos csírái itthon is megjelentek,
mon danék rá példát. Az egyik nagy fej lesz té sünk -
nél nap mint nap együtt kell mûködnünk a kerületi
önkormányzat által erre a célra létrehozott, rend-
kívül jól mûködô szervezettel. Ezt úgy kell
elképzelni, hogy a mi nyolc-tíz emberünk és az ön -
kor mányzati szervezet nyolc-tíz embere naponta
akár többször is találkozik, levelez vagy beszél
egy mással. Partneri, méghozzá jó partneri viszony
van közöttünk – és a dolog mûködik. 
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De vegyük a tervezést. Meghívtunk közel egy
tucat tervezôirodát. Hívtunk szakértôket Ame ri -
kából, és a Budapesti Mûszaki Egyetem doktoran-
duszait is. Együtt gondolkodva, érdemben három-
negyed év alatt alakítottuk ki azt a koncepciót, amit
ma megvalósítunk, méghozzá konzekvensen. 
A „po litika” természetesen minden alkalommal
mindenbe bele akar szólni. De be kell láttatni velük,
hogy a saját érdekük is az, hogy a „köz” elégedett
legyen, hiszen akkor fogják ôket ismét megválasz-
tani. Be kell láttatni velük, hogy a szakemberek, ha
megfelelô támogatást kapnak, tökéletesen tudják,
mi a köz érdeke, mert ezt tanulták, ebben élnek.
Hagyni kell ôket alkotni. 

Hiszek abban, hogy a „politikát” is lehet ebben a
folyamatban kezelni. Az egyik beruházásunknál –
bonyolult, politikai természetû okok miatt – a köz -
fej lesztéseknél jelentôs forráshiány keletkezett. 
A napokban írjuk alá a településrendezési szer zô -
dést arról, hogy az összes utcát mi fogjuk felújítani,
saját költségünkre – gyönyörû lesz. Nyilván nem
volt könnyû a megállapodás, mert a „zsebünkbôl
vettük ki” a pénzt, de pontosan tudtuk, hogy e nél -
kül megáll a projekt. Emellett persze számolunk
azzal is, hogy felértékeljük a környezetet, és ezzel a
mi projektünk is nyer. Így értem azt, hogy partneri
viszonyt kell létrehozni, s a fejlesztôt be kell vonni
a közösségi célú városfejlesztési folyamatba is. 

Virányi István: Én is szeretnék egy hasonló pél -
dát mondani. Sávolyban kíván egy befektetô golf -
pá lyát, wellness- és termálcentrumot építeni. Ko -
ráb ban a falu népességszámát háromszorosan
meg haladó nagyságrendet tervezett a befektetô,
emellett a Balaton-törvény által be nem építhe -
tônek nyilvánított, tájképvédelmi területen szerette
volna megvalósítani mindezt. Idôközben sikerült
meggyôznünk szakmai és egyéb érvekkel, hogy ez
nem helyes. Visszalépett a nagyságrenddel is, és
más területre tette át a fejlesztést. Ezen túlmenôen
vállalta, hogy a saját fejlesztése érdekében kiépíti a
falu szennyvízcsatornáját, hiszen így, közmû ve sí -
tett területen, többet építhet, mint anélkül.

Pálfy Sándor: Mindaz, amirôl itt szó van,
feltételezi, hogy a fejlesztés, a tervezés, a jóvá ha -
gyás minden szintjén kimûvelt emberfôk és kép -
zett építészek mûködjenek közre. Ebben a felsô -
szin tû oktatásnak nagyon komoly a feladata és a
felelôssége. A magunk módján ennek próbálunk is
eleget tenni. E tevékenységek mindegyik szintjén –
a tervezéstôl a szabályozásig, a hatósági munkára,
a fôépítészi tevékenységre, az ingatlanfejlesztés
számára – jól felkészített specialistákat képezünk. 
A környezet magas szintû alakításának kulcsem-
berei a jól képzett szakemberek, és a jól képzett
épí t észnek szerintem két fô ismérve van: a szakmai
felkészültsége, valamint az erkölcsi tartása. 
A szakmai felkészültség alatt értem, hogy meg
tudja különböztetni az igazi értéket a hamistól, le -
gyen az régi vagy új; az erkölcsi értékrendet meg
abban az értelemben használnám, hogy felismerje
a különbözô érdekeket, jól értse és kezelje az ér -
dek-hierarchiát. Nagyon leegyszerûsítve valahogy
úgy hangzik: egy érdek annál magasabb szintû, mi -
nél szélesebb kör elvárásait testesíti meg. 

A Z ID Ô IG ÉNY ES  
EG Y EZTETÉS I  ELJÁ RÁ S

Orosz Bálint: Még egy kérdéskört szeretnék a sza -
bályozáshoz kapcsolódóan fölvetni: milyen a köz -
ponti szabályozás, mennyire regulázó, mennyire
nem? Ez minket, tervezôket alapvetôen érint. Vé -
leményem szerint elég nehéz helyzetet teremt az
épí tési törvény 2006-os módosítása. Ha most az
uniós pénzek minél nagyobb összegének lehívása a
cél – a 8 ezer milliárd pedig nem fog magától ide-

K E R E K A S Z TA L
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jönni –, akkor most nem a rendezés-fejlesztés vita
van napirenden, hanem a fejlesztésnek, a végrehaj -
tásnak kell következnie. Ehhez kell igazodni, ehhez
kell minden eszközt hozzárendelni. 

Nagyon fontos e tekintetben az egyeztetési
folyamat, amelynek az elnyújtása – ami a tavalyi
mó dosításban megjelent – ennek éppen az ellen ke -
zôjét idézheti elô. Le kell rövidíteni a folyamatot,
ennek során sok formális elemet ki lehetne kü -
szöbölni. Korábban összeállítottam egy, az egyez -
tetési folyamat rendjére vonatkozó javaslatot, amit
több helyre is eljuttattam. Ez összesen hatvan nap-
nál kevesebb idôt venne igénybe – beleértve a terv -
tanácsot és a területi fôépítészi véleményezést is.
Komolyan kell venni az egyeztetési eljárást, 
na gyon is, azonban a jelenlegi eljárásrendben túl-
zottan sok idô telik el a javaslat megfogalmazása és
az egyeztetett vélemények megszületése között.
Így nem egyszer, mire a véleményezések után a
munkát folytatni lehet, már sok minden megválto-
zott, s a folyamat szétesik. 

Virányi István: Szólnunk kellene még a fôé pí -
tészekrôl és a tervtanácsokról: mindkét intézmény
nagyon sokat tehetne a helyzet javításáért. 

Általában méltatlanul kevés szó esik a fôé píté -
szekrôl, holott ebben a témakörben több oldalról is
nagyon fontos szerepüknek kellene lennie. A prob -
lé ma gyökere, hogy nagyon nagy az olló a telepü -
lések, önkormányzatok száma és a fôépítészek
száma között. Ez az olló csökkenthetô lenne, ha a
települések – a körjegyzôségek mintájára – társu -
lási formában alkalmaznának fôépítészeket. 

Na gyon fontos dolognak tartom az önkormányzat
hozzáértô mûködése, az építészeti minôség, a szak -
mai követelmények érvényesülése szempontjából
egyaránt, hogy minél több települési fôépítész dol-
gozzon az országban. Van erre jogszabály, de az
önkormányzatok nem látják saját érdekeltségüket
abban, hogy fôépítészt alkalmazzanak – ami persze
pénzbe kerül. Hiába kezdte meg az egyetem a fô -
építész-szakmérnöki képzést, ami segíthet a szak -
ember-ellátottság helyzetén, ha nincs rá igény. Va -
la milyen módon – akár a szaksajtón keresztül is –
fel kellene hívni ennek fontosságára az önkor -
mány zatok figyelmét. Be kellene mutatni, mit
várhatnak egy fôépítésztôl, mennyire hasznos lehet
számukra egy jól felkészült, tapasztalt építész alkal -
mazása. 

Legalább ilyen fontos szerepe van – lehetne – a
ter vtanács intézményének. Az ebben a tárgyban
született legutóbbi szabályozás nem tûnik szeren -
csésnek. A kormányrendelet célja talán az volt,
hogy a területi kamarák vegyék át a feladatot,
azonban ehhez a forrás nem biztosított. A korábbi
gyakorlathoz képest jelentôs hátránynak érzem,
hogy egyrészt a feltételeket úgy határozza meg a
rendelet, hogy a tervezett létesítmények töredéke
kerül csak tervtanácsok elé, másrészt, hogy a ren -
de let ismét szétválasztja a városrendezést és az épí -
tészetet. Az építészeti tervtanácsok így nem talál -
koz nak azokkal a szabályozási tervekkel, amelyek
az eléjük kerülô építészeti produktumok számára a
ke reteket meghatározzák. Így utólag, az építészen
kérik számon a szabályozás esetleges alkalmat-
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lanságát; a településrendezési tervtanácsok pedig
nem szembesülnek azzal, hogy mi lehet a kö vet -
kezménye egy átgondolatlan elôírásnak. Mindkét
oldalról hiányzik a visszacsatolás. Félô, hogy így
szép lassan elhal ez az intézmény is. 

Fôépítészek és tervtanácsok híján ki fogja ki -
kény szeríteni, garantálni a környezet, az építészet
minôségét?

Marthi Zsuzsa: Még egy fontos dolgot szeretnék
felvetni. Célunk az ország versenyképességének
javítása, amit a jelenlegi tervezési struktúra és
szabályrendszer nem segít. A rendszer túlbürokra-
tizált, ami nem csupán azért hátrány, mert értel-
metlenül és szükségtelenül lassítja a folyamatokat,
hanem azért is, mert rengeteg ellentmondáshoz
vezet. A véleményezési eljárásban részvevôk pél -
dául, részint rendre túlterjeszkednek a folyama -
tosan burjánzó hatáskörükön, részint olyan, egy -
másnak is ellentmondó követelményeket támaszta -
nak – nemritkán egy hivatalon, szakhatóságon
belül is –, amelyeknek összehangolása gyakran
meg  oldhatatlan. Innen, „alulnézetbôl” úgy tûnik,
hogy a közigazgatás atomjaira hullott. Át kellene
tekinteni és egyszerûsíteni, racionalizálni az egész
rendszert. Meg kellene szüntetni az egyes szer ve -
zetek tényleges túlzott hatalmát, létre kellene hozni

a hatékony koordinációt, mert ma ez teljesen
hiányzik. Olyan szabályrendszert kellene terem -
teni, ami mindenki számára egyértelmû és követ -
hetô. Erre természetesen egy minisztérium nem
képes, csak a kormány és a törvényhozás együtt.
Ezek azért nagyon fontos dolgok, mert a tôkének
„földrajzilag” teljesen mindegy, hogy hova megy,
ott fog befektetni, ahol ugyanazt a hozamot gyor -
sabban és hatékonyabban tudja elérni, és ahol
nagyobb jogbiztonságot élvez. 

Az egész európai szabályozás a partnerségrôl és
a kooperációról szól, ezt kéne megtanulnunk és
átvennünk. El kell jutnunk oda – méghozzá igen
hamar, ha versenyképesség tekintetében fel aka -
runk zárkózni –, hogy az ügyek minden résztvevô-
je: az állam, az önkormányzat, a hatóság, a fej -
lesztô, a tervezô és a (megerôsödô) civil szféra is
egymással partneri viszonyban mûködjön, és
ennek a mûködésnek a kontrollját a teljes
átláthatóság, a nyilvánosság adja, adhatja. Az erre
való felkészülés valójában a demokrácia mûködése
és mûködtetése kultúrájának kollektív tanulását
jelenti. Ebben kell megtalálnunk a helyünket és
szerepünket. 

Fiala István: Ez végszónak nagyon szép volt.
Köszönöm!

K E R E K A S Z TA L
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A várossá nyilvánítás kérdésköre idôrôl idôre meg-
jelenik a magyar település-földrajzi, közigazgatási
jellegû szakirodalomban. Ez a tény egyáltalán nem
meglepô, figyelembe véve, hogy különösen az el -
múlt három évtizedben ez a folyamat tekinthetô az
egyik legmarkánsabb közigazgatási változásnak.
Az 1970-es évektôl napjainkig összesen 223 te le -
pülés nyerte el a városi rangot, beleértve azt a
kilenc nagyközséget, ahol az avatóünnepségekre
2007 nyarán keríthettek sort. Két évtizeddel ezelôtt
Ma gyarország településhálózata alig volt urbani -
zált, korábban még az ország általános társadalmi-
gazdasági fejlettségéhez képest is indokolatlanul
kevés várost lelhettünk a térképen (BELUSZKY P.
1983). A folyamat eredményeként azonban olyan
állapotba jutott, hogy a városok egy részét (gya -
kor  latilag egyharmadát) ugyanaz a szerzô találóan
fa luvárosnak titulálja (BELUSZKY P. – LYÔRI R.
2006), ezzel is jelezve, hogy megítélése szerint nem
elé gítik ki a geográfia városokkal szemben támasz-
tott kritériumait. Árnyalja a képet, hogy több,
régóta városi címmel rendelkezô alföldi mezôváros
kapcsán sem volt feltétlenül teljes a tudományos
konszenzus, és hogy különbözô szerzôk napjaink
urbanizációs folyamatait is meglehetôsen eltérôen
ítélik meg. A maga korában (és ez csak néhány éve
volt) még inkább irreálisnak tûnt ZOLTÁN Z. (2002;
2003) fejtegetése arról, hogy a 330-350 elembôl álló
kisvárosi hálózat kiépítése fontos településpolitikai
prioritás, napjainkban azonban már nem látszik
lehetetlennek az sem, hogy a mostani kormányzati

ciklus végére elérjük az általa kívánatosnak tartott
értékek alsó küszöbét. Mindazonáltal az utóbbi
években a témában publikáló szerzôk –  a fentieken
túl például CSAPÓ T. – KOCSIS ZS. 1997; SZIGETI E.
1998; KISS É. 2002 és DÖVÉNYI Z. 2006. – meglehe -
tô sen egyezô véleményen vannak abban a tekintet-
ben, hogy a várossá nyilvánítási folyamatot nem
szükséges berekeszteni, csupán körültekintôen kell
szabályozni.

A  TELEPÜLÉS -F Ö LD RA JZI  NÉZÔ PO NT

A várossá nyilvánítás szabályozása és gyakorlata
nap jainkban ugyanis még mindig tartalmaz némi
feudális ízt: a köztársasági elnök döntéséhez kötött
aktus alapjában nem sokban különbözik a királyok
által követett gyakorlattól. Az elôterjesztést ugyan
a demokratikusan választott kormány szakminisz -
tere terjeszti fel, de ettôl függetlenül az egyes te le -
pülések szempontjából a cím elnyeréséhez még
mindig alapvetôen a központi hatalom kegyein ke -
resztül vezet az út. A felülrôl lefelé szervezett,
erôteljesen hierarchizált rendszerek emléke még
nagyon élénk, hiszen a települések szempontjából a
felsô hatalom, „elsô körben” a megye (SZIGETI E.
1998) jóindulatától függött egy-egy ilyen kezde -
ményezés sikere a Kádár-rendszer évtizedeiben is.
1990 után az új önkormányzati rendszer eltérô
szervezôdése a kérdés újragondolását kívánta meg,
de amikor megszületett a jogi szabályozás (A te rü -
letszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. tör -

A célnál fontosabb a bejárt út
A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon

V Á R O S O K ,  V Á R O S I  F O R G A L O M  

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter elôterjesztésére a köztársasági elnök 2007. július 1-jével városi címet
adományozott kilenc nagyközségnek1. Az újakkal együtt immár 298 a magyar városállomány. A kerek háromszázas
határ megközelítése újra aktuálissá teszi a várossá nyilvánítás kérdését. Milyen tényezôk rejlenek a városi címek
adományozásának gyakorlata mögött az államigazgatás, illetve az érintett önkormányzatok esetében? Milyen tenden-
ciákat fedezhetünk fel a folyamatban, illetve meddig van lehetôség a mai gyakorlat folytatására? Írásunkban ezekre a
kérdésekre kerestük a válaszokat.

1Alsózsolca, Ács, Biatorbágy, Bük, Kozármisleny, Körösladány, Maglód, Mándok és Törökbálint.
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vény), lényegében azt az akkoriban már többé-ke -
vésbé fennálló gyakorlatot szentesítette, hogy az
önkormányzatok közvetlenül, a korábban szûrô -
ként mûködô középszint gyakorlati kiiktatatásával2

nyújthatják be kezdeményezéseiket az illetékes
miniszternek.

A törvényalkotó valószínûleg a decentralizáció
elvének és a hazai településhálózat sajátosságainak
akart megfelelni, vagy a mindenkori döntéshozó
(politikai) játékterét akarta kibôvíteni akkor, ami -
kor a folyamat szabályozásakor – a korábbi év tize -
dek gyakorlatával ellentétben – nem állított fel
szám szerûsíthetô és kötelezôen teljesítendô
célokat. A törvény szövegében egyetlen kemény
korlát jelenik meg: a pályázó településnek nagy -
községnek kell lennie. Ezen túl általános – a késôb-
biekben azért valamivel bôvebben kifejtett – utalást
tesz arra, hogy a pályázat lényege a nagyközség
térségi szerepének és fejlettségének bemutatása:
lényegében ez az a két fô sarokpont, amely ér té ke -
lési szempontként a kiírásban megjelenik. A bemu-
tatás szempontjait [15. § (2) a–i], vagyis a pályázat
tartalmi követelményeit a belügyminisztérium egy
szintén 1999-ben kiadott közleményben pontosítot-
ta. Az elôterjesztés kötelezô mellékletei közé beke -
rült egy táblázat, amely a KSH, illetve az önkor-
mányzat által kötelezôen szolgáltatott adatok körét
tartalmazza, anélkül, hogy bármelyik paraméter-
hez célszámokat társítottak volna. Mindazonáltal
az értékelés folyamán a statisztikai adatokat össze -
vetik olyan mutatókkal (kisvárosi átlag, azonos
lélekszám-kategória átlaga, megyei és országos
átlagok), amelyek jól jellemzik a pályázó település
által megcélzott kisvárosi csoportot. Az elbírálás
tehát két nyomon halad: a fejlettség és a térségi
szerep általános kritériumai kerülnek elemzésre.

A szabályozás védelmében el kell mondani: le he -
tetlen volna számszerûsített, ugyanakkor igazsá-
gos küszöbértékeket kitûzni bármely mutató tekin-
tetében. Azonos lélekszámú, gazdasági vagy tár-
sadalmi fejlettségû nagyközség egészen mást jelent

a mezôvárosias alföldi, az aprófalvas dunántúli
vagy az agglomerálódó fôvárosi környezetben:
amíg adott értékek központi voltát jelezhetik az
egyik térségben, nem biztos, hogy kiemelik a má -
sikban. Egyszerûbben megfogalmazva: az ezer fôt
nem sokkal meghaladó zempléni Pálháza vagy a
háromezer lakosnál valamivel többel büszkélked-
hetô ormánsági Sellye betölthet központi funk ció -
kat a saját aprófalvas környezetében, de valósággal
„elvesznének” Békés vagy Pest megye eltérô (tele -
pülés)földrajzi adottságú térségeiben. Ugyanakkor
már a törvény elfogadásának pillanatában nyilván-
való volt, hogy a gyakorlatban ez a helyzet igen
sok vitát fog eredményezni, hiszen a cím odaíté lé -
sét tulajdonképpen az egyedi, ezáltal szükségképp
szubjektív elbírálás függvényévé tette.

A gyakorlatban ez úgy mûködik, hogy a minisz -
térium a beérkezett pályázatokról összefoglalót
(táb lázatokat és rövid leírást) készít, majd a te le -
pülésügy jeles tudósaiból, illetve települési ér -
dekvédelmi szervezetek delegáltjaiból összeállított
bizottságot kér fel azok értékelésére. A szakmai
vélemény általában három kategóriába (támoga-
tott, megfontolandó, nem támogatott) sorolja a
pályázókat, de ez a besorolás formailag nem
kötelezi a minisztert, aki saját szempontjainak mér-
legelésével dönt arról, hogy melyik nagy köz -
ségeket terjeszti fel a köztársasági elnöknek. A dön-
tési folyamat ettôl a ponttól szükségképpen poli-
tikaivá, a lobbi-harcok színterévé válik. Így a vég -
leges listán már jellemzôen több (akár kétszer, há -
romszor annyi) település szerepel, mint amit a
szak mai grémium feltétlenül városnak javasolt3.
Éppen ezért a sajtóban a várossá nyilvánítási
folyamatot kísérô tudósítások és elemzések is
legin kább a pá lyázó nagyközségek polgármes te -
rének, ország gyû lési képviselôinek, neves szülöt-
teinek és ismert pártfogóinak politikai hovatarto -
zását és kapcsolatrendszerét boncolgatják, ebbôl
vonva le – a folyamat lényegét tekintve nem ritkán
helyes – következtetéseiket.  

2A megyei szint szimbolikussá váló szerepét jelzi a megyei, illetve regionális közigazgatási hivataloknak az a funkciója, hogy a
beérkezett várossá nyilvánítási pályázatokat törvényességi szempontból ôk bírálják el elsôként, ugyanakkor ezen feladatuk nem
jelent érdemi szerepet. Mi több, a törvényességi szûrôn átment dokumentációkból 2007-ben négy pályázatot formai hiba miatt nem
is értékelt a minisztérium és a szakértôi bizottság, illetve szinte minden alkalommal adnak be pályázatot nagyközségi jogállással
nem rendelkezô falvak is.
3A szakértôi bizottság által „feltétlen javasolt” csoportból elvileg kikerülni már nem lehet, ugyanakkor többször is el ôfordult a
közelmúltban, hogy a politikai paritásra, illetve a megyék közötti látszategyensúly megtartására törekedve a szakértôi sorrendben
kiemelkedô helyezést elért település kisodródott a végül városi címet elnyert települések közül, míg nevetô sokadikként szakmailag
esélytelen települések nyerték el az áhított rangot.

V Á R O S O K ,  V Á R O S I  F O R G A L O M
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A bemutatott folyamat és gyakorlat elkerülhe -
tetlenül a városok számának gyors növekedéséhez
vezetett. A cím odaítélése sajátos ciklikusságot
mutat. A törvény a választások évében nem en ge -
délyezi új városok avatását, minden kormányzati
idôszakban tehát három esély áll a pályázók rendel -
kezésére. 1990 és 2005 között egyértelmû tendencia
volt, hogy az elsô évben viszonylag kevés
nagyközség lépett elôre, majd a ciklus végén
lényegesen több. Ha úgy tetszik, a kezdeti meg szo -
rí tásokat az új választások közeledtével a bô ke -
zûbb osztogatás váltotta fel. A címet elnyerôk
számát és (a benyújtott pályázatokhoz viszonyí-
tott) arányát tekintve a jeles eseményekhez (rend-
szerváltás, uniós csatlakozás) kötôdôen egyfajta
„amnesztia-hangulat” is tapasztalható, az aspirán-
soknak ezekben az esztendôkben jobb esélyeik
vol tak. Ebben az értelemben különlegesnek te -
kinthetô a 2007. évi gyakorlat, hiszen a ciklus elsô
évé ben soha nem avattak még kilenc új várost.
Hogy ez csak véletlen, vagy a folyamat intenzitásá-
nak újabb növekedését jelzi, azt jelenleg még bajos
volna eldönteni. Az is igaz ugyanakkor, hogy meg -
le  hetôsen sok, összesen 19 település nyújtotta be
idén a pályázatát.

Ahogy a jogi megközelítés nem deklarál ilyen
szán dékot, úgy a kialakult gyakorlat mögött sem
lehet felfedezni koherens településhálózati politika
körvonalait. Arra az alapvetô kérdésre sem sikerült

még egyértelmû választ kapni a szakma képvi se lô -
inek, hogy a városi cím odaítélését egy sikeres
településfejlesztési folyamat elismeréseként, avagy
egy új (települési) idôszak kiindulópontjaként érté -
keljük. A felülrôl jövô településhálózat-fejlesztéshez
társított negatív tapasztalatokat (is) érzékelve a
dön téshozó utoljára az 1990-es évek közepén gon-
dolta végig stratégiáját e kérdésben, amikor az
akkori belügyminisztérium megbízásából, dr. Tóth
József professzor irányításával, a Janus Pannonius
Tu dományegyetem földrajzi tanszékeinek mun ka -
társai átfogó vizsgálatban tárták fel a városhiányos
térségeket és a várossá fejlesztésre, a cím elnyeré -
sére alkalmas településeket (TÓTH J. – TRÓ CSÁ -
NYI A. 1996). A kutatás konkrét javaslatokat tartal-
mazott, 2010-ig elôretekintve összesen 105 tele pü -
lés várossá nyilvánítását prognosztizálva, öt ütem-
re bontva. Ebbôl 46 nagyközség az ütemezésnek
megfelelôen, vagy annál hamarabb város lett, 22 az
ütemezéshez képest késett, de már város, 37 akkor
javasolt település pedig még nem nyerte el a címet,
s közülük 16-nak – az 1996-os elképzelések szerint
– 2010-ig kellene befutnia. A javaslat a városhálózat
bô  vülésének kifejezetten dinamikus forgató  -
könyvét vetítette elôre, de még így sem számolt
kereken harminc olyan nagyközséggel, amely idô -
közben mégis elôre lépett a hierarchiában4.
Tanulságos ebbôl a szempontból a területi kép
áttekintése (2. ábra).

1. ábra. A várossá nyilvánított települések száma és átlagos lélekszáma (1986-2007)

4A javaslatban nem szereplô, de címet elnyert települések zöme a prognosztizáltnál gyorsabb szuburbán hatásokhoz, a felértékelôdô
imázs-tényezôkhöz, valamint a keleti országrész urbanizáción keresztül történô fejlesztéséhez, így a cím relatív könnyebb megsze -
rez hetôségéhez köthetô.
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Az 1996-os kutatás végeredményeként megfogal-
mazott terv a városodás ütemét elsôsorban Tolna,
Fe jér és Békés megyében becsülte  alá, itt több
olyan nagyközség elôléptetését is javasolta, 
amelyik azóta egyetlen egy alkalommal sem, vagy
éppen elsôként az idén nyújtott be pályázatot. 
A kivételt talán az idén harmadszor, és ismét csak
sikertelenül próbálkozó Pusztaszabolcs jelenti. 
A koncepció meglehetôsen következetes volt ab -
ban a tekintetben, hogy ha egy adott térségben két
vagy több település hasonló szinten állt és meg -
osztva látta el a központi szerepköröket, akkor
mindegyiknek javasolta a várossá nyilvánítását.
Ezek közül általában csak a páros egyik tagja lett
végül város (pl.: Nagybajom igen, Böhönye nem,
Sellye igen és Vajszló nem), de olyan eset is van,
hogy egyik sem (Parád – Recsk, Gyönk – Hôgyész,
Újkígyós – Medgyesegyháza). Talán csak egyetlen
olyan eset van, ahol szomszédok közül a javaslat-
ban nem szereplô futott be (Tompa, Mélykút ro -
vására). Itt a korábban ébredô önkormányzat ter -
mé  szetesen elônyösebb helyzetben volt. A kutatók

egyértelmûen alábecsülték Szabolcs-Szatmár-Bereg
és némileg Pest megye urbanizációját, illetve más
szóval eltérôen ítélték meg az ottani nagyközségek
központiságát, mint ahogy némely esetekben az
üdülôtelepülések szerepét is (Zalakaros, Bada -
csony tomaj, Visegrád). Összességében mégis azt
mond hatjuk, hogy az 1996-os elôrejelzés alap -
vetôen kiállta az idô próbáját. Ennek eredmé nye -
kép pen a városhálózat évrôl évre bôvül, és bár-
mennyire is törekszik a döntéshozó a területi pari -
tás fenntartására, számos olyan szeglete akad az
országnak, ahol mind a mai napig kiterjedt vá ros -
hiányos térségek találhatók5.

A Z Ö NKO RMÁ NY ZATI  S ZEMPO NT

Természetesen az állam nem kényszerülne újabb és
újabb települések várossá nyilvánítására, ha nem
jelentkezne évrôl évre tíz-húsz olyan nagyközség,
amely benyújtja a kezdeményezést. A települések
egy része erôsen motivált, hogy várossá váljon. 
Az egyáltalán szóba jöhetô önkormányzatok közül

2. ábra. A JPTE kutatói által 1996-ban megfogalmazott javaslatok és megvalósulásuk. Szerk.: Tóth J. – Trócsányi A. alapján Pirisi G.

