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HORVÁTH GYULA 

Az MTA Regionális Kutatások Központja hálózati formában működő, komplex 
társadalomtudományi intézet, a területfejlesztés kutatási bázisa, a regionális tudo-
mány megteremtésének, művelésének és oktatásának meghatározó, az európai tu-
dományos rendszerekkel kompatibilis intézménye. Az RKK stratégiai célja a terü-
let- és településfejlesztés hosszú távú hazai és nemzetközi folyamatainak, a 
globalizáció térstruktúrájának, ezek munkamegosztási viszonyainak, intézmény- és 
eszközrendszereinek multidiszciplináris kutatása, eredményeinek beágyazása a 
magyar regionális fejlődésbe, európai kapcsolati rendszereinek feltárása, mindazon 
elemek rendszerezése, amelyek hozzájárulnak a területi folyamatok változásához, a 
regionális fejlődésbeli különbségek mérsékléséhez.  

Az 1943-ban alapított Dunántúli Tudományos Intézet bázisán 1984-ben jött létre a 
jelenleg négy intézetből álló, az ország kilenc településén működő intézeti hálózat. 
A másfél évtizedes múltra visszatekintő tudományos intézet jelenleg 110 munkatár-
sat foglalkoztat, s a kutatói állomány több mint fele tudományos minősítéssel ren-
delkezik. A tudományterületek széles spektrumát átfogó intézmény nagy előnye, 
hogy országos hálózatot alkot, így élő kapcsolatot tud tartani a területi egységekkel, 
az azokban zajló folyamatokról közvetlen információkat szerezhet. Ugyanakkor a 
különféle társadalomtudományok együttműködése lehetőséget teremt a komplex 
feltárásra, a regionális tudomány követelményeinek eleget tevő elméleti és mód-
szertani vizsgálatokra. 

Az RKK keretében folyó kutatások mindig nyitottak voltak az európai regionális 
tudomány eredményeire, a domináns műhelyekkel folyamatos tudományos kapcso-
latban álltak és állnak az intézeti egységek és a kutatók. Már a nyolcvanas években 
megkezdődött az európai térfolyamatok magyar tanulságainak összegyűjtése, a 
korszerű regionális politika eszköz- és intézményrendszerének tanulmányozása. 
Ezért volt képes az RKK gyorsan bekapcsolódni a rendszerváltozás utáni folyama-
tok elemzésébe, részt vállalni a magyar regionális politika tudományos megalapo-
zásában. Meghatározó szereplőjévé vált a regionális tudomány magyarországi kép-
zésének, művelésének, illetve a tudományos utánpótlás nevelésének. 

Az RKK az új évezred küszöbén fontos kihívások elé néz. Ezekre új kutatási 
programokkal kell válaszolnia, s módszeresen kell felkészülnie a területi folyama-
tokban bekövetkező változások regisztrálására, illetve információkat kell adnia a 
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lehetséges fejlesztési irányok meghatározásához. Ennek szellemében a következő 
kutatási irányok fogalmazódtak meg: 

1) Az európai területi fejlődés irányai a XXI. században 
Az európai területi folyamatoknak szembe kell nézniük a globalizáció következ-

ményeivel, ennek megfelelően meg kell újítani a regionális politikát, figyelembe 
véve azt is, hogy az európai gazdasági tér már Kelet- és Közép-Európát is magában 
foglalja. Nélkülözhetetlen tehát vizsgálni mindazokat az új területfejlesztési intéz-
ményeket, eszközöket, szerveződéseket, hálózatokat, amelyek az új évszázad euró-
pai térszerkezetét befolyásolhatják. 

2) A kelet-közép-európai átalakulás területi folyamatai 
A területi kutatásoknak vizsgálnia kell a szomszéd országok térbeli folyamatait, 

azok átstrukturálódásának jellegét és sajátosságait. Egyértelmű ma már, hogy ebben 
a makrorégióban rendkívül különböző folyamatok zajlanak, ezek sajátosságait a 
térfolyamatokban is nyomon kell követni. Ugyanakkor a nemzetstratégia megala-
pozása érdekében érdemes alaposan szemügyre venni a határ menti együttműködé-
sekben rejlő lehetőségeket. 

3) A városhálózat európai versenyképessége 
A hazai regionális kutatásokban nem kapott kellő hangsúlyt a városoknak, mint a 

regionális fejlődés gyújtópontjainak funkcióváltása, átrendeződésének iránya, háló-
zati rendszerének ismérvei. A városhálózat mindegyik szintjének, a nagyvárosok, 
közép- és a kisvárosok szerepeinek és működési tereinek alapos feltárása új lendü-
letet adhat a magyar területfejlesztésnek. 

4) A régió mint a decentralizáció intézménye 
Az évtized közepére szükségessé válik a magyar közigazgatási rendszer megújítá-

sa, EU-kompatibilitásának megteremtése. A régiónak mint a területi igazgatás és 
irányítás új szintje funkcióinak meghatározása, intézményrendszereinek felvázolá-
sa, illetve a lehetséges eszközrendszer pontosítása nélkülözhetetlen a hazai moder-
nizáció szempontjából. 

5) Vidékfejlesztési stratégia 
A vidéki terekben rejlő területfejlesztő adottságok tudományos megalapozását 

folytatni kell, hiszen szerepeik és hatásaik felértékelődésének vagyunk tanúi. Szük-
séges tehát vizsgálni a növekedés tényezőit a vidéki térségekben, a közlekedési 
viszonyok alakulását és azok hatását, s végül a területfejlesztés szereplőinek alkal-
mazkodását. 

Az RKK nyitva áll mindazok előtt, akik azonosulni tudnak kutatási programjával, 
részt kívánnak venni azok kidolgozásában. Ez különösen igaz a fiatal doktorandusz 
hallgatókra, de mindazokra is, akik a regionális tudomány fejlődéséhez hozzá kí-
vánnak járulni, legyen szó akár kutatóról, politikusról, az üzleti élet szereplőjéről. 
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RECHNITZER JÁNOS 

A területi tudomány többségében a társadalomtudományokban alkalmazott eljárá-
sokra építi kutatási módszertanát, de a térbeli viszonylatok miatt számos természet-
tudományi közelítést, törvényszerűséget, analógiát, sőt szemléletmódot is használ 
vizsgálati szempontjai között. A sokoldalú közelítési módok mellett további jellem-
zője a területi tudománynak, hogy a térben zajló társadalmi, gazdasági folyamato-
kat megpróbálja komplexen kezelni, keresve azok földrajzi meghatározóin túl a 
közgazdasági, szociológiai, politikai, történeti, de műszaki, urbanisztikai, környezeti 
elemeit is, s ezek együtteséből következtet a jelenségek és a folyamatok alakulására, 
azok változására, törvényszerűségeire. Kutatásai során éppen arra keresi a választ, 
hogy a társadalmi, gazdasági jelenségek milyen sajátosságokat mutatnak a különfé-
le térbeli dimenziókban, miként határozzák meg a térbeli viszonyok ezen tényezők 
szerkezetét, szereplőit, miként hatnak azok viselkedésére, akcióira. Azt elemzi e 
tudományterület, hogy a gazdaság felszereltsége, a társadalom aktivitása és mind-
ezek területi sajátosságai között milyen összefüggések mutathatók ki, illetve a terü-
leti egységek műszaki felszereltsége, ellátottsága mennyiben befolyásolja, erősíti 
vagy gyengíti a gazdaság fejlődését, átalakulását, modernizációját.  

Alapdiszciplínának a földrajztudományt tekintjük, azon belül is a gazdaság- és 
társadalomföldrajzot. Mindezek közelítéseiben azonban nagyon határozottan teret 
nyert a közgazdaságtudomány, a szociológia, az államtudományok, az utóbbi évti-
zedekben a politológia, és természetes szövetségesként folyamatosan érvényesül a 
történettudomány hatása. A másik oldalról a műszaki tudományok formálták a regio-
nális tudományt, hiszen az építészet, az urbanisztika, de az infrastrukturális rendsze-
rekkel foglalkozó diszciplínák (pl. a közlekedéstudomány) is erősen befolyásolták 
az elméleti alapok és módszerek alakulását, míg az elmúlt évtizedekben éppen a 
környezettudományi eredmények azok, amelyek nélkül ma már nem lehet és nem 
szabad igényes területi kutatásokat folytatni. 

A magyar területi tudomány megteremtése hosszú időt vett igénybe, hiszen a hat-
vanas évek végétől – a centralizált gazdasági irányítás szűnésével – hasznossága, 
fontossága egyre nagyobb politikai elismerést nyert a Magyar Tudományos Aka-
démián belül is. Ezekben az években erősödött a felismerés az interdiszciplináris 
probléma-területek befogadása iránt. Erdei Ferenc vezetésével az évtized végétől 
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működött egy elnöki Területfejlesztési Bizottság, amely azzal is ösztönözte a terüle-
ti kutatásokat, hogy részt vett a pécsi székhelyű Dunántúli Tudományos Intézetnek 
mint a magyar területfejlesztési alapkutatásokkal foglalkozó akadémiai intézet új 
kutatási profiljának a kidolgozásában (1972, intézetigazgató Bihari Ottó, az MTA 
tagja). A hatvanas évek közepétől (1966) a magyar kutatók bekapcsolódtak a 
Regional Science Association (RSA) nevű nemzetközi tudományos szervezetbe, 
annak magyar tagozatának létrehozásával (első elnöke Kádas Kálmán). Rendszere-
sen részt vettek a nemzetközi programokban, az RSA pedig eddig három európai 
konferenciát rendezett Budapesten (1976-ban, 1980-ban és 1985-ben, a társaság 
fennállása 25. évfordulójának tiszteletére szervezett jubileumi konferenciát is). A 
hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején egyre nagyobb volt már az igény a 
területi kutatások iránt, melyek megalapozásában az intenzív nemzetközi kapcsola-
tok is segítettek. Az Akadémia 1984-ban a korábbi bázisintézetre építve létrehozta 
az MTA Regionális Kutatások Központját mint a hazai területi kutatások országos 
hálózatát, hiszen megalakulásakor az intézetnek a Pécsi székhelyen kívül voltak 
egységei Kecskeméten, Békéscsabán és Budapesten. A megerősödött intézeti háttér, 
de a tudományterület egyre látványosabb fejlődése, eredményeinek elismerése is (a 
25. jubileumi RSA konferencia megrendezése Budapesten 1985-ben, egyre több 
szakkönyv megjelenése, hazai konferenciák stb.) azt követelte meg, hogy az Aka-
démián belül is intézményesüljön a területi tudomány. Így 1986 őszén megalakult a 
IX. és a X. osztály közös új tudományközi bizottsága, az MTA Regionális Tudo-
mányos Bizottsága 20 taggal (elnök Enyedi György, az MTA r. tagja). 

A területi tudomány másik iránya a településfejlesztést és tervezést fogta át, 
amely döntően a nagymúltú Városépítési Tudományos Intézet (VÁTI) tevékenysé-
gében csúcsosodott ki. Az Intézet mint a korábbi építésügyi kormányzat háttérinté-
zete jelentős szakmai bázissal rendelkezett, és az alkalmazott kutatási megbízások-
hoz számos kutatási programot folytatott. Ezek a programok hozzájárultak a ma-
gyar településhálózat összefüggéseinek alapos feltárásához éppen úgy, mint a tele-
pülési és a területi kutatások módszertani bázisainak megerősítéséhez.   

Az intézményi bázis és a tudományterület szürkeállománya 

A tudományterület akadémiai bázisintézménye az 1984-ben alakult MTA Regio-
nális Kutatások Központja (Pritz 1995). Az Intézet nevéhez és kutatási témájához 
méltóan regionális, hiszen központja Pécsett található, és az országban négy intézet 
működését fogja át, amelyek együttesen kilenc városban1 működtetnek kutatási 
egységeket. A kutatási témák kimondottan interdiszciplinárisak, hiszen a 
posztszocialista Kelet-Közép-Európa új regionális és urbanizációs folyamataitól 
kezdve az európai integrációs lehetőségeken vagy az önkormányzati rendszer kuta-
tásán át, egészen a területi tudomány és gazdaságtan alapkérdéseinek vizsgálatáig 
terjed, s mindezek folyamatosan bővülnek, pl. a hátrányos helyzetű térségek meg-
újítási programjainak kidolgozásáig vagy az innovációk térbeli terjedésének elem-
zéséig. Az Intézetben 53 kutató dolgozik, ebből egy fő az MTA tagja, öt fő az MTA 
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doktora, 27 fő a tudomány kandidátusa és jelenleg 8 tudományos cselekmény (kan-
didátusi értekezés, PhD. fokozat) áll védés alatt, a minősítettek aránya 58,5%.  

Az Intézetben folytatott tudományos kutatások jelentős része közvetlenül alkal-
mazott kutatás, így azok eredményeit a központi kormányzati szervek éppen úgy 
felhasználják, mint a területi és helyi önkormányzatok, de egyre nagyobb a regioná-
lis kutatások iránt az érdeklődés a különféle gazdasági szervezetekben is (pl. ban-
kok, biztosító társaságok, telefontársaságok). Az Intézet és önállóan gazdálkodó 
szervezeti egységei lényegében ezekből az alkalmazott kutatási megbízásokból 
tudják biztosítani a működésükhöz szükséges anyagi forrásokat, hiszen a költségve-
tési támogatások aránya az összes bevételen belül már csak 40% körül van.  

Az MTA RKK-n kívül napjainkban szervezett és célirányos területfejlesztési ku-
tatások a Városépítési Tudományos Intézet Kht.-nál illetve néhány felsőoktatási 
tanszéken folynak. Az elemzések a településhálózat változási irányait, azok tör-
vényszerűségeit követik nyomon, és kiterjednek a területfejlesztés környezeti és 
infrastrukturális rendszereinek elemzésére. A programok a különféle kormányzati 
megbízásokhoz is kötődnek, illetve néhány – sajnos nem nagy számú – országos 
területfejlesztési kutatási pályázathoz. A Központi Statisztikai Hivatal területi sta-
tisztikai egysége módszertani elemzéseket végez (a területi GDP kiszámításának 
eljárása, Európai Unió területi statisztikai rendszerének adaptálása), míg több egye-
tem (ELTE, BKÁE, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debre-
ceni Egyetem) gazdasági és társadalomföldrajzi tanszékén folyó kutatások között 
több esetben találhatunk kapcsolódási pontokat a területfejlesztéssel. A területi 
kérdések iránti igények növekedése több profitorientált gazdasági szervezet létreho-
zását ösztönözte, illetve a korábbi tervező–elemző intézményekből váltak ki kisebb-
nagyobb gazdasági társaságok. Ezekben a szervezetekben (Városkutató Kft., Quo 
Vadis Consulting Kft., Urs Kft. stb.) is több kutató dolgozik, akik folyamatosan 
tartják a kapcsolatot a szakmai bázisintézményekkel, részt vesznek a különféle 
tudományos rendezvényeken, fórumokon.  