5Nógrád megyének évek óta nincs nagyközségi jogállású települése, így „városesélyes” önkormányzata, a nagyközségekkel jól ellá-
tott megyék általában magas városodottsággal jellemezhetôk (Hajdú-Bihar, Békés) vagy rendre sok pályázatot adnak be (Pest,
Szabolcs-Szatmár-Bereg).
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sok vállalja a folyamattal szükségképpen együtt
járó helyi és térségi konfliktusokat, valamint a
felmerülô költségeket.

A várossá nyilvánítás kezdeményezése általában
valóban helyi üggyé válik. A pályázó települések
több nyire elég népesek ahhoz, hogy helyi kö zös sé -
gük differenciálódjon, hogy markánsan eltérô ér -
ték választások és érdekellentétek fogalmazódjanak
meg az egyes csoportok között. A közelmúltig
ebben a településméretben dominánsan független,
helyi és térségi viszonyokat jól ismerô, nem poli-
tikai törésvonalak mentén differenciált telepü lés -
vezetés volt jellemzô. Noha a pályázatok visszatérô
mondata, hogy „a helyi közösség egy emberként
sorakozott fel az önkormányzat mögött”, ez a va -
lóságban csak ritkán ennyire egyértelmû. Alig lehet
olyan pályázóval találkozni, ahol ne lennének a
kezdeményezésnek határozott ellenzôi. 

Az ellenérvek több forrásból fakadhatnak. Egyik
legegyszerûbb és legtipikusabb formája politikai
gyö kerû: a kezdeményezés markánsan kötôdik a
pol gármesterek személyéhez, akik sokszor politi -
kai célkitûzéseik (2006 ôszén kampányuk) részévé
teszik a városi cím elnyerését. A velük szemben álló
(politikai) csoportok – amelyek ezen a szinten talán
nem is elsôsorban pártkötôdések alapján, hanem
inkább személyes (esetenként helyi gazdasági)
ellentétek mentén szervezôdnek – gyakran ezen
ke resztül is támadják ellenfelüket. Másrészt mind a
képviselôk, mind pedig a lakosság egyes csoportjai
rendelkeznek bizonyos érvkészlettel: sokallják a
pá lyázat költségeit, tartanak a városi ranggal járó –
feltételezett – többletfeladatok finanszírozásától. 
A la kosság soraiban gyakran fogalmazódik meg az
is, hogy féltik a „falusi nyugalmat”, úgy vélik, hogy
a városi cím önkéntelenül is a település képének
átalakulásával, a tempó felgyorsulásával, a hagyo -
mányos értékek degradálásával fenyeget, amely
eddigi életvitelük módosítására kényszeríti ôket.
Az agrártérségekbe beágyazott, komoly mezô gaz -
da sági hagyományokkal rendelkezô vagy éppen a
falusi turizmusban érdekelt települések körében a
tes tületi üléseken sokszor a városi cím hozta res -
trik cióktól tartva támadják meg a pályázat gondo-
latát. Ez utóbbi érvelés – amelyet semmiképpen
sem lehet megalapozottnak tekintetni, éppen a
rang és a funkció különválása miatt – abban az eset-
ben kaphat különös hangsúlyt, ha olyan agglo me -
rá ciós településen jelenik meg, ahol a „tôsgyö -

keres” és az „újonnan jött” lakosság konfliktusa
egyébként is napirenden van. Ez eredményezte pél -
dául Törökbálinton a megkésettséget: a városi cí -
met idén elnyerô település egyértelmûen kilóg a
me zônybôl mind méretét, mind funkcióit, mind
pedig gazdasági, infrastrukturális erejét és fej lett -
ségét tekintve. Talán az egyetlen idei pályázó, ame-
lyik minden tekintetben vitán felül állóan kis vá ro -
sias, lakossága a kilencvenes évek közepén azon-
ban még helyi népszavazáson vetette el a várossá
válás kezdeményezését. Idén ez már fel sem
merült, az egyébként politikai értelemben erôtelje-
sen fragmentálódott településen ebben az egy kér -
désben szerencsére egységes álláspont alakult ki.
Hasonló politikai jellegû konfliktusnak esett majd-
nem áldozatul Kozármisleny pályázata is. A Péccsel
szomszédos, dinamikusan növekvô és látványosan
fejlôdô nagyközség elôzô képviselôtestülete egyér -
telmûen várospárti volt, megrendelte és elké szí -
tette a szükséges dokumentációt. Az önkormány -
zati választások után felálló új testület inkább a
kezdeményezés és a várospárti polgármester ellen
foglalt állást, és szó szerint az utolsó pillanatig tartó
viták után döntöttek csak a pályázat beadása mel-
lett, ami viszont rögtön sikert hozott a számukra.

Talán ennyibôl is nyilvánvalóvá vált, hogy meg íté -
lésünk szerint a várossá válás motivációja nem rit -
kán politikai. A kezdeményezés lényegesen gya k -
rabban indul ki az önkormányzattól, mint a pol gá -
roktól, és szorosan kötôdik a polgármester, valamint
a település vezetôi, tágabban értelmezve esetleg a
helyi elit tevékenységéhez, akik az általuk irányított
fejlôdési folyamat megkoronázását látják a cím elny-
erésében. Szerencsésebb esetben a szán dék  hoz tu da -
tos fejlesztések, a városias funkciók meg telepítésére
tett célirányos erôfeszítések több éves elôkészítése
elôzi meg a pályázat benyújtását, mint ahogy azt az
idén egyébként sikertelenül pá lyázó, de az elmúlt
években látványos fejlesztések so rát megvalósító
Bodajk esetében is tapasztal hattuk.

A település vezetôit mint kezdeményezôket tá -
gab ban értelmezve, a jegyzô, illetve a helyi értel mi -
ség, rajtuk keresztül a civilek szerepe a döntô. 
A helyi társadalom valamely befolyásos képviselô-
je, aki elég hiteles ahhoz, hogy a pályázat oldalára
állítsa a tamáskodókat, aki szinte személyes ügy -
ként ambicionálja a sikert, a döntéshozókat és a
helyi közösség csoportjait egyaránt képes meg -
gyôz ni az ügy jelentôségérôl.
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Az elsô vagy leggyakoribb kérdés, ami az
elôkészítô testületi üléseken, esetleg közmeghallga -
tásokon megfogalmazódik, hogy milyen konkrét
elônyökkel és hátrányokkal jár a városi cím elnye -
rése. Önmagában az a tény, hogy az arra magukat
alkalmasnak érzô nagyközségek (évente akár 20-25
te lepülés) kezdeményezik várossá nyilvánításukat,
jelzi, hogy az önkormányzatok megítélése szerint
még mindig presztízse van e címnek. Napjainkban,
szemben a tervgazdaság évtizedeivel, ezek az elô -
nyök nagyon nehezen számszerûsíthetôk. Nem
létezik például külön községi vagy városi normatí-
va. A városi címmel rendszerint együtt járó többlet-
feladatok (utóbbi idôben például az okmányiroda)
is inkább vonzerôként jelennek meg, ugyanakkor
más területeken (pl. más településekrôl iskolába
bejáró gyermekek után járó normatíva) bevé tel -
kieséssel is számolni kell. A közvetlen anyagi
elônyök közül rendszerint a személyi jövedelem -
adó helyben maradó hányadát említik, amelyet az
állam a városoknál valamivel magasabb összeg -
határig kerekít fel, amennyiben az egy fôre jutó
adóerô nem éri el az évente meghatározott szintet.
Így a viszonylag rosszabb helyzetû nagyközségek
jutnak közvetlen, összegszerûen a településméret-
tôl függôen 2-20 millió forintos nagyságrendû
többlet forráshoz a költségvetésükben.

A kevésbé megfogható elônyök között az ismert-
ség növekedését, ezzel az új kisváros telephelyi ér -
té kének emelkedését említhetjük meg. Ez a felér té -
kelôdés egyaránt megmutatkozik a gazdasági
szervezetek szûkebb értelemben vett telephely-,
illetve a népesség lakóhelyválasztásában is. A tele -
pülés városként sokkal könnyebben jelenik meg a
valóságos és mentális térképeken, mint nagy -
községként. A várossá válás olyan cél lehet, amely
tapasztalataink szerint képes egyesíteni a helyi
lakosság különbözô érdekû csoportjait, olyan pro-
jekt, amely sikeres megvalósítása esetén közösség -
for máló erejével évekre lendületet adhat a tele -
pülésnek. 

A nagyközségi/kisvárosi önkormányzatok szá -
mára a várossá válás kezdeményezése olyan pro-
jekt, amely érezhetôen kihívás elé állítja az appará-
tust. A pályázati dokumentáció lényegében mint egy
100-200 oldalas, a nagyközséget minden rész letében

bemutató, meghatározott szempontok sze rint
elkészített írásos anyagból (egyedi településmono-
gráfia) és annak táblázatos mellékleteibôl áll. A do -
kumentáció összeállítására kevés önkormány zat
vállal kozik saját maga. Egyrészt nincs hozzá meg fe -
lelô személyi kapacitás, illetve a polgármesteri
hivatal munkatársainak nincs tapasztalatuk az ilyen
mû fajú írásmû elkészítésében. Ennek ellenére elô-
fordul, hogy pusztán a helyi erôkre támaszkodva
készül el a pályázat. 2006-ban Körösladány ön -
kormányzata ugyan igénybe vett külsô, szakmai
tanácsadó segítséget, de a sikeresnek minôsített do -
ku  mentációt az önkormányzat munkatársai és a
helyi értelmiség képviselôi írták. Ezen a ponton
azok a települések vannak elônyben, ahol a korábbi
években például aktív helytörténeti kutatások foly-
tak, kiadványok születtek, települési monográfiák,
évkönyvek jelentek meg, illetve valóban naprakész
és átfogó elektronikus nyilvántartást ke zel az appa -
rátus. Igen fontos szempont, hogy az ön   kor mány -
zat kiemelten jó kapcsolatot ápoljon az intéz mény -
vezetôkkel, civil szervezetekkel, a nagy község
szellemi életét meghatározó más sze mélyekkel,
valamint a vállalkozókkal, hiszen ôk szol gálhatnak
az egyes ágazati területekrôl a pá lyá zathoz szük-
séges részletes adatokkal és információkkal.

A pályázatok zömét azonban külsô szereplôk
készítik el. Mûködnek a piacon tanácsadó cégek és
szakmai mûhelyek, amelyek rendszeresen vállal-
nak ilyen feladatokat. Munkájuk során ôk is kény -
telenek a helyben fellelhetô információkra tá -
maszkodni, de elônyük, hogy képesek határozot-
tabban megfogalmazni a települések térségi sze -
repét. A kívülálló nézôpontjával, elfogulatlanabbul
jelenítik meg ugyanazon – a településen élôk szá -
mára megszokott, esetleg éppen ezért jelentôsnek
sem tartott – értékeket, területi és országos kontex-
tusban egyaránt. A szolgáltatásnak természetesen
meglehetôsen széles skálán szóródó ára van, 
amelyet nem minden pályázó önkormányzat képes
könnyû szerrel kigazdálkodni6, míg mások befek-
tetésként értelmezik, illetve kommunikálják.

A jól szervezett helyi közösség – amelynek rész -
letes bemutatása a pályázat egyik elengedhetetlen
fe jezete – a dokumentáció készítésekor is jelentôs
szerepet játszhat. A tapasztalatok ebbôl a szem-

6A 2006. évi pályázók közül két nagyközség csak hitel felvételével tudta kiegyenlíteni a pályázati dokumentáció elkészítésének 
költségét, amely semmiképpen sem a tervszerû és megfontolt gazdálkodás, illetve a települési prioritások helyes megfogalmazásá-
nak bizonyítéka.
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pontból is sokszínûek. Van olyan önkormányzat,
amely a pályázatot annak több fázisában elér he -
tôvé teszi a települési honlapon, és széles körben
reflexiókat vár. Ugyanakkor akadnak vezetôk, akik
a dokumentációt lényegében el sem olvassák, az
abban foglaltakat nem is ismerik. 

A helyben egyeztetett anyagokat a pályázók
igyekeznek összhangba hozni a minisztérium
folyamatosan változó7 szempontjaival. Ez a gya -
kor latban az illetékes minisztériumi ügyintézôk
elôzetes kontrollját jelenti, akik települési bejáráson
is meggyôzôdnek a nagyközségek alkalmas sá -
gáról, a pályázatokban festett kép valós árnya la -
tairól. Jó tanácsokkal szolgálhatnak a pályázat kivi -
te lezésére, szerkesztésére vonatkozóan, de rend re
elh atárolódnak az esélyek latolgatásától, hiszen bár
aprólékosan feldolgozzák és kivonatolják a pályá -
zatokat a szakértôi bizottság számára, a tényleges
döntési folyamatban késôbb nem vesz nek részt.

Az önkormányzatok számára, amennyiben a
dön tést az elsô, a pályázat elkészítését és
benyújtását a második szakasznak tekintjük, itt
kezdôdik (idôben valójában általában már koráb-
ban) a harmadik fázis. Ebben igyekeznek egyen -
getni a kezdeményezés útját. Ennek egyik gyakori
módja a település ismertségének általános nö ve -
lése, a média-megjelenések intenzitásának erô sí -
tése, a városi címre történô aspirálás aktív kommu-
nikációja. Ennek hatásköre azonban ritkán terjed
túl a megyei sajtón, így a döntéshozókra csak
csekély befolyással lehet. Viszonylag ritkaság, hogy
a pályázó nagyközség vezetôje országosan is is -
mert, vagy legalábbis saját pártjában is jelentôsebb
funkciót betöltô politikus. Részletes vizsgálatok
ebbôl a szempontból tudtunkkal még nem készül-
tek, de „elsô látásra” úgy tûnik, hogy nincsen
egyértelmû kapcsolat a települési polgármester
párt állása és az aktuális kormánykoalíció össze -
tétele között, már csak azért sem, mert a tele pü -
lések vezetôinek jó része ezen a szinten névleg még
mindig függetlenként, vagy helyi civil szervezetek
jelöltjeként irányítja községének ügyeit. Ebbôl
következôen komoly szerep hárulhat helyi kö tô -
désû, de országosan ismert, esetleg befolyásos

személyekre, akik lobbierejükkel meghatározó be -
folyással lehetnek a végsô eredményre. Nem egy
polgármester megmozgat minden követ annak ér -
dekében, hogy települése és annak céljai még
ismertebbek legyenek8, illetve, hogy vezetô politi -
kust valamilyen ürüggyel (a legcélszerûbb egy új
be ruházás ünnepélyes átadása) a nagyközségbe in -
vitáljon, amellyel minimálisan is az országos média
fókuszába kerülhet. 

Fontos feladat hárulhat még a térség országgy û -
lési képviselôjére, aki adott esetben képes lehet
befolyást gyakorolni az eseményekre. Ezek a tö -
rekvések ugyanakkor gyakran kioltják egymást, és
szemben áll velük a minisztériumnak az a jogos
igénye, hogy valamiképpen mégis csak féken tart-
sa az efféle, kevéssé szakmai alapon nyugvó fo lya -
matot. 2006 ôszén például az elsô megismert, bár
hivatalosnak semmiképpen nem tekinthetô állás -
pont két-három nagyközség elôlépését prognoszti -
zálta. Ez változott – persze már a számos alkalmas-
nak látszó pályázó ismeretében – négyre, majd vé -
gül kilencre. Végsô soron nem könnyû megmon-
dani, mi a sikeres kezdeményezés záloga: a nagy -
község térségi és országos összevetésben is ér -
tékelhetô adottságain kívül szükség van ennek
szín vonalas bemutatására, segíthetnek a megfelelô
kapcsolatok, de semmire sincs garancia, és szükség
van talán némi szerencsére, illetve kitartásra9. 

ÚJ KIS V Á RO S O K MA  ÉS  HO LNA P

A jelenlegi és közelmúltbéli várossá nyilvánítási
gya korlat megerôsíti azokat az új kisváros-típu-
sokat, amelyeket az 1996. évi kutatás (TÓTH J. –
TRÓCSÁNYI A. 1996) leírt. A térszerkezeti típus
valamely kistérség vagy mikrotérség központja, ál -
talában sokoldalú funkciókat koncentrál, külö -
nösen a humán területen, de egyetlen ágazati funk -
ciója, vagy vonzása sem kiemelkedô. Tipikusan
ilyen települések a legkisebb új városok (pl. Pálháza
és Ôriszentpéter), illetve az idén a címet elnyerôk
közül Mándok. A gazdasági-foglalkoztatási típus
egy-egy nagyobb vagy több kisebb vállalkozás

7 A változások egy része az értékelô fôosztály szervezeti hovatartozásából (pl. települési és lakásügyi – területrendezési és
településügyi) eredeztethetô, míg mások a törvényszerûen szubjektív pályázatok objektív értékelését, összevethetôségét segítik. 
8 2006-ban akadt rá példa, hogy a városi címre pályázó település imponálóan dinamikus polgármestere a dokumentációt az abban
foglaltak széles körû megismertetése végett 60 példányban készíttette el, majd személyesen juttatta el a helyi, térségi, illetve orszá-
gos notabilitásokhoz.
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jelenlétével vált környezete legfontosabb gazdasá-
gi központjává, legfontosabb jellemzôje a pozitív
munkaerô-mérleg. Ezek a települések általában
dinamikusan fejlôdnek, köszönhetôen az élénk
gaz dasági tevékenység következtében az önkor-
mányzati költségvetésben is megnyilvánuló be vé -
te leknek. Ilyen település az idén várossá lett
nagyközségek közül a Henkel gyárának otthont
adó Körösladány. A klasszikus üdülôtelepülések
képezik a következô csoportot, ahol gyakran talál-
hatunk egészen kis lélekszámú városokat is. Ti -
pikus példa lehet erre a közelmúltból Harkány, Ba -
latonföldvár, illetve Zalakaros, 2007-ben pedig Bük. 

Különleges csoportot képeznek az image-típus-
ba sorolható új városok: itt a településnév lé nye -
gében márkanévként mûködik, valamely kulturális
vagy turisztikai termék, attrakció jelenti a település
ismertségének a bázisát. Ezek ugyan a klasszikus
értelemben vett vonzáskörzettel nem rendelkez -
nek, de ismertségük széles körû. Ebbe a csoportba
sorolható Villány, Badacsonytomaj, Pannonhalma,
Herend, Máriapócs és Visegrád is. Végül, de nem
utolsó sorban beszélni kell az agglomerációs típus-
ról is, amely az utóbbi években növekvô számban
adott új kisvárosokat. Ezeken a településeken a la -
kos ságszámnak rendkívül gyors növekedéséhez az
infrastruktúra kiépülése csak a legutóbbi években
kezd felzárkózni. Valódi térségi szerepük általában
csekély, amely a nagyvárosok árnyékában reálisan
nem is igen lehet erôsebb. Feltûnô viszont gyara -
po  dásuk, mind mennyiségi, mind pedig minôségi
értelemben. A legnagyobb számban ezeket Buda -
pest környezetében találjuk meg Pomáztól Pilisig,
de van már példa a regionális központok térsé gé -
ben lévô községek dinamikus városiasodására,
illetve sikeres pályázataira is: Sándorfalva, Hajdú -
sám son, Alsózsolca, Felsôzsolca, Kozármisleny.

Hogyan ítélhetô meg a várossá nyilvánítás jövô-
je Magyarországon? Úgyszólván minden szereplô
vé leménye önmagában is ambivalens ebben a te -
kin tetben. Mind a szakma, mind pedig a kormány -
zat kételyeket fogalmaz meg a jelenlegi folyamat
fenntartásával kapcsolatban. Az okokat érthetôen
másképp látják, a megoldási javaslatok – nevezete-

sen a szabályozás átgondolása – lényegében egy-
becsengenek. Ez áll abban a 2007. februári kel-
tezésû, a minisztérium által közzétett vitaanyagban
(ÖTM 2007), amely az önkormányzati rendszer
továbbfejlesztésével kapcsolatos problémákat vizs-
gálva kitér a várossá nyilvánítás feltételeinek mó -
do sítására is, hangsúlyozva, hogy a város elsôsor-
ban „…a törvényben elôírt közszolgáltatások térsé-
gi ellátója, szervezôje. Ezt meg kell fogalmazni az
önkormányzati törvényben is, és ehhez indokolt
igazítani a várossá nyilvánítás feltételrendszerét
is… A szükséges minôsített többség hiányában is
meg oldható a várossá nyilvánítás feltételeinek szi -
go rítása, illetve alkalmazhatók a differenciált fela-
dattelepítés eszközei.” Végsô soron a vitaanyag
megfogalmazói hangsúlyoznák, megerôsítenék a
város és község közötti különbözôséget, akár az
önkormányzati törvénybe foglalt módon is. A vá -
ros sá nyilvánítás kritériumai így nem csak szigo -
rúb bak lennének az eddigieknél, hanem a ter-
vezetbôl kiolvasható módon határozottabb körvo -
nalat nyernének abban is, hogy a fô szempont a
térségi közszolgáltató feladatok ellátása, a közpon-
ti helyi szerepnek történô megfelelés volna.

Elvileg ez a megközelítés szakmailag korrektnek
is nevezhetô, egyetlen nem elhanyagolható problé -
mával. Nincsen benne szó – és a magyarországi vi -
szo nyokat ismerve számunkra egyébként elkép zel -
hetetlen is – a meglévô városi címek felülvizsgá -
latáról. Pedig az valószínûleg minden hozzáértô
számára nyilvánvaló, hogy számos jelenlegi város
nem állna ki egy ilyen próbát, mert várossá nyilvá -
ní tásukkor a központivá válás csak egyike volt a
mérlegelt tényezôknek. Egyértelmûen ilyenek a
fent említett image-típusba sorolt települések, de az
agglomerációs kisvárosok döntô többsége elvi -
tatha tatlanul városias, mégsem rendelkezik ön -
magán túlmutató jelentôséggel, térségi szereppel.
Eltekintve ettôl, nem nagyon képzelhetô el olyan
szigorítás, amely ne eredményezne igazságtalan
helyzetet. A szellem kiszökött a palackból: nem egy
olyan település kapott az elmúlt években városi
rangot, amelyhez képest hasonló, vagy akár jobb
mutatókkal rendelkezô nagyközségek sorát ta lál -

9 A pályázatok összehasonlításakor a minisztérium megvizsgálja, hogy az adott nagyközség hányadik alkalommal nyújtotta be a
kezdeményezést, és a szorgalom itt is meghozhatja gyümölcsét. Ennek ellentmondani látszik, hogy az idén mind a pályázók, mind
a nyertesek között többségben voltak az „újoncok”, így az olyan „veteránok”, mint Pusztaszabolcs és Kál, amelyek az idôszak alatt,
dokumentált fejlôdésük ellenére az idén sem jártak sikerrel. 
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juk még az országban. Joggal merülhet fel, hogy ha
a városi címet a törvényhozó a jövôben valós tar-
talommal kívánja felruházni, akkor indokolt lenne
a nivellálás: a hasonló fejlettségû településeknek
lehetôleg azonos kategóriába kellene kerülniük, és
ez valószínûleg sokkal inkább képzelhetô el a
városi, mint a nagyközségi jogállás keretei között.
Ennek megfelelôen, még jelentôs szigorítás esetén
is várható további nagyközségek elôléptetése,
legfeljebb csak az ütem mérséklôdhet majd.

Továbbélése esetén a jelenlegi gyakorlat egyre
inkább azt jelenti majd, hogy a városokkal szem-
ben korábban elvárt komplexitás helyett a vala -
mely területen kiemelkedô nagyközségek városok
lehetnek. A nagyközség-állomány mind számsze -
rûleg, mind pedig minôségi elemeit tekintve véges.
Az idei évet alapul véve akár 5-6 év alatt várossá
lehetnek azok a települések, amelyek a fenti érte -
lemben legalább részleges központi szerepkört töl-
tenek be, míg a nagyközséghálózat elemeinek
maradéka még ezeket az enyhe feltételeket sem
lesz képes teljesíteni a közeljövôben. Új nagy közsé -
gek létrejöttére, illetve egyáltalán: a település há -

lózat új elemeinek felemelkedésére csak az agglo -
me rációkban van esély, de ezek száma is igen-igen
korlátozott. Korábban fogalmazódtak meg ugyan
elképzelések a nagyközségi kritérium feloldására,
vagyis a nagyközségi címmel nem, de kellô
fejlettséggel rendelkezô települések „helyzetbe
hozására”10, de ezek közül sem kerülne ki sok po -
ten ciális jelölt. A városok számának gyarapodása a
közeljövôben így vagy úgy megtorpan, néhány év
múlva ehhez még törvényi szigorításra sem lesz
szükség. A folyamat mérlegét talán majd akkor lesz
célszerû megvonni, ám annyit mindenképpen le
lehet szögezni: ha a cím adományozásától nem is
lesz egyik napról a másikra funkcionális értelem-
ben vett város egy adott településbôl, de az elvárá-
soknak való megfelelés igénye motiválóan hat, se -
gít heti a fejlesztési célok elérését. A projekt szeren -
csés esetben összekovácsolja a közösséget, így
bizonyosak vagyunk benne, hogy a várossá nyilvá -
nítás igen kedvezôen befolyásolja az érintett tele -
pülések fejlôdését. Talán ez is egy olyan folyamat,
amelynek során nem is az elért cél, hanem az odáig
bejárt út a fontosabb egy település életében. 
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10Az elôzô ciklusban az erre vonatkozó indítvány végül az országgyûlés illetékes bizottságáig jutott el, de ott a benyújtó képviselô,
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Mindez nem Budapest-specifikus jelenség, a
fejlett világ valamennyi nagyvárosában problémát
okoz a szinte kezelhetetlen mértékben megnöve -
ke  dett közúti forgalom. Az egy személy által meg -
tett utaskilométer évi átlagos értéke a fejlett világ -
ban 1950 és 1997 között nyolcszorosára nö ve ke -
dett. Egy áltagos ember a fejlett világban ma há -
rom szor akkora utat tesz meg egy évben, mint
negy ven évvel ezelôtt. Bár egyes vizsgálatok sze -
rint a jövôben ez a növekedés várhatóan lassulni
fog, így 2030-ra a megtett utaskilométer „csu pán”
más félszeresére növekszik a városokban (COM
2004). 

Ráadásul nemcsak növekszik a forgalom, hanem
a forgalommegoszlás aránya (az ún. modal split)
egyre inkább eltolódik az egyéni közlekedés felé,
ami kevésbé hatékony, jobban szennyezi a kör nye -
zetet és fajlagosan több útfelületet igényel. A meg-
növekedett forgalom miatt látványos torlódások
alakulnak ki. A legtöbb városban válaszként az
úthálózat bôvítésére koncentrálnak, vagyis a
kínálatot növelik. Fontos tapasztalat azonban világ -

szerte, hogy a közlekedési kapacitások növelése
ön magában nem megoldás, mert az új illetve a
bôvített utak gyorsan telítôdnek (Zegras 2000 p.
301). A második megoldás a kereslet csök kentése.
Ez hosszabb távon kifizetôdôbbnek látszik. A har-
madik lehetôség, hogy nem avatkoznak be a rend-
szer mûködésébe. 

A közlekedés helyzete ma már az itt lakók, illetve
dolgozók életminôségét is jelentôsen befolyásolja,
sôt annak legfontosabb tényezôjévé vált (Berczik-
Molnár 1999). Mindezt paradox módon a javuló
élet minôségnek köszönhetjük, hiszen minél maga-
sabb az emberek életszínvonala, annál inkább sze -
mélygépkocsival és nem közforgalmú jármûvel
közlekednek (Zegras 2000). 

Ezeket a folyamatokat egy megfelelô közlekedési
struktúra kialakításával talán még vissza lehetne
fordítani. A kulcskérdés az, hogy sikerül-e az em be -
reket rábírni a közforgalmú közlekedés2 haszná la -
tára és a személygépjármû-használat csökkenté -
sére. Mindez gazdaságossági kényszer is, mert az
egyéni közlekedés fajlagos társadalmi ráfordításai

„Történjen már valami!”
Közlekedés-fejlesztési elképzelések Budapesten, 

és azok lakossági fogadtatása
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2Az írásban tudatosan és következetesen szerepel a „közforgalmú közlekedés” kifejezés. Az utóbbi években terjedô „közösségi
közlekedés” ugyanis nem egyértelmû, hiszen ez a kifejezés a tulajdonviszonyokra, az adott közlekedési eszközt igénybe vevô
speciális társadalmi csoportra – közösségre – , vagy akár egyes vállaltok együttmûködésének formájára is utalhat (lásd Berczik 2003).
A „tömegközlekedés” pedig azért félrevezetô, mert egyrészt nem csak nagy kapacitású jármûvekkel lehet szállítási szolgáltatást
végezni (lásd iránytaxi), másrészt inkább pejoratív jelzônek tûnik.
1A legtöbb szerzô egyetért abban, hogy valódi szuburbanizációról csak 1990 után beszélhetünk, hiszen addig az agglomerációs
gyûrû településeinek népességnövekedése elsôsorban korlátozások miatt Budapestre bejutni képtelen vidékiek beköltözésével volt
magyarázható (Dövényi-Kovács 1999, Tosics 2004, Bajmóczy 2001), de ennek az elôjelei már az 1970-80-as években is jelentkeztek
(Gyáni 1992, Tímár 1999).

Az utóbbi évtizedekben érzékelhetôen romlott a budapesti közlekedés minôsége. A város voltaképpen
belebukott abba a mobilizációs forradalomba, melyet a személygépjármûvek tömeges elterjedése idézett
elô, és ezzel párhuzamosan az úgynevezett puha helyváltoztatási formák (gyaloglás, kerék pá rozás) hát-
térbe szorultak (Berczik – Molnár 1999). Mindezt csak tetézte, hogy az 1980-as évektôl kezdve1 egyre
intenzívebben bontakoztak ki a szub   ur  banizációs folyamatok (részletesebben lásd Bajmócy 2000, Dövényi
– Kovács 1999, Gyáni 1992, Enyedy 1988, Tosics 2004), mely természetesen nem csak a lakosságot érin-
tette/érinti, hanem hasonló folyamatokat figyelhetünk meg a gazdaságban is (Koós 2004). E folyamatok
– a városon átáramló, egyre intenzívebben növekvô tranzitforgalommal együtt – jelentôsen növelték a
fôváros közút há ló zatának, valamint a fôvárosba vezetô utaknak a telítettségét.



2007 /3  FALU VÁROS RÉGIÓ 29

jóval nagyobbak, mint a közforgalmú közlekedésé,
így jelentôs költségmegtakarítás is elérhetô
(Kovács 2002). A kérdés ebben az esetben az, hogy
ezeket a költségeket rá lehet-e terhelni a személy -
gép jármûvek tulajdonosaira. A válasz nem egy ér -
telmû. A költségek egy részét rá lehet terhelni a
személygépjármûvek használóira, de teljes mér -
tékben  nem lehet áthárítani. 

Az eddigiek tükrében talán nem meglepô, hogy a
közlekedési kutatásokban is elôtérbe került a fenn -
tarthatóság vizsgálata, vagyis a fenntartható gaz -
da sági fejlôdés (gazdasági egészség), a környe zet -
védelem és a társadalmi igazságosság elveinek
összehangolása (részletesebben lásd Goldman-
Gorham 2006, Hayness-Gifford-Pelletiere 2005,
Tosics 2006). A nagyvárosok légszennyezéséért
ugyanis ma már döntô mértékben a gépjármûvek a
felelôsek, elsôsorban a CO, CO2, NOx, SO2, szerves
szénhidrogén vegyületek (CH) és illékony vegyü le -
tek (VOC) kibocsátása, majd kémiai reakciók
következtében (NOx és VOC reakciója) keletkezett
troposzférikus ózon révén (Mészáros 2000). Az eu -
rópai unió városi lakosságának 97%-a olyan lég -
szennyezésnek van kitéve, amely meghaladja az
EU által megállapított minôségi célkitûzéseket
(COM 2004). 

A NAGYVÁROSI KÖZLEKEDÉSI 
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁNAK

LEHETÔ SÉGEI

A közlekedési rendszer átalakításának lehetséges
eszközei a következôkben foglalhatók össze
(Szabó 2005):
− A területhasznosítás megváltoztatása: a vegyes

(lakóhely – munkahely – szolgáltatás) funkciójú
tele pülésszerkezet kialakítása révén a közle ke -
dési szükségletek csökkenthetôk. Ezen kívül a
beépítés sûrûségének szabályozása is felmerül-
het beavatkozási lehetôségként. 

− A közlekedés költségeinek erôteljesebb ráterhe -
lése a személygépjármû-tulajdonosokra: az
egyéni közlekedés jelentôs többletköltséggel jár
a városok számára (útépítés, felújítás, lég- és zaj -
szennyezés elleni védelem), és e költségeket
(legalábbis részben) rá lehet terhelni annak
okozóira. A parkolási díj, úthasználati díj vagy
bizonyos adók bevezetése révén ráadásul a
közlekedésben résztvevôk száma is csökkenhet,

és így a közlekedés feltételei javulhatnak. Ezen
túl menôen az egyéb externális költségek behaj -
tása is felmerülhet. 

− A forgalom korlátozása (forgalomcsillapítás):
vagy teljesen korlátozzák a forgalmat (bel vá -
rosok forgalom elôli lezárása), vagy legalább
részben korlátozzák (pl. rendszám alapján lehet
kor látozni egyes jármûvek közlekedését; szû kí -
teni lehet az utak keresztmetszetét, és így nö vel -
ni a zöldfelületeteket, valamint a gyalogos- és
kerékpáros közlekedésre rendelkezésre álló
területet stb.). A teljes korlátozás persze súlyos
társadalmi feszültségeket okozhat.  

− A közforgalmú közlekedés fejlesztése: a közfor-
galmú (közösségi) közlekedés fejlesztésével
növelni lehet az azt választók arányát, bár
önmagában ez sem megoldás. A fejlesztés során
meg kell találni a város szerkezetéhez legjobban
igazodó közlekedési eszközöket, majd lehetôvé
kell tenni zavartalan közlekedésüket. A közfor-
galmú közlekedés fejlesztésével kapcsolatban az
igazi probléma az, hogy a személygépjármûvek
utasait önmagában nem képes átcsábítani, hi -
szen új utasainak nagyobb része más közfor-
galmú közlekedési eszközök utasaiból, alkalmi
személygépjármû utasokból és gyalogosokból
tevôdik össze. 

− A kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztése:
kerékpárutak építése és a gyalogosok közle ke -
dését elôsegítô infrastruktúra, valamint a koráb-
ban nagy forgalommal jellemezhetô utcák sétá -
ló utcákká alakításával. A fejlett világban ez a
mód szer inkább csak kiegészítô elem ként alkal -
mazható. 

− A legtöbb esetben az a jó megoldás, ha ezeket a
bea vatkozási módokat integráltan alkalmazzák,
vagyis megkeresik azokat a kombinációkat, ame-
lyek a város adottságainak és az ott lakók igé -
nyeinek a legjobban megfelelnek. A legké zen  -
fekvôbb megoldásnak tûnik a behajtási díj be  -
vezetése a belvárosi részeken (sorompós vagy
GPS alapú rendszerrel egyaránt megoldható),
kombinálva az utak keresztmetszetének szû -
kítésével, egyúttal a zöldfelületek növelésével,
valamint a közforgalmú közlekedés és az úgy -
nevezett puha közlekedés feltételeinek ja ví tá  -
sával. Ennek érdekében a lakossággal fo lya ma tos
kapcsolattartásra lenne szükség (lakossági fó -
rumok szervezése, lakossági igények felmé  ré se,

V Á R O S O K ,  V Á R O S I  F O R G A L O M
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közvélemény-kutatás, illetve tájékoztató anya -
gok készítése és terjesztése). Ki kellene dol goz  ni
egy olyan kompromisszumos meg ol dást, ame-
lyet minden fél: a város vezetôi, a la kosság és a
gazdasági élet szereplôi egyaránt elfogadnak.

A  F Ô V Á RO S  A KTUÁ LIS  
KÖ ZLEKED ÉS F EJLES ZTÉS I  

ELKÉPZELÉS EI

A Fôvárosi Önkormányzat megbízásából készült
tanulmányok, fejlesztési koncepciók az utóbbi bô
másfél évtizedben számos ötletet vetettek fel a
közlekedési problémák rendezésére. A rendszer -
változást követôen a tervezési folyamat a Budapest
szabaddemokrata fôpolgármesterének program-
javaslatai címû elôtanulmánnyal kezdôdött (1991),
majd 1992-ben fogadták el a Budapest kiemelt kö -
zéptávú fejlesztési céljait és részben ez alapján dol-
gozták ki az új Általános rendezési tervet. Ekko -
riban születtek a Második Millennium és a Budapest
új jövôképei címû tervtanulmányok. 1994-ben
készült az elsô vitaanyag, melynek célja már a vá -
rosfejlesztési koncepció kidolgozása volt. 1996-ban
készült el Budapest Településszerkezeti és Sza -
bályozási Terve, 1998-ban pedig a Fôvárosi
Szabályozási Keretterv. Voltaképpen ezekkel pár -
hu zamosan készült a Budapesti Közlekedési
Rendszer Fejlesztési Terve (1994-1999), amely már
rendszerszerû közlekedésfejlesztésrôl szólt, és
javarészt tartalmazta a mai napig is köztudatban
szereplô fejlesztési elképzeléseket. Nem melléke-
sen ekkor készült a Budapesti agglomeráció terület -
rendezési terve (1996-1999), valamint a Budapesti
Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója (1999)
(Schneller 2000).

Ezeken az alapokon nyugszik Budapest Vá ros -
fejlesztési Koncepciója, melyet hosszú tervezési és
egyeztetési munka után 2003-ban fogadott el a
Fôvárosi Közgyûlés. Ez alapján dolgozták ki (és
fogadták el 2006-ban) a 2007-2013-as idôszakra
szóló középtávú operatív programot (Budapest
Kö zéptávú Városfejlesztési Program), amely Pod -
maniczky-program néven vált közismertté. E fej -
lesz téseket a fôváros részben saját forrásból,
részben kormányzati, részben az Európai Unió által
biztosított forrásokból (Közlekedésfejlesztési Ope -
ratív Program, Környezetvédelem és Infra -
struktúra Operatív Program), részben pedig ma -

gán tôkébôl (PPP – Public Private Partnership) kíván
finanszírozni. 

A Podmaniczky-programban prioritást évez az
integrált, közösség-centrikus közlekedés. Hosszú
távú fejlesztési cél a közösségi közlekedés elônyben
részesítése, a város autóforgalmának racionali -
zálása, mégpedig lehetôleg a személygépkocsik
városhatárhoz minél közelebb történô megállításá-
val, a parkolás fejlesztésével. Kiemelt feladat a
kötöttpályás közforgalmú közlekedési rendszerek
fejlesztése az átjárhatóság (intermodalitás) szem-
pontjainak figyelembe vételével. Cél továbbá az
egyéni közlekedéssel versenyképes közforgalmú
közlekedés kialakítása az érintett vállalatok (BKV
Zrt., Volánbusz Zrt., MÁV Zrt.) mindegyikének
bevonásával, ami a Bksz keretein belül teljesedne
ki. A közösségi közlekedési elemek fejlesztésén túl
a „lágy” eszközökre is komoly hangsúlyt kíván
fektetni a program, egyrészt a kerékpáros, más-
részt a gyalogosforgalom számára.

A Podmaniczky-program közlekedésfejlesztést
érintô fôbb elemei: 
− DBR (4-es) metró: Kelenföldi pályaudvar – Keleti

pályaudvar – Bosnyák tér. 
− Budapest Szíve Program: Budapest pesti bel -

városának komplex fejlesztése, amely jelentôs
for galomcsillapítást irányoz elô (pl. a Kossuth
Lajos utca és a Ferenciek tere átépítése). 

− Buda-központ program: Budapest budai köz -
pontjainak (Gellérthegy, Moszkva tér, Déli pá -
lyaudvar) komplex fejlesztése (pl. P+R parkolók
építése, gyorsvasút építése, a Hegyvidékrôl
leve zetô utak fejlesztése). 

− Észak-budapesti projekttérség: Aquincumi híd,
valamint a Körvasút körút elsô szakaszának
megépítése, amely a 10-es út és az M3-as között
teremtene alternatív kapcsolatot (az épülô
Megyeri híd mellett). 

− Dél-budapesti projekttérség: A Körvasút körút
déli szakaszának megépítése, a Csepeli gerincút
befejezése, az Észak-déli Regionális Vasút elô -
készítése, az 1-es villamos átvezetése Budára
(egészen a Kelenföldi pályaudvarig), a 3-as vil-
lamos meghosszabbítása a Pesterzsébet-felsô
hév-megállóig, majd a késôbbiekben Csepelen
keresztül Albertfalváig. 

− A városi központrendszer kiegyensúlyozott
fejlesztésének programja: a közösségi köz le -
kedés fejlesztése.
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− A Duna mint várostengely és a part menti zóna
fejlesztése kiemelt fejlesztési programja: a Duna
part menti zónájának komplex fejlesztése, a
dunai közlekedés lehetôségeinek fejlesztésével.

Ezen túlmenôen a Podmaniczky-program kiemelt
programokat (prioritásokat) is tartalmaz, melyek -
nek az a célja, hogy ne csak területi szemléletû, ha -
nem komplex tematikus fejlesztési irányokat is
meghatározzanak. Ezek közül a közlekedésfej -
lesztés témakörét a következôk érintik:
− A közösségi és környezetbarát közlekedés

elônyben részesítése: fô célja a közforgalmú
(közösségi) közúti közlekedés és a személy gép -
jármû használat csökkentése, a közlekedési ere-
detû környezetszennyezés csökkentése, a
kötöttpályás közlekedés részesedésének nö ve -
lése (Észak-déli Regionális vasút, elôvárosi vasu-
tak fejlesztése, intermodális csomópontok, P+R
par kolók, a Bksz tevékenységének kiteljesítése,
a Ferihegyi gyorsforgalmi vasút kiépítése),
valamint a hiányzó hálózati elemek kiépítése. 

− Kör nyezettudatos Budapest: a levegô- és zaj -
szennyezés csökkentése, valamint a Duna (és a
partmenti zóna) rehabilitációja érinti a közle -
kedésfejlesztést ezen a prioritáson belül.

− Kultúra és turisztika a gazdaságban: a közforgal -
mú közlekedés fejlesztése érinti a közlekedésfej -
lesztést ebben a fejezetben.

− Város-vasút partnerség: a rendelkezésre álló va -
súthálózat kihasználása a városi közlekedésben,
valamint a gyengén hasznosított fej- és átmenô-
pályaudvarok hatékonyabb hasznosítása. 

− Város és környéke partnerség: a regionális köz -
lekedés fejlesztése.

Az elôzôekben felsorolt fejlesztési elképzelések
közül kiemeltek néhányat, amelyek alkalmasak
lehetnek az akut problémák középtávú kezelésére
(Budapest Magprogram). Ezek között kiemelt
szerepet kap – más egyéb célokkal együtt – a
közlekedés fejlesztése (Integrált közösségcentrikus
közlekedés prioritás): 
− A környezetbarát közlekedés fejlesztése: a kö -

tött pályás közlekedés fejlesztése, 4-es metró
építése, a 2-es metró modernizációjának befe-
jezése, Észak-déli Regionális Gyorsvasút építése,
a 19-es villamos meghosszabbítása az Info-
parkig és annak összekötése a 17-es villamos
pályájával, Bajcsy-Zsilinszky úti villamos építése
és annak összekötése a 14-es pályájával, az 1-es

villamos átvezetése az Etele térig, a 3-as villamos
átvezetése Pesterzsébet-felsôig, északon pedig a
Béke térig (hosszabb távú elképzelésként itt is
szerepel a csepeli átkötés); a Gödöllôi hév ter-
vezett jármûváltása kapcsán metrójáratként is
közlekedni képes szerelvények beszerzése (így
az Örs vezér téren jármûváltás nélkül lehetne át -
haladni), a BKV jármûparkjának korsze rû sítése,
valamint a forgalomirányítás modernizálása, az
ún. puha közlekedési módok (kerékpáros- és
gyalogos közlekedés) fejlesztése.

− A fôváros közúti hálózatának fejlesztése: az M0
keleti és északi szektorának befejezése, az M0
10-es és 11-es út közötti szakaszának megé pí -
tése, a Körvasúti körút északi része építésének
elkezdése az Aquincumi híddal együtt, a Kör -
vasúti körút déli része (Határ út) épí tésének
elkezdése, közvetlen csatlakozás a Kvassay útról
a Könyves Kálmán körútra (Kvassay áttörés), a
cse peli gerincút megépítése, a Szabadság híd és a
Margit híd felújítása. 

− Intermodális csomópontok fejlesztése: az Etele
tér fejlesztése (a többit nem nevesíti a program).

− A város és városkörnyék integrált közlekedési
rendszerének fejlesztése, különös tekintettel a
Bksz-re: Budapest és az agglomerációs gyûrû
közötti közlekedési kapcsolatok fejlesztése, elsô-
sorban az elôvárosi vasút adottságainak a
kihasználásával, valamint a tarifaközösség
fejlesz tése (konkrét fejlesztéseket nem nevesít a
program).

− Parkolásfejlesztés: a parkolási szabályok egysé -
gesítése (az információs-, tarifa- és zó narendszer
egy sé gesítésével), a pesti oldalon a Nagykö rú -
ton belüli városrész területhasznosításának át -
gondolása, a Hungária körút környezetében
P+R parkolók építése, a Felvonulási téri mélyga -
rázs megépítése, belvárosi parkolásfejlesztés
(mélygarázsok, parkolóházak), a belvárosi fel-
színi parkolók egy részének megszüntetése
(zöldfelületek, kerékpárutak, gyalogosjárdák
építése), turistabusz-terminál építése.

Ezen kívül érintik a közlekedést a Dinamikus Gaz -
daság Prioritás egyes elemei (a Ferihegyi gyors -
vasút megépítése, a Nemzetközi Hajóállomás fej -
lesz tése, logisztikai tevékenység fejlesztése a
városhatáron kívüli területeken). Hasonlóképpen
tartalmaz közlekedésfejlesztési elemeket a Vonzó
Városi Környezet Prioritás (Budapest Szíve Prog -
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ram), aminek részeként a pesti oldalon, a Kis kö r -
úton belüli városrészen jelentôsen csillapítanák a
forgalmat (szinte teljes lezárással), kivéve a
Kossuth Lajos utcát, ahol csak szûkítésen gondol -
koznak (legalább 1-1 sáv és a buszsávok). Ezen
kívül az ún. puha közlekedési formák fejlesztése
ebben a prioritásban is megjelenik, akárcsak a Duna
megközelíthetôségének biztosítása (rakpartok fej -
lesz tése). Hangsúlyos szerepet kap a közlekedésfe-
jlesztés a Partnerségben a Régióval Prioritás,
amely nek kiemelt részét képezi az Észak-déli
Regionális Vasút, az elôvárosi vasúthálózat fej -
lesztése, va lamint a Bksz fejlesztése. 

Összességében annyit érdemes megjegyezni,
hogy a Podmaniczky-program elsô ránézésre
kaotikusnak tûnik, hiszen a különbözô csoporto sí -
tási szempontok miatt egy-egy fejlesztési cél több
helyen is megtalálható. Ráadásul a kitûzött fej -
lesztési célok többsége inkább utópisztikus el kép -
zelésnek látszik a város jelenlegi anyagi lehe tô -
ségeit ismerve. Talán célszerûbb lett volna néhány
fejlesztést kiemelni, és azokat egyértelmû prioritás -
ként kezelni. 

„A LTERNATÍV ” JAVA S LATO K

A fôváros, illetve a fôváros megbízásából elkészült
koncepciók és tervek elképzelései mellett több
egyéb javaslat is napvilágot látott az utóbbi évek-
ben. Ezeket az egyszerûség kedvéért összefoglaló
néven „alternatív” javaslatként határoztam meg. 

Természetesen ezek egy része nélkülöz bármiféle
elô- vagy háttértanulmányt, így komolyan fel sem
merült azok beemelése a közlekedésfejlesztési kon-
cepciókba. Ezek közül a legtipikusabb példa az ún.
Dunagút, mely a Duna alatti közúti alagút építését
jelentené a folyásiránnyal párhuzamosan, nagy já -

ból a Margit híd és a Petôfi híd közötti szakaszon3.
Ezen kívül megemlíthetô még a millenniumi föld -
alatti vasút átvezetése Budára (egy kombinált gya -
lo gos–vasúti híd építésével), melynek a Széche nyi
könyvtár alatt lenne a budai végállomása4. Ezek
többnyire a választási kampányokban felmerülô
ötletek, melyek gyorsan a feledés homályába
merültek. Hasonló extrém – bár kétségtelenül át -
gondoltabb, de költségvonzatát tekintve megva -
lósíthatatlannak tûnô – ötletnek tekinthetô az ún.
Karolina terv, amely a Karolina út forgalmát terelné
az Erzsébet híd után egy Gellérthegyen átvezetô
alagútba5.

A fejlesztési elképezések következô csoportja –
részben vagy egészben – alaposabban elôkészített
javaslatokból áll, ami a civil szervezetek munkájá-
nak hatékonyságát – értsd ez alatt a szakmai
munka és a média-használat hatékonyságát egy -
aránt – dicséri6. A legismertebb tervek néhány igen
aktív civil szervezethez köthetôk: pl. a Levegô
Mun kacsoport, a Védegylet, a Városi és Elôvárosi
Közlekedési Egyesület (VEKE), az Emberi Par -
kolásért Mozgalom (EMPAMO), a Városi Biciklizés
Baráti Egyesület7. Az általuk képviselt elképzelések
gyakran teljesen „szembe mennek” a Fôvárosi Ön -
kormányzat terveivel. Ezek közé sorolható a DBR
(4-es) metró jelenlegi formájának ellenzése8; az
Aquincumi híd megépítésének ellenzése; a bel vá -
rosi területek drasztikus forgalomcsillapítása (teljes
lezárás, és/vagy behajtási díj); a belvárosi parkolási
lehetôségek bôvítésének ellenzése9. Persze hozzá
kell tenni, hogy a civil szervezetek között is van vé -
le ménykülönbség, de ennek részletezésére most
nem térünk ki. Megfigyelhetô az is, hogy a Fô -
városi Önkormányzatnál egyre több esetben part-
nerként tekintenek a civil szervezetekre, és ma már
nem csak meghallgatják ôket, hanem ötleteket is

3 MSZP Sikeres Budapestért Program (2005) 
4 A Cselovszky Zoltán vezette FIDESZ-MPSZ munkacsoport (Új Budapest Központ) Új Budapest Terve (2006). Fontos megjegyezni,
hogy a Fômterv már korábban elôállt egy hasonló tervvel. 
5 Bodrogi Zoltán és Perlaki Attila elképzelése (Bodrogi – Perlaki 2005)
6 Az utóbbi években a jelentôsebb civil szervezetek fogadták hallgatóinkat nyári szakmai gyakorlat keretében. A következôkben
olvasható megállapítások a hallgatók által készített interjúk alapján készültek. 
7 Ezen kívül számos egyéb kisebb egyesület létezik, melyek többnyire egy-egy konkrét beruházás kapcsán szervezôdnek (lásd M0
építése kapcsán a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület, az S.O.S Békásmegyer Egyesület, az Óbor-kör Kulturális és
Környezetvédô Egyesület, a Káposztásmegyeri Környezetvédôk Köre stb). Ezen kívül azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
az egyes szervezetek eltérô szemlélettel mûködnek. A Levegô Munkacsoport, a VBBE, az EMPAMO harcos tüntetéseirôl és peres
ügyeirôl (is) ismert, míg a VEKE nem hisz a tüntetetések hatékonyságában. Anyagi hátterükre jellemzô, hogy kisebb összegû tagdí-
jakból tartják fenn magukat, illetve egyes szervezetek közvetlen anyagi támogatást kapnak a Fôvárosi Önkormányzattól (vagy
valamelyik kerületi önkormányzattól), és egyes szervezetek pénzért vállalják háttértanulmányok készítését. Összességében
elmondható, hogy egyes szervezetek (mint pl. a Levegô Munkacsoport, VEKE) tudományos/tervezôi értelemben véve is jelentôs
munkát végeznek. 



2007 /3  FALU VÁROS RÉGIÓ 33

V Á R O S O K ,  V Á R O S I  F O R G A L O M

átvesznek tôlük (lásd pl. az éjszakai buszhálózat
átalakítása, mely alapvetôen a VEKE elképzelései
alapján történt; a 47/49-es villamos megtartása a
Múzeum körúton a 4-es metró megépítése után; de
a Podmaniczky-programba is beépítették a civil
szervezetek javaslatainak egy részét). Az egyes
szervezetek súlya természetesen különbözô: az
utóbbi években a Levegô Munkacsoport és a VEKE
a legaktívabb szereplôk. A civilek egyre többet
hangozatott javaslata, hogy a város és a folyó
közötti kapcsolatot helyre kell állítani, aminek Finta
József az egyik legismertebb támogatója. Elkép ze -
lése szerint a pesti oldalon az Erzsébet híd és a
Vigadó tér közötti korzót az alsó rakpart felett ki
kellene vezetni a Dunáig (korzó, zöldfelület,
szórakozóhelyek stb.). Hasonló elképzelések láttak
napvilágot a Gellérthegy lábánál a rakparti sza-
kaszra is, ráadásul itt Finta egy drótkötélpálya vagy
sikló révén a Gellérthegy megközelítését is „gé -
pesítené” (Finta 1998). Hasonló elképzelések (le ga -
lábbis a folyó és a város kapcsolatának rendezése)
az Európai Kulturális Fôváros pályázati anyagában
is hangsúlyos szerepet kaptak, de nyomokban
felmerülnek az utóbbi években készült összes
komplex fejlesztési tervben (elsôsorban a Duna
parti korzó fejlesztése). 

A kidolgozottabb elképzelések közé sorolható
egy (vagy több) gyalogos Duna-híd építése is,
melynek helyszíneként legtöbb esetben az ELTE
Lágymányosi campusa és a Millenniumi Város -
központ közötti Dunaszakasz merült fel (ez a terv
már az 1996-os Expo terveiben is szerepelt), de
olvashattunk már a Közraktárak és a BME, 
va lamint a Bazársor és a Vigadó tér közötti
lehetôség rôl is. 

A harmadik csoportba pedig azon elképzeléseket
sorolnám, melyek korábban a Fôvárosi Önkor-
mányzat tervei között is szerepeltek, de késôbb
kikerültek onnan, így mára voltaképpen nem
maradt „gazdájuk”. Ezek tipikus példája a rakpar-
tok bôvítése10, pedig a munkálatokat már elô is

készítették, a Fôvárosi Közgyûlés 2004 ok tó -
berében döntést is hozott a rakpart kiszélesítésérôl
(2024/2004 Fôv. Kgy. sz. határozat). Végül azonban
a civil szervezetek, valamint az UNESCO Vi -
lágörökség Bizottságának tiltakozása visszakozásra
kényszerítette a fôvárost. Tavaly (2006) úgy írták ki
a közbeszerzési eljárást, hogy a rakpart mentén
kell megépíteni a budai Duna parti fôgyûjtô
csatornát, de a beruházás során nem bôvíthetik a
közúti közlekedésre alkalmas területet. 

EG Y  KÉRD Ô ÍV ES  F ELMÉRÉS  
ERED MÉNY EI

Elôzmények, módszerek
Mint láthattuk, sokféle közlekedésfejlesztési elkép -
zelés született az utóbbi bô másfél évtizedben. Arra
azonban nem sok példa van, hogy ezekrôl meg -
kérdezték volna a leginkább érintetteket: a lakókat.
A kevés kivétel közé sorolható a Studio Metro -
politana Urbanisztikai Kht. megbízásából a Double
Decker Kommunikációs és Vezetô Tanácsadó Kft.
2005-ben készült telefonos felmérése, amelyben
vizsgálták néhány fejlesztési elképzelés fogad-
tatását (Double Decker 2005). A felmérésbôl
kiderült, hogy a legtöbben a parkoló autók számá-
nak a csökkentését támogatják (bár majdnem
hasonló arányban szerették volna, ha csökkentik a
parkolási díjakat és támogatták volna a maximális
parkolási idô növelését is, jóllehet ezek éppen ellen-
tétes hatású intézkedések). Az mindesetre megál-
lapítható, hogy a parkolási problémák kezelésének
megoldását a P+R pakolók, valamint a parko ló há -
zak és mélygarázsok építésében látják. A felmérés
legérdekesebb eredménye az volt, hogy a meg -
kérdezettek kétötöde (az autósok majdnem harma-
da, az autóval nem rendelkezôk több mint fele)
támogatta volna az autómentes övezet kialakítását
az V. kerület teljes területén. Az autómentes öve -
zetnek a Nagykörút és a Duna által határolt terület -

8 A legtöbb civil szervezet az elôvárosi gyorsvasutak fejlesztésével kötné össze a projektet, vagyis a Kelenföldi pályaudvarról to -
vább vezetné a felszínen Budaörsig és/vagy Érdig (VEKE), vagy eleve a kötött pályás felszíni közlekedést fejlesztenék a belvá -
rosban. Más elképzelések szerint olyan szerelvényeket kellett volna vásárolni, melyek alkalmasak a Gödöllôi hévre vagy akár 
normál vasúti közlekedésre is.