A területi tudományt művelők száma az akadémiai kutatóintézetet, az egyetemi 
tanszékeket, a nonprofit és a profitorientált szervezeteket is figyelembe véve Ma-
gyarországon 100–130 főre tehető, ennek a létszámnak közel a fele tudományos 
minősítéssel rendelkezik, és rendszeresen részt vesz valamilyen tudományos akció-
ban. Az MTA szervezetén belül a VI. Műszaki Tudományok Osztályához tartozó 
Településtudományi Bizottság (8 tag), a IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály-
hoz tartozó Regionális Tudományos Bizottság (14 tag) és a X. Földtudományok 
Osztályához tartozó Földrajzi Tudományos Bizottság I. (gazdaság- és társadalom-
földrajzzal foglalkozó tagok száma 39 fő) együttesen alkotják a területfejlesztéssel 
foglalkozó minősített (tudomány doktora, kandidátusa, PhD.) kutatói kört.  

A területfejlesztéshez kapcsolódó felsőfokú képzés szervezeti rendszere nem te-
kinthető kialakultnak. A hetvenes évek elején még volt a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemen olyan szak, amely a területfejlesztéshez kapcsolódott, ám a 
nyolcvanas évek elejére ez a specializáció megszűnt. Az alapdiszciplínákban, így a 
közgazdaságtanban, a geográfiában, a szociológiában, az állam- és jogtudományban 
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valamint a műszaki tudományokon belül az építészetben, az infrastrukturális rend-
szerekhez kapcsolódó mérnöki tudományokban szerzett egyetemi képzéssel rendel-
keznek a tudományterület hazai művelői. Kiegészítő, posztgraduális képzés műkö-
dik a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán és az ELTE Szocio-
lógiai Intézete által szervezett négy vagy hat féléves kurzusokon2. Nem fő szakként, 
hanem kiegészítő másodszakként, szakirányként a területi tudomány különféle 
közelítése az egyetemi graduális oktatásban megjelenik (Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karán területfejlesztési szakirány az MTA RKK Dunántúli 
Tudományos Intézetének részvételével, az ELTE, PTE, SZTE, DTE geográfuskép-
zésében van jelen a településfejlesztési szakirány). A főiskolák közül a Széchenyi 
István Főiskola Közgazdasági Fakultásán 1990 óta működik a Településgazdász 
szakirány, ahol a területi tudomány gyakorlati alkalmazását oktatják az MTA RKK 
és a főiskola által alapított közös – Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetére 
épülő – tanszék irányításával. Egyre több egyetem és főiskola különféle, inkább a 
társadalomtudományokhoz, de a mérnöki tudományokhoz is kapcsolódó fakultásain 
jelennek meg olyan tantárgyak (pl. regionális gazdaságtan, területfejlesztés, regio-
nális politika), amelyek a területi tudományok egyes elemeit, fontosabb részterüle-
teit oktatják3.  

A területi tudományt megcélzó doktori program (Regionális gazdaságtan és regio-
nális politika PhD.) 1995 óta működik a Janus Pannonius Tudományegyetem (je-
lenleg Pécsi Tudományegyetem) Közgazdaságtudományi Karán, amelyhez 
TEMPUS4 program is kapcsolódott. 

A kutatói és oktatói kapacitáson kívül szólni kell arról, hogy a területi tudomány 
gyakorlati művelőinek száma érzékelhetően növekedett a kilencvenes évek elejétől. 
A területi és helyi önkormányzatok, a különféle decentralizált kormányzati szervek, 
a térségek, települések fejlesztésével foglalkozó vállalkozások, intézmények, külön-
féle nonprofit szervezetek egyre nagyobb számban alkalmaznak olyan szakembere-
ket, akik érdeklődnek a területi folyamatok iránt. Vélhetően a társadalmi decentrali-
záció növekedésével a gyakorlati szakemberek száma is emelkedik, így a tudo-
mányterület iránti érdeklődés fokozódásával számolhatunk. 

Tudományos publikációk, nemzetközi kapcsolatok 

A regionális tudomány hazai folyóirata az 1987-től megjelenő Tér és Társadalom, 
amit az MTA Regionális Kutatások Központja ad ki, az MTA IX. Osztálya (1996-
tól) és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (2000-től) anyagi tá-
mogatása mellett. A folyóirat évente négy számot jelentet meg, így összességében 
20–25 tanulmánynak illetve további 10–15 közleménynek nyújt megjelenési lehető-
séget. Az előfizetők tábora 200 és 300 között mozog, az átlagosan 700 példányban 
megjelenő tudományos periodika eljut a szakterület iránt érdeklődőkhöz, egyedi 
terjesztéssel. Az 1990-ben alapított Comitatus, a megyei önkormányzatok szakmai 
folyóirata (évente 12 szám) is rendszeresen helyet ad a területfejlesztéssel foglalko-
zó elméleti és módszertani tanulmányoknak. A Falu Város Régió folyóirat (évente 6 
szám) szintén rendszeresen közöl kisebb terjedelmű elméleti és alkalmazott kutatási 
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eredményeket, illetve igényes mellékletei a téma iránt érdeklődőknek szakirodalmi 
eligazítást nyújtanak. Több társadalomtudományi folyóirat ad közre területi tudo-
mányhoz kapcsolódó cikkeket, azonban ezek többségében nem elméleti jellegű 
tanulmányok, hanem a hazai vagy nemzetközi területi folyamatok áttekintése, azok 
egy-egy aktuális metszetének (önkormányzati rendszer, településhálózat, térségi 
válságok, regionális politika, foglalkoztatás területi kérdései stb.) bemutatása, érté-
kelése. A területi tudomány hazai művelését mind a kutatásban, mind az oktatásban 
nagyban gátolja, hogy magyar nyelven elméleti megalapozó munka még kis szám-
ban olvasható. A szakmai körök nem kezdeményezték eddig a jelentősebb külföldi 
szakma alakító művek lefordítását, nincsenek rendszerező jellegű kézikönyvek, 
módszertani kiadványok. Ezek hiányában a tudományterület ismereteinek, különö-
sen az oktatásban való elterjesztése akadályokba ütközik. A kilencvenes évek elejé-
től magyar szerző tollából több elméleti és rendszerező monográfia, tanulmánykötet 
jelent meg, azonban ezek sem tudják pótolni azt a hiányt, ami a tudományterület 
mélyebb szakmai megalapozását, s egyben – éppen a társadalmi igények változása 
miatti – intenzívebb terjesztését szolgálná. Az MTA RKK a Dialóg Campus Kiadó-
val közösen 1999-től megjelenteti a Studia Regionum sorozatot, amelyben eddig öt 
kötet kiadására került sor, és évente egy–két további kötet várható, így megindult a 
monográfiák megjelentetése, ami nagyban hozzájárul a tudományterület mélyebb 
elméleti megalapozásához. 

A szakma nemzetközi kapcsolatai részben intézményesek, részben pedig a kuta-
tókhoz kötődnek. A területi tudomány nemzetközi szervezetének – az European 
Regional Science Association (ERSA) – magyar tagozatában 10–20 fő között van a 
regisztrált tagok száma, az éves európai közgyűlésen 3–5 magyar előadás is elhang-
zik, így biztosított a képviselet a nemzetközi szervezetben. Az ERSA Végrehajtó 
Bizottságának magyar tagja is volt 1990–1994 között, ám az ERSA magyar tagoza-
ta évek óta nem volt képes megújulni, részben szervezeti, részben személyi problé-
mák miatt.  

Több nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottságában találhatók magyar kutatók, 
magyar szerzőktől ezekben a kiadványokban jelennek meg közlemények. Ugyan a 
vezető regionális tudományos folyóiratokban az elmúlt három esztendőben magyar 
szerző nem publikált, de számos tanulmánykötetben adták közre a területi tudo-
mány képviselői a magyarországi kutatási eredményeket. 

A regionális tudomány új kihívásai 

A regionális tudomány iránti társadalmi igény egyre látványosabban növekszik. 
Ma már nem lehet egyetlen társadalmi kérdést sem eldönteni a területi összefüggé-
sek elemzése nélkül, ugyanakkor a kilencvenes évek végének politikai döntéseiben 
visszaszorult a decentralizáció iránti igény, miközben ennek intézményrendszere 
egyre látványosabban keresi a helyét a hazai közigazgatásban. 

A regionális tudomány már a kilencvenes évek elejétől intenzíven foglalkozik az 
Európai Uniós csatlakozásra való felkészüléssel, illetve a regionális politika és 
intézményrendszer adaptációjával, az alapelvek és a gyakorlat alkalmazásával. 
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Foglalkozni kell az átmenet regionális folyamataival, azok sajátosságaival és ha-
tásainak számbavételével. Az átmenet területi vizsgálatával és az eredmények köz-
readásával a nemzetközi regionális tudomány számára is újdonságokat mondha-
tunk, illetve olyan törvényszerűségeket tárhatunk fel, amelyek a területi folyamatok 
összetettségét még mélyebben világítják meg. 

A regionális tudomány elhanyagolta a városfejlődés kérdését, holott a város, a 
centrum a területi folyamatok egyik mozgatója, a térbeli társadalmi–gazdasági vál-
tozások meghatározó generálója. Elemezni kell a városhálózatot, annak kapcsolata-
it, a városok új funkcióit, azok megtelepedésének sajátosságait, a város és a vidéke 
együttélését és a városi terek átrendeződését.  

A területi folyamatok alakításában egyre több új tényező jelenik meg, létrejönnek 
hálózatok, újszerű kapcsolatok az elemek között, eddig nem ismert intézményi 
modellek szerveződnek, fokozódik a helyi–területi piac szerepe, és sorolhatnánk 
tovább az eddig nem kutatott elemeket. A területfejlesztés új faktorait folyamatosan 
vizsgálni és értékelni kell, hogy a területi politika számára mind országos, mind 
regionális, mind helyi szinten növelni tudjuk a mozgásteret, a cselekvési pályákat, s 
ezzel fokozódjék a területi egységek aktivitása. 

A hazai regionális tudomány felkészültsége lehetőséget ad arra, hogy áttekintse a 
közép-európai térség területi folyamait, s azt értékelje az európai összefüggések 
alapján. Folyamatosan nyomon kell követni a nagyrégióban zajló regionális átala-
kulást, ez kapcsolódik az átmenet területi jelenségeinek kutatásaihoz is, de egyre 
fontosabb elemévé válik a nemzeti stratégiának. 

A területi folyamatok felértékelődése a jövőben tovább tart, növekszik az igény a 
tudományos apparátusok eredményei iránt. Ennek a kihívásnak a regionális tudo-
mány csak akkor tehet eleget, ha növeli elméleti és módszertani bázisait, folyama-
tosan érvényesíti a tudományterület nemzetközi trendjeinek eredményeit, s mindeh-
hez egyre több fiatal szakembert von be a kutatásokba. 
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magyarországi Tudományos Intézet: Budapest, Miskolc. 
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A REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÚJ IRÁNYZATA:  
A PÉNZÜGYI FÖLDRAJZ 

(The New Trend of Regional Science: Financial Geography) 

GÁL ZOLTÁN 

Új diszciplína 

A pénzügyi földrajz vagy a pénzügyek területi gazdaságtana (Financial 
Geography, Regional Financial Economics) a gazdaságföldrajz illetve a regionális 
gazdaságtan újkeletű interdiszciplináris szubdiszciplínája, amely a pénz térbeli 
mozgásfolyamataival és megjelenési formáival, a pénztőkék intézményi és szabá-
lyozási (regulatív) struktúráival, illetve a pénzmozgások társadalmi és kulturális 
hatásaival foglakozó tudományág. A nyugati szakirodalomban már több mint más-
fél évtizedes múltra visszatekintő gazdaságföldrajzi, területi gazdaságtani 
szubdiszciplína a magyarországi szakirodalomban szinte alig vált ismertté.  

A hazai közgazdasági szakirodalom elemzi ugyan a pénzügyi szektor működésének 
banküzemtani, makrogazdasági szempontjait, de nem foglakoznak a pénzügyek terü-
leti fejlődésre gyakorolt hatásával. A hazai földrajztudomány is elhanyagolja e terüle-
tet, olyannyira, hogy a közelmúltban megjelent „Általános társadalomföldrajz I.” 
című egyetemi tankönyv tudomány-rendszertani fejezetéből a geográfiában közpon-
ti szerepet játszó angolszász iskolák mellett a legutóbbi évtizedek új irányzatainak 
ismertetése – többek között a pénzügyi földrajzé – is hiányzik. A tárgykörben Ma-
gyarországon született eddigi vizsgálatok mind az MTA RKK kutatóinak nevéhez 
fűződnek (Illés Iván, Lados Mihály, Lengyel Imre, Gál Zoltán). 

A pénz földrajza iránt jelenleg mutatkozó nagyobb fokú érdeklődést a pénzügyi 
szolgáltatásokban és az információs technológiában bekövetkezett robbanásszerű 
növekedés, illetve azok a jelentős változások, pénzügyi válságok indokolják, ame-
lyek nem csak a pénzügyi teret formálják, de a világ pénzügyi térképét is folyama-
tosan átalakítják. Napjaink erőteljesen monetáris jelleget öltő világgazdaságában 
zajló rendkívül erős térformáló folyamatok és a reálgazdasági szféra rovására hihe-
tetlen módon felértékelődött reáltevékenység nélküli nemzetközi pénzpiaci, illetve a 
régiók és nemzetgazdaságok között zajló jövedelemtranszferek rendkívüli módon 
indokolják a pénzügyi folyamatok geográfiai és regionális gazdaságtani vizsgálatát.  

Az új irányzat születése 

A gazdaságföldrajz klasszikus irányzatai döntően az ipari terek vizsgálatával fog-
lalkoztak, de már az első térgazdaságtani (regionális gazdaságtani) munkákban 
meg-megjelent a pénzmozgások térbeli folyamatainak néhány interpretációja. 
August Lösch „The Economics of Location” című munkájában figyelmet szentelt a 
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gazdasági tér néhány pénzügyi aspektusának azáltal, hogy az USA példáján vizsgál-
ta a kamatlábak, hitel és fogyasztói árindexek térbeli különbségeit (Lösch 1954). A 
regionális pénzügytan első rendszerbe foglalt megfogalmazását Gunnar Myrdal 
1956-os munkájában találjuk, aki a térben zajló pénzmozgások és az egyenlőtlen 
regionális fejlődés közötti kapcsolatoknak is figyelmet szentelt (Myrdal 1956). A 
regionális pénzügyi transzferek egyenlőtlenségeinek okait kutatva, feltárva felhívta 
a figyelmet a periférikus régiókat különösen sújtó, a nemzeti bankközpont irányába 
ható tőkekiáramlásra, amely egyike a régiók további periferizálódását okozó „kimo-
só hatásoknak” (backwash effects). Myrdalnak az egyenlőtlen regionális fejlődés 
kumulatív okait elemző modellje közvetlenül nagy hatást gyakorolt mind a regioná-
lis gazdaságtan, mind pedig a gazdaságföldrajz fejlődésére, de csak az 1970-es 
évektől kezdődően, amikor is elkezdődött a regionális és városi pénzügyek gazda-
ságtanának tanulmányozása (Porteous 1995). 

Az első vizsgálatok gazdaságtörténeti alapról közelítve vizsgálták az Egyesült Ál-
lamok nemzeti pénzrendszerének kifejlődését az 1870 és az 1920-as évek közötti 
periódusban, hangsúlyt fektetve a regionális bankstruktúrák jellegzetes különböző-
ségeire, anélkül, hogy a pénzpiacok térbeli dimenzióinak és működési sajátosságai-
nak mélyebb feltárására sor került volna (Cohen–Maeshiro 1977; James 1976; 
Roberts–Fishkind 1979; Rockoff 1977). 

Az 1950-es, 1960-as évtizedekben a geográfusok lényegében alig szenteltek fi-
gyelmet a monetáris témáknak, s csak az 1970-es években figyelhető meg némi 
érdeklődés a térbeli pénzmozgások és azok hatásai iránt. Kiemelhetőek Conzen 
amerikai geográfus kutatásai, amelyek a pénzmozgások és a városhierarchia kap-
csolatát vizsgálták. A bankközi kapcsolatokat vizsgálta az Egyesült Államokban az 
1840 és 1910 közötti időszakban, úgy mint a városhálózat különböző szintjei közöt-
ti kapcsolatok indexét. Tulajdonképpen azt elemezte, hogy a vidéki kisebb bankok-
nak a nagyvárosok pénzintézeteiben elhelyezett bankszámlája milyen arányban 
oszlott meg az egyes nagyvárosok között, illetve azt, hogy az egyes bankközpontok 
mekkora vonzáskörzeteket tudtak speciális bankközi kapcsolataik révén kialakítani. 
Az eredmények egy négyszintű pénzintézeti városhierarchia létezését igazolták. 
Conzennek az 1970-es évek végén megjelent tanulmánya először bizonyította a 
bankhálózat és a városhierarchia közötti szoros kapcsolatot, hangsúlyozva, hogy a 
bankrendszeren belüli tőkeáramlás térbeli dimenzióinak elemzése lehetőséget nyújt-
hat a városhálózat átalakulásának tanulmányozására is, mivel a városhálózaton 
belüli igazi szelekciót leginkább a javak, szolgáltatások, információk, és mindenek-
előtt a pénz és a hitel körforgása indította el (Conzen 1979). A geográfusok másik 
csoportja leginkább az urbánus tereken belül, a különböző lakóövezetek közötti 
egyenlőtlen jelzáloghitel mozgásokat vizsgálta az amerikai és brit városok példáján 
(Harvey 1974), azonban hatásuk a későbbi vizsgálatokra, talán erős marxista politi-
kai megközelítésük miatt mégis marginális maradt. 

A Financial Geography igazán egységes kutatási irányzatának kialakulása az 
1980-as évtizedben zajlott, melynek eredményeként az 1990-es évtized derekára 
igen sok neves szakembert, termékeny publikációs hátteret, illetve számtalan tudo-
mányos fórumot biztosító egységes tudományággá szerveződött. A tőkemozgások 
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makroökonómiai, banküzemtani folyamatait korábban kevéssé ismerő geográfusok, 
illetve a pénzmozgások térbeli dimenzióit meglehetősen elhanyagoló közgazdászok 
kutatásmódszertani alapokat is megteremtő munkái egyre növekvő számban jelen-
tek meg az elmúlt évtized folyamán. A regionális gazdaságtan a regionális kamat-
különbségeket (Mckillop–Hutchinson 1991), az interregionális tőkemozgásokat 
(Moore–Hill 1982) és a régiók hitelellátottságát (Alessandrini 1992; Chick 1993; 
Zazzaro 1997) vizsgálta. Mások pedig elsősorban a nemzetközi monetáris folyama-
tok térbeli dimenzióit feltáró eredményeiket publikálták (Laulajainen 1998; 
O’Brien 1992). Szintén közgazdászok kutatásai nyomán születtek meg a pénzügyi 
rendszerek térbeli fejlődésének szakaszait és földrajzi struktúráit elemző elméleti 
munkák, amelyek részben a bankok és a hitelkihelyezések földrajzával (Dow 1987; 
1988; 1990), részben pedig a pénzügyi központok fejlődésével illetve versenyével 
foglakoznak (Porteous 1995).  

Az utóbbi években a geográfián belül is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gaz-
dasági teret formáló pénz- és tőkemozgások folyamatait feltáró elméleti és empiri-
kus kutatások. David Harvey korábbi, már említett munkáiban a tőkemozgások 
egyenlőtlen megoszlásának szociális válságokat gerjesztő folyamatait vizsgálta a 
nagyvárosi terek példáin (Harvey 1982; 1989). Ezzel egy időben egyre specializál-
tabb geográfiai tanulmányok foglakoztak az egyes pénzügyi intézményekkel, szol-
gáltatásokkal és pénzpiacokkal, így a bankokkal, kockázati tőketársaságokkal, ér-
tékpapírpiacokkal és nyugdíjalapokkal (Lee 1993; Leyshon–Thrift 1997; Martin 
1989; 1994; 1999; O’Uallacháin 1994; Tickell 1996). A geográfusok harmadik 
csoportja a legnagyobb nemzetközi pénzközpontok (New York, London, Tokió és 
az off-shore központok) gazdasági, politikai és társadalmi dinamizmusának vizsgá-
latára irányítja figyelmét, feltárva e központok szerepét a globális pénzmozgások 
szervezésében, valamint vizsgálva azokat az intézményi–vállalati kultúrákat és 
gyakorlatokat, amelyek a pénzügyi szektorban foglalkoztatottak pozícióját megha-
tározzák (Corbridge–Martin–Thrift 1994; Leyshon–Thrift 1997; Sassen 1991; Thrift 
1994). A geográfusok negyedik csoportja a regionális tőkeáramlások és a regionális 
gazdasági fejlődés kapcsolatait elemzi, figyelmet szentelve a globális és regionális 
struktúrák közötti kapcsolatrendszerek feltárásának, az Európai Monetáris Unió és 
az EU-n belül működő regionális bankrendszerek kapcsolatának (Alessandrini–
Zazzaro 1999; Dow 1990; Lee 1999). 

A pénzügyi földrajz a bemutatott kutatási eredmények alapján az ezredfordulóra 
egy erősen megalapozott földrajzi résztudománnyá nőtte ki magát. Mindazonáltal 
még távolról sem tekinthető teljesnek a helyi, regionális pénzügyek, illetve a nemze-
ti és globális pénzpiacok térbeli rendszereinek kutatása, de eddig már öt monográfia 
és tanulmánykötet (Corbridge–Martin–Thrift 1994; Laulajainen 1998; Leyshon–
Thrift 1997; Martin 1999; Porteous 1995) tekintette feladatának a pénzmozgások 
szerteágazó térbeli dimenzióinak feltárását, valamint a geográfusok és köz-
gazdászok kutatásainak integrálását. Ennek az interdiszciplináris összefogásnak az 
eredményét jelzi, hogy egyre több gazdaságföldrajzos tartja fontosnak a pénzügyek 
tanulmányozását, illetve mind több pénzügyeket kutató közgazdász hangsúlyozza a 
térbeli megközelítés, a geográfiai módszerek alkalmazásának a szükségességét. 
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A pénz térstruktúrái 

A pénzügyi rendszerek alapvető jellemzője a térbeli meghatározottság. Ennek lát-
szólag ellentmond az a tény, hogy a pénz térbeli mozgása – ellentétben sok más 
áruéval – a pénzhelyettesítők nagy száma, mozgékonysága és a konvertibilitás miatt 
legtöbbször térben megfoghatatlan („láthatatlan”), ugyanakkor a pénzügyi rendsze-
rek olyan komplex, a pénzmozgások keretéül szolgáló intézményi, szervezeti hát-
térrel rendelkeznek, amely nagyon is megfoghatóvá teszi a pénz térbeli mozgását és 
funkcióit. A pénzügyi rendszereket alkotó intézmények és piacok természetesen 
tevékenységüket és működésüket tekintve is specializáltak, a bankok, a biztosítók 
és a brókerházak által kezelt tőkék és pénzeszközök mozgása a különböző helyi, 
regionális, nemzeti, szupranacionális és nemzetközi pénzpiacokon egyidejűleg 
zajlik. A pénztőkék különböző funkcionális formában és intézményi kereteken, 
tehát a bankokon, jelzálogintézeteken, biztosítókon, nyugdíjalapokon, értékpapír és 
részvénypiacokon keresztül körforgásszerűen mozognak. A pénz aggregátumok 
különböző befektetési, hitelezési, kereskedési és spekulációs formákon keresztül 
megvalósuló folyamatos „újratermelődése” mozgatja a különböző hitel és adósság-
állományokat a lokális piacokon, régiókon, nemzeti piacokon át egészen a nemzet-
közi pénzpiacokig. A pénzmozgásoknak azonban nemcsak a gazdasági, hanem a 
társadalmi értéke is meghatározó, mivel a termelés és a gazdasági fejlődés generálá-
sán keresztül a társadalom, illetve egy adott helyi–regionális vagy akár nemzeti 
közösség egy részének foglalkoztatását, jövedelmét, jólétét is növelheti. 

A pénzügyi rendszeren belül zajló körforgásnak számos további kutatásra érde-
mes dimenziója és faktora van.  

1) A pénzügyi rendszer  telephely dimenziója 

A pénzügyi intézmények és a pénzpiacok térbeli megoszlásának vizsgálata nagy 
jelentőséggel bír, ugyanis a fejlett országokban bizonyos alapvető pénzügyi funkciók 
és intézményi formák (bankok, lakáshitel-intézetek) földrajzilag sűrűbb eloszlásban 
vannak jelen a gazdasági térben, mint az egyéb, specializáltabb pénzpiaci funkciók–
intézmények (tőzsdék, nyugdíjalapok, bankközpontok, kockázati tőketársaságok), 
amelyekre inkább az erősebb térbeli koncentrálódás a jellemzőbb. Ugyanúgy, mint 
más gazdasági ágazatokra, a pénzügyekben is jellemző az agglomerálódás, a fejlő-
dési tradíciók és a helyi meghatározottság, illetve az egyes városi centrumokban, 
régiókban megfigyelhető a történetileg kialakult klaszter-képződés. Ebből követke-
zően a városhierarchia nagymértékben pénzügyi hierarchia is egyúttal, így a legtöbb 
országban számos regionális és egy-egy kiemelkedő nemzeti pénzügyi centrum 
található, amelyek közül néhány (New York, London, Tokió) egyben vezető globális 
pénzügyi központ is. A globális pénzközpontokra jellemzőek a történelmi múltra 
visszatekintő pénzügyi tradíciók, illetve a pénzügyi tevékenységek agglo-
merálódása, specializált pénzügyi negyedek, építészeti specifikumok és a pénzte-
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remtés funkcióját kihangsúlyozó szimbólumok is jelen vannak (Wall Street, City of 
London, New York Stock Exchange, Bank of England Headquarter). 

2) Az intézményi struktúrák földrajza 

A különböző nemzeti bankrendszerek intézményi–szervezeti struktúrájának ala-
kulását vizsgálja. Ugyanúgy, mint maga a kapitalista rendszer, az alapvető monetá-
ris formák és kapcsolatok a legtöbb országban hasonlóan fejlődnek, de vannak 
eltérő nemzeti (társadalom és intézményspecifikus) sajátosságok, amelyek a törté-
netileg eltérő módon fejlődő országok pénzrendszerének különböző intézményi 
modelljeit magyarázzák. A legtöbb tanulmány a több évszázados múltra visszate-
kintő brit bankrendszer intézményrendszerének fejlődését, a regionális bankrend-
szernek a nemzeti, londoni központú, centralizált bankrendszerré történő átalakulá-
sát vizsgálta.  

A vizsgálatok másik csoportja leginkább az Egyesült Államok bankrendszerének 
erősen szabályozott, decentralizált intézményi struktúrájával foglakozik. Az 1927-es 
McFadden törvény tiltotta a bankok több államban való működését (interstate bank-
ing), a Glass Steagall Törvény (1933) pedig törvényileg elválasztotta a kereskedel-
mi banki és a befektetési banki tevékenységet egymástól. Az amerikaihoz hasonló 
decentralizált és regionalizált banki struktúra Európa számos országára is jellemző 
(Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország), s ezeket is számos ta-
nulmány vizsgálta (Mazucca 1993; Preiß 1988; Stryjakiewicz–Potrzebowski 1995). 

Az utóbbi évtizedben egyre fontosabb a pénzügyi rendszerek intézményföldrajzá-
nak a kutatása, hiszen az intézmények által szabott keretek egyben a helyi közössé-
gek pénzmozgásait is befolyásolják. A helyi–regionális környezetbe beágyazott 
bankrendszerek erősebben regionális gazdaság függőek, s éppen ezért sokkal in-
kább szolgálják a helyi gazdaság érdekeit, mint a központból irányított országos 
bank helyi fiókjai. A regionális bankrendszer egyik célja a régió pénzügyi forrásai-
nak helyben tartása, a kiáramlás megakadályozása lehet, ugyanakkor a regionális 
gazdaság sebezhetősége is nagyobb, a helyi bankok nehezebben állják a versenyt, 
érzékenyebbek a gazdasági recesszióra. A központi bank által irányított bankfiók-
hálózati rendszerben az országos hálózat nagyobb potenciálja védelmet nyújthat a 
helyi gazdaság recessziójával szemben, de a helyi bankoknak a központtól való erős 
függése és gyengébb teljesítménye is jellemző az erősen központosított szervezeti 
struktúra miatt. Ugyanakkor térségi recesszió idején először a periférikus régiók 
fiókhálózatának racionalizációja, bezárása kerül sorra.  

3) A pénzügyi terek szabályozásának földrajza 

A pénz története egyben a regulációk története is. A nemzetállamok egyik tradicio-
nális funkciója a pénzforgalom és a nemzeti pénzrendszerek és intézményeik állan-
dó szabályozása. Az állam egyfelől meghatározza a nemzeti monetáris rendszer 
kulcselemeit, a kamatlábakat, deviza átváltási árfolyamokat, a hitelezés felügyele- 
tét, a kötelező tartalékrátát, a pénzkínálatot és a tőkemozgások ellenőrzését (korlá-
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tozását), másfelől pedig szabályozzák a különböző pénzügyi intézmények hatáskö- 
rét, funkcióit és a piaci versenyt. 

A szabályozott terek földrajzi variációi a lokálistól a globálisig terjednek. Az 
egyes bankrendszerek regulációs politikája nagymértékben függ az adott bakrend-
szer földrajzi dimenziójától. Az Egyesült Államokban a bankrendszer szabályozása 
(a hálózatfejlesztés, bankalapítás) az egyes tagállamok hatásköre. A nemzeti szintű 
szabályozás mellett azonban a nemzetközi pénzpiacok fejlődése már a múlt század 
második felében elengedhetetlenné tette a nemzetközi pénzmozgások valamiféle 
szabályozását. Az 1870-es években megteremtett és az 1920-as évek végéig funkci-
onáló nemzetközi aranystandard rendszer, majd az 1945 és 1973 között funkcionáló 
US $ alapú Bretton Woods-i rendszer és intézményei (IMF, IBRD), a legutóbbi 
évtizedek baseli „valutafórumai”, valamint az Európai Monetáris Unió intézményi–
szabályozási rendszerei példázzák a globális méretű pénzügyi szabályozás eddigi 
eredményeit. Megjegyzendő, hogy az említett szabályozott terek mindegyike egy-
ben meghatározható földrajzi dimenziót is jelent. 