9 Ez utóbbi két téma esetében az EMPAMO nem a további szigorításért, hanem az enyhítésért száll ringbe. Fô céljuk az, hogy 
mindenki szabadon használhassa az autóját, így a P+R parkolókat sem tartják jó megoldásnak. 
10 A csepeli szennyvíztelephez vezetô gyûjtôcsatornát a budai rakpart lépcsôi helyén építették volna meg, majd az így nyert területen
még két forgalmi sávot építettek volna, és az így kialakított 2x2 sávos út betonfödémet kapott volna. Bár a tervek szerint így egy
zöld sávot alakítottak volna ki a Duna parton a Margit hídtól az Erzsébet hídig, amely azonban magasabb térszinten lett volna, mint
a rakpart mentén futó utak, így voltaképpen elzárta volna a várost a folyótól.
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re történô kiterjesztésével már jóval kevesebben
értettek egyet, de még így is harmaduk támogatta
volna az elképzelést. 

A másik témába illeszkedô felmérést a Szonda
Ipsos készítette 2007-ben. Eszerint a belsô kerü -
letekben a behajtási díj bevezetésének támogatott -
sága összesen 38%, de az érintett területen lakók
körében közel 60%.

Vizsgálatunkban szisztematikusabban töre ked -
tünk arra, hogy megtudjuk a megkérdezettek
véleményét a fôvárosi és elôvárosi közlekedésrôl, a
különbözô közlekedésfejlesztési elképzelésekrôl és
azokat az utazási/ingázási szokásaik függvé -
nyében értékeljük. A felmérést postai úton történt
egyszerû véletlenszerû mintavétellel11 készítettük,
amelyhez a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyil -
vántartó és Választási Hivatala bocsátotta rendel ke -
zésre az adatokat12, 2007. április-május folyamán. 

A megkérdezettek utazási szokásai
A budapesti mintában átlagosan 39, az agglomerá-
ciósban átlagosan 56 percet töltenek utazással a
napi munkába/iskolába járás kapcsán. A különbség
alapvetôen abból adódik, hogy az agglomerációs
mintában a megkérdezettek kétharmada (67%-a)
dolgozik vagy tanul a fôvárosban13, ami a nagyobb
távolság miatt értelemszerûen megnövekedett
utazási idôvel jár. A KSH 1999/2000-ben készült
felmérése országos átlagban 54 perces értéket
mutat (a 15-74 éves népességet vizsgálva), vagyis

megállapíthatjuk, hogy Budapesten kifejezetten
kedvezô a munkahelyek elérhetôsége, míg az
agglo merációs gyûrûben élôk számára nagyjából
az országos átlagnak megfelelô (KSH 2002). 

A jármûválasztásban szintén jelentôs különb-
ségeket figyelhetünk meg (1. táblázat). Az agglome -
rációs gyûrûben lakók közlekedési szokásait vizs-
gálva megállapíthatjuk, hogy igen magas az egyéni
közlekedést (személygépjármûvet) választók
aránya, és a közforgalmú közlekedésen belül nép-
szerûbb az autóbusz. A vasutat mindössze nyolc
esetben említették. A budapesti illetôségû meg kér -
dezettek körében (a rendelkezésre álló választási
lehetôségek magas száma miatt) igen vegyes a kép. 

Egyértelmûen érzékelhetô azonban, hogy a köz-
forgalmú közlekedést választók aránya magasabb,
mint az egyéni közlekedést (személygépjármûvet)
választóké, s azon belül a busz, a villamos és a
metró is igen népszerû. A viszonylag rövid távolsá-
gok miatt néhány esetben a gyalogos közlekedés is
megfelelô munkába járáshoz. Érdekes módon
kerékpárral egyetlen ember sem jár a munkahe-
lyére a megkérdezett budapestiek közül. Ennek
oka talán abban keresendô, hogy a jármûválasztás
indokaként mindkét csoportban a kényelem, a
gyorsaság és a megállóhely (legyen az bármilyen
közforgalmú közlekedési eszköz) lakhelytôl való
távolsága a meghatározó. 

Az egyéni közlekedéssel kapcsolatban érdemes
megjegyezni, hogy az agglomerációban élôk

Jármû Budapest Agglomeráció
Személygépkocsi 20 20
Autóbusz (Volán, BKV) 31* 21
Vonat (MÁV, hév) 7 8
Metró 18 -
Villamos 22 -
Gyalog 3 -
* trolival együtt

1. táblázat
A leggyakrabban használt közlekedési eszközök a megkérdezettek körében (említések száma)

11Az elemzés során két 500 fôs minta került kiválasztásra, egyszerû véletlen mintavétellel (részleteket lásd Babbie 1996). Az alap-
sokaság a 18-65 év közötti népesség volt. Az egyik minta esetében Budapest, a másikéban az agglomerációs gyûrû lakossága – a
továbbiakban lásd budapesti és agglomerációs minta – volt az alapsokaság. A pontosság érdekében a kerületek/települések
lakosságszámának arányában jelöltük ki a mintát, ráadásul a korösszetételt is figyelembe vettük. A válaszadási hajlandóság 11,3%
volt (a budapesti minta esetében 12%, az agglomerációs mintáéban 10,6%), ami a Magyar Posta Zrt. Direkt Marketing Centrum
közlése szerint az átlagosnál magasabb (közlésük szerint átlagosan 7-8%-os válaszadási hajlandóság jellemzô), a szakirodalom
alapján alacsony (Babbie 1996). Bár ez alapján a minta összességében nem tekinthetô reprezentatívnak, azonban – a torzításokat is
figyelembe véve – az elemzésre alkalmas mintának minôsíthetô. 
12 Idôközben a hivatal neve megváltozott, ma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.
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körében jóval magasabb a gépjármû-tulajdonlás
aránya, mint a budapestieknél (53, illetve 69%), és a
személygépjármûvel megtett átlagos havi távolság
is valamivel nagyobb (1085, ill. 1125 kilométer).
Mintánkban is bebizonyosodott, hogy a személy -
gépjármû tulajdonlás egyértelmûen a jövedelem
függvénye: minél magasabb a megkérdezettek
háztartásában az egy fôre jutó jövedelem, annál
nagyobb a valószínûsége. Azonban megfigyel-
hetünk némi különbséget a budapestiek és az
agglomerációs gyûrûben élôk között. Az utóbbiak
esetében még a legalacsonyabb jövede lem kate -
góriába tartozók között is találunk személy gép -
jármû tulajdonosokat, a legmagasabb jövedelmi
kate góriába tarozók esetében pedig minden
megkérdezett háztartásában van legalább egy
személygépkocsi. Ez nyilvánvalóan összefügg az
ingázási és bevásárlási szokásokkal, hiszen ott a
korlátozottabb utazási lehetôséget biztosító
közösségi közlekedés miatt sokkal inkább létszük-
séglet a személygépjármû. 

Érdekes tanulság, hogy mind az agglomerációs
gyûrûben, mind Budapesten a személygépjármû vel
rendszeresen utazóknak csak a fele nyilatkozott
úgy, hogy inkább közlekedne közforgalmú
közlekedési eszközökkel, ha azoknak javulna a
színvonala, vagy ha a város peremén, a nagyobb
közlekedési csomópontokban ingyenes (P+R)
parkolókat építenének. Ennek okát általában a köz-
forgalmú közlekedés lassúságában és kényel-
metlenségében jelölték meg. 

Az egyes közlekedési módok igénybe vételének
gyakoriságát tekintve szinte alig figyelhetünk meg
különbséget. A budapestiek számára ugyan
többféle közösségi közlekedési mód áll ren-
delkezésre, ezért a személygépjármû esetében
némileg alacsonyabb a napi gyakorisággal köz -
lekedôk aránya (1. ábra).

Az agglomerációban élôktôl azt is meg kér -
deztük, hogy a legfontosabb árukat és szolgáltatá-
sokat hol veszik igénybe. Ez alapján megállapít hat -
juk, hogy az élelmiszer-vásárlás lehetô sé gével és
háziorvosi ellátással sok település szolgálja ki a la -
kóit (háziorvosi ellátást 25 tele pülésen vesznek
igénybe, az élel mi szer-vásárlás esetében pedig 26
te lepülést em lítettek). A speciálisabb áruk és szol-

gáltatások körében már sokkal koncentráltabb az
ellátás (a mûszaki cikkek, a ruházati cikkek besz-
erzése és a szak orvosi ellátás lehetôségével
egyaránt 12 tele pü lést említettek). Ezen belül is
elsôsorban Bu dapest, valamint kisebb mértékben
Budaörs, Dunakeszi, Gödöllô, Pilisvörösvár, Vác
játszik sze repet a lakosság ellátásában. A felmérés
alapján tehát egyértelmûen megállapíthatjuk, hogy
Bu da pestnek kiemelkedô a jelentôsége a környezô
tele püléseken lakók ellátásában, amit az agglome -
ráció nagyobb települései sem tudnak oldani. 

A  MEG KÉRD EZETTEK V ÉLEMÉNY E 

A kérdôívben arra kértük az embereket, hogy alkos-
sanak véleményt általánosságban a fôváros köz -
lekedési helyzetérôl. A kérdést az úgynevezett likert
skála (Babbie 1996) alkalmazásával tettük egy  -
szerûbbé, vagyis egy öt fokozatú skálán (na gyon jó
– jó – elfogadható – rossz – nagyon rossz) kel  lett
választ adniuk a megkérdezetteknek (2 ábra).

Az eredmény a vártnál jóval kedvezôbb: a meg -
kérdezettek majdnem 40 %-a elfogadhatónak tartja
a budapesti közlekedési lehetôségeket. Ráadásul a
budapesti megkérdezettek körében közel minden
második megkérdezett ebbe a kategóriába sorol-
ható, míg az agglomerációs gyûrûben élôknek va -
lamivel kevesebb, mint egyharmada. Mint az ábrán
is jól látható, az agglomerációban élôk véleménye
alapvetôen negatívabb, ami va ló színûsíthetôen a
napi ingázás közlekedési nehézsé geivel, mintsem a
városon belüli közlekedés problémáival magya -
rázható. Mindezt megerôsíti, hogy az agglomerá-
cióban élô megkérdezettek majdnem fele (44%-a)
alapvetôen elégedetlen a központi funkciót betöltô
települések (esetünkben szinte kizárólag Buda -
pest14) elérhetôségével. 

A felmérés során nem csak azt vizsgáltuk, hogy
álta lánosságban mi a véleményük a közlekedésrôl,
hanem az egyes közlekedési eszközökrôl alkotott
véleményükre is kíváncsiak voltunk (2. táblázat). Itt
is az ún. likert skála alkalmazásával egyszerûsítet-
tük a kérdést (ugyanazon kategóriákkal), majd a
vá laszokat 1-tôl 5-ig terjedô skálán pontszámmal
kódoltuk(5 – nagyon jó; 1 – nagyon rossz). Ez alap -

13Az ingázás okaként többnyire a megfelelô helyi (lakóhelyi) munkahelyek hiányát jelölték meg (16 említés). Viszonylag kis szám-
ban jelölték meg a helyi (lakóhelyi) munkahelyek teljes hiányát (5 említés), vagy a fôvárosból az agglomerációs gyûrûbe történô
kiköltözés ellenére is megtartott budapesti munkahelyet (5 említés)
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ján az egyes jellemzôknél számtani átlaggal
határoztuk meg az összevont pontszámokat. A vá -
laszok ebben az esetben is az elfogadható minô -

sítést erôsítik meg (így a BKV és a Volánbusz kö -
zött sem állapíthatunk meg értékelhetô különbsé -
get), mindössze az utak állapota, valamint az azo -

2.ábra. A megkérdezettek véleménye a fôváros közlekedési helyzetérôl

1. ábra. Az egyes közlekedési módok választásának gyakorisága Budapesten és az agglomerációban

Agglomeráció

Budapest
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kon tapasztalható forgalom erôssége esetében
beszélhetünk rossz minôsítésrôl. Érdekességként
megjegyezhetjük, hogy e kérdéskörben szinte
semmilyen különbség nem figyelhetô meg a buda -
pesti és az agglomerációban élô megkérdezettek
vé leménye között. 

Vélemény az egyes közlekedésfejlesztési
elképzelésekrôl

Az utóbbi években felmerült közlekedésfejlesztési
elképzelések többsége elnyerte a budapesti és az
agg lomerációs gyûrû lakosságának tetszését  
(3. táblázat). Ezek jelentôs részében ráadásul nem
figyelhetô meg markáns különbség a budapestiek
és az agglomerációs gyûrûben élôk véleménye
között, a legtöbb esetben azonos eredmény (támo-
gatás – elutasítás) született. 
Egyöntetûen támogatott elképzelések:  
− a P+R pakolók építése Budapest peremkerü le -

teiben,
− a belvárosi utcák forgalomcsillapítása és a sétáló -

utca-övezet kiterjesztése, 
− az M0 teljes kiépítése; meglepô módon még a so -

kat vitatott budai szakasz is szinte teljes támo-
gatásra talált, 

− a Budapestre vezetô utak kiszélesítése,
− a 4-es és 5-ös metró építése (bár az agglomerá-

cióban élôk kevésbé „lelkesednek” a metró -
építésekért),

− a Kelenföldi és a Nyugati-pályaudvar közötti
vasúti alagút építése,

− az új Duna-hidak építése (Aquincum, Albert -
falva),

− az új körút (körutak) építése (pl. Körvasút sori
körút).

Egyöntetûen elutasított elképzelések:
− a parkolási díjak növelése, valamint a fizetôpar -

koló-zónák kiterjesztése,
− a behajtási díj bevezetése a belvárosban (a meg -

kérdezettek negyede támogatta csak az elkép -
zelést, a támogató budapestiek átlagosan 1600, a
vidékiek átlagosan 1000 forintos összeget tartot-
tak elfogadhatónak, bár mindkét esetben igen
nagy a szórás; érdekes eredmény az is, hogy a
budapestiek közül szinte kizárólag személy -
gépjármûvel nem rendelkezôk tartották támo-
gathatónak az elképzelést, míg az agglomerá-
cióban élôk körében – ha minimális többséggel is
– de a személygépjármûvel rendelkezôk támo-
gatták nagyobb arányban), 

− az M0 teljes kiépítését követôen a belvárosi
hidak egy részének lezárása és gyalogoshíddá
ala kítása; a budapestiek minimális többséggel
utasították el az elképzelést. 

2. táblázat. A megkérdezettek véleménye az egyes közlekedési módokról

Jellemzô Budapest Agglomeráció

A buszok minôsége és tisztasága (Volán) - 2,6
A buszok sebessége (Volán) - 2,9
A buszok járatsûrûsége (Volán) - 2,5
A buszok minôsége és tisztasága (BKV) 2,6 2,7
A buszok sebessége (BKV) 3,1 2,9
A buszok járatsûrûsége (BKV) 2,8 3,0
Az utak állapota 1,8 1,9
A forgalom erôssége az utakon 1,6 1,7
A vasúti kocsik minôsége és tisztasága - 2,5
A vonatok sebessége - 3,3
A vonatok járatsûrûsége - 3,1

14A kérdôívben arra is rákérdeztünk, hogy a legfontosabb árukat ill., szolgáltatásokat melyik településen vásárolja/veszi igénybe
(élelmiszer, mûszaki cikkek, ruházat, orvosi ellátás, szórakozás). A kisebb települések esetében helyben csak az élelmiszert
vásárolják, a többi esetben szinte kizárólag Budapestet jelölték meg céltelepülésként. A városok esetében (pl. Budaörs, Gödöllô,
Pilisvörösvár, Törökbálint, Veresegyház, Vác) már a többi áruféleség, és nagyobb arányban az orvosi ellátást is helyben veszik
igénybe. E települések azonban nem tudnak jelentôs vonzerôt gyakorolni környezetükre, és csak néhány esetben lettek bejelölve
céltelepülésként. A szórakozás tekintetében azonban egyöntetû Budapest központi szerepköre, a megkérdezettek 96%-a a fôvárost
jelölte be céltelepülésként. 
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Nem 
elfogadható

Negatívumai 
ellenére 

elfogadható
Támoga-

tandó

Budapest
Nem 

elfogadható
Negatívumai 

ellenére 
elfogadható

Támoga-
tandó

Agglomeráció

44 37 19 43 33 24A fizetô-parkolóhelyek számának növelése
Budapest belvárosában

73 15 12 90 6 4A parkolási díjak növelése Budapesten

60 28 12 - - -A fizetô parkolási zóna kiterjesztés
Budapesten.

5 23 72 2 17 81Az ún. P+R parkolóhelyek számának
növelése Budapest peremén

14 29 58 19 29 52

A személygépjármû-forgalom kor látozása (az
utcák sétálóutcává ala kí tá sával) Budapest
belvárosban, a közfor gal mú közlekedés

fejlesztésével kiegé szít ve

38 25 46 - - -
A Ferenciek tere, és a Kossuth Lajos utca

átépítése (forgalomcsillapítás 1-1 sáv
megszüntetésével, zöldterület növelése)

56 17 27 65 14 22Behajtási díj bevezetése 
Budapest belvárosában

3 14 83 2 16 82
Az M0 keleti szakaszának kiépítése 

(a Duna felett átívelô északi és a déli hidak
közötti szakaszon)

7 19 74 6 12 83Az M0 teljes kiépítése 
(budai szakaszokkal együtt)

57 17 26 71 10 20
Az M0 kiépítését követôen a belvárosi hidak
egy részének jármûforgalom elôli lezárása

(pl. Lánchíd, Szabadság híd)

12 22 66 12 10 79A Budapestre vezetô utak kiszélesítése

- - - 0 9 91
Elôvárosi vasúti közlekedés fejlesztése 
(új jármûvek beszerzése, pályafelújítás, 

kedvezôbb menetrend)
2 17 81 15 19 664-es metró építése 
4 23 73 16 22 635-ös metró építése 

4 4 92 - - -1-es villamos átvezetése Budára 
(Fehérvári útig)

6 10 84 - - -3-as villamos átvezetése Budára
(Csepel – Albertfalva)

16 23 61 27 15 58A Kelenföldi és a Nyugati pályaudvar között
földalatti vasúti alagút kiépítése

36 14 50 - - -A millenniumi földalatti vasút (M1)
átvezetése Budára

5 14 80 10 20 71Új Duna hidak építése 
(Aquincum, Albertfalva)

36 14 50 - - -
Gyalogos híd építése a Duna felett 

(a Millenniumi Városközpont és az ELTE
Lágymányosi Campusa között)

18 21 61 23 17 60Új körút építése Pesten, a Hungária körúton
kívüli területeken (pl. Körvasút sori körút)

45 17 38 65 8 27
Rakpartok forgalom elôli lezárása, 
majd szórakozóhelyek, kerékpárút 

és sétány építése

59 16 26 52 19 29
Rakpartok kiszélesítése 

(2x2 sávos útként, a Duna egy részének
feltöltése révén)

47 16 37 - - -
Közúti alagút építése a Duna alatt, a

folyásiránnyal párhuzamosan (a Margit híd
és a Petôfi híd közötti szakaszon)

Közlekedésfejlesztési
elképzelések

3. táblázat. A megkérdezettek véleménye az egyes közlekedésfejlesztési elképzelésekrôl (%) (a szürke színnel jelezett cellák 
a többségi véleményt jelölik, illetve a nem egyértelmûen támogatott vagy elutasított elképzelések esetében mindhárom cella szürke).



2007 /3  FALU VÁROS RÉGIÓ 39

V Á R O S O K ,  V Á R O S I  F O R G A L O M

Döntetlen, vagy döntetlen közeli helyzetet mutat
mind két csoport véleményében a fizetô-parkoló -
helyek számának növelése a belvárosban. 

Jól érzékelhetô az is, hogy az egyes elkép zelé -
sekrôl hasonló módon vélekednek mindkét vizs-
gált csoportban, de azért néhány kivétel is akad, el -
sô  sorban a rakpartok jövôjére vonatkozóan. A rak -
partok forgalom elôli lezárása a budapestiek ese -
tében döntetlen közeli eredményt mutat, míg az
agglomerációban élôk többsége elutasítja az el kép -
zelést. A rakpartok bôvítése pedig a buda pes tiek
részérôl inkább elutasított elképzelés, míg az agg lo -
merációban élôk körében döntetlen közeli ered-
mény mutatkozik. Ennek oka nyilvánvalóan abban
keresendô, hogy a budapesti lakosok az életmi -
nôségük változását is figyelembe veszik a rakpar-
tok átépítése kapcsán, míg az agglomerációból a
városban ingázók csak a közlekedésre gyakorolt
hat ását. Vagyis megállapítható, hogy a korábban
már említett, Finta József által propagált partmenti
fejlesztéseknek a budapestiek körében inkább ked-
vezô lenne a fogadtatása. 

Néhány – igazából csak az egyik csoportot érintô
– elképzelést nem véleményeztettünk mindkét 

csoporttal: 
− A fôvárosiak inkább támogató álláspontot fog -

laltak el a Kossuth Lajos utca, Ferenciek terek
átépítése (forgalomcsillapítás, zöldfelület növe lé -
se), az 1-es és 3-as villamos továbbépítése, a mil-
lenniumi földalatti vasút Budára történô átve ze -
tése, és a gyalogos Duna-híd kapcsán. A Dunagút
azonban már megosztotta a megkérdezetteket
(kb. fele-fele arányban támogatják, ill. eluta -
sítják).

− Az agglomerációs gyûrûben élô megkér de -
zettek mindegyike támogatja az elôvárosi vasu-

tak fejlesztését. Nem meglepô módon ez volt az
egyetlen elképzelés, amelyrôl egyetlen elutasító
vélemény sem született. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy mindkét
csoport igen pragmatikusan viselkedik az egyes fej -
lesztési elképzelések megítélésében. A pénztár-
cájukat közvetlenül érintô elképzeléseket (lásd
parkolási díj emelése, behajtási díj stb.) elutasítják,
az összes többi elképzelést, még az extrém ötle -
teket is inkább támogatják. Kivételt csupán a Duna-
hidak lezárásának elutasítása és a Duna alatti közúti
alagút hasonló arányú támogatása és elutasítása
képez. Ez alapján talán megkockáztathatjuk azt a
végkövetkeztetést, hogy érdemes lenne bátrabban
hozzányúlni a fôvárosi és elôvárosi közlekedési
rendszerhez, mert még tájékoztatás nélkül is szinte
minden elképzelés elfogadható az érintettek
számára. Úgy is fogalmazhatnánk: mindegy mit
fejlesztenek, csak történjen már valami!

Szabó Szabolcs
tanársegéd 

ELTE TTK FFI Társadalom- 
és Gazdaságföldrajzi Tanszék,

Budapest
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Ennek tükrében érthetô az a budapesti igyekezet
(Podmaniczky-program), hogy már most, a 4-es
Metró áldozatos építésének ideje alatt hozzálássunk
a következô fázis, az úgynevezett 5-ös Metró érde-
mi tervezéséhez. Ráadásul egy olyan nagyszabású
észak-déli regionális gyorsvasút formájában, amely
Szentendrét a pesti belváros alatt kötné össze Cse -
pel-Ráckevével. A szédítô mûszaki távlatok azon-
ban ugyanakkor túlságosan is elkápráztatták a ter-
vezôk fantáziáját azzal, hogy ezt a tervezett vi -
szony latot egyúttal a budapesti metróhálózat zá -
róakkordjának is tekintik, amit azonban több
szempontból is kritikusan kell fogadnunk.

A  PRO B LÉMA  F ELV ETÉS E

Az épülô 4-es és az 5-ös Metró nyilvánosságra ho -
zott impozáns tervei sem tudják azonban feledtetni
azt a tényt, hogy a már meglévô fôvárosi metróvi -
szonylatok is mindmáig többé-kevésbé befe-
jezetlen torzók maradtak, és ez éppúgy igaz az
összes meg lévô (1., 2., 3.) vonalra, mint az épülô 4-
es viszonylat 1. és 2. ütemére. Az újabb megalomán
regi onális ugrás és újabb torzó keletkezése elôtt
talán inkább ezeket a strukturális hiányosságokat
kellene kiküszöbölni. Gondoljunk csak Káposztás -
megyer, Újpalota, Kispest és Ferihegy metró által

magára hagyott sorsára, a virágpiaci P+R-rôl nem
is beszélve.

Ugyanakkor a három meglévô HÉV-vonalnak az
összekapcsolása a pesti belváros alatt az 5-ös Metró
segítségével a jelenlegi tanulmánytervek szerint
önmagában is számos kívánnivalót hagy maga
után. Mindenekelôtt azért, mert a szentendrei HÉV
Margit hídi és Batthyány téri intermodális megállói-
nak kikerülésével (a Kolosy térnél fordulna ugyanis
át Pestre az 5-ös Metró) Óbuda és az észak-budai
agglomeráció két kapcsolatát számolja fel bel-Buda
felé, amit a javasolt 17-19-es villamos nem pótolhat.
Másrészt a Batthyány tér a Budai Vár, Aquincum, a
Pilis és Szentendre felé irányuló turistaforgalomnak
is kedvenc és kézenfekvô megállóhelye, amit a je -
lenlegi hivatalos tervek ugyancsak felszámolnának.
Mindeközben nem kívánatos hálózatsûrûséget
teremtenének a pesti belváros alatt, egyidejûleg
felesleges többletterheléssel sújtanák Óbudán a már
ma is kapacitása határán üzemelô Szentendre-
Békásmegyer HÉV viszonylatot. Ennek a kapacitás
egyenetlenségnek eklatáns példája lenne a Kálvin
tér, ahol a távlati tervek szerint – utólagos ráépítés-
sel – 3(!) metrómegálló sûrûsödne össze. Ugyan -
akkor forgalmi és közmûhálózati szempontból
(most épül a csepeli szennyvíztisztító) máig nem
tisztázott az úgynevezett 5-ös Metró déli szakaszán
a csepeli és ráckevei viszonylatok felszín alatti

Budapest közlekedési rendszerének
alternatív fejlesztési terve

Az 5-ös Metró 2020-as üzemmódja

V Á R O S O K ,  V Á R O S I  F O R G A L O M

2010-ben immár húsz éve lesz annak, hogy lezajlott az utolsó metróvonal – M3-Észak – forgalmi átadása. Ekkorra
helyezzük várhatóan üzembe az M4 Etele tér - Keleti pályaudvar közötti elsô szakaszát, amire a fôvárosnak már égetô
szüksége van, és amelynek a Bosnyák térig tartó folytatása csak 2014-re készül majd el. A példátlan anyagi és mûsza-
ki áldozatokkal járó munkálatok gyümölcse tehát csak évtizedekkel a tervezés (80-as, 90-es évek) után érik majd be,
miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy az 524 négyzetkilométeres metropolisz, Budapest közlekedése összeomlana a jól
tervezett és ütemesen felépített metróvonalak nélkül. Az ezen a téren folyó több évtizedes erôfeszítések ellenére is
egyelôre csak a folyamat felénél tartunk. Ha ugyanis összehasonlításképpen a velünk azonos nagyságrendû Bécs
példáját vesszük, ott már hat metróviszonylat üzemel úgy, hogy közben a felszíni tömegközlekedés rangját is meg
tudták ôrizni.
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(vagy felszíni?) összekapcsolásának a módja sem,
aminek tisztázása a hivatalos olimpiai elôké szü -
letek miatt viszont sürgetô. Megannyi máig megol-
datlan probléma, ami a tervezôk és döntéshozók
elôtt áll az 5-ös Metró kapcsán, amely egyben a
hivatalosan elfogadott Podmaniczky-program
egyik vezérprojektje.

A déli ágakon, a Csepeli és a Ráckevei HÉV-vona -
lakon már ma is tarthatatlan a helyzet (amortizáló-
dott jármûpark, üzemeltetési nehézségek, taszító
tömegközlekedési körülmények, kapcsolathiány,
átszállási nehézségek). Mert hiába érte el a pesti
belváros déli meghosszabbítása a Millenniumi
Városközpontban (Nemzeti Színház, kultúrpalota)
a Csepeli és Ráckevei HÉV-vonalakat, a Lágy má -
nyosi híd pesti hídfôjénél az átszállási és a célforga-
lom ellehetetlenül. Ennek a megoldása a jelenlegi
tervekben még csak nem is körvonalazódik, kü -
lönös tekintettel az 1-es villamosra, amely a budai
viszonylatot jelenti. Itt a beavatkozás sürgetô és
égetôen fontos, de egyáltalán nem biztos, hogy a
megoldásként tervezett É-D-i Regionális Gyors -
vasút (RER Bp.) hivatalosan körvonalazódó ter-
vében kell testet öltenie.