A pénztőkék természetesen igyekeznek megszabadulni a szabályozás kötelékei 
alól, és az olyan kevésbé regularizált terek, pénzközpontok felé igyekeznek, ame-
lyekben az állami beavatkozás a pénzpiaci mozgásokba minimális, az adók alacso-
nyak és a potenciális profit magasabb. A pénztőkék természetes térbeli mozgásfo-
lyamatainak köszönhették az eurodollárpiacok virágzásukat az 1960-as évektől 
kezdődően, majd az 1970-es években a különböző, specializált funkciójú off-shore 
pénzparadicsomai (Bahamák, Kajmán-szigetek, Csatorna-szigetek, Hong Kong).  

4) Az állam és a közszféra pénzügyi terei 

Az állam szerepe nem csak a pénzpiacok működésének szabályozásában merül ki, 
de a nemzeti pénzrendszer irányításában, államközi együttműködésekben való köz-
reműködés is az állami feladatok közé tartozik a nemzetközi pénzpiacok szabályo-
zását érintő kérdésekben. Az állami és közkiadások finanszírozásában a pénzpiac 
szereplői aktívan közreműködnek, melynek jelentőségét a pénzpiacon keresztül 
finanszírozott állami kiadások  drasztikus növekedése is jelzi (ez 1920-ban a GDP 
10–15%-át jelentette, ami az 1970-es évekre 30–50%-ra duzzadt). A közszféra tehát 
napjainkra a pénzügyi szféra egyik legfontosabb szereplőjévé vált, így nem csak a 
kormányzati szintű, de a regionális és a helyi pénzügyek, központi és helyi adó-
rendszerek vizsgálata is meglehetős aktualitással bír.  

5) A pénz társadalmi terei  

A pénzpiacok nemcsak a gazdasági tér részét képezik, hanem maguk is a társa-
dalmi viszonyok, interakciók és függőségi viszonyok által strukturáltak, hiszen a 
pénzpiaci szereplők a társadalom szerves részét képezik, akik érdek- és értékviszo-
nyokat, viselkedési szabályokat, kooperatív és kompetitív képességeket jelenítenek 
meg. A személyes kontaktusok által megteremtett informális kapcsolatok még a 
virtualizálódó pénzkezelési csatornák és technikák ellenére is döntőek a pénzügyi 
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tranzakciók és üzletek bonyolításában, így a földrajzi dimenzió továbbra is megha-
tározó. A pénzügyi mozgásfolyamatok és kötelezettségek komplex tér–idő hálózatai 
meghatározóak a mindennapi társadalmi folyamatok szempontjából is. A kapitalista 
gazdaságokban a pénz, illetve a pénzügyi eszközök birtoklása mind a társadalmi 
befogadás, mind pedig a társadalmi kirekesztés szempontjából meghatározó. A 
pénz birtoklása gazdasági és társadalmi erőforrásokhoz való hozzájutásunk mellett 
a fogyasztói tömegtársadalomban elfoglalt helyünket és rajta keresztül társadalmi és 
kulturális identitásunkat is meghatározza.  

A legutóbbi évtizedben született pénzügyi földrajzi munkák egy jelentős hányada 
az üzleti és a pénzügyi szolgáltatások magas sűrűségével jellemezhető pénzügyi 
központok társadalmi és kulturális szerkezetével, felépítésével foglalkozik (Amin–
Thrift 1992; Thrift 1994). A fenti attributumok legjellegzetesebben a hosszú ideje 
fennálló és folyamatosan működő, a nemzetközi pénzügyi változásokhoz gyorsan 
alkalmazkodó nemzetközi pénzközpontok esetében vizsgálhatók. Ezeknek a ki-
emelkedő centrumoknak óriási szerepe van a pénzügyi információk közvetítésében, 
ami elsősorban a globális gazdaságot érintő információdömpinggel való megbirkó-
zás szervezeti és informatikai kereteinek kiépítésében ölt testet. A nemzetközi 
pénzcentrumokban koncentrálódó információtömeg kezelése, a szakértők tömegei-
nek, magas szintű képzettséggel rendelkező pénzügyi szakembereknek a foglalkoz-
tatását is megköveteli (Leyshon 1995). Mindezek a folyamatok alátámasztják azt a 
nézetet, miszerint a pénzügyi rendszer egy olyan idő–tér és információ által megha-
tározott tranzakciós hálózat, amelyben nemcsak a pénz – korábban kizárólagosan 
hangsúlyozott – funkciói, hanem a társadalmi viszonyok és kapcsolatrendszerek is 
meghatározóak. A pénzügyi rendszer – Thrift szerint – egy intézményesült kocká-
zati környezetnek tekinthető, amelyben a közreműködő aktorok egyik célja ezeknek 
a kockázatoknak a csökkentése a bizalom erősítése, az interperszonális kapcsolatok 
révén. 

A pénzügyi terek jelentősége az ezredfordulón 

A pénzföldrajz iránt jelenleg mutatkozó fokozott érdeklődés oka részben a pénz-
ügyi rendszer gyökeres és globális méretű átalakulása, részben pedig az időnként 
bekövetkező globális kisugárzású globális válságoknak köszönhető, amelyek fo-
lyamatosan alakítják és átformálják a pénzügyi teret. Az újszerű vizsgálatok terje-
désére ösztönzően hatott O’Brien „end of geography” tézise, amely a globalizáció 
hatásainak következményeként a földrajzi hely szerepének leértékelődését, az állam 
regulációs szerepének csökkenését, mint a jelen uralkodó és egyedül jellemző ten-
denciáit vizsgálja (O’Brien 1992).  

A pénzügyi földrajzi kutatások egy nagy kérdése a tér illetve a földrajzi hely, mint 
telepítő tényező létjogosultságának a vizsgálata napjaink globalizálódó pénzpiacain, 
amikor is az információs technológiák nagymértékben kiszélesítették a pénzügyi 
intézmények földrajzi telephelyválasztásának lehetőségeit. A globális integráció és 
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a lokális fogadókészség dichotómiája azonban a pénzpiacok területi aspektusaiban 
is jelen van. 

Az „end of geography” tézis képviselői megfogalmazásában a pénzpiaci szereplők 
és intézményeik egy széleskörűen diszperz piacon tevékenykedhetnek sikeresen 
anélkül, hogy telephelyük földrajzi elhelyezkedésének különösebb jelentősége vol-
na (Castells 1989; Harvey 1989; O’Brien 1992; Ohmae 1989; 1995). O’Brien meg-
fogalmazásában a földrajzi hely jelentőségét veszíti napjainkban, ugyanis a pénz-
ügyi szabályozók már nem képesek egy jól körülhatárolható terület (nemzetállam) 
feletti ellenőrzésre, a szabályozók nem a nemzetgazdaságok földrajzi kereteire, 
hanem „a területen kívüliséget élvező ’stateless money’ keretéül szolgáló teljes 
globális térre” vonatkoztathatók. A pénzügyi szféra intézményei számára a telep-
helyválasztás lehetősége óriási mértékben kiszélesedett, a tőzsdék nem képesek 
többé monopolizálni egy adott ország vagy régió vállalatainak részvényportfolióit, a 
fogyasztók számára pedig az „end of geography” koncepció a szolgáltatásoknak 
korábban soha nem látott – a tradicionális helyi bankok szolgáltatásain túlnövő – 
kínálatát jelenti. A földrajzi távolság helyett az információ költsége a meghatározó. 
Az információhoz és a szolgáltatásokhoz való folyamatos 24 órás hozzáférés már 
napi valóság, a komputerizált kereskedésre történő átállással a vállalatok bárhol 
elhelyezkedhetnek a Földön, következésképpen a telepítési tényező szerepe nem 
dominál az üzleti döntésekben (O’Brien 1992). A nézet képviselői szerint a földraj-
zi tényező és a lokációs faktorok szerepét az elektronikus pénzmozgás által formált 
kiegyenlített globális pénzügyi tér veszi át, amelyben a konvergenciák uniformizált 
globális pénzpiacok kialakulását, és a látszólag véletlenszerű eloszlású térbeli moz-
gások és áramlások megléte egy látszólag ellentétek nélküli, kiegyensúlyozott 
pénzügyi tér kialakulását eredményezheti. Az új rendszerben már nem a lokalitás, 
nem a távolság, csak az információs költség a meghatározó. 

Az „end of geography” elmélet megalkotói azonban eltúlozzák a pénzügyi 
globalizáció homogenizáló térbeli, politikai és gazdasági hatásait, és a globalizációt 
mintegy külső, felülről vezérelt folyamatként írják le, amely tudatosan és elkerülhe-
tetlenül vezet a pénzügyi tevékenységek térbeli decentralizációjához és dekoncent-
rációjához (Martin 1999).  

Valójában a pénzügyi vállalatoknál a decentralizációs és dekoncentrációs tenden-
ciák dominanciájának ellentmondóan egyre inkább a pénzügyi szolgáltatások és 
intézményeik nagyfokú koncentrálódása és agglomerálódása figyelhető meg, tehát a 
dereguláció, az új technológiák és a globalizáció ugyanúgy koncentrálja az üzleti 
szolgáltatásokat, a szakértelmet a meglévő központokba, ahonnan már földrajzi 
távolságra tekintet nélkül könnyen elérhetők az ügyfelek. A pénzpiacok koncentrá-
ciói egyre inkább a globális (és nemzetállami) térben elhelyezkedő, abból kiemel-
kedő, globális funkciókkal rendelkező világvárosi–nagyvárosi agglomerációkhoz 
kötődnek. Ezzel magyarázható a korábban is jelentős nagy pénzügyi központok 
(New York, Tokió, London) legfőbb globális központokká válása, amelyek pozíció-
juknál fogva a legtöbb globális cég telephely preferenciájául szolgálnak. A világ 
pénzügyi központjai versenyben állnak egymással, a különböző telephelyek eltérő 
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versenyfeltételei mind erősítik az egyes központoknak a lokalitás (agglomerálódás) 
előnyeiből fakadó versenyelőnyeik és üzleti pozíciójuk megerősítésére irányuló tö-
rekvéseit. A pénzügyi központok jelentőségét tovább növeli, hogy itt vannak a legfon-
tosabb pénzpiacok, s itt születik döntés a világ pénzkészleteinek felhasználásáról.  

Mindez csak megerősíti azoknak az elképzeléseit, akik szerint a koncentrációs és 
decentralizációs folyamatok továbbra is jellemzik a pénzügyi teret, ez a kettősség a 
pénzügyi globalizáció dialektikus jellemzője, következésképpen a telephelyválasz-
tás a pénzügyi szférában mind a nemzeti, mind pedig a globális pénzpiacokat meg-
határozó fontos tényező marad (Laulajainen 1998). A pénzügyi globalizáció tehát 
messze nem egy autonóm, térbeliséget nélkülöző, felülről vezérelt rendszer, hanem 
egy olyan földrajzilag meghatározott folyamat, amely egy bizonyos földrajzi helyen 
elhelyezkedő vállalatok, intézmények és hatóságok szervezeti, technológiai, 
regulatív és vállalati stratégiáinak az együttes terméke (Martin 1999). A globali-
záció felemésztheti a teret, de semmi esetre sem áshatja alá a földrajzi helynek, a 
lokalitásnak a jelentőségét. Castells megfogalmazásában a helyek tere (space of 
place) fogalom helyett a térbeli áramlások terei (space of flows) lesznek meghatá-
rozóak, azonban bizonyos tradicionálisan is kedvező pozícióban lévő központok 
ezeknek az áramlásoknak kiemelkedő információs és „elosztó”csomópontjaiként 
továbbra is meghatározó szerepet játszanak, így a földrajzi lokalitás jelentősége 
nagyobb, mint korábban bármikor (Castells 1989). 
1) A földrajzi tér és a lokalitás földrajza központi jelentőségű marad továbbra is, 

azonban inkább a relatív földrajzi helyzet és nem a korábban fontos megköze-
líthetőség, közelség a lényeges tényező, hanem a virtuális és a valós térben va-
ló kapcsolatteremtő és hálózatépítő képesség (Bernek 1999). 

2) Az egyensúly közgazdasági törvényei szerint működő gazdaság neo- 
klasszikus víziójában a tökéletesen működő, szabályozásmentes és egyensúlyi 
állapotú tőkepiacokkal szemben még a pénzmozgás és az akkumuláció erős 
differenciái figyelhetők meg, így a tőkealapok továbbra is a nagyobb növeke-
dést és hozamot biztosító országokban, régiókban koncentrálódnak, ezzel is 
növelve a területi egyenlőtlenségeket. A globális pénzpiaci integráció inkább a 
tőkében gazdag illetve szegény észak–dél ellentétek elmélyülését, azaz egy 
globális aszimmetriát konzervál, tehát a globalizáció nem csökkentette a fejlő-
dési szakadékot, hanem inkább növelte azt a pénzügyi szférában is. 

3) A globalizáció azonban nem rendelkezik korlátlan hatalommal, a nemzetálla-
mok szuverenitása jelenti befolyásának legnagyobb korlátját, továbbra is nem-
zetenként eltérőek a valuták és a bankrendszerek. A pénzkínálat szabályozása 
továbbra is a nemzetállami gazdasági szuverenitás kvinteszenciája maradt, bár 
az államok erős pénzpiaci kihívással állnak szemben. A pénzügyi válságok 
globális interdependenciák hatására, de nemzetállami keretek között 
exkalálódnak, és ha a piac beavatkozást igényel, akkor – globális felügyeleti 
rendszerek és intézmények hiányában – az is a nemzetállami intervenció és re-
guláció formájában jelentkezik. 
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4) A lokális szinten lévő differenciák globális szinten a pénzpiaci szereplők költ-
ségminimalizálását szolgálják. A rövid ciklusú  kamatráták kiegyenlítődése 
nem járt együtt a profitráták kiegyenlítődésével, ami továbbra is jelentős kü-
lönbségeket mutat még a vezető kapitalista országokon belül is. Ugyanakkor a 
tőke nem mindig a legnagyobb megtérülést, profitot biztosító térségek felé mo-
zog, csak a biztonságos hitelfelvevők és befektetések dominálnak, a rizikósabb 
befektetési területen általában plusz díjtételek felszámítása a jellemző.  

5) A globalizáció nem szünteti meg a földrajzi tér, a pénzpiaci tér jelentőségét, de 
folyamatosan átalakítja azt. Ezeket az állandó átalakulásokat, mozgásokat az 
ismétlődő pénzpiaci krízisek generálják. A pénzügyi válságok eltérően érintik 
az egyes központokat, bankrendszereket, a válságokban a helyi adottságok is 
meghatározóak, hiszen egy helyi válság a meglévő interdependenciák folytán 
az egész Földön végig söpör, de különbözőképpen sújtja az egyes érintett tér-
ségeket, országokat és  régiókat. Az 1998-as pénzügyi válság tapasztalatai azt 
is megmutatták, hogy a deregulázott világban a válságok nagyobb földrajzi in-
stabilitással járnak (Kelet-Ázsia rossz felügyeleti rendszerei). A krízisér-
zékeny pénzpiaci szereplők magatartását is az állandó térbeli mozgékonyság 
jellemzi. A globális pénzpiacok csomópontjai, a nemzetközi pénzközpontok 
formálják és ellenőrzik a globális pénzügyi teret, s mintegy deregulatív földraj-
zi menedékként szolgálnak a tőkemozgások számára az adott nemzetállamokon 
belül. Ugyanakkor ezek a központok maguk is állandó kölcsönhatásban fejlőd-
nek az adott nemzetállammal, amelyben elhelyezkednek.  

6) A nemzetközi pénzpiacok növekvő instabilitása mellett a költségminimalizálás-
ra és a profitmaximalizálásra való állandó törekvés egyre erősödő versenyt ger-
jesztő hatásai a pénzpiaci folyamatok egyre több területén éreztetik hatásukat:  
− Egyre specializáltabb szolgáltatások, új termékek és az egyre gyorsabb in-

formációs reagálási igény növekedése. 
− Nem-pénzügyi cégek is megjelennek a pénzügyi piacon (nyugdíjalapok), s 

a pénzpiaci szereplők is új, számukra addig ismeretlen piaci szegmenseken 
szállnak versenybe, ezzel növelve a pénzpiaci dekoncentrációt.  

− Az erősödő piaci verseny hatására a versenypozíciók és a piac megszerzése 
céljából a felvásárlások és fúziók révén nő az intézményi és a piaci kon-
centráció. A felvásárlás – nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt – nem 
csak a helyi, regionális bankok beolvasztását, de a nagyok fúzióit, „nagy-
térségi bankok” kialakulását, s egyes esetekben pedig eltérő profilú cégek, 
adott esetben banki és biztosítótársaságok, befektetési alapok összeolvadá-
sát, ún. szuperkoncentrációk kialakulását eredményezheti.  

− A globális pénzközpontokban a külföldi bankok erős koncentrálódása jel-
lemző. Amíg az 1970-es évek elején Londonban 159, New Yorkban 75, 
Tokióban pedig csak 60 külföldi bank települt, addig 1995-re Londonban 
520-ra, New Yorkban 340-re, Tokióban pedig 90-re nőtt a külföldi bankok 
száma (Martin 1999). A koncentrálódás célterülete mindig jellemzően ki-
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választott nemzetközi központ, amely erős specializációjával, munkaerő-
kínálatával, üzleti szolgáltatások agglomerálódásával, társadalmi, gazdasá-
gi és a megteremtett üzleti környezetével együtt multiplikátorként vonzza a 
többi intézménytípust is. Mindez ellentmond az „end of geography” tézis 
képviselőinek, ugyanis azt bizonyítja, hogy a nemzetközi cégek preferálják 
a nagy nemzetközi pénzügyi központokban történő együttes megtelepedést. 
Ezáltal biztosítják a maguk számára mindhárom/négy világgazdasági erő-
centrumban való jelenlétet és a specializálódott funkciók ellátása számára a 
legmegfelelőbb nemzetközi telephelyet. A földrajzi tényező szerepe a spe-
ciális piacokon való megtelepedésnél, a központok speciális adottságainak, 
a lokalitásból adódó versenyelőnyeinek és a kedvező agglomerációs hatá-
sok kihasználásánál tehát továbbra is döntő tényező a pénzpiaci szereplők 
számára (Martin 1999).  

A világgazdaságra jellemző dialektikus egységben szerveződő egymással ellenté-
tes fejlődésű tényezők (homogenizáció–differenciáció; integráció–dezintegráció–
regionalizálódás; centralizáció–decentralizáció; koncentráció–agglomerálódás–
dekoncentráció) együttes jelenléte a földrajzi tér formálásában a legfőbb jellemző. 
A különböző pénzügyi terek – nemzeti, globális, regionális, lokális – együttesen 
léteznek, kölcsönös egymásra hatásuk elfogadott tény. Mint a fentiekből kiderült a 
pénzügyi szolgáltatások számára továbbra is meghatározó a térbeli elhelyezkedés és 
a lokalitás, amiből következően a szolgáltatások elérhetősége a térben erőteljesen 
különböző. A pénzügyi globalizáció tehát nem autonóm, térbeliséget nélkülöző, 
felülről vezérelt rendszer, hanem a földrajzilag meghatározott helyen elhelyezkedő 
vállalatok, intézmények szervezeti, regulatív és vállalati stratégiáinak együttes ter-
méke. A földrajzi hely speciális piaci és egyéb adottságaiból származó versenyelő-
nyök, agglomerációs és multiplikátor hatások kihasználásának továbbra is döntő 
szerepe marad.  

A globalizáció mellett a nemzeti és még inkább a regionális gazdaságok szerepe 
továbbra is meghatározó, bizonyos monetáris tényezők (profitráták térbeli differen-
ciái) területi különbségei továbbra is kikényszerítik a nemzeti és regionális pénz- 
piacokkal való behatóbb vizsgálódásokat.  
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THE NEW TREND OF REGIONAL SCIENCE: FINANCIAL 
GEOGRAPHY 

ZOLTÁN GÁL  

The ever-greater interest in the geography of finances is justified by the booming growth in 
financial services and information technology, and also those significant changes and 
financial crises which do not only shape the financial space but also continuously form the 
financial map of the world. The extremely strong space-forming processes going on these 
days in the world economy which is showing a definite monetary character, and the real 
activities unbelievably appreciated to the detriment of the real economic sphere, also the 
income transfers on the international financial market and among the national economies all 
justify the geographical and regional economic survey of the financial processes. 
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A DEBRECENI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI, 1992–1998 

(The Characteristics of the Budget of the Local Government  
of Debrecen) 

KOZMA GÁBOR 

Bevezetés 

A rendszerváltás után újonnan létrejött önkormányzatok a gazdálkodás területén 
megváltozott feltételekkel voltak kénytelenek szembenézni. Teljesen új jogszabá- 
lyok rendezték a működésükre vonatkozó alapvető kérdéseket, költségvetésük be-
vételi és kiadási szerkezete nagymértékben átalakult, és a korábbi időszakhoz ké-
pest megnőtt a települések gazdasági önállósága. Az új körülmények természetesen 
nem egyformán érintették az egyes településeket, és az eltérő történelmi hagyomá-
nyok, gazdasági adottságok, a térségben betöltött szerepkör hatására jelentős kü-
lönbségek alakultak ki közöttük. 

Tanulmányunk célja Debrecen 1992–98 közötti költségvetése alakulásának bemu-
tatása, és ezzel összefüggésben arra a kérdésre keressük a választ, milyen tényezők-
re vezethetők vissza a költségvetés bevételi és kiadási oldalán megfigyelhető, az 
országos értékektől eltérő adatok? 

Az elemzés során kétfajta módszert használtunk. Egyrészt azt vizsgáltuk, hogyan 
változik az adott bevételtípusnak illetve kiadási tételnek az összbevételből (összki-
adásból) való részesedése, és ez hogyan alakul az országos értékhez képest (1. és 3. 
táblázat). Így arról szereztünk ismereteket, hogy az adott bevétel szerepe nagyobb 
vagy kisebb, mint országos viszonylatban. Másrészt az egyes bevétel- és kiadástí-
pusoknál mind debreceni, mind országos viszonylatban kiszámoltuk az egy főre 
jutó értéket, és így az adott bevétel debreceni relatív nagyságáról szereztünk infor-
mációkat (1. és 3. táblázat). 

A bevételi oldal jellegzetességei 

A hét nagy bevételi típus (saját folyó bevételek, felhalmozási és tőkebevételek, 
átengedett bevételek, állami hozzájárulások és támogatások, Társadalombiztosítás-
tól átvett pénzösszegek, egyéb átvett pénzösszegek és visszatérítések, hitel- és köt-
vénybevételek) jelentőségét, az összbevételből való részesedését a hét év átlagában 
elemezve megállapítható, hogy az állami hozzájárulások és támogatások, valamint 
a hitel- és kötvénybevételek részesedése jelentősen meghaladta az országos értéket, 
a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszközök aránya viszont nagymértékben elma-
radt attól, míg a másik négy forrásnál nincs lényeges eltérés. 
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1. TÁBLÁZAT 
A magyarországi önkormányzatok és a debreceni önkormányzat egyesített költség-
vetésének bevételi oldala (az 1992–98 közötti évek átlaga, 1992-es áron számolva, 

a fogyasztói árindexet felhasználva) 
(The Receipt Side of the Budget of the Hungarian Local Governments and the Local 
Government of Debrecen, Average of the Years 1992–1998, Adjusted to the Prices 

of 1992 with the Consumer Price Index) 

A B  
Magyar- 
ország 

Debrecen Magyar-
ország 

Debrecen 

1. Saját folyó bevételek 19,7 21,3 8 806 7 540 
1.1. helyi adók 6,5 6,3 2 937 2 237 
1.2. illetékbevételek 1,6 2,2 694 776 
1.3. kamatbevételek 2,1 0,2 924 86 
1.4. intézményi tevékenység bevételei 8,2 10,9 3 688 3 851 
1.5. egyéb saját folyó bevételek 1,3 1,7 563 591 
2. Felhalmozási és tőkebevételek 10,5 9,1 4 714 3 219 
2.1. tárgyi eszközök és ingatlanok érté-

kesítése 
4,4 4,6 1 970 1 618 

2.2. értékpapírok értékesítése 2,3 2,1 1 020 764 
2.3. privatizáció, vállalatértékesítés 0,9 1,0 379 370 
2.4. egyéb felhalmozási és tőkebevételek 3,0 1,3 1 344 467 
3. Átengedett bevételek 11,3 13,6 5 059 4 817 
3.1. SZJA 10,8 12,9 4 834 4 577 
3.2. gépjárműadó 0,5 0,7 225 240 
4. Állami támogatás és hozzájárulás 37,3 42,8 16 696 15 116 
4.1. normatív állami hozzájárulás 27,7 35,9 12 400 12 646 
4.2. címzett és céltámogatás 3,2 0,8 1 443 283 
4.3. SZJA-kiegészítés 0,5 0 237 0 
4.4. működésképtelenné vált önkormány-

zatok kiegészítő támogatása* 
0,6 0 258 0 

4.5. központosított előirányzatok 3,4 5,0 1 519 1 776 
4.6. egyéb támogatás és hozzájárulás 1,9 1,2 835 411 
5. Társadalombiztosítástól átvett pénz-

eszközök 
15,3 4,6 6 848 1 633 

6. Egyéb átvett pénzeszközök, visszatérí-
tések 

3,1 2,8 1 367 994 

7. Hitel, kötvény bevétel 2,8 5,8 1 268 2 037 
Tárgyévi bevételek 100,0 100,0 44 757 35 359 
* 1994-ig önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatása 
A – az egyes bevételi típusok részesedése az összbevételből (%), B – az adott bevételi típus egy lakosra jutó 
értéke (Ft/fő) 
Forrás: Keményné Koncz 1993; Szelényi 1994; Birkásné Tóth–Szelényi 1995; Dobosné–
Szelényi 1996; 1997; 1998; és a debreceni önkormányzat költségvetési rendeletei.  

A saját folyó bevételek összbevételből való részesedése kismértékben felülmúlta 
az országos értéket, figyelemreméltó, és a város rosszabb anyagi helyzetére utal 
ugyanakkor az a tény, hogy az egy főre jutó érték elmarad attól. Ezen forrás igen 
jelentős, és az 1990-es évek folyamán egyre fontosabb szerepet betöltő részét alkot-
ják a helyi adók, amelyeknél egy igen jelentős időbeli változást is meg lehet figyel-
ni. Az 1990-es évek elején részesedésük még kisebb volt, mint az országos érték 
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(1993-ban 4,7% ill. 3,9%), az egy főre jutó érték pedig annak 2/3-át érte el, az 
1990-es évek második felében azonban szerepe és fontossága ugrásszerűen 
megnövekedett (1998-ban az összbevételből való részesedése már 14,2% volt). A 
változás igen szoros kapcsolatot mutatott az egyes helyi adótípusok jelentőségével 
illetve az alkalmazott adókulcsokkal. 

Az 1990-es évek elején az önkormányzat valamennyi kivethető adótípust alkal-
mazta, és egy többé-kevésbé kiegyensúlyozott, mind a lakosságot, mind a helyi 
vállalkozókat megterhelő adószerkezet volt megfigyelhető. Ebben az időszakban – 
részben a politikai népszerűtlenségtől tartva – még igyekezett az adókulcsokat ala-
csonyan tartani, és azok a törvényekben meghatározott maximális érték 50–65%-át 
érték csak el. 

Az 1990-es évek második felére azonban jelentősen megváltozott a helyzet. Az 
önkormányzat ekkorra már minden egyéb számba vehető lehetőséget kihasznált 
(lakások, beépítetlen telkek és részvények eladása, hitelek felvétele, kötvények 
kibocsátása), és más megoldás hiányában kénytelen volt nagyobb mértékben a helyi 
adókra támaszkodni. Minden adónem esetében emelést hajtott végre (erre alkalmat 
kínált az a tény, hogy az országgyűlés is megemelte a törvényileg kivethető maxi-
mális értékeket), ez azonban differenciált mértékű volt: kisebb mértékben érintette a 
lakosságot (ide lehet sorolni a telekadót, az építményadót és az 1994-től megszűnt 
magánszemélyek kommunális adóját) és nagyobb mértékben a vállalkozókat (a 
vállalkozók kommunális adója elérte a törvényben meghatározott maximumot, és a 
helyi iparűzési adó is csak 1–2 ezrelékkel maradt el attól). Ennek hatására 1998-ra 
(az országos trendeket követve) abszolút fölénybe kerültek a vállalkozókat terhelő 
adók (1998-ban a helyi adókból befolyó jövedelem 3,4%-át tette ki a vállalkozók 
kommunális adója és 85,5%-át az iparűzési adó). 

2. TÁBLÁZAT 
Helyi adók megoszlása Magyarországon és Debrecenben (%, az 1992–98 közötti évek 

átlaga, 1992-es áron számolva, a fogyasztói árindexet felhasználva) 
(The Distribution of Local Taxes in Hungary and Debrecen, in percentage. Average of 
the Years 1992–1998, Adjusted to the Prices of 1992 with the Consumer Price Index) 

 Magyarország Debrecen 
Építményadó 9,6 13,3 
Telekadó 1,7 2,4 
Magánszemélyek kommunális adója 4,0 0,5 
Vállalkozók kommunális adója  7,6 
Idegenforgalmi adó 2,6 0,7 
Iparűzési adó 81,9 75,5 
Egyéb adók 0,2 0 
Összesen 100,0 100,0 

Forrás: Világgazdaság 2000. január 15.; a debreceni önkormányzat költségvetési rendeletei.  

Az országos folyamatoktól a legnagyobb eltérés (elmaradás) az idegenforgalmi 
adó tekintetében mutatkozott. Ennek hátterében az állt, hogy Debrecen saját maga 
nem rendelkezik igazán nagyarányú bevételt hozó idegenforgalommal: üdülésre 
alkalmas hétvégi telek alig található a város területén, a városba látogató turisták 
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jelentős része Hajdúszoboszlón száll meg, így ez az adótípus az országosnál sokkal 
alárendeltebb szerepet töltött be a város bevételei között. 