A Z O LIMPIA I  TÁ V LATO K HATÁ S A

Amióta a Fôvárosi Közgyûlés 2007. június 28-án a
1011-19 (VI.28) sz. határozataiban egyhangúlag
elfogadta a „2020-as budapesti olimpia lehetséges
helyszínei” tervezetét, az 5-ös Metró koncepciója is
kie melt, új aktualitást és perspektívát kapott. 
A köz gyûlési határozatok szerint ugyanis az attrak-
tivitás (Duna menti olimpia) és a mértéktartás
(város megújító olimpia) kettôs szlogenjét legin -
kább az Észak-Csepel–külsô Ferencváros és a Jó -
zsefváros–Kôbánya helyszíni opciók térségi kombi -
nációja szolgálná, a felújítandó Puskás Ferenc
Stadionnal, mint fô helyszínnel a középpontban. 
Az olimpiai és médiafalu 100 hektárja a funkci o -
nálisan kívánatos egy tömbben azonban csak a
Ráckevei Duna két oldalán, Észak-Csepel és a
Gubacsi dûlô környékén helyezhetô el, amely mint-
egy 30 ezer vendégnek adna ideiglenes szállás -
helyet a fôvárosban. Nem kétséges, hogy ennek a
népességi allokációnak hatással kell lennie a terve -
zés alatt álló 5-ös Metró vonalvezetési és
üzemeltetési karakterjegyeire is. Az olimpiai város-

negyed attraktív felszíni közlekedési kapcsolatait a
Duna menti világörökséggel és Budapest szívével
ugyanakkor leginkább a sikerrel üzemelô rakparti
2-es villamos biztosíthatná akkor, ha a Pest erzsébet
városközpontig (a Gubacsi-hídig) a mai HÉV
pályán meghosszabbított vonalon elérné az
olimpiai akcióterületeket a Ráckevei Dunaág men-
tén. Közlekedéstechnikai szempontból ez az olim -
piai kihívás azt jelenti, hogy a 2-es villamos üzem-
módját azonos pályán haladva a Boráros tér és
Gubacsi híd közötti szakaszon átlapoló módon
össze kell kapcsolni a Ráckevei HÉV üzemmódjá-
val. (Ez a szerzôi jogvédelem alatt álló tanulmányterv
szû kebb értelemben vett tárgya.) Ugyanakkor – ha ez
mû szakilag lehetséges – a le pusz tult Ráckevei 
HÉV-et a jelenlegi Lágymányosi hídi végállomá -
sáról felszíni, költségtakarékos módon be lehetne
hozni a Boráros térre. A teljes átlapoló szakasz tehát
a Pesterzsébet város köz pont–Boráros tér viszony-
latra terjedne ki, melyen keresztül az amortizálódó
Ráckevei HÉV is (ideiglenes) belvárosi végállo -
máshoz jutna a 2-es villamos meglévô és üzemelô
jelenlegi pályájának célszerû és költségtakarékos
felhasználásával, miköz ben ezen a pályán haladva a
világörökségi 2-es villamos is elérné a dél-dunai
olimpiai akció te rületeket.

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az olimpia déli
helyszíneinek, akcóterületeinek színvonalas kis zol -
gá lása szükségessé teszi a csepeli HÉV korsze -
rûsítését, s a Millenniumi Városközpont elôtt a ké -
reg alá süllyesztését. Ez a mélyülô nyomvonal-ve -
zetés a Boráros téren költségtakarékos módon teszi
lehetôvé a Ráckevei és a Csepeli HÉV közötti kap -
cso latot, az átszállási kommunikációt. Innen tovább
ÉK-re a Csepeli HÉV (beszámítva a déli irányú
meg hosszabbítását az Auchan P+R-ig) „5-ös
Metró”-ként folytathatja útját a belváros alatt
anélkül, hogy a jelenlegi tervek szerint közvetlenül
és erôltetetten, mesterkélt módon rákapcsolódna a
Szentendrei HÉV-vonalra (lásd az elôbbi érve lé -
seket!). Mûszaki-gazdasági és üzemeltetési szem-
pontból ugyanakkor célszerû kikerülnie a Kálvin
téri kettôs metrómegállót (M3,M4), ezért a Boráros
térrôl a Ferenc krt. - Blaha Lujza tér felé célszerû
irányt vennie, hogy a tágabb pesti belvárost szol-
gálja ki, elkerülve a Budapest szíve alatti túlzott
vonalsûrûséget. A 2020-as olimpiára kiépülô sza-
kasz Blaha Lujza téri átmeneti végállomása 
(1. ütem) ugyanakkor a meglévô 2-es Metró segít-
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ségével közvetett, átszállásos kapcsolatot tesz
lehetôvé a Batthyány téri intermodális központtal,
benne a Szentendrei HÉV-vel is, fölöslegessé téve a
hátrányokkal terhelt, rendkívül költséges köz -
vetlen rákapcsolást a szentendrei HÉV-re. Ezzel
egyidejûleg a Blaha Lujza téren Kôbánya felé
közvetlen kapcsolat nyílik meg a Népszínház utcai
villamosokkal (rákoskeresztúri nyitás a távlatban).

A 2020-as olimpiára költségtakarékosan – tehát
reálisan – kiépíthetô, fentebb ismertetett attraktív
kötött pályás közlekedéshálózati rendszer a ter-
vezési elôzményekre építve tovább folytatódhat
hosszabb távon 2030-2050-ig, a következôképpen.
Fô motorja 2030-ig az 5-ös (csepeli) Metró teljes
kiépítése a Nagykörút–Dohány utca–Rottenbiller
utcai leágazás után, az Andrássy út, Kodály körönd
(Földalatti), kormányzati negyed, Lehel tér, Szt.
István park, Margitsziget, Kolosy tér, Flórián tér,
Bogdáni út, Bojtár utcai megállókon keresztül
egészen az Óbuda vasútállomási végállomásig
(Pilisi kapu, P+R). Ezzel az olimpia miatt szükség -
sze  rûen délen megépítendô új városi Duna híd (cél -
sze rûen a Galvani híd) megépítése miatt északon
„késleltetett” Aquincumi híd átmeneti hiánya miatt
elôálló közúti torlódás is enyhíthetô lenne (kapaci -
tív P+R a Pilisi kapuban), miközben Óbuda is
kötöttpályás többletet kaphatna a HÉV mellé a
Csepel–Óbuda 5-ös Metró viszonylatban.

Ami a 2030-2040-es távlatot illeti, az 5-ös Metró
Dohány utca–Rottenbiller utcai keleti elágazásából
(elôre beépítendô!) kelet felé indítva megnyílik az
út Budapest elhagyatott tájai: Kôbánya-Rákos ke -
resztúr és a kapcsolódó agglomerációs települések
kötöttpályás kiszolgálása felé. A Keleti pályaudvar,
Orczy tér, Mázsa tér, Újhegyi lakótelep, Rákos -
keresztúri temetôk, Rákoskeresztúr városközpont
irányába elágazó 5-ös Metró 3. ütemében eddig
kiesô városi tájak lennének bekapcsolhatók a
fôváros vérkeringésébe, természetesen P+R-rel a
végpontokon, különös tekintettel a környezetbarát
kötöttpályás közösségi közlekedés elsôbbségére a
közúti individuális közlekedési formákkal szemben
a 21. század derekára.

A 2040-2050 közötti nagy távlatra természetesen
nem feledkezhetünk meg az Észak-déli Regionális
Gyorsvasút – a Szentendre-Ráckeve viszonylat – a
budapesti RER impozáns koncepciójának a jövô -
jérôl sem. Amikor már mûszakilag és gazdaságilag
érett a helyzet arra, hogy az addig – „ideiglenesen”

– a 2-es villamos Pesterzsébet városközpontig
meghosszabbított pályáján üzemelô, átlapoló
Ráckevei HÉV vonalat a Gubacsi út vonalában a
kéreg alá vezetve, Duna alatti átkötést tudunk
teremteni a Nemzeti Színház, az egyetemi város és
az Info-park között, közvetlen kapcsolatot te -
remtve ezáltal a XI. kerületi Tudás-város és a IX.
kerületi (Bika rét) Technopolis között.  Az ily mó -
don Dél-Budára átvezethetô Ráckevei HÉV-vo nal
ez után – a rakpart alatt észak felé kéregben halad-
va – különösebb mûszaki és nyomvonal-vezetési
prob léma nélkül elérhetné a Szentendrei HÉV
Batthyány téren meglévô intermodális csomópon-
tját, megvalósítva ezzel a fôváros régi álmát, a két
„rác” város regionális kapcsolatát az agglomerációs
Duna-sávban. Ezt támasztja alá, hogy az erre a
távlatra megépíthetô M0 budai fél gyûrû tartósan
tehermentesítheti a budai alsó rakpartot a
regionális É-D-i autós forgalomtól, miközben a
megépülô „Margit alagút” (Vérmezô-Margit krt.-
Komjádi uszoda) a rakpart belsô városi budai for -
gal  mát csökkentheti jelentôsen, végérvényesen
vissza adva a világörökségi belvárosi rakpartot a
Duna népének.

JÖ V Ô B E MUTATÓ

Budapesti tér–idô kirándulásunk befejeztével
érdemes összefoglalni, pontokba szedni annak
jövôbe mutató, de már ma is szakmapolitikai dön-
tést igénylô legfôbb strukturális tanulságait,
melyen belül a 2020-as olimpia csupán egy katalizá-
toros intermezzo, melynek jelentôségét a távla-
tokra szóló városfejlesztésben aligha lehet túlbe -
csülni. Elsô megközelítésben tekintsük át a
budapesti kötöttpályás makrostruktúra 2010-2050
közötti ütemezhetôségének szakmai javaslatát:

2010 és 2020 között, az olimpiára készülve épül -
jön ki a Boráros tér és a Gubacsi híd között a 2-es
villamos és a Ráckevei HÉV átlapoló szakasza.
Épül jön meg ezen túl a (Csepel-belváros-óbudai) 
5-ös Metró 1. üteme a Blaha Lujza térig. Végül
ütemes munkával épüljenek tovább a meglévô
metrók (1., 2., 3., 4.) befejezetlen, torzó szakaszai,
különös tekintettel a P+R parkolók létesítésére.

2020-2030: A Csepel-belváros-Óbuda 5-ös Metró
teljes kiépítése az óbudai vasútállomás P+R
parkolójáig.
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2030-2040 között épüljön ki az 5-ös Metró Jó zsef -
város-Kôbánya-Rákoskeresztúr elágazó szár nya a
Dohány utca-Rottenbiller utca metszéspont jában
elôzetesen kiépített deltából.

2040-2050.: a „6-os Metró”, azaz Észak-déli Re gio -
nális Gyorsvasút (RER Bp.) teljes föld alatti kié pítése
a Batthyány tértôl a budai rakparton ke resztül
Pesterzsébet városközpontjáig.

2050 után: a 3-as Metró teljes kiépítése a Feri -
hegyi terminálokig.

Ez a kötöttpályás fejlesztés természetesen szoros
összefüggésben van a további budapesti közúti
Duna-hidak építésével is, amelyek „közúti” üte-
mezése az alábbiak szerint javasolható:
❑ 2007-2020. Hídrekonstrukciók, beleértve az

Aquincumi vasúti híd rekonstrukcióját is.
❑ 2009-2010. Az M0 északi hídjának forgalomba

helyezése, ezzel egyidejûleg az M0 11-es út és 
10-es út közötti kritikus szakaszának a kiépítése
2020-ig.

❑ 2010-2020 között az olimpia elfogadott végleges
helyszíneinek megfelelôen egy új déli Duna-híd
„gyors” és költségtakarékos megépítése, kézen-
fekvôen a Galvani híd formájában (ld. a már
elké szült Egér úti adottságra építve), összefüg-
gésben a Csepel (szigeti) gerincút teljes kiépü -
lésével. Ami azt is jelenti, hogy ütemezésben
elsôbbséget kell adni a Körvasút-Munkás krt.
építésénél a déli-keleti szárnynak (Illatos út-
Határ út) a Rákospalotai határútig (itt M0-ás,
északi hidas kapcsolattal).

❑ 2020-2030 között meg kell építeni az Aquincumi
közúti hidat és befejezni a Körvasút körutat a 
10-es úttól a Rákospalotai határútig.

❑ 2030-2040 között meg kell építeni az Albertfalva-
Csepel közötti déli 2-es hidat, egyúttal dél felôl
teljessé téve a Munkás körutat.

❑ 2040-2050 között be kell fejezni a teljes budapesti
körgyûrût (a budai alagutakat is beleszámítva,
valamint a gödöllôi leágazást a pesti oldalon),
továbbá ki kell építeni a külsô kerületi városi
gyûrût, az új M4-es bevezetô szakasszal (Feri -
hegy 3. terminál).

Ha a csaknem fél évszázados impozáns kötöttpá-
lyás és közúti fejlesztéseket elhelyezzük Budapest
konglomerációs térképén, méltán jelenthetjük ki:
„Világvárost építünk”. 

Raab József
okl. építész-kultúrmérnök

SZERZÔI JOGVÉDELEM ALATT ÁLLÓ
(KÖZLEKEDÉSI-VÁROSFEJLESZTÉSI) 

TANULMÁNYTERV

A szerzô az SZJT-ben és a PTK-ban rendelkezô
irányelvek és paragrafusok által biztosított minden jogát
fenntartja a jelen tanulmányterv részleteire és egészére.
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A magyar munkaerôpiac vonzásközponti struk-
túráját tekintve erôsen szegmentált: relatíve fejlett,
urbanizált, magas foglalkoztatási aránnyal jelle-
mezhetô térségeink mellett megtaláljuk az alacsony
foglalkoztatással és nagyobb munkanélküliséggel
rendelkezô területeket is. A szegmentáltság remek
fok mérôje a hazai munkaerôpiac, munkahely -
kínálat központosultságának foka: kevés, nagyobb
munkaadó központ, település található az ország-
ban, avagy egy sokközpontú, policentrikus város -
hálózat garantálja a munkahelyek egyenletes
elérhetôségét? 

Az INTERREG III B CADSES program finanszí -
rozásában megvalósult RePUS (Regional Poly -
centric Urban System) projekt a közép-európai kis-
és középvárosok területi fejlôdésben betöltött sze -
re  pét hivatott vizsgálni. (Lásd a következô cikket. A
szerk.) A projektben részt vevô len  gyel, cseh, szlo -
vén, osztrák, olasz és magyar szakértôk a fennálló
korlátok között törekedtek a módszertan össze -
han golására és a közös eredmények megál-
lapítására. Cikkünk a projekt eredményeit nem
kívánja ismertetni, de bemutatjuk a hazai viszony-
latban újdonságnak számító, a közös módszertan-
ban alkalmazott elem zési egységet, a helyi mun -
kaerô-piaci rendszert. Az újonnan csatla kozott EU

tagországok az eddigi területi beosz tástól külön-
bözô, a város és vidéke viszonyrendszert együtt
kezelô területegységeket határoztak meg, mely
egységek a további em pirikus elemzés alapját
képezték, és a meghatározott mutatók alkal -
mazása, valamint értelmezése ezekre az egy sé -
gekre történt meg. Az empirikus országelemzés
eredményeinek bemutatásától ezúttal eltekintünk,
csupán a központ és vonzáskörzete viszonyának
újszerû megragadását kívánjuk közzétenni.

A  KUTATÁ S  MÓ D S ZERE 

A helyi munkaerô-piaci rendszerek (Local Labour
System, LLS) lehatárolásakor, megvizsgálva a hazai
viszonyokat, a cseh kutatók — Ludek Sykora,
(Károly Egyetem, Prága) és Ondrej Mulicek (Ma -
saryk Egyetem, Brno) — által kidolgozott meto -
dológia alkalmazása mellett döntöttünk (Len gyel -
ország adathiányból adódóan más módszert hasz -
nált). Analízisünk a KSH 2001-es népszámlálási
adatbázisából származó, településsoros ingázási
adatain alapult. A cél munkaerô-piaci központok
azonosítása és az általuk „ellátott” terület kijelölése
volt, mégpedig olyan módon, hogy ezek ismétlés-

Hol a határ?
Helyi munkaerô-piaci rendszerek Magyarországon 

– Egy közép-európai transznacionális projekt újdonságai 
a hazai településpolitika számára

A  F E J L Ô D É S  M O T O R J A I  

A településhálózat fejlôdésének motorjai azok a központok, ahol az erôforrások és a tevékenységek összpontosulnak. E
központoknak a rendszere alkotja a településrendszer vázát, amelyre szerves kapcsolódással fûzôdnek fel a központi
szereppel nem rendelkezô, de a gazdaság fontos részét képezô települések. A központok különbözô nagyságúak és
különbözô funkciókat hordoznak, mely funkciók rendszere a méretbôl adódó hierarchiával függ össze. A nagyobb
méretû központok több funkcióval látják el vonzáskörzetüket, azonban a magasabb szintû funkciók megléte mellett az
alapfunkciókat is biztosítják saját maguk és körzetük számára. A településhálózati központok funkcióinak spektrumát a
méret mellett a környezetük településhálózati szerkezete, a népsûrûség és a környezô központok funkciógazdagsága,
mérete és elérhetôsége határozza meg. A központi funkciók közül az egyik legfontosabb a munkaerô-piaci központi
szerep, és a helyi vonzáskörzetek egyik legfontosabb meghatározó tényezôje a munkaerô-piaci kapcsolatok alakulása.

ˇ
'
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mentesen fedjék le az ország területét, és egy te -
lepülés csupán egy LLS tagja lehet.

A módszer lényege a következôkben foglalható
össze: az LLS-ek tulajdonképpen munkaerô-piaci
kistérségeknek tekinthetôk, amelyek egy központ-
ból és az általa vonzott településekbôl állnak. A le -
ha  tárolás alapja a központba irányuló napi mun -
kaerô-áramlás intenzitása.

Az elemzés több lépcsôbôl állt. Elsôként kiválo-
gattuk a hazai települések közül azokat, amelyek
legalább ezer munkahelyet kínálnak saját népes -
ségük és környékük településeinek lakossága szá -
mára. Magyarországon ez az állítás 327 településre
igaz (2001-es viszonyokról van szó).

Természetesen e 327 település meglehetôsen
diver zifikált, így további kritériumokra volt szük-
ség. Követve az egységes módszertant, igye kez -
tünk kiszûrni a nem valódi munkaerô-központi
szerepet betöltô településeket, valós munka erô -
piaci központnak csak azokat elfogadva, amelyek
legalább egy másik település számára a legfôbb
ingázási célpontot jelentik (Sykora-Mulicek, 2006).
Mindezek után 236 település maradt, amelyek
mindkét kívánalomnak megfeleltek (minimum
1000 munkahelyet kínálnak, s legalább egy
település számára a fô ingázási célpontok).

Végül megvizsgálva e 236 települést, az utolsó
kiigazítás a túlzott elaprózottság kiküszöbölését
szolgálta, a helyi munkaerô-piaci rendszerek belsô
in tegritásának növelésével. Így amennyiben egy
település (A) elsôdleges ingázási célpontja (B) nem
minôsült a vizsgálatok alapján központnak (azaz
nincs benne a 236 településben), viszont (B) elsôd -
leges célpontja, (C) település már igen, akkor (A)-t
is (C)-hez csatoltuk. Végül az elemzések eredmé -
nyeként elkészült, és a (139 térségközpontot és így
ugyanennyi LLS-t tartalmazó) térképet vizsgálva
érvényesítettük a területi integritás elvét (exklávék
és enklávék kiküszöbölését), amelyekre késôbb
még visszatérünk.

Fontos eleme a vizsgálatnak, hogy a helyi
munkaerô-piaci rendszerek meghatározása, ellen-
tétben a legtöbb körzet-meghatározással, nem iga-
zodott közigazgatási határokhoz, mindössze az
államhatár szabott korlátot a lehatárolásban. Az in -
gázási viszonyokat feltérképezô népszámlálás
ugyanakkor megelôzte az ország európai uniós
csatlakozását, így a határon átnyúló ingázási viszo -
nyok még nem voltak relevánsak.

A TELEPÜLÉSKÖZI KAPCSOLATOK,
VONZÁSKÖRZETEK MEGRAGADÁSÁNAK

LEHETÔ SÉGEI

A településhálózat alapvázát alkotó központok
többféleképpen ragadhatók meg. A különféle
funkciók megléte vagy hiánya meghatároz
bizonyos központokat. Amennyiben a funkciók
szélesebb spektruma jelenik meg egy településen,
amelyekkel a környezetüket elláthatják, egyér -
telmûen városi szerepkörrôl beszélhetünk. Ha -
zánkban a várossá nyilvánítás gyakorlata ellent-
mondásokkal terhelt, így a központok megraga -
dásának ugyan lehetôsége a városi jogállás, azon-
ban a térségközponti funkció nem feltétlenül
érhetô tetten a várossá nyilvánított településeken.
A városias térségekben a városias életforma elter-
jedésével és ehhez kapcsolódóan a népesség
növekedésével olyan települések válnak várossá,
amelyek a nagyváros árnyékában központi funk -
ciót önmagukban nem látnak el, ugyanakkor szá-
mos település ezekben az urbanizált térségekben a
városi életforma megléte mellett sem városi jogál-
lású. A rurális terekben pedig sokszor olyan
nagyközségek válnak várossá, amelyek nem képe-
sek a környezetüket a funkciók széles spektrumá-
val ellátni. Mindezek alapján látható, hogy a külön-
bözô funkciókhoz, a különbözô szolgáltatásokhoz
tartozó gazdaságossági feltételek által megállapí-
tott vonzáskörzetek egységes, összetett megha -
táro zásához a városi rangú települések központ -
ként való kezelése korlátozott.

Ahhoz, hogy a különbözô funkciókból adódó
központokat és azok vonzáskörzeteit összesítôen
meg becsüljük, érdemes megvizsgálni a nemzetközi
gyakorlattal összhangban a munkaerô-piaci viszo -
nyokat. Ezek a viszonyok több szempontból alkal -
masak a központok megragadására. Egyrészrôl a
foglalkoztatottság alapvetô jelentôséggel bír egy
település és térség helyzetének meghatározásában.
Ha nincs megfelelô központ, amely munkahellyel
látná el a helyi lakosságot, a társadalmi-gazdasági
helyzet romlik, és a térség kiszorul a társadalmi-
gazdasági vérkeringésbôl. Ugyanakkor, bár nem
közvetlen módon, de a helyben foglalkoztatottak
száma befolyásolja a központi szerepkört. Ha egy
te lepülés számos térségi funkciót (szolgáltatásokat,
közszolgáltatásokat, hatósági funkciókat stb.) ellát,
ehhez megfelelô munkaerôre van szüksége. 
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A munkaerô-piaci központ szerep tehát nem csak
azért jó közelítés a központok megragadására,
mert a vonzáskörzet lakosságát itt foglalkoztatják,
hanem mert a központi funkciók ellátásához szük-
séges munkaerôt is koncentrálja, ami a funkciók
meglétére ad közelítést. Természetesen nem függ -
vény szerû az összefüggés a funkciók és a fog lal -
koztatottság között, de jó közelítést adhat a térségi
viszonyokra. A szolgáltatások iránti keresletet
jelentô foglalkoztatott rétegekrôl feltételezhetô,
hogy ha szabályozás másként nem rendelkezik, a
helyi szolgáltatásokat nagy valószínûséggel vagy a
lakóhelyükön vagy a munkahelyet adó településen,
esetleg a kettô közötti úton veszik igénybe.

A  HELY I  MUNKA ERÔ -PIA CI  
REND S ZEREK MEG HATÁ RO ZÁ S Á NA K

ERED MÉNY EI

A következôkben érdemes végighaladnunk azo -
kon a fôbb tanulságokon, megállapításokon, 
amelyek kirajzolódnak elôttünk, ha a munkaerô-
piaci rendszerek térképére tekintünk, jól reprezen-
tálva a magyarországi munkaerôközpontok eltérô
erejét és területi különbségeit.

A lehatárolás során kialakított 139 rendszer köz -
pontjainak mérete meglehetôsen széles skálán
mozog, a helyi foglalkoztatásban meghatározó
mikrotérségi centrumoktól a fôvárosig. A legkisebb

központ mérete alig haladja meg az ezer fôt, mégis
jelentôs szerepe van a helyi foglalkoztatásban.
Ilyen Visonta, amely közel 4000 embert foglalkoz-
tat, és vonzáskörzetének lakossága eléri a 17000-et.
A legnagyobb központ Budapest, majdnem 1,7 mil-
lió lakossal, és közel 2,9 milliós vonzáskörzetébôl
— amely az országban a legnagyobb — 856 ezer
foglalkoztatottnak nyújtott munkahelyet 2001-ben.
A legkisebb vonzáskörzet Villány és térsége, ahol a
központ 2660 lakosához képest vonzáskörzetének
mindössze 3300 lakója van, s közülük mintegy
1000-nek Villány ad munkát.

A települések átlagos méretét tekintve szintén
jelentôs különbségek vannak, melyek regionális
szinten jelentkeznek. A legnagyobb települések az
alföldi vonzáskörzetekre, illetve a magasan urbani -
zált térségekre jellemzôek. A legnagyobb átlagos
méret a Mezôtúr-Túrkeve várospárra jellemzô, ezt
követi Budapest, majd számos alföldi város
vonzáskörzete. A Dunántúlon alapvetôen a kis te le -
pülések jellemzik a vonzáskörzeteket. A te le pü -
lések átlagos mérete nem éri el az 500 fôt Sásd,
Lenti és Jánosháza körzetében. 

A legtöbb, 220 települést vonzó rendszer Bu -
dapest térsége. A fôvároson kívül több nagyobb (és
kevésbé nagy) városunk körül találunk igen kiter-
jedt vonzáskörzetet (pl. Miskolc, Gyôr, Szé kes -
fehérvár, Debrecen, illetve Pápa, Veszprém), ami
azt jelzi számunkra: a hazai munkahelykínálat
területi jellegzetességeit tekintve olykor erôsen

A  F E J L Ô D É S  M O T O R J A I

1. táblázat. A munkaerô-piaci rendszerek legfôbb jellemzôi. 
Az Átlag rovatban, zárójelben a vonzáskörzetek értékeinek átlagához legközelebb lévô értéket mutató várost tüntettük fel.

A települések száma 
2001-ben

Terület 
2005-ben (ha)

Népesség 
2005-ben (fô)

A központ népessége 
2005-ben (fô)

Átlagos településnagyság 
2005-ben (fô)

2
(Mezôtúr)

220
(Budapest)

23
(Baja)

4 226 
(Villány)

806 098
(Budapest)

66 928
(Gyöngyös)

3 303
(Villány)

2 899 316
(Budapest)

72 978
(Gyöngyös)

1 067
(Visonta)

1 674 822
(Budapest)

37 795
(Baja)

385
(Jánosháza)

14 625
(Mezôtúr)

3 021
(Mosonmagyaróvár)

Minimum Maximum Átlag
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központosul a nagyobb településekre, azaz
bizonyos esetekben hiányzik a munkahelyek
egyenletes elérhetôsége. A Budapestet követô leg-
nagyobb vonzáskörzet a pécsi (137 település), a
miskolci (129) és a zalaegerszegi (109). 

A vonzáskörzetekhez tartozó települések számát
tekintve alapvetô regionális különbségek vannak
az országban. A több települést magukba foglaló
rendszerek alapvetôen a Dunántúlra jellemzôek: az
itt elhelyezkedô középvárosok környékén a kis- és
aprófalvas településrendszer okolható a
vonzáskörzetek kiterjedtebb voltáért (Kaposvár,
Zalaegerszeg, Szombathely vagy Pécs). Az adott
központ környezetében az elaprózódott települési
struktúra nem teremti meg a kritikus tömegû
munkahely-kínálat kialakulásának alapfeltételét.