A saját folyó bevételek másik lényeges összetevőjét az intézményi tevékenységek 
bevételei alkotják, amelyekhez az önkormányzati fenntartású oktatási, kulturális, 
sport stb. intézményekben keletkezett források (például belépőjegyek, térítési díjak) 
tartoznak. Ezen forrás részesedése az összbevételből Debrecenben minden évben 
meghaladta az országos értéket, és az egy főre jutó összeg is nagyobb volt annál. 
Ennek hátterében az áll, hogy a város érintett intézményhálózata nemcsak a helyi 
lakosság, hanem a vonzáskörzet, illetve bizonyos esetekben az egész megye igényeit 
elégíti ki, és ez egy jelentős nagyságú és nagy bevételt hozó intézményhálózatot 
eredményezett. 

Az illetékbevételeknek az országosnál nagyobb szerepe elsősorban az adott forrás 
sajátosságaival van összefüggésben. A központi költségvetési törvények szerint a 
megyei jogú városok és Budapest önkormányzata megkapják a területükön besze-
dett illetékek 50%-át, míg a megye többi településén beszedett illetékek 50%-a a 
megyei önkormányzatok bevételeit növeli. Az illetékek különböző típusainak 
(ajándékozási, öröklési, visszterhes vagyonátruházási, bírósági eljárási, államigaz-
gatási eljárási illeték) ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy ez a bevételi 
forrás a nagyobb ingatlanárakkal rendelkező, illetve bizonyos eljárásokra (például 
bírósági tárgyalás, útlevél kiadás) jogosult nagyvárosokban fontos szerepet játszik. 

A debreceni önkormányzat relatív szegénységére utal a kamatbevételek minimális, 
az országosnál lényegesen kisebb jelentősége. Az elmúlt időszakban ugyanis az 
önkormányzatnál a szorító pénzügyi feltételek miatt csak korlátozottan nyílt lehető-
ség arra, hogy a szabad pénzeszközöket hosszú távú lekötés keretében a bankba 
tegyék, és így kamatbevételre tegyenek szert. 

A felhalmozási és tőkebevételek szerepe kisebb volt az országosnál, és az egy főre 
jutó átlagos érték is az alatt maradt. Az ide sorolható bevételi források közül há-
romban (tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítése, részvények és értékpapírok 
értékesítése, privatizáció és vállalatértékesítés) a hét év átlagát tekintve nem mutat-
kozott jelentős eltérés az országos adatoktól, a különbség fő oka az egyéb felhalmo-
zási és tőkebevételekben keresendő. Az egyes évek vonatkozásában ugyanakkor 
igen jelentős ingadozásokat lehet megfigyelni, amely azzal magyarázható, hogy az 
önkormányzat rendkívül szélsőségesen és rövid idő alatt élt a kínálkozó bevételi 
lehetőségekkel. 

Az 1990-es évek elején a legnagyobb figyelmet a tárgyi eszközök és ingatlanok 
értékesítésére fordították. Az 1990-es önkormányzati (1990. évi 65. törvény) és az 
1991-es vagyontörvény (1991. évi 33. törvény) eredményeként az önkormányzat 
igen jelentős (kb. 24 000 darabból álló) lakásvagyonhoz jutott, amelynek kb. az 
50%-a az 1993-as lakástörvény (1993. évi 78. törvény) előírásait követve 1995 
végére eladásra került. Az 1990-es évek második felében ugyanakkor már nagyobb 
figyelmet kapott a beépítetlen ingatlanok eladása. Ennek hátterében az állt, hogy a 
városban letelepedni kívánó multinacionális kereskedelmi cégek (például TESCO, 
CORA) igényeinek kielégítése, valamint a nagy bevásárlóközpontok (például Deb-
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recen Plaza, Malompark) felépítése érdekében a város nagyarányú telekértékesítésbe 
kezdett.  

A részvények és értékpapírok értékesítése az előző kategóriához hasonló időbeli 
ingadozást mutatott. Az első kisebb csúcsot 1992-ben lehetett megfigyelni, amikor 
az önkormányzat a tulajdonába került ipari vállalati részvényeket (pl. Dohánygyár, 
Debreceni Húsipari Rt.) adta el. Az előzőnél sokkal jelentősebb bevételt biztosított 
ez a forrás az 1990-es évek második felében, amikor az önkormányzatok hozzáju-
tottak a területükön működő gáz- és áramszolgáltató vállalatok részvényeinek egy 
részéhez (a gázszolgáltatóknál 40%, az áramszolgáltatóknál 12,5%). A debreceni 
önkormányzat a szorító pénzügyi viszonyok miatt arra kényszerült, hogy a megka-
pott TITÁSZ és TIGÁZ részvényeket rövid idő alatt eladja, és így enyhítsen anyagi 
gondjain (1996-ban a részvények és értékpapírok részesedése az összbevételből 
6,1% volt). 

Az egyéb felhalmozási és tőkebevételek esetében megfigyelhető elmaradás alapve-
tően ezen bevételtípus jellegéből adódik: ide tartoznak az államháztartáson kívülről 
illetve belülről átvett fejlesztési célú pénzek (pl. a lakossági befizetések az ivóvíz-, 
szennyvíz- és gázhálózat kiépítése érdekében, illetve az elkülönített állami alapok-
tól és a minisztériumi fejezetektől fejlesztésre kapott összegek). Az előbbi szerepe 
azért volt kisebb, mert Debrecen – a rendszerváltás előtti fejlesztéseknek köszönhe-
tően – egy megfelelő színvonalú vonalas infrastruktúrával rendelkezett (1991-ben a 
vezetékes gázhálózatba kapcsolt lakások aránya 59,9%, a vezetékes ivóvízhálózatba 
kapcsolt lakások aránya 98,9%, a szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 
pedig 71,6% volt, míg a megfelelő országos adatok 41,9%, 85,1% és 41,7% voltak). 
Az 1990-es évek során történtek ugyan fejlesztések ezen a területen a lakossági 
pénzek bevonásával, ennek mértéke azonban kisebb volt, mint országos viszonylat-
ban. 

Az utóbbi (államháztartáson belülről átvett fejlesztési célú pénzek) esetében az 
elmaradást alapvetően Debrecen igen gyenge érdekérvényesítési képessége magya-
rázza. 1990 és 1998 között a várost az országos politikában súlytalannak tekinthető 
személyek irányították, illetve az országos vezetők között sem volt igazán debrece-
ni kötődésű, és ezért a település csak korlátozottan jutott hozzá központi fejlesztési 
pénzekhez. 

Az átengedett (megosztott) bevételek közé a személyi jövedelemadó (SZJA) ön-
kormányzatok számára visszajuttatott része és a gépjárműadó tartozik. A bevételek 
döntő részét képező SZJA esetében világosan megállapítható, hogy ez a forrás a 
város költségvetésében fontosabb szerepet játszott, mint országos viszonylatban. 
Ennek hátterében a debreceni magasabb keresetek állnak: a megyeszékhelyi illetve 
regionális központi szerepkör következtében több olyan intézmény is működik a 
városban, amelyek az országos átlagnál magasabb fizetést tudnak biztosítani (1998-
ban például Debrecenben az egy állandó lakosra jutó SZJA 62 830 Ft volt, szemben 
az országos 59 769 Ft/fő értékkel). 

Az időben előrehaladva ugyanakkor az a trend is megfigyelhető, hogy az SZJA be-
vételnek az összbevételből való részesedését tekintve fokozatosan csökkent a különb-
ség a debreceni és az országos adatok között (1992: 2,9%, 1993: 2,8%, 1994: 2,8%, 
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1995: 1,7%, 1996: 1,2, 1997: 1,9%, 1998: 1,6%), illetve az egy lakosra jutó SZJA 
bevétel nagysága Debrecenben egyre inkább elmaradt az országos értéktől (1993-
ban még annak 110, míg 1998-ban csak 83,3%-a). Ezen folyamatok hátterében az a 
központi kormányzati tevékenység állt, amely fokozatosan csökkentette a települé-
sekhez visszajuttatott SZJA-n belül a közvetlenül a befizetés helyére visszakerülő 
SZJA arányát, és növelte az egyéb (gyakran normatív) módszerekkel elosztott ösz-
szegek arányát, és ez a trend Debrecen számára – hasonlóan a többi nagyvároshoz – 
a legtöbb esetben hátrányos volt.  

A gépjárműadó, mint átengedett bevétel (a beszedett adó 50%-a a központi költ-
ségvetésbe kerül) esetében világosan tükröződik, hogy ez a forrás Debrecenben 
fontosabb szerepet játszott, mint országos viszonylatban: a Hajdú-Bihar megyei 
megyeszékhelyen részesedése az összbevételből nagyobb, mint az országos adat, és 
a legtöbb évben az egy főre jutó érték is felülmúlta azt. Ez azzal magyarázható, 
hogy Debrecenben a gépkocsi-ellátottság kismértékben jobb, mint országos szinten, 
és ezért a gépkocsik súlya után fizetett adóból is több folyt be. 

Az állami hozzájárulások és támogatások 1992 és 1998 között Debrecenben az 
összbevételből az országosnál sokkal nagyobb arányban részesedtek, és ennek hát-
terében az ezen bevételi forrás döntő részét alkotó normatív állami hozzájárulások 
álltak (itt még nagyobb volt az eltérés). Ezen összegeket ugyanis az önkormányza- 
tok különböző mutatók (például általános és középiskolások száma, kollégiumi 
férőhelyek száma) alapján az oktatási–kulturális–szociális intézmények működteté-
sére kapják. Debrecen – mint már korábban említettük – jelentős megyei és regio-
nális feladatokat is ellátó intézményhálózattal rendelkezik, amely után nagy összegű 
hozzájárulást kap a központi költségvetésből. Igen nagy problémát jelent ugyanak-
kor az a tény, hogy ez a pénz a legtöbb esetben nem elegendő az érintett intézmé-
nyek működési költségeinek a fedezésére. A normatív állami hozzájárulások döntő 
részét (1998-ban kb. 75%-át) kitevő oktatási normatívák például Debrecenben 
1992-ben a működési kiadások 74,1%-át, 1995-ben 47,9%-át, 1997-ben pedig 
54,8%-át fedezték, és a hiányzó összeget az önkormányzatnak egyéb forrásaiból 
kellett biztosítania. 

A város az elmúlt években igen mérsékelten részesedett a cél- és címzett támoga-
tásokból: ezen forrás összbevételen belüli aránya egyik évben sem érte el az orszá-
gos átlagot, csak három évben haladta meg az 1%-ot, és az egy főre jutó érték is 
végig az országos alatt maradt. Az 1992-es, az 1996-os és 1997-es relatíve maga-
sabb arányok annak tulajdoníthatók, hogy ezekben az években Debrecen iskola- és 
tornaterem-építésre, valamint a szennyvíztisztító-telep bővítésére kapott „jelentő-
sebb” összegeket. 

A lemaradás mögött véleményünk szerint három ok áll. Egyrészt a céltámogatá-
sok elsősorban a kisebb településeken lezajló vízgazdálkodási, oktatási–kulturális, 
egészségügyi–szociális és hulladékkezelési beruházásokat voltak hivatva segíteni, 
és így Debrecen csak korlátozottan részesedett belőlük. Másrészt a címzett támoga-
tások főleg a térségi célokat szolgáló fejlesztéseket támogatták, és Debrecenben 
ezek gyakran a megyei önkormányzat tulajdonában lévő intézményekben valósultak 
meg (például a Kenézy Gyula Kórház új szárnyának felépítése). Harmadrészt prob-
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lémát okozott az önkormányzat – már korábban említett – gyenge érdekérvényesítő-
képessége is. 

A hét év adatait vizsgálva megállapítható, hogy Debrecen nem részesült SZJA-
kiegészítésben, illetve a működésképtelenné vált önkormányzatok kiegészítő támo-
gatásában (1994-ig az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok 
kiegészítő támogatása). Ez azzal magyarázható, hogy a városban az egy főre jutó 
SZJA nem érte el a szükséges minimális szintet, illetve a város költségvetése nem 
került olyan rossz anyagi helyzetbe, hogy Debrecen jogosult lett volna ezekre a 
támogatási formákra. 

A központosított előirányzatok azon támogatási formákat jelölik, amelyek megva-
lósítását a kormányzat valamilyen oknál fogva fontosnak tartja. Ezeknek a köre 
évről évre változott, és így egyes években Debrecen számára előnyösebb, más 
években hátrányosabb támogatási formák kerültek bele. Az 1994–96 közötti maga-
sabb értékeket az a tény magyarázza, hogy ezekben az években a köztisztviselői–
közalkalmazotti bérek bevezetésének támogatása a központosított előirányzatok 
közé tartozott, és Debrecen így jelentős összegekben részesült. 

A Társadalombiztosítástól (pontosabban az Egészségbiztosítási Alaptól) átvett, és 
a debreceni önkormányzat irányítása alatt álló egészségügyi intézmények működési 
kiadásainak fedezését szolgáló pénzösszegek vonatkozásában megfigyelhető nagy-
mértékű különbség az első pillanatban – figyelembe véve a megyeszékhely regioná-
lis szerepkörét – megmagyarázhatatlannak tűnik. Az elmaradás alapvetően az érin-
tett intézmények (Kenézy Gyula Kórház, Debreceni Orvostudományi Egyetem, 
2000. január 1-től a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara) tulajdon-
viszonyaiban keresendő. Ezek ugyanis nem a városi önkormányzat, hanem a megyei 
önkormányzat tulajdonában vannak (lásd Kenézy Gyula Kórház), illetve közvetle-
nül az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól és az Oktatási Minisztériumtól (ko-
rábban Egészségügyi Minisztériumtól) kapják (kapták) a pénzt (ex-DOTE). Ennek 
következtében a működésükhöz szükséges összeg nem fut át a városi költségveté-
sen, és így nem jelenik meg az önkormányzat bevételei között sem. 

A hitel-és kötvénybevételek nagyobb súlya (ez azon kevés források egyike, ame-
lyeknél az egy főre jutó érték jelentősen meghaladja az országos átlagot) alapvetően 
az 1990-es évek közepének gazdálkodási elképzeléseivel magyarázható. A külön-
böző ingatlanok (például az önkormányzat tulajdonába került lakások és telkek) 
nagyarányú eladása után a város vezetősége továbbra sem akarta nagyobb mérték-
ben megterhelni a lakosságot, és ezért a működési–fejlesztési kiadások fedezése 
érdekében különböző pénzpiaci műveletekbe kezdett. Ennek keretében 1994 és 
1995 folyamán jelentős hiteleket vett fel, valamint kötvénykibocsátást is végrehaj-
tott (a hitel- és kötvénybevételek aránya az összbevételből – az országban szinte 
egyedülálló módon – 1993-ban és 1994-ben nyilvánosan 10,1% volt, 1995-ben 
pedig 11,7% volt). Ezen lépések ugyanakkor nagymértékben veszélyeztették a 
város pénzügyi stabilitását, aminek következtében az önkormányzat visszafogta 
ilyen irányú tevékenységét, és 1996 óta folyamatosan csökkent e forrás szerepe 
(1998-ban az összbevételből való részesedése már kisebb volt, mint az országos 
érték – 2,8% ill. 4,2%). 
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A kiadási oldal sajátosságai 

A debreceni önkormányzat költségvetésének kiadási oldalát vizsgálva megállapít-
ható, hogy a működési kiadások, illetve a támogatások átlagos részaránya az össz-
kiadásokból felülmúlta az országos értéket, míg a fejlesztési–felhalmozási kiadások 
és az egyéb kiadások részaránya alatta maradt annak (3. táblázat). 