Az eddigiekkel ellentétes kép jellemzô az Alföld
településrendszerére, ahol a történelmi-urbanizá-
ciós fejlôdés eredményeként a nagy- és óriásfalvak,
egykori mezôvárosok dominálnak. Nem ritkán
elôfordul, hogy egy vonzáskörzetet mindössze
néhány (3-5) (sôt Mezôtúr és Túrkeve várospárja
esetében 2) település alkot csupán. E falvak és
kisvárosok igen kiterjedt külterülettel ren-
delkeznek, ezért hárman-négyen tesznek ki akkora
területet és nyújtanak lakhelyet annyi embernek,

mint egy 30-40 települést is magába foglaló dunán-
túli társuk. Itt a települések alapvetôen nagyobb
méretûek és jellemzôen „önfoglalkoztatók”, kisebb
mértékû az ingázás. Mindenesetre a munkapiaci
központok egyenletes eloszlása az igazi nagy
központok hiányát is jelzi. Igaz, regionális pólu-
saink (Debrecen, Szeged) körül egészen kiterjedt
körzetek rajzolódnak ki, de ez a ritkább eset az
Alföldön. Egyedül a nagytáj északkeleti szeg -
letében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a
tanyás és kisebb falvakkal jellemezhetô település-
szerkezetû vidéken találunk nagyobb településcso-
portok alkotta munkaerô-vonzáskörzeteket (Vá -
sáros namény, Fehérgyarmat, Csenger). Min den -
képp meg kell említeni azokat a munkaerô-piaci
körzeteket, amelyek egy-egy kisebb központ köré
szervezôdnek. Ezek a központok néhány alföldi és
dunántúli körzetben jellemzôek, ahol egy-egy
központ kis mérete ellenére meghatározó szerepet
tölt be a helyi foglakoztatásban, néhány környezô
települést egy helyi munkerôpiacba integrálva
(Harkány, Hévíz, Villány, Fertôd).

A hazai munkahely-kínálati különbségek, a
munkaerô-piaci központok erejének és ha -
tókörének különbözôsége miatt a vizsgálat során
alkalmazott lehatárolásban többször is térképi kor-

1. térkép: Munkaerô-piaci vonzáskörzetek (LLS-ek) rendszere Magyarországon 
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rekciót kellett végezni, melyek felhívták a figyel-
met az ország valóban központ-hiányos térségeire.
Ezeken a helyeken a munkalehetôség hiánya miatt
a foglalkoztatottaknak távolabbra, egy-egy na -
gyobb városba kell ingázniuk, így a vonzás kör zet
elnyúlt vagy konkáv alakú.

Az elemzés elsô eredmény-térképén megjelenô
munkaerô-piaci vonzáskörzetek, kistérségek
között elôfordultak olyanok, amelyek egy na -
gyobb térség részeként, az által körbefogva he -
lyez  kedtek el, s ahol a közrefogott térség köz -
pontja a közrefogó térség központjához vonzódik
(pl. Vas vár és környéke a szombathelyi, Sirok és az
azt körbevevô települések az egri, Soltvadkert és
kör nyéke a kiskôrösi körzetben). Ezekben az
esetekben a már említett területi integritás elvét
alkalmaztuk, azaz a kisebb mikrorégiót, „enklá -
vét”, az azt körülfogó térséghez soroltuk. Azokban
az esetekben tekintettünk el az ilyen munkaerô-
piaci kör zeten belüli kisebb körzetek nagyobb
körzetbe való integrálásától, ahol a közbeékelôdô
központ és kisebb környéke markáns munkaerô-
piaci térséget alkot. Jó példák erre nemzetközi hírû
gyógyfürdôink (Harkány, Hajdúszoboszló, Hévíz)
és a környezô települések. Utóbbiak lakosságának
egyér telmûen a gyógy-idegenforgalmi desztináció-
település az elsôdleges munkahely-forrás, a helyi
igényeknek bôségesen megfelelô széles kínálattal
(különféle képzettségi szintet igénylô szálloda- és
vendéglátóipari munkahelyek, gyógyászati állások,
a fürdôhellyel kapcsolatos munkalehetôségek,
egyéb szolgáltatások stb.).

Némiképp hasonló problémával találkoztunk
azoknak a kistérségeknek az esetében, amelyek
meglehetôsen nagy kiterjedésûek, ám területük
nem összefüggô (pl. Miskolc, Eger), azaz a köz -
ponttól távolabb, más körzetbe tartozó tele pü -
lésekkel elválasztva is megjelenik egy nagyobb,
összefüggô, a központhoz vonzódó településcso-
port. Ilyenkor a helyzettôl függô választ igye -
keztünk adni a lehatárolási kérdésekre.
❖ Tiszanána, Kömlô és Kisköre esetében (e te le -

pülések legfontosabb ingázási célpontja Eger,
szignifikáns különbséggel megelôzve mind-
három községben a második legerôsebb
ingázási céltelepülést) például olyan markánsan
összefüggô és megbonthatatlan kistérségek
kerültek az egri LLS és az említett településhár-
mas közé, hogy az összekapcsolás erôltetett

eredményt szült volna. Így vizsgálatra kerültek
a három falu második és harmadik legfontosabb
ingázási célpontjai, s ezek alapján két települést a
hevesi, egyet pedig a tiszaújvárosi munkaerô-
piaci agglomerációba soroltunk át.

❖ Miskolcnál más megoldást alkalmaztunk. Itt a
központtól (Miskolc városától és az általa leg-
erôsebben vonzott települések csoportjától)
távolabb lévô, szintén miskolci vonzású
településkör közé az encsi LLS ékelôdött be,
amelynek északi településeit (az összesen
harminc encsi térségi településbôl hetet) soroltuk
át Miskolc LLS-ébe, így elôsegítve az északi
irányba, Kazincbarcika felett gombaszerûen
kiterjedô miskolci munkaerô-piaci vonzáskörzet
térképi megjelenítését. Az átsorolt települések
zöménél ugyan Miskolc csak a harmadik leg-
fontosabb ingázási célpont volt 2001-ben, a
területi koherencia érvényesítése érdekében
szükséges ennyi absztrakció. 

❖ Miskolchoz hasonlóan Pécs munkaerô-piaci „ha -
tásmezeje” is gombaszerûen kiterjed dél felé, az
Ormánság irányába, a sellyei, siklósi térségek
rovására.

❖ Debrecen körzete Tiszaújváros irányába nyúlik el
és a Tiszafüred-Nyíregyháza tengely mentén
szé  lesedik ki, integrálva Balmazújváros és
Hajdúböszörmény városát.

Összegezve a leírtakat, megállapítható: a konkáv
alakzatú (relatíve szabályos központ magterületbôl
egy keskeny folyosó mentén gomba- vagy esernyô
alakban szerteágazó formájú) munkaerô-piaci
vonzáskörzetek jelenleg Magyarországon a lesza-
kadó, gyakran társadalmi/etnikai szegregációval
sújtott belsô és külsô perifériák (Közép-Tisza-
mente, Ormánság, Aggteleki és Szalonnai-karszt
stb.) alapvetô jellegzetessége. Ezekben a térségek-
ben a munkaerô-piaci központtól távolabbi, az
egyértelmû, geometriailag többé-kevésbé szabá-
lyos vonzáskörzeten lévô települések lakói a saját
közvetlen környezetükben nem találnak megfelelô
mennyiségû és minôségû munkát, így kénytelenek
a jóval hosszabb utazást, ingázást is vállalni.

A munkaerô-piaci központok elérhetôsége kulcs-
fontosságú egy térség társadalmi-gazdasági fejlô -
dé sében. Az említett konkáv alakú vonzás kör ze -
tekben nincs számottevô központ a perifériákon,
ezek a területek egyetlen távoli központtól 
függnek. A helyi munkaerôpiacok többsége alap ve -

A  F E J L Ô D É S  M O T O R J A I
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tôen egy központ és a vonzáskörzete közötti vi -
szonyrendszeren alapul. A policentrikusság, a több -
köz pontúság nem csak országosan jelenik meg a
kis- és középvárosok szintjén, hanem számos helyi
mun kaerô-piaci rendszer belsô térszerkezetében is
megtalálhatók a több központra építô térszerkezet
jelei. 

Az alközpontok megléte jellemzô egyrészrôl a
legkisebb munkaerô-piaci rendszerekre, ahol az
igen kisméretû központ kevésbé dominálja a kör -
nye zô településeket. A legkisebb, valóban policent -
rikusnak nevezhetô rendszer Záhony térsége, ahol
Eperjeske és Tuzsér egyaránt eléri az ezer munka-
helyre vonatkozó kritériumot és Záhony munka-
helyeinek a 10%-át is. Az alföldi, hagyományosan
mezôvárosokkal és óriásfalvakkal tarkított
településrendszer következtében erre a térségre
jellemzôek az „önfoglalkoztató” települések, ame-
lyek munkaerô-szükségleteiket kevésbé a kör -
nyezô településekrôl elégítik ki, így vonzás kör -
zetük kevesebb településbôl áll és azok közül több
tekinthetô alközpontnak. Általában egy-két alköz -
pont jellemzô az Alföldön.

Policentrikus a térszerkezet a Közép-Dunántúl
munkaerô-piaci rendszereiben, különösen a jobban
urbanizált térségekben, mindenekelôtt a budapesti
munkaerô-piaci rendszer nyugati peremén húzódó
városok vonzáskörzeteiben. Az alközpontok létre-
jötte, a komplexebb térszerkezet az ország legna -
gyobb munkaerô-piaci rendszerében, a budapesti
metropolisz-térségben jellemzô. Ennek kiterjedt-
sége helyi viszonylatban is a fôváros dominanciáját
mutatja, különösen keleti irányban elnyúlva,
ugyanakkor számos település nyújt legalább 5000
munkahelyet, miáltal alközponttá válik. A legjelen-
tôsebb alközpontok a fôváros délnyugati gyûrû jé -
ben vannak, mindenekelôtt Érd és Budaörs fog lal -
koztatásával, de hagyományos (al)központi sze -
repe van Gödöllô és Cegléd városának is, a metro -
po lisz-térség keleti peremén.

A  MUNKA ERÔ -PIA CI  REND S ZEREK
ÉS  A  KÜLÖ NB Ö ZÔ  

KS H-LEHATÁ RO LÁ S O K

Összevetve a vizsgálat során lehatárolt munkaerô-
piaci vonzáskörzetek és a jelenleg érvényben lévô,
illetve a 2004-es és 1998-as évjáratú KSH-kistérségi

rendszereket, a kistérségek kiterjedését és alakját
vizsgálva több esetben jelentôs eltéréseket tapasz-
talhatunk. Ezek mögött sajátos okok állnak. 

A legszembetûnôbb különbség a statisztikai és a
kizárólag munkaerô-piaci felosztást vizsgálva,
bizonyos munkaerô-piaci vonzáskörzetek te rü -
letének jelentôs kiterjedése. Elsôsorban a fôváros
vonzáskörzete jelenik meg kirívó példaként; a
KSH-kistérségek közül többet (Szobot leszámítva a
Pest megyeiek nagy részét, illetve Fejér megyébôl
Bicske körzetét, Nógrádból a rétsági KSH-egység
alsó felét) is magába olvaszt a fôvárosi mun kaerô -
piac. Szintén kiterjedt munkaerô-piaci vonzás kör -
zetet mondhat magáénak a pólus városok közül
Gyôr és Debrecen; Székesfehérvár körzete is
messze túlnyúlik északon és délen egyaránt a KSH-
kistérség adta kereteken. Ki kell emelnünk a pólu-
sok közül Pécs és Miskolc esetét, ahol a jellegzetes
alakú, a KSH kistérségnél jóval nagyobb méretû,
egy irányban észrevehetôen megnyúló, majd
esernyô vagy gombafelhô-alakban szétterjedô for-
májú vonzáskörzetek a már korábban említett 
jel en ség indikátorai: a helyi munkaerôpiac jelen-
tôsebb központ hiányával küszködô határ menti
periférikus térséget is magába foglal. Hasonló
helyzet tárul elénk a KSH-lehatárolást jóval megha-
ladó méretû egri térség esetében is, igaz itt az
esernyô-alakzat kevésbé jellemzô.

Kevésbé harsányan, mégis szembetûnôen na -
gyobb néhány LLS-központ domináns zónája, mint
a megfelelô KSH-kistérség kiterjedése. A két
felosztást vázoló térképre pillantva feltûnhet, hogy
a tiszaújvárosi vonzáskörzet a KSH megszabta tér -
ség határokon túlnyúlva, a polgári és a balmaz -
újvárosi KSH-térségekbôl is több települést vonz
munkaerô-piaci értelemben. Hasonlóképpen a kis-
béri és tatabányai KSH-kistérségek települései
közül is többnek Mór az elsôdleges ingázási cél -
pont ja, azaz a KSH-lehatárolás keretein messze
túlnyú ló móri vonzáskörzet a város munkaerôpiaci
fon tos ságának bizonyítéka. A rétsági KSH-kis -
térségbôl jelentôs részt dél felôl lekanyarító váci, a
tamási KSH- kistérség településeinek nyugati felét
elszívó szekszárdi vagy akár a bácsalmási és
kiskôrösi statisztikai kistérségek rovására ter-
jeszkedô jánoshalmi munkaerô-piaci vonzáskörzet
is ide sorolható példa.

A KSH-kistérségeket jóval meghaladó méretû
helyi munkaerô-piaci vonzáskörzetek egyér tel -
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mûen jelzik számunka a felsorolt térségközpontok
munkahely-kínálati dominanciáját. Rávilágítanak
arra, hogy a túlnyomórészt piaci alapon szerve zô -
dô és piaci mechanizmusok által koordinált
munkaerôpiac vonzáskörzeti jellegzetességeit,
térszervezô, áramlási viszonyokat meghatározó
erejét tekintve jóval dominánsabb az állami, admi -
nisztratív funkciók dekoncentrált elhelyezkedése
által kialakított mesterséges ellátási viszonyoknál.

Több esetben elôfordul, hogy a KSH-kistérség
jóval nagyobb kiterjedésû, mint az adott központ -
hoz tartozó, az LLS-lehatárolás által definiált
területegység. Zömmel társadalmi/gazdasági
szempontból elmaradott térségeink helyi kisvárosi
központjai tartoznak e körbe. A csoport tovább
diffe renciálható a külsô perifériák határ menti
fekvésû (letenyei, csurgói, sellyei, edelényi, encsi,
kisvárdai, berettyóújfalui vonzáskörzetek), a belsô
perifériák megyehatárok mentén elhelyezkedô
(tamási, sásdi), illetve az egykori szocialista
iparosítás erôltetetten felfejlesztett iparközpont-
jainak (Komló, Ózd) térségeire. A tapasztalatok
ezúttal is jelzik számunkra a munkahely-kínálat
hiányosságait ezekben a központokban, illetve
vonzáskörzetükben, amelyeknek az ingázáson ala-

puló vonzáskörzete, „hinterlandja” jóval sze -
rényebb mértékû a valóságban, mint amit a KSH-
felosztásbeli szerepe mutat.

Rokonítható e példákkal az a helyzet, amikor a
KSH-térséglehatárolás egységei az LLS-rendszer-
ben kettéválnak. Erre az esetre szolgáltat példát a
statisztikai kistérségek közül az ózdi (az LLS-
lehatárolás szerint Ózd és Putnok is LLS-központ);
a mosonmagyaróvári (területén LLS-központ Mo -
son magyaróvár és Jánossomorja); a celldömölki
(Celldömölk, Jánosháza); a kapuvári (Kapuvár,
Fertôd); illetve a kalocsai (itt Kalocsa és Solt a két
LLS-centrum).

Fordított a helyzet, amikor a KSH-kistérség ket-
téválása/csökkenése helyett egy LLS-központ
olyan városra (és annak vonzáskörzetére) is kiter-
jeszti LLS-határát, amely a KSH rendszerében önál-
ló térségi entitás. A jelenség kapcsán a Bá tony -
terenyét és környékét „bekebelezô” Salgótarján, a
dorogi KSH-kistérség területére is kiterjedô eszter-
gomi munkaerô-piaci térség, az Ôriszentpéter kör -
zetét bennfoglaló szentgotthárdi LLS vagy a
vasvári KSH-kistérség egészét magába olvasztó
szombathelyi LLS sorolható fel a jellegzetes példák
közül.

A  F E J L Ô D É S  M O T O R J A I

2. térkép: A KSH-kistérségek 2004-es változatainak és a helyi munkaerô-piaci rendszereknek a viszonya Magyarországon 
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Noha az LLS lehatárolás végsô térségszáma (139)
jóval alatta marad a 2004-es (168) és a jelenlegi (174)
statisztikai kistérségek számának, mégis találunk
több olyan munkaerôpiaci központot az LLS-rend-
szerben, amelyek új elemként jelennek meg a KSH-
központokhoz képest. Így alkot saját munkaerô-
piaci vonzáskörzetet az Alföld több munkahely-
kínálati szempontból szinte önellátó, nagyfaluból
az elmúlt évtizedekben várossá lett települése,
amelyek relatíve nagy lakosságszámuk folytán
nem ritkán mindössze 4-7 (szélsôséges esetben két)
településbôl álló vonzáskörzet központjaként jelen-
nek meg (Túrkeve, Gyomaendrôd, Mezôtúr, Solt,
Komádi, Vésztô stb.). Hasonlóképp nem ren-
delkeznek saját térséggel a KSH-bontásban azon
LLS-központ kisvárosok, amelyek valamely attrak-
ciójuk révén jelentôs idegenforgalmat lebonyolítva
szûkebb környékük kisebb településeirôl a bejáró
dolgozóknak is munkalehetôségeket biztosítanak
(jobbára a turisztikai szektorban és a kapcsolódó
ágazatokban). Az LLS-központok közül Villány
(borászat, borturizmus), Harkány, Hévíz (egész -
ség turizmus) sorolható ide. (A 2007-ben módosított
statisztikai kistérség-felosztásban már Hévíz
városának is saját körzete van.)

Meglehetôsen vegyes azon térségközpontok
köre, amelyek mind a KSH, mind az általunk el vég -
zett térséglehatárolás tekintetében közel mege-
gyezô vagy legalábbis nagyon hasonló alakú, kiter-
jedésû térség településeire fejtik ki vonzó hatásu -
kat. A teljesség igénye nélkül ide tartozik a Balaton-
parti LLS-ek/KSH térségek közül a balatonfüredi,
tapolcai, siófoki egység, továbbá Paks, Sátor alja új -
hely, Jászberény, Kaposvár, Barcs, Szécsény, Szi get -
vár, Szentes, Csongrád, Vásárosnamény, Szob,
Mezôkovácsháza vagy Sárvár térsége. 

Érdekes a KSH-kistérségek határainak változásá-
val összevetni a vizsgálatunk eredményeképpen
létrejött LLS-rendszer határvonalait. A kilencvenes
évek közepétôl létezô hazai statisztikai kistérségi
rendszer határait többször módosították, legutóbb
2004-ben, illetve az idén, 2007-ben. Amennyiben
megvizsgáljuk az utolsó három lehatárolást (az
1998-as, 2004-es és 2007-es változatokat), tapasz -
tala taink az LLS-lehatárolással összevetve vegyes -
nek mondhatók. A változtatások jelentôsebb része
a be mu tatott LLS-rendszer határvonalait nem érin-
tô, attól független kistérségi határváltozás. Több
esetben olyan KSH-kistérség vált ketté, amely

önmagában ugyan munkaerô-piaci vonzáskörzet,
ám a létrejött új részegységei nem jelennek meg
önálló központokként vizsgálatunk leha tá ro lá -
sában (encsi, szerencsi, pétervásári, tiszaújvárosi,
pécsi térségek felosztásai 2004-ben, vagy a 2007-es
változtatások többsége). E statisztikai határváltoz-
tatások jó része a periférikus, társadalmi-gazdasági
szempontból elmaradott vidékek térségeit érin-
tette, ahol a már korábban vázolt okok miatt a
nagyobb kiterjedésû munkaerô-piaci vonzáskör ze -
tek jellemzôek egy-egy központ körül, illetve
gyakori az adekvát központ hiányától szenvedô
térségek esete is. Nem meglepô, hogy ezekben a
terekben a KSH-kistérségek további elaprózása ke -
véssé esik egybe a munkaerô-piaci folyamatok által
kirajzolt mintázattal.

A 2004. elôtt érvényes szabályozás több esetben
közelebb állt eredményeinkhez a mai KSH-fel osz -
tásnál. Így például a székesfehérvári (a móri, abai,
gárdonyi és bicskei kistérségek rovására) és a sze -
ge  di (a mórahalmi rovására) kistérség jóval 
na gyobb kiterjedésû volt a jelenlegi verziónál,
mintegy rokonságot mutatva nagyobb kiterjedésû,
kutatásunkban meghatározott vonzáskörzetekkel. 

A 2004-es változásokat követôen több nagyobb
méretû kistérség szétvált alkotóelemire, bizonyos
esetekben közelebb kerülve a töredezettebb LLS-
felosztáshoz. A dunaújvárosi kistérségbôl például
létrejött az adonyi és a bicskei egység a KSH rend-
szerében, mely felosztás közelebb áll a kisebb kiter-
jedésû dunaújvárosi körzethez. Hasonló a helyzet a
békéscsabai kistérségbôl alakult békési, békés -
csabai, gyulai; illetve a karcagi kistérségbôl létrejött
karcagi és mezôtúri egységekre (felosztásunkban
mindegyik említett új entitásnak saját munkaerô-
piaci vonzáskörzete van).

A 2007. évi változások hat új kistérséggel egé szí -
tik ki a hazai statisztikai kistérségi rendszert (pacsai,
kadarkúti, érdi, zalakarosi, záhonyi és hévízi új
kistérség), amelyek közül az utóbbi kettônek van
önálló LLS-e rendszerünkben, a többi négy beta go -
zódik egy-egy nagyobb munkaerô-piaci köz pont
vonzáskörzetébe, tehát ebben az értelemben nem
indokolt külön szerepeltetésük ingázási,
munkaerô-piaci alapon. 

Némileg egzaktabbá teszi a korábbiakban bemu-
tatott LLS-felosztás és a KSH 1998-as, illetve 2004-es
térségi bontásának (a legújabb, 2007-es verzióra
pontosan a felosztás frissessége miatt hiányoznak
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az adataink) összevetését a 2. táblázat, amely négy
alapvetô mutatóval hasonlítja össze a rendszerek
átlag-, minimum- és maximumértékeit. Látható,
hogy a két KSH-felosztás között kevés a lényegi kü -
lönbség, inkább a táblázatban feltüntetett át la gok
térnek el kisebb mértékben. A maximum-érté kek, a
népsûrûséget leszámítva, megegyeznek, ugyan így
a minimumok is csupán a területi kiterje désnél
mutatnak eltérést. Az LLS-rendszerrel összehason-
lítva a statisztikai kistérségi felosztások eredmé -
nyeit, elsôre szembetûnô lehet, hogy az LLS-fel osz -
tás átlagos értéke a négy vizsgált mutató mind egyi -
kénél meghaladja a KSH-rendszerek átlag értékeit.

A területegységek népességszámát tekintve
kisebb minimum- és nagyobb maximum-értékeket
mérhetünk a KSH-rendszerek egységeihez képest:
a maximum közel duplája, a minimum kevesebb,
mint fele a KSH-rendszer hasonló értékeinek. 
A népsûrûség esetében a maximum jóval elmarad a
két KSH-verziótól, amely eredmény leginkább az
LLS-ek nagyobb átlagos területére vezethetô 
vissza. Az átlagos településszám tekintetében nagy
eltéréseket nem tapasztalunk, az átlagértékek is
hasonlóak, a KSH-rendszerek minimumaihoz
(mindkét esetben az egyetlen településbôl álló

budapesti kistérség) itt a kéttelepüléses Mezôtúr-
Túr keve várospáros tartozik. A maximum-ér tékek -
nél viszont már jóval nagyobb az eltérés. A KSH-
fel osztásoknál 79 település volt a legnagyobb szá -
mú egység, a mérethatárokat és közigazgatási
korlá tokat figyelmen kívül hagyó LLS-rendszer 
viszont 220 településbôl álló térséget is felvonultat
(Budapesti LLS). A területi kiterjedést elemezve az
LLS-rendszer egységeinek 50 km2-rel nagyobb az
átlagos területe, mindehhez nagyobb szélsôségek is
társulnak. A minimum-érték 60 illetve 50 km2-rel
marad el a KSH-beosztásoktól, a maximum-érték
pedig az LLS-rendszerben 5500 km2-rel haladja
meg a KSH felosztásokét.

Általánosságban tehát a fô eltérés okai az LLS-ek -
nél megfigyelhetô nagyobb szélsôségekben gyöke -
reznek. Az átlagértékek körüli jóval nagyobb szó -
rás is mutatja, hogy a kizárólag piaci folyamatokat
figyelembe vevô térségfelosztás, amelyben sem-
miféle közigazgatási határokhoz igazodó, vagy
központi ellátási funkciókat figyelembe vevô kor-
rekció nem található, a többé-kevésbé egyveretû
méretbeli (terület, népesség, településszám)
megoszlásra törekvô KSH-felosztásokhoz képest
merôben más képet mutat. 

A  F E J L Ô D É S  M O T O R J A I

2. táblázat: A munkaerô-piaci, illetve a KSH-féle kistérségi rendszerek legfôbb jellemzôinek összevetése

Népesség 
(fô, 2006.)

átlag

minimális érték

maximális érték

67 746,98

7162

1 684 523

60 488,38

7162

1 684 523

3257

2 913 249

Népsûrûség 
(fô/km2, 2006.)

átlag

minimális érték

maximális érték

109,24

23,46

1070,83

118,02

23,46

4278,71

187,41

33,60

364,19

Terület 
(km2, 2006.)

átlag

minimális érték

maximális érték

620,19

103,08

1573,10

553,74

90,69

1573,10

669,27

42,26

7999,28

Településszám 
(2006.)

átlag

minimális érték

maximális érték

20,97

1

79

18,72

1

79

22,63

2

220

2004. elôtti 
kistérségi rendszer

2004-2007. 
kistérségi rendszer LLS-rendszer

73 108,25
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ÖSSZEFOGLALÁS

A munkaerô-piaci rendszerek felvázolt megha tá -
rozása hasznosan alkalmazható, ugyanakkor
bizonyos korlátait mindenképpen be kell látni,
mielôtt túl messzire menô következtetéseket von-
nánk le. A lehatárolásban a területi közigazgatási
határok ugyan nem játszottak szerepet, az
államhatár mégis korlátozó tényezô volt, mivel a
statisztikai adatgyûjtés nem terjedt ki a határon
átnyúló települések megnevezésére. Ez a 2001-ben
végzett népszámlálás esetén még nem is volt
annyira fontos kérdés, de az azóta eltelt idô nagy
változásokat hozott. Egyrészrôl az európai integrá-
ciós folyamatok a piaci korlátok lebontásával a
határ menti területeken a funkcionális kapcsolatok
átalakulását hozzák a településhálózatban, így a
jövôben az államhatár torzító hatását egyre inkább
ki kell küszöbölni. Másrészrôl a gazdaság nö ve -
kedése, az autópálya-építés gyors ütemével együtt
az elérhetôségi viszonyok gyökeres megváltozása
a településközi kapcsolatok jelentôs átalakulását
hozhatja. A vonzáskörzetek állandó mozgásban,
változásban vannak, a piaci viszonyok határozzák
meg ôket, s a piacok integrációjával egyre inkább
országhatárokon átnyúló rendszerekké válnak. 
A kis térségi határok változása nem feltétlenül
követi a reálfolyamatokat, jelentôs korlát a megyei
közigazgatási határ és a változtatás mechanizmusa
is. A tervezésben ugyanakkor meg kell jelennie a
reálfolyamatokra adott válasznak, tehát fontos a
szer ves, funkcionális kapcsolatok fokozott figye -
lembevétele, amelyre egy becslési lehetôséget vá -
zolt fel a RePUS kutatásban meghatározott alap -
egység, a helyi munkaerô-piaci rendszer. A globali -
záció elôrehaladtával, az államhatárok jelentô -

ségének leértékelôdésével és a piaci folyamatok
domi nanciájának tapasztalt erôsödésével mind in -
kább a helyi szint tudja megválaszolni, hol is van az
említett határ, és hogyan változik. E folyamatok
miatt érdemes a figyelmet a fentrôl lehatárolt
egységekben gondolkodás helyett a természetes
folyamatokra, a helyi kezdeményezések szere -
pének erôsítésére fordítani.