3. TÁBLÁZAT 
A magyarországi önkormányzatok és a debreceni önkormányzat egyesített költség-
vetésének kiadási oldala (1992–98 közötti évek átlaga, 1992-es áron számolva, a 

fogyasztói árindexet felhasználva) 
(The Expenditure Side of the Budgets of the Hungarian Local Governments and the 
Local Government of Debrecen, Average of the Years 1992–1998, Adjusted to the 

Prices of 1992 with the Consumer Price Index)  

 A B 
 Magyar-

ország 
Debrecen Magyar-

ország 
Debrecen 

1. Működési kiadás 70,4 72,5 31 433 25 539 
1.1. személyi jellegű kiadás 29,7 30,6 13 242 10 786 
1.2. munkaadót terhelő járulék 12,6 13,6 5 631 4 785 
1.3. dologi kiadás 28,1 28,4 12 560 9 968 
2. Felhalmozási–fejlesztési kiadás 18,2 14,9 8 138 5 259 
3. Támogatások 8,0 10,7 3 584 3 784 
3.1. működési célú pénzeszköz-átadás 1,7 3,1 776 1 077 
3.2. társadalom- és szociálpolitikai 

juttatások 
5,3 6,9 2 370 2 448 

3.3. egyéb támogatás 1,0 0,7 438 257 
4. Egyéb kiadások 3,3 1,8 1 493 645 
Tárgyévi kiadások 100,0 100,0 44 648 35 226 

A – az egyes kiadási típusok részesedése az összkiadásból (%), B – az adott kiadási típus egy lakosra jutó 
értéke (Ft/fő) 

Forrás: Keményné Koncz 1993; Szelényi 1994; Birkásné Tóth–Szelényi 1995; Dobosné–
Szelényi 1996; 1997; 1998; és a debreceni önkormányzat költségvetési rendeletei.  

A működési kiadások országosnál némileg magasabb aránya egyértelműen a város 
igen jelentős – korábban már többször is megemlített – intézményhálózatával van 
összefüggésben: az oktatási–kulturális–szociális stb. intézmények működtetése, 
valamint a város üzemeltetése (közvilágítás, parkfenntartás stb.) a legtöbb évben a 
város kiadásainak több mint 70%-át tette ki. Részben ezzel függ össze, részben a 
korábban említett gyenge központi érdekérvényesítési képességgel magyarázható, 
hogy az 1992–98 közötti időszakban a város vezetősége alig tudott igazi nagyberu-
házást elkezdeni, és így a fejlesztési–felújítási kiadások aránya a hét év átlagában 
lényegesen elmaradt az országos értéktől. Az egyedüli kivételt az 1995/96-os évek 
jelentették (a felhalmozási–fejlesztési kiadások aránya ezekben az években 20% 
felett volt), amikor három jelentős projekt is lezajlott: Tóth Árpád Gimnázium fel-
építése, szennyvíztisztító-telep bővítése, villamospálya-rekonstrukció és új villamo-
sok vásárlása. Ezek a kiadások azonban olyan mértékben megterhelték a város 
költségvetését, hogy a következő két évben már jelentősen visszaszorultak a beru-
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házások, amelyhez az is hozzájárult, hogy a város nem mert hozzányúlni az erre az 
időszakra már egyre inkább túlméretezetté vált intézményhálózathoz, illetve ekkor 
kellett elkezdeni a korábban felvett kamatok visszafizetését is. 

A támogatások két döntő alkotóelemét a működési célú pénzeszköz-átadás, vala-
mint a társadalom- és szociálpolitikai juttatások képezik. Mint a táblázatokból is 
kiderül, mind a két elem aránya lényegesen felülmúlta az országos értéket, amely 
eltérő okokra vezethető vissza. A működési célú pénzeszköz-átadás az önkormány-
zati tulajdonban lévő, illetve az állami tulajdonban lévő, de a lakosság ellátását 
szolgáló közszolgáltató vállalatok számára átadott összeget foglalja magában, 
amely azt a célt szolgálja, hogy a lakosságnak kisebb terheket kelljen viselnie. Deb-
recenben a város méreténél, szerepkörénél fogva ezek a feladatok hatványozottan 
jelentkeznek (az első típusba tartozik például a Debreceni Közlekedési Vállalat Rt. 
és a Debreceni Hőszolgáltató Rt., míg az utóbbiba a Hajdú Volán Rt.), és ezzel 
magyarázható ezen kiadási tétel magas aránya. 

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások a különböző szociális támogatási 
formákat (például lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, munkanélküliek 
jövedelempótló támogatása) foglalják magukban. Ezen kiadási tétel magas aránya 
mögött véleményünk szerint az a tény áll, hogy bár Debrecenben a munkanélküliek 
aránya az országos átlag alatt van, a város nagysága miatt igen jelentős a támogatás-
ra szoruló rétegek aránya, akik – valószínűleg magasabb iskolázottságuk, tájékozó-
dottságuk miatt – tisztában is vannak ezekkel a lehetőségekkel 

Az egyéb kiadások döntő részét az adósságszolgálat terhei alkotják. Az 1990-es 
évek elején Debrecen csak korlátozottan élt a hitelek felvételével, illetve kötvények 
kibocsátásával, és ez a tevékenység csak 1994/95 folyamán élénkült meg. Ennek 
fényében nem meglepő, hogy a felvett hitelek visszafizetése, mint kiadás csak 
1997/98 során jelent meg nagyobb összegként a költségvetésben, de valószínű, 
hogy a későbbiek során még hosszú ideig jelentős tételt fog alkotni (1998-ban ré-
szesedése már 6,2% volt). 

Összegzés 

Összegzésként – és a tanulmány bevezetőjében feltett kérdésekre válaszolva – el-
mondható, hogy a debreceni költségvetés bevételi és kiadási oldala több területen is 
eltér az országos viszonyoktól, és ez különböző okokra vezethető vissza. Ezek kö-
zül a legfontosabb szerepet a város megyeszékhelyi és regionális központi szerepkö-
re (a normatív állami hozzájárulások és a működési kiadások magas aránya) és az 
egészségügyi intézmények tulajdonviszonyai (Társadalombiztosítástól átvett pénzek 
alacsony aránya) töltötték be. Kisebb fontosságúnak lehet tekinteni a város hosszú 
ideig gyenge érdekérvényesítő-képességét (a cél- és címzett támogatások valamint 
az egyéb felhalmozási és tőkebevételek alacsony aránya), a költségvetés állandóan 
feszített jellegét (kamatbevételek alacsony aránya) és a város nagyságából adódó 
jelentős szolgáltatási igényt (működési célú pénzeszköz-átadás magas aránya). 
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THE CHARACTERISTICS OF THE BUDGET OF THE 
LOCAL GOVERNMENT OF DEBRECEN  

1992–1998 

GÁBOR KOZMA 

The local self-governments created after the transformation of regime had to face changed 
conditions in the area of economy: the receipt and expenditure structure of their budget 
modified to a great extent, the economic independence of the settlements increased in com-
parison with the previous period. The paper tries to give an answer to which reasons may 
explain the deviation of the receipts and expenditures side of the budget of Debrecen from 
the national data. According to the results, the most important roles were fulfilled by the 
county seat and regional central roles (the high proportion of the normative state contribu-
tions and of the operational expenses) and the ownership relations of the public health insti-
tutions (low proportion of Transfers from the Social Security Funds). The long weak ability 
of the interest enforcement of the city may be regarded as less important (the low proportion 
of addressed and targeted grants and of the other accumulated and capital incomes), the 
constantly tightened nature of the budget (low proportion of credits) and the considerable 
service demand due to the size of the city (high proportion of money financing the operation 
of local services). 
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TERÜLETISÉG AZ ADÓRENDSZERBEN:  
A TERÜLETI GONDOLKODÁS MEGJELENÉSE 

EGY PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMI 
DOKUMENTUMBAN 

(Space in the Tax System: The Appearance of Regional Think-
ing in a Document of the Ministry of Finance) 

JAKOBI ÁKOS 

Évek óta, mondhatni immár tradíciószerűen, a köztársaság pénzügyminisztere 
irányelveket fogalmaz meg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) szá-
mára a lakosság jövedelemadó-bevallásának kiegészítésére történő felhíváshoz. Az 
adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.) 60. §-ának (7) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter az 1999. évre vonatkozóan is kiad-
ta a végrehajtás elősegítése érdekében a felszólítás ezen évre vonatkozó értékeire és 
szempontjaira az irányelveit, melyek a 7002/1999. (PK. 13.)-as szám alatt jelentek 
meg. 

A regionális tudomány illetve a területi statisztikai elemzések szemszögéből néz-
ve tulajdonképpen teljesen érdektelen lenne a pénzügyminiszternek a jövedelem-
adó-bevallással kapcsolatban közzétett dokumentuma. Az ügy érdekességét viszont 
az a kérdés jelenti, hogy miként jelenik meg a területiség egy kormányzati intéz-
mény, a Pénzügyminisztérium (PM) szemléletében, továbbhaladva pedig vajon 
nyerhetünk-e kiegészítő információkat a jövedelemszint területi különbségeiről e 
dokumentumokat elemezve. 

A fent említett 7002/1999-es dokumentum az önálló tevékenységet folytató ma-
gánszemélyek jövedelemadó-bevallásának kiegészítésére történő felhíváshoz fo-
galmaz meg irányelveket, mely elvek az állami adóhatóság számára készültek az 
egyszerűbb és hatékonyabb működés és feladat-végrehajtás érdekében. A pénz-
ügyminiszter által megfogalmazott irányelv lényege, hogy az állami adóhatóság 
felhívja azokat az adózókat – az adóbevallást követően – a bevallásban közölt ada-
tok kiegészítésére, akiknek a bevallott jövedelme nem éri el a mindenkori minimál-
bérre, a tevékenység gyakorlásának körülményeire, a szakmai és területi sajátossá-
gokra figyelemmel kialakított összeghatárokat.  

Abban az esetben, ha a fenti szempontok alapján az adózó felszólítást kap, a ma-
gánszemélynek az adóévben szerzett összes jövedelem (bevétel) felhasználásáról 
(kiadásáról, ráfordításáról, befektetéséről), továbbá annak forrásairól nyilatkozatot 
kell tennie. Ezt követően az adóhatóság megvizsgálja, hogy a nyilatkozatban megje-
lölt felhasználásra (kiadásra…) a magánszemély bevallott jövedelme és egyéb for-
rása nyújthatott-e elegendő fedezetet. Amennyiben nem, úgy az adóhatóság a ma-
gánszemélyt adóellenőrzésre választja ki, vagy az adóhatóság a magánszemély 
adóalapját olyan összegben állapítja meg, amely a tevékenység jellegére, az eset 
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összes körülményeire tekintettel valószínűsíthető. Innentől kezdve pedig az Art. VI. 
és VII. szakaszának paragrafusai szerinti rendelkezések lépnek érvénybe. 

A Pénzügyminisztérium az irányelvhez csatolva a minimális éves jövedelmek ja-
vasolt összeghatárait is mellékelte, mégpedig egyes szakmákra, tevékenységekre 
vonatkozóan, illetve megyei és településnagyság szerinti bontásban. Lényegében ez 
a táblázatszerű adatsor vagy inkább számhalmaz szolgál segítségül az APEH dolgo-
zóinak a bevallás-kiegészítésre történő felhívások elkészítéséhez, ugyanakkor a 
területi folyamatokat kutató szakemberek is érdekes vizsgálati alapadatokat vélhet-
nek felfedezni. 

Három fő kérdéscsoportot érdemes alaposabban megvizsgálni:  
1) Milyen módon jelenik meg a területiség, a térségi szemlélet a PM-ben? Mi-

lyen területi fogalmakat használ a PM (a vizsgált dokumentumban)? 
2) Milyen területi-, térszerkezeti kép rajzolódik ki a dokumentumból? 
3) Miként használható a dokumentum a jövedelmek területi vizsgálataihoz? 

1) Hogyan és milyen fogalomkörben jelenik meg a területiség a PM-ben? 

Kétségtelen, hogy a Pénzügyminisztérium nem a területi egyenlőtlenségek vizsgá-
latáért (és befolyásolásáért) felelős kormányzati intézmény. A területiség csak az 
ilyen intézményeknél „már megszokott módon”, például az egyes osztályok, PM alá 
rendelt társintézmények, hivatalok területi kirendeltségei, megyei vagy egyéb igaz-
gatóságai formájában jelenik meg. Ez azonban távolról sem jelent egyet a 
térségérzékeny szemlélettel. Legtöbbször csak adminisztratív okokból, az ügyinté-
zés hatékonyabb lebonyolítása érdekében alakítják ki az ehhez hasonló intézmé-
nyek belső struktúrájukat. 

A területi különbözőségeken alapuló gondolkodás – akár egy PM jellegű intéz-
ményben is – esetenként más formában is megjelenhet. Egy ilyen „másfajta” szem-
léletre lehet figyelmes az olvasó, amikor a bevezetésben említett dokumentumot 
elolvassa. 

A dokumentum – mint azt elnevezése is mutatja – egy pénzügyminisztériumi 
irányelv, amely tehát csak egy – bizonyos számításokon alapuló – kiegészítés illet-
ve segédanyag arra nézve, hogy az adóhatóság egyes körülmények között miként 
végezze munkáját. Teljes bizonyossággal állítható – és ezt előre le is kell szögezni –, 
hogy maga az irányelv és a hozzá tartozó adatsor a területi jellemzőivel együtt kizá-
rólag egy (halvány) útmutatás a társadalom egy bizonyos szűk rétege jövedelmi 
helyzetének területi alakulásáról, sőt kimondottan speciális jellegű adatsor, amely 
nem tekinthető semmiféle valós vagy elvárt jövedelemszintnek a különféle térségi 
elemek vonatkozásában. Ez azért is fontos, mivel ennek következtében az egész 
vizsgálat során a területi jövedelemviszonyok felfogásának csak egy ilyen – tehát 
kevésbé konkrét – formájával foglalkozhatunk. 

A területi elvek a PM-ben a szabályozási folyamat részeként jelennek meg. A ki-
adott irányelv többek között az adózás megfelelő végrehajtásához kötődő területi 
szabályozás megjelenési formája is. A térségi szemlélet vagy a területi elemeknek 
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az irányításba, pontosabban a szabályozásba történő beemelése a PM-nek azt a 
(nem túl merész) feltevését igyekszik kézzel fogható (törvényszerű) formában alá-
támasztani, mely szerint létező jövedelmi különbségek vannak annak függvényé-
ben, hogy az adott adózó az országnak mely térségében él, hol végzi tevékenységét. 
Ez a látszólag determinisztikus kijelentés a minisztérium és az APEH jövedelem-
adó-bevallási statisztikáinak több évre visszamenő vizsgálati eredményeire alapul. 
Nem egy szakértői tanulmány jelenti ki, hogy – például az életfeltételekből, helyi 
árszínvonalbeli különbségekből stb. adódóan – a különböző térségekben eltérő 
jövedelem érhető el (azonos egyéb feltételek mellett is). 