Radvánszki Ádám
tervezô-elemzô, 

Váti Kht. TII Területpolitikai, Urbanisztikai és
Értékelési Iroda

Sütô Attila 
tervezô-elemzô, 

Váti Kht. TII Területpolitikai, Urbanisztikai és
Értékelési Iroda
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Hazánk részvétele a RePUS projektben jelentôs le -
hetôségeket rejt magában. A térség országai több -
ségének bevonásával megvalósuló kutatási ter-
vezési projekt keretében a módszertani tapaszta-
latcsere mellett lehetôség nyílt közös módszertan
kialakítására, továbbá az egyes országok telepü lés -
politikai és tervezési fejlesztési koncepcióinak
megismerésére, egyes esettanulmányokon keresz -
tül mélyebb kutatásokat végezve. A kutatási ered -
mé nyek lehetôséget nyújthatnak a transznacionális
dimenzió nemzeti várospolitikákban való megjele -
nésére, illetve az unió képviselte kis- és középvárosi
szerepkör beépülésére a nemzeti, így a hazai tele -
pü lés- és területi politikákba.

HATÁ S O K ÉS  KÖ LCS Ö NHATÁ S O K

A RePUS projektben résztvevô országok város -
rend szerei több tekintetben is kapcsolatban állnak
egymással. Elhelyezkedésükbôl adódóan a nemzeti
városrendszerek hatással vannak egymásra, a hatá -
rokon átnyúlnak, összekapcsolódnak és kölcsönha -
tásban élnek egymással. Szinte az összes partner -
országnak van olyan már mûködô vagy potenciális
szoros együttmûködésû térsége, amely a közös
tör ténelmi múltból vagy a kultúrából meríti erejét,
ezáltal azt az európai integrációs folyamatokkal
egyre elmélyültebbé és szervesebbé teszi. Ha ezek
a kapcsolatok azután gazdasági együttmûködésben
és kooperációban folytatódnak, új léptékû fejlôdési
központok nôhetnek ki a tradicionális nagy európai
világhálózatok árnyékából (pl.: Pentagon térség).

Vitathatatlan tehát ezeknek a település-hálózatok-
nak a transzregionális jelentôsége és képességük
arra, hogy a térségi és nemzeti fejlôdési irányokat
új pályára állítsák.

A múltat a partnerországok többsége azonosan
élte meg. A szocialista tervutasításos gazdasági
rend szer öröksége, a posztszocialista átalakulás,
illetve az erôforrások szabad áramlását biztosító
európai térszerkezethez való csatlakozásuk, az
ebbôl adódó jellemzôk, problémák és lehetôségek
hasonlóak és az európai térben sajátosak. A tapasz-
talatcsere, illetve a közös gondolkodás és annak
eredményeképpen a sajátosságok nemzeti és euró-
pai politikákba való bekapcsolása lehetôséget
teremt mind a térség országaiban a település há ló -
zat-fejlesztés irányainak meghatározására, mind
azok környezetükkel rendszerben való kezelésére
és az ebbôl adódó, a térség egésze számára jelentôs
szinergiák megjelenítésére.

O RS ZÁ G ELEMZÉS

A kutatások során a nemzetközi csapat áttekintette
azokat a település- és a közgazdaságtudomány kü -
lönbözô korszakaiban megfogant elméleti mo -
delleket, amelyek a település-hálózat fejlôdését
írják le, s amelyek a fejlesztés alapját jelentették,
jelentik. A helyzetelemzés megalapozásaként átte -
kin tették a résztvevô posztszocialista országok te -
le püléspolitikai történetét, a sok közös vonást tar-
talmazó terv utasításos rendszert, illetve a rendszer -
változást követô idôszaknak a településrendszerre
ható kormányzati beavatkozásait.

RePUS
A regionális policentrikus városrendszer stratégiája 
a kelet-közép-európai gazdasági integrációs zónában

A  F E J L Ô D É S  M O T O R J A I  

A RePUS (Regional Polycentric Urban System = Regionális Többközpontú Városhálózati Rendszer), az INTERREG
IIIB CADSES program által társfinanszírozott kutatás, melynek célja a közép- és kelet-európai városrendszerek, azok
funkcionális kapcsolatának kutatása, valamint a kis- és középvárosok hálózati együttmûködési lehetôségeinek és
regionális szerepüknek a feltárása volt. A lengyel, cseh, szlovén, magyar és osztrák kutatókból álló kutatócsoportot az
Emiglia-Romagna Régiót képviselô olasz partner vezette.



FALU VÁROS RÉGIÓ 2007 /356

1. térkép. RePUS területi vízió: fejlôdési tengelyek
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2. térkép. RePUS területi vízió: együttmûködés és a fejlesztési térségek

A  F E J L Ô D É S  M O T O R J A I
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A projekt az elméleti-módszertani és közvetlen
tör téneti áttekintést követôen az országok em -
pirikus elemzésével folytatódott. Az ország elem zés
során a legnagyobb módszertani újítás a vizsgá-
landó területegységek meghatározása volt. Vizs gá -
lati egységként az ország teljes területét lefedô
helyi munkaerô-piaci rendszereket (Local Labour
System, LLS) határozták meg. Az LLS-ek meg ha -
tározásához elôször a munkaerô-központo kat
jelölték ki, annak alapján, hogy mely te lepü lések
rendelkeznek legalább 1000 munkahellyel, illetve,
hogy legalább egy település számára a legfôbb
ingázási célpontként funkcionálnak-e. A mun ka -
helyi ingázási adatokból egységes mód szer tan
alapján határolták le az így meghatározott közpon-
tok munkapiaci rendszereit.

Az elemzés egységeként meghatározott mun ka -
erô-piaci körzetek további értékelések alapját adták,
így a központokkal szorosabb kapcsolatban álló
területek meghatározása is információt nyújtott a
mun kapiaci rendszerek centralitásával, illetve a te -
lepülésközi kapcsolatok pontosításával. Az elemzés
mun kapiaci alapú megközelítése rávilágított a bu da -
pesti metropolisz térségben megindult policentrikus
fejlôdésre, valamint a közigazgatási határok és
funkci onális kapcsolatok, határok közötti eltérésekre.

Az empirikus országelemzés további megvizsgá-
landó kérdéseket vetett fel, melyek egy részének
megválaszolására a kutatás utolsó harmadában az
esettanulmányok tettek kísérletet. Országonként
két esettanulmány (egy városias és egy rurális tér -
ségbôl) segítette a kis- és középvárosok hely ze -
tének, problémáinak jobb megértését és a térség
számára közös gondolkodás elmélyítését. Magyar -
ország esetében Kecskemét és Pécs városának rész -
letes vizsgálata járult hozzá ehhez a munkához.

POLICENTRIKUS FEJLÔ DÉS

Összefoglalásként megállapítható, hogy a RePUS
projekt a közép-európai policentrikus fejlôdés vízi -
óját vázolta fel, különös tekintettel a kis- és kö zép -
városok szerepére. A projekt fô vizsgálati célte rü -
letei a következô voltak:
I. a regionális városi rendszerek lehetôségeinek

meg  határozása alapos területi elemzés segítsé -
gével, amely kiterjed a jelenlegi, gyors válto -
zások kal teli idôszakot jellemzô funkcionális sze -

re pek elem zésére, valamint a városi hierarchia
megha táro zására;

II. dinamikus városi térségek meghatározása, ahol
a kö zépvárosok potenciális regionális központi
sze repet játszhatnak, illetve funkcionálisan in -
teg rált térséget alkothatnak; 

III. dinamikus kisvárosok beazonosítása, amelyek
fontos szerepet játszhatnak az urbanizált tér sé -
gekben, vagy a vidéki térségek szolgáltatás-ellá -
tá sában; 

IV. a legfontosabb szakpolitikai lehetôségek elem -
zése, valamint a kohéziós és versenyképesség je -
len legi, európai szintû vitájának, legkritikusabb
kérdésköreinek meghatározása, mégpedig az új
tagországok szempontjából.

A projekt fontosabb megállapításait a követke zô -
képpen lehet összegezni: (1) Növekvô polarizációs
folyamat minden RePUS országban: a fôvárosi
térségek mindenütt növelik gazdasági súlyukat  
(2) A nagy- és középvárosok, a második szintû vá -
rosi tér ségek jelentôs potenciált jelentenek, és né -
hányuk számottevô növekedést mutat: bizonyos
di v erzifikált funkciókat biztosíthatnak, s így regio -
nális központtá válhatnak a fôváros térségével
szem beni egyensúly megteremtése érdekében. 
(3) A kisvárosok szerepe fontos a térségük szolgál-
tatással való ellátásában, a gazdasági és társadalmi
kohézió megteremtésében A településrendszerben
betöltött szerepük nagyban függ az elhelyez ke dé -
süktôl: nagyváros környezetében és a vidéki tér sé -
gekben szerepük és pozíciójuk lényegesen kü lön -
bözik.

A kelet-közép európai térség fejlôdésének 
hosszabb távlataira vonatkozó javaslatban a RePUS
projekt meghatározta az úgynevezett Potenciális
Gazdasági Integrációs Zónát (PEIZ Potential Eco no -
mic Integrating Zone), amely két különbözô szem-
pontból ragadható meg: a fejlôdési tengelyek 
(1. térkép), valamint az együttmûködési és fej lesz -
tési térségek (2. térkép) szerint.

Dr. Ferencsik István 
RePUS kutatásvezetô,

vezetô tervezô
Váti TTI, 
Budapest
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A kutatási projektrôl további bôvebb információkkal 
dr. Ferencsik István 

szolgál 
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ˇ ˇ

ˇ
ˇ ˇ

ˇ

ˇ
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Alapvetô célom az ökoturisztikai adottságokkal
ren delkezô területek és a környezô települések
közötti együttmûködés klaszterizációs modelljének
felállítása. 

A kutatást két vonalon folytattam. Egyrészt az
öko  tu risztikai klaszter fogalmának meghatá rozá sá -
hoz egy négy körbôl álló Delphi kutatást kezdtem
meg. (A Delphi kutatási módszer egymástól fizi ka -
ilag távol lévô szakértôk ismereteire épít, vélemé -
nyei  ket gyûjti össze annak érdekében, hogy egy
adott kutatási problémáról minél szélesebb körben
meg közelítésen alapuló egységes álláspont vagy
elô  rejelzés jöjjön létre.) Másrészt egy potenciális
öko turisztikai klasztermodell kialakításának te rü le -
tén, a Balatontól délre fekvô Belsô-Somogy ökoló-

giai hálózat mentén vizsgáltam a helyi turisz tikai, 
természetvédelmi, civil, önkormányzati sze replôk
egymáshoz kapcsolódó viszonyát és a klaszterban
történô együttmûködési készségeiket. Az attitûd-
vizsgálat húsz pontból álló kérdôívén a szereplô
jelenlegi kapcsolatrendszerét és jövôbeli elvárásait
kutattam. 

A  TURIS ZTIKA I  A D O TTS Á G O K

„A sikeres turizmus egyik kulcskategóriája az
élmény. Olyan standardizált élményegyüttest kell a
szolgáltatónak nyújtania, amely egyrészt felkelti a
turista érdeklodését, arra ösztönzi, hogy felkeresse
azt a helyet, másrészt elhitesse vele, hogy ez az a
hely, ami a vágyott élményt képes számára biztosí-
tani. A másik kulcs az autentikusság hangsúlyozása.
Ez szorosan összefügg az élmény kategóriájával.
Ez az autentikusság utáni kiolthatatlan vágy szintén
az identitáskeresô folyamat részeként értel mez he -
tô, hiszen ez az, ami megkülönböztet másoktól,
valami egyedit, újat, a monoton hétköznapoktól
elütôt, valami ôsit ad. Ezért a szolgáltatónak az is a
feladata, hogy a keresett élmény mellett autentikus
környezetet tudjon felmutatni.” (Tucsek N. 2002.) 

LIBICKOZMA
A falu határában található egy szépen kialakított és
rendben tartott horgásztó. A tó mellett áll egy fa,
amelyet KÉPES FÁNAK neveztek el az erôs ener -
ge tikai sugárzása miatt. Szinte zarándokhelyként
emlegetik, akik ismerik.

SOMOGYFAJSZ
Egy egynapos somogyfajszi ökoturisztikai prog -
ram keretében végiglátogatható az 1935-ben még

Tematikus települési
együttmûködés

Ökoturisztikai klaszter kialakítása 
a Belsô-Somogy ökológiai hálózat területén

A  F E J L Ô D É S  M O T O R J A I  

A nemzetközi turisztikai piacon mind több a turista a
ten ger partokon, valamint a fôvárosokban, ugyanakkor a
tömeges turizmus helyszíneitôl távolabb lévô turisztikai
lehetôségek kihasználatlanok, csekély a látogatottságuk.
Az ökoturizmus területén a természetvédelem és a turiz-
mus szoros kapcsolatba kerül egymással. A desztinációk
fenntart hatóságának alapja a két ágazat összhangja. 
Az öko turisztikai desztinációk területén jellemzôen
pontszerûen mûködô, eltérô hatékonyságú, egymáshoz
közeli turisztikai szolgáltatók jelennek meg. Ezeknek
Magyarországon rendszerint ha son ló a turisztikai
kínálatuk, így a Dél-Dunántúl településein is versenge -
nek a turistákért. A településeken a to vábbi turisták von -
zásához összehangolt, együttmûködô magatartásra van
szükség. A turizmus területén vizsgált együtt mûködési
lehetôségek vezettek el az ökoturisztikai klaszter kiala ku -
lásának vizsgálatához.
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mû ködött Fekete malom, amely mellett egy hatal-
mas odvas kôrisfa áll. Fekete István nyomán mese-
beli erdônek is nevezik. Az erdei út egyik végén
egy horgásztó található. Az erdôben továbbhalad-
va az Árpád-kori Ôskohó Múzeum tûnik fel.

SOMOGYFAJSZI MÛEMLÉK-EGYÜTTES
A kastély épülete romos állapotban volt, amikor a
Somogy Természetvédelmi Szervezet megvásárol-
ta. Az épület a Boronka-melléki tájvédelmi körzet
központja, a fenti szervezet adminisztrációs köz -
pontja.

Kapcsolódó létesítmények és területek:
Egykori uradalmi istálló – az egykori lovardát

érdemes újjáéleszteni.
Szent Vendel kápolna – felújítása 1998-ban befe-

jezôdött. A kápolna-út tanösvényén a kastélypark
és a csatlakozó rét, legelô élôvilága tanulmányoz -
ható.

Vidrabemutató és menhely – sok száz látogatót
vonz évente, további fejlesztése szükséges.

Régi magyar háziállat-telep – a 43 állatból álló
szürkemarha gulya, 40 racka-juh génmegôrzô és

te rületkezelési funkciót lát el. Az állományt és a
telepet fejleszteni kell.

Egykori falusi iskolaépület – népi mûemlék, rekon-
strukciója, funkciójának kialakítása folyamatban
van.

Somogyfajszi rét (200 ha) – az egykor Belsô-So -
mogyra jellemzô savanyú homoki gyeptársulás
ma radványa. Kezelési terve elkészült, renaturációs
munkálatok és folyamatos területkezelési munkák
szükségesek. Kiemelkedô ökológiai jelentôsége
mellett a régi magyar háziállatok legelôje és takar-
mányforrása.

A somogyfajszi pásztorpark pásztorkunyhóiból
kitûnôen megfigyelhetô a gyurgyalagok mozgása.

Ornitológiai túrák: lappantyú  és a visszatelepült
aranysakál éjszakai megfigyelése. Nappali gé -
bicstú rákat szervez az STVSZ.

PETESMALMI HALÁSZHÁZ ÉS TAVAK
A petesmalmi halásztanya, vizes élôhelyei, a halas-
tavak és a hozzá tartozó ökotechnikai berende -
zések (madár megfigyelô kunyhók, fészkelô szi -
getek) ma is alkalmasak látogató csoportok
fogadására, amellett, hogy a területen hagyo -
mányos halászatot folytatnak.

MIKEI TAVAK
A területkezelés a hagyományos gazdálkodás fenn -
tartásával valósul meg. Az extenzív halászat le he-
tôvé teszi a jellemzô tájfajták, így a nagyatádi
ponty vonal megôrzését. 

A SOPONYAI VÍZIMALOM ÉS TÓRENDSZER
A tavakon jelenleg extenzív halgazdálkodás folyik.
A malomépület az elmúlt évszázadok során több
ízben megsemmisült, utoljára az 1950-es években.
A fennmaradt dokumentumok szerint a malom
kettôs feladatot látott el: a gabonaôrlés mellett a
kör nyezô kiterjedt erdôségekbôl származó faa nya -
got is itt fûrészelték fel.

A teleltetôk alkalmasak vidramenhely kiala -
kítására is, amely egyben etológiai és szaporodás -
bio lógiai kutatásokra is lehetôséget ad.

CIFRA-MALOM ÉS MOLNÁRHÁZ A TAVAKKAL
Jelenleg a Boronka-melléki tájvédelmi körzet déli
fogadóközpontja. A tavakon extenzív halgaz dál -
kodást folytatnak. A molnárház udvara 1990-tôl
nemzetközi ökológiai táborok színhelye. A közel-

1. ábra. Árpád-kori Ôskohó Múzeum 
Fotó: Fodor Ágnes, 2006.

2. ábra. Somogyfajszi pásztorpark
Fotó: Fodor Ágnes, 2006.
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ben lévô kutatóház kutatók, illetve szakmai
érdeklôdôk számára egész évben szálláshelyként
szolgál. A soponyai malommal együtt a tájvédelmi
körzet természetvédelmi kezelésének központja.

KISBAJOM
Példaértékû rendezett, tiszta, vonzó, stílusos
utcadíszekkel ékesített kis falu.

Az országos kéktúra útvonala Mesztegnyô és
Újvárfalva között halad.

A lovasturizmus szervezett és egyéni formában is
lehetséges. A szervezett túraútvonal hatnapos
lovaglást foglal magában: 

1. nap: Háromházi fogadó – Somogyfajsz
2. nap: Boronka
3. nap: Petesmalom
4. nap: Csokonyavisonta
5. nap: Drávatamási
6. nap: Somogyfajsz

A  TURIS ZTIKA I  KÍNÁ LAT 
ÉS  KERES LET S TATIS ZTIKA I  

V IZS G Á LATA

Az adattípusok megválasztásánál az volt a cél,
hogy a Belsô-Somogy ökológiai hálózat térségére
leg pontosabb megközelítô adatokat keressek, és
ezeket a megfelelô térségi környezetbe (üdü lô -
körzet, megye, régió) elhelyezzem, illetve elemez -
zem. A statisztikai adatok gyûjtése azért fontos,
hogy a minta értékû ökoturisztikai klaszter kia la -

kítása során a primer adatok rendelkezésre állja -
nak, hogy a klaszter elindítását követôen folyama -
tosan évente összehasonlítások készülhessenek és
meglegyenek a megfelelô monitoring tevékenység
kiinduló adatai. A kistérségi, megyei, regionális
adatszolgáltatók a KSH, illetve a Dél-Dunántúli re -
gionális marketing igazgatóság voltak, a Belsô So -
mogy Ökológiai Hálózatra vonatkozó adatokat a
Somogy természetvédelmi egyesület biztosította
számomra. A Dél-Dunántúli Régió, Somogy me -
gye, Belsô-Somogy üdülôkörzet és négy kistérség
(a barcsi, a kaposvári, a nagyatádi és a marcali) vizs-
gálatára került sor. 

A statisztikai adatok gyûjtésénél problémát oko-
zott, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Ma -
gyar Turizmus Zrt. nem tudott adatokat szolgáltat-
ni az ökoturisták számáról és a kapcsolódó szolgál-
tatások igénybevételérôl, mivel a területre átfo gó -
an nem készült még ökoturisztikai felmérés. A ter-
mészetjárók, kirándulók számáról jelenleg nincs
adat. Ez felveti azt a problémát, hogy a potenciális
ökoturisztikai klaszter elindításakor a kezdeti
környezeti állapotfelmérésrôl sem fogunk teljesen
megbízható adatokat kapni, hiszen a látogatók
száma csak becsült, s a késôbbiekben sem va ló szí -
nû, hogy ez mért adat lesz. 

További nehézség, hogy a Belsô-Somogy ökoló-
giai hálózat nem teljesen fedi le azt a négy sta-
tisztikai kistérséget, amelyeket kiválasztottam, s
tar talmazza Kaposvár város adatait is, amely
jelentôsen torzítja a turisztikai adatokat, hiszen
Kaposvár alapvetôen a kulturális turizmus célpont-
ja, tehát nem kifejezetten azok látogatják, akik a

Az összes szálláshely száma

2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

Somogy megye

Barcsi kistérség 889 897 1 125 960 932

Kaposvári kistérség    3 343 3 140 2 906 3 224 3 325

Marcali kistérség     710 729 798 815 816

Nagyatádi kistérség   822 686 707 794 944

Térség összesen 5764 5452 5536 5793 6017

Belsô-Somogy 1677 1561 1812 1744 1934

Somogy megye összesen 136 577 139 025 149 144 144 527 139 047

Dél-Dunántúli régió összesen 168 365 171 569 183 641 180 010 173 157

Forrás: KSH: Az idegenforgalom alakulása a Dél-Dunántúlon 2000–2004.

1. táblázat
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tér ség ökoturizmusában részt vesznek. Létezik egy
adatgyûjtés Belsô-Somogy üdülôkörzetre is, ez
azonban sok olyan Balaton-parti települést is tartal-
maz, amely nem tartozik a Belsô-Somogy ökológiai
hálózathoz, így ezek az adatok is torzítanak. A sta-
tisztikai adatok szerkesztésénél a KSH 2000-2004
közötti idôszakra készített adatait vettem alapul. 

A turisztikai kínálat területén megfigyelhetô, hogy
2000. és 2004. között minden vizsgált kis tér ségben
nôtt az összes szálláshelyek száma, kivétel ez alól a
Kaposvári kistérség, ahol nem jelentôs mértékben
ugyan, de csökkenés volt tapasztalható. Az összes
szálláshely tekintetében a négy kistérség összesített
eredményei alapján 2000-hez képest 2004-ben 4,3 %-
os növekedés figyelhetô meg. A Bel sô -Somogy üdü -
lô körzet férôhelyeinek száma 15%-os növekedést
mutat. Ez 2000-ben a belsô-so mogyi üdülôkörzet

esetében 1%, az összesített kistérségek tekintetében
4,2% volt, s ezek az arányok 2004-re nem változtak.

A vendégek érkezési adataiban is megfigyelhetô
az évenkénti ingadozás. 

A Barcsi kistérségben egészen 2003-ig nagya rá -
nyú volt a növekedés (majdnem 100%-os), majd
hirtelen 27%-os csökkenés következett be a belföl-
di összesített adatok tekintetében. Ugyanakkor
összességében 44%-os növekedés látható az öt év
alatt. A külföldiek vonatkozásában másfajta elté -
rések figyelhetôk meg. A belföldiek vendégéjszakái
189%-os emelkedésrôl tanúskodnak 2000-2004-ben.
Érdekes, hogy 2003-ig folyamatosan erôteljes volt a
növekedés, míg 2004-ben 39%-os a csökkenés. 
Az adat sorok alapján megállapítható, hogy a
vendégek számának növekedése és csökkenése
alacsonyabb arányú, mint a vendégéjszakákban

2000. 2001. 2002.

Belföldi Külföldi Összesen Belföldi Külföldi Összesen Belföldi Külföldi Összesen

Somogy megye

Barcsi kistérség   1 911 2 861 4 772 2 330 2 881 5 211 3 488 2 970 6 458

Kaposvári kistérség    25 132 14 167 39 299 23 725 11 977 35 702 24 091 9 649 33 740

Marcali kistérség     724 590 1 314 667 462 1 129 2 139 584 2 723

Nagyatádi kistérség   5 086 3 433 8 519 5 442 3 334 8 776 6 579 2 938 9 517

Térség összesen 32 853 21 051 53 904 32 164 18 654 50 818 36 297 16 141 52 438

Belsô-Somogy 7 012 5 519 12 531 7 716 5 568 13 284 10 143 5 487 15 630

Somogy megye
összesen 267 767 351 609 619 376 268 061 377 184 645 245 321 746 329 740 651 486

Dél-Dunántúli 
régió összesen 486 143 449 809 935 952 522 899 470 052 992 951 605 239 411 448 1 016 687

A vendégek száma

2003. 2004.

Belföldi Külföldi Összesen Belföldi Külföldi Összesen

Somogy megye

Barcsi kistérség   3 799 2 854 6 653 2 761 2 657 5 418

Kaposvári kistérség    29 016 9 178 38 194 29 131 7 048 36 179

Marcali kistérség     1 669 674 2 343 1 322 547 1 869

Nagyatádi kistérség   7 246 2 750 9 996 6 820 2 267 9 087

Térség összesen 41 730 15 456 57 186 40 034 12 519 52 553

Belsô-Somogy 11 231 5 340 16 571 9 621 4 696 14 317

Somogy megye
összesen 285 405 334 249 619 654 315 370 276 941 592 311

Dél-Dunántúli 
régió összesen 582 366 409 434 991 800 600 985 352 445 953 430

Forrás: KSH: Az idegenforgalom alakulása a Dél-Dunántúlon 2000–2004.

A vendégek száma

2. táblázat
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bekövetkezett változások. Tehát a kevesebb turista
érkezésével nem feltétlenül kevesebb az eltöltött
vendégéjszaka, mivel a vendégek több idôt töltöt-
tek el a szálláshelyeken.

A Kaposvári kistérség esetében szintén nagy
arányú változások következtek be a vendégek
érkezési adataiban. Összességében 16%-kal több
belföldi vendég látogatta meg a kistérséget 2004-
ben (2. táblázat), mint 2000-ben, míg a külföldiek
száma közel felére csökkent. Az eltöltött vendég éj -
szakák számában (3. táblázat) a Kaposvári kistérség
a térség legfôbb vesztese. Kevesebb volt mind a
bel-, mind a külföldi  vendég (20%, illetve 50%). 
A leg nagyobb arányú csökkenés, a Barcsi kis tér -
séghez hasonlóan, 2004-ben következett be. 

A Marcali kistérségben a szálláshelyeken megje-
lent vendégek száma összességében (2. táblázat)

82%-kal nôtt. Ennek okát a 2001-es szeptemberi
válság után beindított belföldi turisztikai kampány
sikerességében kereshetjük. A belföldiek ven dég éj -
szakái 2000-2004 között 170%-os emelkedésrôl
tanúskodnak (3. táblázat). Érdekes, hogy 2003-ig
folyamatos növekedés volt látható, míg 2004-ben
33%-os csökkenés. A külföldiek száma 2003-ig
fokozatosan csökkent, majd 2004-ben hirtelen
megcsappant (3. táblázat), összességében az öt év
alatt 62% a csökkenés. 

A Nagyatádi kistérségben a már megfigyelt jelen-
ségek tapasztalhatók. A belföldiek látogatásában
134%-os az összesített növekedés (2. táblázat). A kül -
földiek száma összességében 44%-kal csökkent,
amely 34%-os csökkenést mutat a kereskedelmi és
193%-os növekedést a magánszálláshelyeknél. 
A ven dégéjszakák számában a kistérség a felfelé

3. táblázat

2000. 2001. 2002.

Belföldi Külföldi Összesen Belföldi Külföldi Összesen Belföldi Külföldi Összesen

Somogy megye

Barcsi kistérség   5 541 16 456 21 997 7 499 16 364 23 863 14 684 18 518 33 202

Kaposvári kistérség    90 845 49 476 140 321 80 955 49 594 130 549 76 978 37 551 114 529

Marcali kistérség     1 895 4 217 6 112 3 100 3 319 6 419 4 651 2 977 7 628

Nagyatádi kistérség   13 184 14 351 27 535 13 943 15 935 29 878 18 440 14 042 32 482

Térség összesen 111 465 84 500 195 965 105 497 85 212 190 709 114 753 73 088 187 841

Belsô-Somogy 18 569 28 538 47 107 21 273 30 702 51 975 33 493 31 680 65 173

Somogy megye
összesen 1 035 585 2 101 923 3 137 508 1 016 725 2 229 102 3 245 827 1 203 408 1 822 091 3 025 499

Dél-Dunántúli 
régió összesen 1 572 235 2 525 951 4 098 186 1 625711 2 645 235 4 270 946 1 865 963 2 171 604 4 037 567

Vendégéjszakák száma

2003. 2004.

Belföldi Külföldi Összesen Belföldi Külföldi Összesen

Somogy megye

Barcsi kistérség   17 076 18 935 36 011 10 493 17 652 28 145

Kaposvári kistérség    81 627 30 672 112 299 73 490 25 108 98 598

Marcali kistérség     4 761 3 117 7 878 3 237 1 612 4 849

Nagyatádi kistérség   19 739 11 323 31 062 20 229 12 458 32 687

Térség összesen 19 739 64 047 187 250 107 449 56 830 164 279

Belsô-Somogy 123 203 29 402 67 624 33 251 29 719 62 970

Somogy megye
összesen 986 154 1 697 197 2 683 351 1 021 786 1 407 201 2 428 987

Dél-Dunántúli 
régió összesen 1 714 528 2 027 027 3 741 555 1 693 435 1 739 588 3 433 023

Forrás: KSH: Az idegenforgalom alakulása a Dél-Dunántúlon 2000–2004.

Vendégéjszakák száma
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ívelô szakaszában jár. A belföldiek adatai alapján
összességében 153%-os emelkedés, míg a kül föl die -
ké ben kis mértékû, 14%-os csökkenés látható 
(3. táblázat). 

A térségben összességében 122%-kal nôtt a bel -
földiek és 41%-kal csökkent a külföldi vendégek
szá ma (2. táblázat). Az egész megyében és a régi ó -
ban is hasonló arányszámok szerepelnek: 121%-os
növekedés a belföldiek és 22%-os csökkenés a
külföldiek esetében. A vendégéjszakák adatai 
ke vés bé kedvezôen alakultak. Míg összességében
4%-kal csökkentek a belföldiek által eltöltött
vendégéjszakák, addig a külföldiek esetében ez az
arány 33%. Tehát a több vendég érkezése nem
párosult több vendégéjszaka eltöltésével, vagyis a
térségben csökkent a vendégek tartózkodási ideje.
A térség tehát összességében a rendelkezésre álló
adatok alapján 2000-hez képest kevésbé vonzó
turisz tikai célpont.

Belsô-Somogyban 137%-os növekedés látható a
belföldiek számában, míg 15%-os csökkenés a kül -
földiekében. A belföldiek esetében a térség látoga-
tottsága az öt év alatt 0,5%-kal nôtt a megyében és
a régióban, míg a külföldiek száma a megyében
1,5%-kal csökkent, ugyanakkor regionális vetítés-
ben 0,5%-kal növekedett. Belsô-Somogy aránya a
megyében és a régióban 2,6, illetve 1,4% körül
mozog. Ebben nagy arányú változás nem tapasz-
talható. A vendégéjszakák számában nagy arányú
változás nem történt a térség arányait tekintve: a
belföldiek által eltöltött vendégéjszakák a
megyének 10%-a, a régiónak 7%-a, míg a külföldiek
esetében ez 4%, illetve 3%. Belsô-Somogy a megye
1,5%-át, a régió 1,1%-át adja.

A Somogy természetvédelmi szervezet területén
lévô bemutatóhelyek évi látogatottsága: a
Somogyfajszi Pásztorparké 2000 fô, a Petesmalmi
Vidraparké 5000, a lovas túrák résztvevôinek
száma 80-100 körül alakul. 

A PERCEPCIÓS KUTATÁS EREDMÉNYE 

A kutatás során a Belsô-Somogy ökológiai hálózat
által érintett területek turisztikai szolgáltatóit, tour-
inform irodákat, civil szervezeteket és a nemzeti
parkot céloztam meg kérdôívemmel. A válaszadók
ismerik a térség turisztikai, természetvédelmi
szervezeteit (Somogy természetvédelmi szervezet,

a Zöldfolyosó közalapítvány és a Duna-Dráva
Nemzeti Park), ám jellemzôen nem ismerik az öko-
turisztikai szervezeteket. 

A megkérdezettek szorgalmaznák a szállás -
adókkal, a vendéglátókkal, a civil természetvédô
szervezetekkel, a nemzeti parkhoz tartozó szer -
vezetekkel, az erdészettel, az utazásszervezôkkel,
az önkormányzatokkal és a térségi menedzsment
szervezetekkel való szorosabb kapcsolat kiépítését
az ökoturisták fogadása érdekében.

A turisztikai marketing tevékenységeiket sokan
egyedül és közvetítô szervezeteken keresztül
végzik, prospektusok, szórólapok, internet segítsé -
gé vel, továbbá vásárokon való megjelenéssel. 
Az ökoturisták szervezésével és térségbe vonzásá-
val kapcsolatosan csak a regionális marketingszer -
vezet foglalkozik kifejezetten, a többi válaszadó a
térségben megjelenô turistákat próbálja megfe le -
lôen ellátni szolgáltatásokkal.

A válaszadók 90%-a részt venne egy újonnan lé -
te sülô klaszterben, amelytôl elsôsorban kör nye -
zetbarát és környezettudatos turisztikai szolgál-
tatásokat, másodsorban pedig egész évben a turis -
ták egyenletesebb érkezését, kevesebb környezet -
szennyezést és nem utolsó sorban több bevételt
várnának el. 

A klaszter vezetésétôl elvárnák az egységes
szemléleten és együttmûködésen alapuló irá nyí -
tást, érdekképviseletet, azt, hogy folytasson jó mar-
keting-politikát, mind üzleti szempontból, mind a
természet védelme területén, hatékonyan segítse
elô az ökoturizmus szervezését, segítse a térség
ötleteihez, projektjeihez szükséges többlet pénzfor-
rások felhajtását és kiaknázását, legyen önzetlen és
lelkes, segítse a települési, kistérségi szintû
fejlesztési ötletek felkarolását, érvényesülését az
országos fejlesztési tervekben.

A  D ELPHI  KUTATÁ S  ERED MÉNY EI

A turisztikai kutatási szakértôkkel konzultálva
harmincfôs kezdô panelt állítottunk össze. Minden,
az ökoturizmus, természetvédelem vagy a klasz -
terek témájával, illetve a Belsô-Somogy ökológiai
hálózat területével kapcsolatban lévô szakterületrôl
kértem fel szakértôket. A kutatás során további két
fordulón keresztül sikerült konszenzusra jutniuk a
szakértôknek az ökoturisztikai klaszter értelmezési
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le hetôségeit és definícióját illetôen. Meghatároztuk
továbbá a klaszter alapvetô jellemzôinek listáját, a
klaszter létrehozását motiváló tényezôket, a méret -
re vonatkozó hipotéziseket.

Az ökoturisztikai klaszter egységes hasznosítási
és védelmi alapelveken, illetve a táj adottságain
nyugvó rendszer, amelyben egymással egyszerre
versengô és kooperáló természetvédelmi és turisz -
tikai vállalkozások, intézmények vesznek részt a
nagyobb gazdasági és társadalmi haszon elérése
érdekében. Közös célként elfogadják a természeti
értékek védelme és bemutathatósága közötti
összhang megteremtését és megôrzését. Ebben a
rendszerben a turizmus a többi helyi gazdasági
aktivitással együtt sem haladja meg a desztináció
környezeti teherbíró képességét.

A klaszteresedés fokai:
• Önálló menedzsmenttel rendelkezô, partnersé-

gen alapuló, területfejlesztési célú gyûjtôszer ve -
zet, amely közös fejlesztéseket valósít meg.

• A klaszter mint hálózati együttmûködés hoz -
zájá rul a közjó és a társadalmi kohézió erôsíté -
séhez, továbbá minôségbiztosítási rendszerként
is szolgál mind a természet megôrzése, mind a
szolgáltatások színvonala tekintetében; védjegy -
rendszert mûködtet. 

• A klaszter mint ökológiai értékekre épülô gaz-
dasági együttmûködés a hálózati együttmû -
ködésen túlmutatóan nem tagságon alapuló
koncentráció, hanem egy térség kínálati elemei-
hez kapcsolódó infrastruktúrák, szervezetek és
szolgáltatások együttmûködése.

ÉRTELMEZÉSEK A GYAKORLATI 
ALKALMAZÁSHOZ

Az ökoturisztikai klaszterek a turizmussal és a ter -
mé szeti környezettel kapcsolatos kínálati rendsze -
reket jelenthetik, amelyek piaci, szolgáltató elvûek.
A kialakulásuk tájegység, élôhelyi jelleg és deszti -
náció figyelembevételével történik.

Az ökoturisztikai klaszter alapvetô célja, hogy a
benne résztvevô szervezetek nagyobb gazdasági
hasznot érjenek el, mintha önállóan jelennének
meg a piacon, a több és az év során egyenleteseb -
ben érkezô turista által, s mindeközben a turizmus
alapját jelentô közös természeti értékeket együtte-
sen óvják meg és tartják fenn.

Az ökoturisztikai klaszter kialakulásának fel -
tételei:
1. Az együttmûködés szükségességét felismerték a

potenciális résztvevôk.
2. Megvan a kölcsönös bizalom.
3. Megtörtént a közös célok meghatározása.
4. Az induló szervezetek között meghatározott a

feladatok megosztása, ami a klaszter mûködése
során folyamatosan alakulhat.

Az ökoturisztikai klaszter jellemzôi:
1. Egy viszonylag jól lehatárolható (aktuális köz -

igazgatási, vagy statisztikai határokhoz nem fel -
tét lenül igazodó) területi egységhez köthetô (pl.
a Duna-Dráva térsége).

2. Szoros együttmûködési kapcsolatok, folyamatos
pár  beszéd a szereplôk között, közös értékek, cé -
lok.

3. Egymásra pozitív szinergikus hatásokat kifejteni
képes, egymás iránt bizalommal lévô szereplôk
rész vétele (a természetvédelem, környezet vé -
delem, turizmus, kapcsolódó szolgáltatások,
infrastruktúrák területén). Klaszter-specifikus
szolgáltatások, fejlesztési elképzelések definiá -
lása a közös célok elérése érdekében.

4. Megfelel a hosszú távon való fenntarthatóság
követelményeinek.

5. Elkötelezett klaszter-tagok részvétele, akik biz-
tosítják a finanszírozási hátteret.

6. Önálló menedzsment, szervezeti forma létre-
hozása.

7. Elkötelezett klaszter-menedzser(ek) kiválasz -
tása, magas szintû szakmai kompetenciával, szé -
les körû területi, ágazati kapcsolatrendszerrel, a
szereplôk támogatásával.

8. Hatékony, közös marketing-tevékenység.
9. Szemléletformálást is vállal a fogadóterületen,

ezen keresztül segíti a vendégek és vendéglátók
tudatformálását is.

10. Gyors és hatékony információáramlás és sziner -
giaha tások.

ÉLMÉNY KÍNÁ LAT 

Az ökológiai értékek mellett a (népi)mûvészeti -
kulturális adottságok, hagyományok, a helyi gaz -
da sági és társadalmi szereplôk (pl. helytörténeti,
hagyományôrzô, horgász, sport, gasztronómia,
kis mesterségek, a helyi mezôgazdasági vállal ko -
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A  F E J L Ô D É S  M O T O R J A I

zók, gazdák) specialitásait is integrálja. Ugyan ak -
kor az ökológiai értékek mellett a bio-kez de mé -
nye zések szerepét is bemutatja (pl. termé sze tes
anya gok használata, alternatív energia használat, a
szennyvíz és a kommunális hulladék kezelése bio
módszerekkel).

A  KLA S ZTER TA G S Á G A ,  MÉRETE

A klaszterben résztvevô szervezetek száma alap ve -
tôen a terület adottságaitól, illetve a program kíná -
lat tartalmától függ, így általánosan nem adható
meg egyetlen intervallum.
o A tagság kérdése magában foglalja valamennyi

sze  replôt (befektetô, üzemeltetô vállalkozások,
ter mészetvédô, civil, önkormányzati, lakossági),

aki kapcsolatba kerül a természeti és kultúr kör -
nye  zetével, ehhez kapcsolódó értékek közve tí -
té sével, az ebben rejlô turisztikai lehe tô ségek
kiak ná zásával.

o A klaszter részesei, közvetve vagy közvetlenül
va lamennyien hozzájárulnak annak sikeréhez és
részesülnek annak eredményeibôl. 

o Minden esetben kell valami vagy valaki, hogy
biztosítsa az öko jelzô megvalósulását 

o Célszerû létrehozni egy irányító testületet,
amely stratégiai kérdésekben kompetens. Ez
sem  miképp ne haladja meg a hat fôt, mert a
magas létszám veszélyeztetheti az operabilitást.

A klaszter résztvevôinek aránya:
Természetvédelmi szereplôk (civil, hatósági,

nemzeti park), gazdasági vállalkozások, lakosság
és önkormányzatok tekintetében nincs értelme
elôzetesen megadni keretszámokat, esetenként kell
vizsgálni és meghatározni azokat.

A Belsô-Somogy ökológiai hálózat területén a
minta értékû ökoturisztikai klaszter kialakításához
a fenti igazolt hipotézisek és kritériumok isme re -
tében siker reményében lehet hozzálátni. A te rü -
leten kialakítható klaszterben potenciálisan részt -
vevô települések: Kéthely, Somogyszentpál, So -
mogy fajsz, Mesztegnyô, Böhönye, Nikla, Libic koz -
ma, Mike, Újvárfalva, Somogysárd, Somogyvár,
Babócsa, Drávatamási, Kisbajom, Táska, Barcs 
(3. ábra).

A potenciális Belsô-Somogy ökoturisztikai
klaszter összefogója a térség legaktívabb öko -
turisz tikai szervezete, a Somogy természetvédelmi
szervezet lehetne. 

Fodor Ágnes
tervezô, elemzô

Váti Kht., 
Budapest

3. ábra. A Belsô-Somogy ökológiai hálózat területe
Forrás: Pannon Remark Kft. 2004.
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Az elmúlt másfél évtized társadalmi-gazdasági 
fo lya  matai alaposan átalakították Magyarország
faluhálózatát. A falvak helyzete a korábbi fél
évszázadban kifejezetten hátrányos volt, s ez nem
csak méretükbôl, hanem politikai-gazdasági meg -
íté lésükbôl is fakadt. Az infrastrukturális ellátat-
lanság, a rossz életkörülmények, a munkalehe tô -
ségek hiánya, a településfejlesztési tiltások miatt
tömegével hagyták el lakóik (leghamarabb és leg-
nagyobb mértékben a jobban képzettek) a falva -
kat, jelentôs marginalizálódást eredményezve (öre -
gedô korszerkezet, alacsony iskolai végzettség,
leromló lakókörnyezet stb.). E hatások általánosak
voltak, ám mégsem érintették egyformán az
ország falvait. A legfontosabb differenciáló tényezô
a településméret volt: a nagyobb népességû falvak
életkörülményei jobbak voltak. A méretbôl adódó
különbségeket csak néhány speciális helyzetû
község (Budapest környéki, Balaton-parti falvak,
bá nyász falvak, kiemelkedô mezôgazdasági üzem -
központok, országos jelentôségû idegenforgalmi
célterületek) hidalta át.

A rendszerváltás után az ország társadalmi és
gaz dasági képe jelentôs mértékben átalakult. 
A gaz dasági szerkezet átstrukturálódott, újabb, sok
eset ben súlyos társadalmi problémák (elsze gé nye -
dés, munkanélküliség, a foglalkoztatottak számá-
nak csökkenése) jelentek meg. A legtöbb új társa -
dalmi-gazdasági folyamatnak komoly térbeli vetü -
letei is vannak: megnôttek az országon belüli regio -
nális különbségek, felértékelôdött a települések,
térségek földrajzi fekvése. A differenciálódás nem
csak regionálisan, hanem az egyes települési szin-
tek között is megtörténik.

Összességében a faluhálózatban kedvezôek
voltak a rendszerváltozás politikai hatásai. A koráb-
bi közös tanácsokkal szemben ma – elvileg – min-

den település önállóan gazdálkodhat, önállóan
alakíthatja településközi kapcsolatait. Az egyéni
mezôgazdaság újraéledése, a helyi vállalkozói réteg
megjelenése és az idegenforgalomban rejlô lehetô -
ségek révén több a kitörési irány. Ezekkel azonban
ko rántsem tud minden falu egyformán élni, így 
a fa luállomány differenciáltsága napjainkban 
nagyobb mértékû, mint két-három évtizeddel eze -
lôtt. A ko rábbi, településméret szerinti differenciá -
ló dásnak kisebb a szerepe, a falvak fekvése vált
kiemelt tényezôvé. Emellett, elsôsorban az örökölt
há trányok terén (korszerkezet, természetes fo -
gyás, ellátatlanság) továbbra sem elhanyagolható a
mé ret szerepe. A differenciálódás harmadik fô té -
nye zôjévé a falvak társadalmi szerkezete lépett elô,
amely korábban alig mutatkozott meg így. Élesen
elkülönülnek a többi községtôl a magas társadalmi
státuszú csoportok jelentôs létszámával rendel ke -
zô, elsôsorban nagyvárosokhoz közeli falvak, illet -
ve a marginalizált, alacsony iskolai végzettségû,
sok munkanélkülivel rendelkezô perifériális köz -
ségek.

Olyan átfogó, egységes szerkezetû, települési
szintû vizsgálat, amely a teljes faluállománynak a
lehetô legteljesebb körû társadalmi-gazdasági
szempontok alapján történô differenciálódását kís é -
relte meg leírni, a rendszerváltozás óta eddig még
nem készült. A Beluszky Pál – Sikos T. Tamás szer zô -
páros kutatása nem volt elôzmény nélküli, hiszen
1982-ben hasonló témában, azonos módszerekkel,
hasonló mutatókkal már elvégeztek egy vizsgála-
tot, s jelen munkájukban a kapott eredményeket
több tekintetben is összehasonlították a negyed-
századdal korábbiakkal.

A könyv hét fô fejezetbôl épül fel. Az elsô kettô a
faluformáló folyamatokat ismerteti a rendszervál-
tozás elôtt és után. Az elméleti részeket minden

Beluszky Pál – Sikos T. Tamás

Változó falvaink
(Magyarország falutípusai az ezredfordulón)

Magyarország az ezredfordulón sorozat. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2007.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S  
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esetben kiváló érzékkel megválasztott statisztikai
adatok támasztják alá. Amíg az elmúlt évtizedek-
ben a falvak relatíve homogén csoportot alkotva
élesen elkülönültek a városoktól, addig napjainkra
a faluállomány differenciálódott, ugyanakkor lé -
nye gesen csökkent a falu-város különbség. A har-
madik fejezetben a szerzôk összefoglalják a koráb-
bi hazai falutipizálásokat, majd a negyedikben és az
ötödikben röviden összegzik az általuk használt
mód szerek, a faktor- és klaszteranalízis elméletét,
és mutatónként, illetve faktoronként vizsgálják az
ország 2875 közigazgatásilag önálló, községi jogál-
lású települését. Az elemzés során különös tekintet-
tel vannak a területi, elsôsorban a regionális kü -
lönbségekre, valamint az ok-okozati összefüg-
gésekre.

A hatodik fejezet a könyv tartalmi csúcspontja, az
ezredforduló hazai falutípusainak lehatárolása és
jellemzése. A klaszteranalízis során 25 falutípust kü -
lönböztetnek meg a szerzôk, melyeket 7 fô- illetve
14 alcsoportba osztottak. Az elmúlt másfél évtized-
ben új falutípusok jelentek meg (például „a rossz
mun kaerôpiaci helyzetû, szegény, de kedvezô
demográfiai mutatókkal rendelkezô” falvak, a „jó
munkaerô-piaci helyzetû, stabil társadalmú kisfal-
vak”, az „extrém idôs korszerkezettel rendelkezô
falvak idôsek otthonával”). Más csoportok (a
„szuburbán falvak”, avagy az „idegenforgalmi jel-
legû kisfalvak”) jelentôsége megnôtt, ugyanakkor
egyes típusok (például az „ipari falvak”, az „agrár-
vegyes foglalkozási szerkezetû nagy- és óriásfal-
vak”, a „városias funkciókkal rendelkezô köz sé -
gek”) megszûntek a nyolcvanas évek óta. Egyes
típusok jellegzetessége ugyanakkor szinte változat-
lan a rendszerváltozás óta (tanyaközségek, roha -
mosan fogyó népességû aprófalvak). Beluszky Pál
könyveiben megszokhattuk, hogy a mellékletek
legalább annyi érdekes, érdemi részt tartalmaznak,
mint maga a mû. Nincs ez másként most sem: a 102
ol dalnyi mellékletben például felsorolja az egyes
típusokba tartozó falvakat is.

A kutatás zömmel a 2001-es népszámlálás ada ta -
ira épül. A szerzôk a községeket 27 mutatóval jelle-
mezték, amelyeknek köre kiterjed a falvak ter-
mészeti környezetére, méretére, gazdasági szerep-

körére, forgalmi helyzetére, alapellátottságára,
demográfiai-társadalmi helyzetére, valamint a
településfejlôdés ütemére. Ilyen mélységû kuta tás -
hoz, valamint az adatok megfelelô interpretá lá -
sához és elemzéséhez a felhasznált adatbázisok
mellett szükség volt a szakirodalom széles körû
átte kintésére és megfelelô terepi tapasztalatra,
„országismeretre” is. Az olvasó talán a klaszterek
mélyebb szintû ismertetését hiányolja, hiszen így
nem csak az összevont csoportokról kaphatnánk
részletes képet. A 459 oldalnyi terjedelmû könyv
to vábbi értéke a 44 ábra (zömmel tematikus
települési térkép), a 88 táblázat és a falutípusokat
bemutató 36 fénykép is.

„Végsô soron a mai Magyarországon 2800 s va -
lahány falutípus létezik. Mindenfajta csoportosítás,
tipizálás erôszaktétel a települések egyediségén.” 
– írják a szerzôk. Ugyanakkor a településtudo má -
nyok és a településfejlesztô szakma sem fog la -
kozhat egyszerre csaknem 3000 településtípussal.
De egyetlennel – a falvakkal úgy általában – sem,
hiszen az ország falvai számos gazdasági, társadal-
mi, demográfiai jellemzôben lényegesen különböz -
nek egymástól. E könyv épp e különbségek fel tá -
rásával, a kiváltó okok megtalálásával és a hasonló
problémákkal küzdô, ezért vélhetôleg hasonló bea-
vatkozást igénylô falvak csoportjainak leha táro -
lásával járul hozzá a falvakkal foglakozó tudo -
mányok és a településfejlesztés igényeihez.

Dr. Bajmócy Péter
egyetemi adjunktus 

Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és
Társadalomföldrajz Tanszék
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HUNGARIAN TOWNS

The number of Hungarian towns has increased sig-
nificantly since 1990, however the new ones can
only partly possess the formerly expected and char-
acteristic central functions. Annually an average of
15-20 municipalities take the local political and
financial risk of applying for the city rank, while
their motivations widely differ from personal ambi-
tions to purely financial calculations. The study
intends to introduce the process of apply ing / -
acquiring city rank from both academic (legal, geo-
graphical) and practical (municipal, financial)
aspects. 

András Trócsányi – Gábor Pirisi 
– Szilárd Malatyinszki

TRA F F IC IN THE 
HUNG A RIA N CA PITA L

The quality of traffic in the Hungarian capital palpa-
bly deteriorated in the last decades. To treat the
problem, Municipality of Budapest worked out
more conceptions, and other alternative proposals
were made by NGO’s. This paper deals with the
public recommendation of these proposals. On the
whole people award these development concep-
tions pragmatically. Ideas, meaning extra charges
for citizens (raise of parking charge, drive-trough
charge) are refused. Extreme ideas are even more
supported, except stop traffic on bridges over
Danube. To sum up the result of the survey, almost
every idea is acceptable. People are of the opinion
that something has to happen at last.

Szabolcs Szabó

O LY MPIC G A ME IN 2 0 2 0

„Approaching the date of candidation for the
Summer Olympic Game in 2020, the city of Budapest
faces new challenges. During the till up now olimpic
planning process two options have been accepted:
the Olympic Games of City Renewel and the
Olympic Games along the Danube. The combination

of the two options directly refers the southern and
south-eastern spaces of the city, since the Olympic
and Media villages would be placed in this part of the
city. The exclusive accomodation of 30 000 persons in
this area also means strong challenges for the long-
term traffic development plans of the city, especially
for the future network of so called M5 subway sys-
tem, regionally connected along the Danube the
Northern areas with the Southern areas of Budapest
agglomeration. This article explores new alterna-
tives, traffic connections and schedule in construction
for the future of M5 subway system, and its connec-
tion with the future traffic system, as a whole. By the
analysis the possible Olympic Games could give a
strong push for the development of the infrastruc-
tural system of Budapest, if we will be able to
exploite its positive effects.

József Raab

WHERE IS  THE B O RD ER?
Local Labour Systems in Hungary 

The engines of the settlement system are those cen-
tres, where resources are accumulated and the socioe-
conomic processes concentrated. These centres are
different in size and provide a variety of functions for
their hinterlands. There is a strong interrelation
between the centres and their catchment areas, these
areas can be considered as an integrated unit of the
settlement system. These units were the base for the
analysis of the settlement system within the INTER-
REG III B RePUS project.

The standardized methodology allowed the
delimitation of the local labour systems regardless
of any administrative boundary, except for the
municipality and state borders. This approach can
be considered as new, since former delimitations of
local integrated systems had several constraints,
including the administrative boundaries of NUTS
regions. The new method allows to focus on purely
functional relations and comparison with the cur-
rent LAU delimitations. The restrictions of the
model are seen, but there is no doubt about the use
of purely functional delimitation of local catchment
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areas, which relations can only be considered a con-
tinuously changing system with increasing cross-
border dimensions.

Ádám Radvánszki — Attila Sütô

RePUS  
– Strategy for a Regional Polycentric Urban

System in Central-Eastern Europe

RePUS has put forward a vision of polycentric
development in Central-Eastern Europe, focusing
of the role of medium and small towns in the frame
of an Interreg IIIB research project. The main focus
of the project has been the following:

I- Identifying the potentialities of the regional
urban systems, by the help of a sound spatial analy-
sis, including the analysis of the functional roles and
the identification of the urban hierarchy  that has
emerged in this period of rapid changes; 

II- Identifying the dynamic urban areas/regions
where medium towns could play as potential
“regional capitals” for developing new functional
integrating areas, in light of the ongoing slow
process of pregressive decentralisation; 

III- Identifying dynamic small cities that can play
positive role in highly urbanised regions or in the
rural areas for service provision;

IV- Analsyising the main policy strategy options
and identyfing the most critical issues at the fore-
front of the present debate on cohesion and com-
petitiveness at European level, but looking from the
New Member countries perspective.

Some finding can be summarized as following: 
A) The capital metropolitan area increases their eco-
nomic weight in all the RePUS countries indicating a
process of polarisation B) However the large-medi-
um cities, second layers urban areas, have important
potential and some of them, show positive growth:
they can ensure a certain diversified type of functions
becoming the “potential regional capitals”, in order
to balance the weigh of the respective capital metro-
politan area. In order to propose a possible vision for
future development in the long run of the Central-
Eastern Europe areas at large,  RePUS project identi-
fied what it has been called the PEIZ (Potential
Economic Integrating Zone) from two different pers -
pectives: from development axes and from coopera-
tion and development areas  perspective. 

István Ferencsik

THEMATIC CO -O PERATIO N A MO NG S T
S ETTLEMENTS

Natural conservation and tourism sectors come
into contact with each other in the field of eco-
tourism. The basis of the sustainability of tourism
destinations ensures the accordance of the two sec-
tors. Ecotourism destinations can be characterised
with pointwise operating and tourism providers,
are in act with different efficiency. They supply sim-
ilar services in Hungary like in the South-
Transdanubian Region so it results in a tough com-
petition for the potential tourists. Combined, collec-
tive and co-operative attitudes are indispensable for
the attraction of further tourists. The different kinds
of co-operation possibilities lead me up to study the
development of ecotourism clusters. I enquired on
two different lines. First of all I realised a four-
round Delphi research for the definition of the eco-
tourism cluster. On the other hand I studied the atti-
tude of the local stakeholders (tourism, nature con-
servation, NGOs, municipalities). This paper gives
an overview of the tourism demand and supply of
the Belsô-Somogy Ecological Network and presents
the results of the two different researches.

Ágnes Fodor

New book
Pál Beluszky - Tamás Sikos T.: 

O UR CHA NG ING  V ILLA G ES

This book is based on a widespread statistical data-
base about all the 2875 villages of Hungary. We can
read an excellent quantitative analisys about the vil-
lage-system of Hungary and we can also know the
newest village types. 

There are new village types (poor villages with
strong unemployment and good demographic
characteristics, small villages in good economic situ-
ation, extreme old villages with old pepole’s home).
Other groups are still alive, but their importance
became larger (suburban villages, touristic small
villages), and other village-groups disappered
(industrial villages, agrarian large villages, villages
with some urban fuctions). On the other hand some
groups are with the same characteristics as they
were before (small-villages, tanya-villages).

Péter Bajmócy