A területiség megjelenésének helyes értékeléséhez mindenekelőtt szükség van a 
fent említett irányelv alaposabb megismerésére. 

Már a személyi jövedelemadó-rendszer bevezetése után világossá vált, hogy az 
adóbevallásra kötelezett adózók egyes körei nem teljesen valóságos személyi jöve-
delmi adatokat vallanak be. Az adóhatóság ilyen esetekben alaposabb vizsgálat alá 
vonja a kérdéses adóbevallásokat, és különféle valószínűsítési, becslési és bizonyí-
tási eljárásokat indít el1.  

Az adóhatóság többféle becslési módszert alkalmaz. Szigorúan módszertani oldal-
ról nézve három elkülönülő típust lehet megemlíteni (Földes 1998; Szatmári 1995). 
Az első két módszer a tényvizsgálatok körébe tartozik. Az ún. kevesebbről többre 
becslés módszerénél a bevétel vagy a kiadások egy részének ismeretében bizonyla-
tok, adatok, nyilatkozatok beszerzésével, szemlével, próbagyártással, leltározással 
és más megfelelő módszerrel valószínűsíthető az adóalap. Ilyen esetekben a becslés 
lefolytatását legtöbbször helyszíni adatszerző vizsgálatok előzik meg.  

Ugyancsak tényadatok elemzésén nyugszik az adóigazgatási szaknyelvben „gumi-
szabály”-ként ismert módszer, amely a jövedelem-felhasználás, a vagyongyarapo-
dás és az életkörülmények vizsgálatán alapul. Ezt akkor alkalmazzák, ha az adózó 
magánszemély kiadásai bizonyítható módon meghaladják megszerzett jövedelmei-
nek együttes összegét. Ekkor az adóhatóságnak meg kell becsülnie, hogy a magán-
személynek a vagyongyarapodásra és életvitele fedezetéül milyen nagyságrendű 
jövedelemre volt szüksége. 

A két tényvizsgálati módszer mellett a harmadik becslési forma az összehasonlító 
becslés. Abban az esetben, ha az előbbi módszerekre a feltételek (iratok stb.) hiá-
nyában nincs lehetőség, az adóalapot az APEH az azonos időszakban hasonló tevé-
kenységet, hasonló körülmények között folytató adózók adatainak felhasználásával 
állapítja meg. Ilyenkor a becslés alapján számított adóalaptól való eltérést az adó-
zónak kell bizonyítania. 

A 7002/1999-es dokumentum és az ezt megelőző években közzétett hasonló 
irányelvek egyáltalán nem nevezhetők becslési módszereknek vagy azokat szabá-
lyozó eszközöknek. Jelen esetben a becslési eljárást kiegészítő, azt segítő anyagról 
van szó, amely bizonyos feltételek között megelőzi az adóhatóság jövedelembecslé-
si akcióit. 

A kormányzat sokéves bizonytalankodó magatartása és az adómorál hanyatlásá-
nak2 lezárására 1996. január 1-jétől3 végre életbe lépett a Pénzügyminisztérium által 
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kidolgozott és széles körben nyilvánossá tett irányelvek rendszere. A PM-ben meg-
fogalmazott irányelv lényege, hogy megmondja az APEH-nek, mely esetekben 
szólítsa fel az adózót bevallásának kiegészítésére. Az irányelv – mint azt a beveze-
tőben már említettük – szakmákra és területegységekre bontva olyan éves jövedelmi 
összeghatárokat közöl, melynél kisebb bevallott értékeknél célszerű (illetve az adó-
hatóság számára kötelező) alaposabb vizsgálatot is végezni. A dokumentum létre-
hozásának célja egyrészt az adóhatóság munkájának könnyítése volt, így ugyanis az 
APEH megfelelő kritériumrendszerhez vagy szabályrendszerhez juthatott, amely-
nek segítségével végső soron egységesen és nagyobb mennyiségben foglalkozhatott 
az adóbevallások ellenőrzésével. A közzétett irányelv másik és nem titkoltan fonto-
sabbnak ítélt célja pedig a terelő hatás, azaz az adófizetőknek a valóságoshoz köze-
lebbi jövedelem-bevallások elkészítésére való ösztönzése. 

Az irányelv nem az adózó lakosság egészét érinti, kizárólag az önálló tevékenysé-
get folytató magánszemélyek jövedelemadó-bevallásaival foglalkozik. E körbe tar-
tozik különösen az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági kistermelő, a szellemi alko-
tói tevékenységet végző stb. Összlétszámukat tekintve egy 200 ezer fő körüli cso-
porttal van dolgunk, melynek túlnyomó többségét az egyéni vállalkozói kör adja. 
„… Az egyes adózói csoportok – elsősorban az egyéni vállalkozók – évről évre 
nominálisan is csökkenő jövedelmekről adnak számot, bevételeiknek csak egy ré-
szét szerepeltetik a bevallásban, személyes felhasználásaik jelentős részét pedig a 
vállalkozás költségei között számolják el…” – volt olvasható a PM Adóigazgatási 
főosztályának jelentésében (Hadi 1995). Az irányelvek megalkotásával és a terelő 
hatás érvényre jutásával az adóhatóság e vállalkozói réteg adómoráljának javulását 
várta, amely – a számok tükrében nézve – úgy tűnik már kézzel fogható sikerrel 
járt. Míg 1995-ben az egyéni vállalkozók 3,5 milliárd forint jövedelmet vallottak 
be, addig 1998-ban már egy nagyságrenddel többet (!), 31 milliárd forintot (forrás: 
PM Adóigazgatási főosztály), ami kétségtelenül nem írható kizárólag az infláció 
vagy a gazdasági élénkülés számlájára. 

Az irányelv alá azonban az önálló tevékenységet folytató magánszemélyeknek 
sem a teljes köre tartozik. A dokumentum alapján nem kell figyelembe venni, pél-
dául a kezdő vállalkozót, az átalányadózást választókat, a nyugtaadási kötelezettség 
alól felmentetteket, azokat a vállalkozókat, akiknek az egyéb forrásból származó 
bevallott jövedelmének összege meghaladja az az évi minimálbér összegét stb. 

Az irányelv főként azt a réteget igyekszik megszűrni, ahol a készpénzforgalom 
még hosszú ideig általános marad (pl. a lakossági szolgáltatásokban, a közvetlenül a 
lakosságnak értékesítő tevékenységekben), ezért a jövedelem, s egyáltalán a bevétel 
is nehezen mérhető. 

A területiségről leginkább a dokumentum kialakításának és módszertanának be-
mutatásával együtt érdemes szólni. Az irányelv lényegi eleme a mellékletben közölt 
táblázatszerű adatsor, amelyben tehát szakmák, megyék és településnagyság-
kategóriák szerint tüntették fel az adóbevallás kiegészítésére történő felszólítás 
kiválasztásához irányadó legkisebb jövedelmi határértékeket. Az 1. táblázat a do-
kumentumban található összeghatárokból ad ízelítőt. 
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1. TÁBLÁZAT 
A rakománykezelő szakmában dolgozó egyéni vállalkozók bevallás-kiegészítésre 

mértékadó jövedelmi összeghatárai 1999-ben (ezer Ft) 
(Limited Amounts Concerning the Supplement of Income Return  

of Entrepreneurs Working in the Field of Stowing in 1999, in Thousand HUF) 

Településkategóriák Szakmakód és 
megnevezés 

Megye 
t1 t2 t3 t4 

4270 Rako-
mánykezelés 

Budapest    519 

 Baranya 371 413 443  
 Bács-Kiskun 361 402 431  
 Békés 388 432   
 Borsod-A.-Z. 343 382 410  
 Csongrád 410 457 490  
 Fejér 435 484 519  
 Győr-M.-S. 413 460 493  
 Hajdú-Bihar 397 442 474  
 Heves 378 421   
 Komárom-E. 365 406   
 Nógrád 383 426   
 Pest 396 441   
 Somogy 348 388   

 Szabolcs-Sz.-B. 305 340 364  
 Jász-N.-Sz. 391 435   
 Tolna 373 416   
 Vas 434 483   
 Veszprém 348 387   

 Zala 345 384   
Forrás: A pénzügyminiszter 7002/1999. (PK. 13.) irányelve 1999. 

A táblázat a következő kategóriákat alkalmazza: A szakmabesorolások az APEH 
szakmai kódrendszere alapján történtek, melyen belül egyes hasonló és rokon 
szakmákat csoportokba sorolva kezeltek. A szakmakategóriák száma így is kb. 
négyszázra tehető.  

A területi sajátosságok a táblázatban egyrészt a 19+1 megye, másrészt a négy te-
lepülésnagysági csoport keretében kerülnek a rendszerbe. A PM által használt tele-
püléskategóriák az 5000 lakos alatti (t1), az 5000–100 000 lakos közötti (t2), a 100 000 
lakos feletti települések (t3) csoportjai, valamint a főváros (t4), mint külön egység. 

Az APEH és a PM ezzel mintegy elismertté és legitimmé tette azt a tényt, hogy az 
egyéni vállalkozások területi sajátosságai4 befolyásolhatják az elérhető jövedelme-
ket. Mindezt persze rendkívül leegyszerűsített formában, mindössze a megyék és a 
széles településkategóriák tág határai között jelentik ki, részletesebb területi diffe-
renciákba nem mennek bele. A részletesebb elemek hiánya – mondhatni teljesen 
kézzel fogható – módszertani és elvi okokra vezethető vissza. Bármennyire kicsiny 
területegységet is veszünk alapul, nem várható el a helyi egyéni vállalkozótól, hogy 
közel ugyanannyi jövedelmet tudjon felmutatni, mint a szintén helyben dolgozó és 
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hasonló szakmát folytató kollégája, hiszen tevékenységét ezen kívül sok más ténye-
ző is befolyásolhatja. Itt ezért ismételten le kell szögezni, hogy a listán szereplő 
számadatok nem elvárt jövedelmi szintek, nem is minimális lehetséges jövedelmi 
értékek, hanem kizárólag kiválasztási szempontok. 

A dokumentum kialakításának módszertanából fakadóan sem lehetett részletesebb 
területi bontást kialakítani. A táblázat megalkotásának első lépése az alapul szolgá-
ló adatbázis kialakítása. Ehhez a minisztériumnak a vállalkozások által benyújtott 
adóbevallásokon kívül más adatbázis nem áll rendelkezésére. Az APEH SZTADI5-nál 
rendelkezésre álló adatokból az aktuális évet megelőző évi adatokat (50%-os súly-
lyal), az azt megelőző évit (30%-os súllyal) és az azelőttit (20%-os súllyal) alkal-
mazzák. Az adatbázist első lépésben országos szinten állítják össze, amelybe csak 
azon egyéni vállalkozók jövedelemadatai kerülnek be, akik tételes költségelszámo-
lást alkalmaznak, nem tevékenységüket kezdők, teljes évben tevékenykedők, az év 
folyamán telephelyet nem változtattak és főállású vállalkozók6. Az országos adat-
bázist ezután két szempontból is górcső alá veszik. Egyrészt létrehozzák a szak-
mánként képzett átlagos jövedelemértékeket (ezek tehát országos szakmai átlagok), 
másrészt megnézik, hogy az egész adatbázisból milyen megyei és településnagyság 
szerinti kép rajzolódik ki. Az egyes szakmákra kapott országos átlagjövedelmi 
értékeket szintrehozással, korrekciókkal7 az aktuális bevallási célévre előreszámít-
ják, s végül ezek ismeretében kialakítják a bevallás-kiegészítésre mértékadó ösz-
szeghatárokat. 

Az összeghatárok kialakítása a következő képlettel írható le (Szatmári 1997): 
KÖ = KBJ x M x T 
ahol: KÖ   = a bevallás-kiegészítésre mértékadó összeghatár 
         KBJ  = a korrigált bevallott jövedelem 
         M     = a megyei szorzó 
          T     = a településnagyság szorzója 

A megyei és településnagysági értékek tehát nem az egyes megyék és településka-
tegóriák kizárólagosan saját elemeiből képzett átlagok, hanem az országos átlagok-
ból visszaszámolt adatok. Erre azért volt szükség, mert az egyes szakmákban, me-
gyékben és településkategóriákban nem lenne elegendő számú elem ahhoz, hogy 
megfelelően megbízható átlagadatokat képezhessünk belőlük. A részletesebb területi 
bontásnak szintén az az akadálya, hogy az egyes kisebb területegységekre (pl. kistér-
ségekre vagy településekre) nézve túlontúl kis sokasággal lehetne csak dolgozni. 

Az egyes szakmai alapadatokra a területi differenciálás szorzóit sablonszerűen 
húzták rá a készítők. Az irányelvben közölt táblázatban így végül szakmánként 
azonos területi szerkezetű adatsorokkal találkozhatunk. Ez azt jelenti, hogy nem 
érvényesül az egyes szakmák helyi jellegből adódó jövedelmezőségi differenciált-
sága, minden egyes szakma esetében ugyanazokban a körzetekben (megyékben, 
településkategóriákban) lesz magasabb a bevallás-kiegészítésre mértékadó összeg-
határ, mint más szakmák esetében, ráadásul a szakmákon belül a különböző terület-
egységek közötti arányok teljesen hasonlóak lesznek a többi szakmáéhoz. 
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A területi alapú gondolkodás a PM ezen dokumentumában még egy helyen, az 
eddigiektől eltérően új fogalmakkal jelenik meg. Másképpen kezeli ugyanis az 
irányelv a területfejlesztés kedvezményezett térségeiben tevékenykedő vállalkozó-
kat. Az irányelv szerint el lehet tekinteni a bevallás kiegészítésére való felszólítás-
tól, ha az adózó mezőgazdasági vagy ipari szakmacsoportba sorolt tevékenységet 
végzett, és telephelye mezőgazdasági, vidékfejlesztési vagy ipari szerkezetátalakítá-
si övezetben volt, illetve akkor is, ha telephelye társadalmi–gazdasági szempontból 
elmaradott és tartós munkanélküliséggel sújtott településen volt. A konkrét érintett 
területekről – az irányelv szerint is – a 19/1998. (II. 4.) kormányrendelet nyilatkozik. 

2) A dokumentumból kirajzolódó térszerkezeti kép 

A pénzügyminisztériumi irányelvhez csatolt táblázat adatsora csak egy halvány 
számrendszer, a kiválasztási szempontok listája és nem konkrét térségi jövedelmi 
fogódzók halmaza. A dokumentumból kiszűrhető térszerkezeti kép ezért inkább a 
kiválasztási összeghatárok területi struktúráját adja. 

A dokumentumból a területi kutatókat leginkább az a területi sablon érdekelheti, 
melyet az egyes szakmai átlagadatokra ráhúzva a táblázat részletes számértékeit 
számíthatjuk ki. A térszerkezeti analízishez és az ábrázoláshoz az adatbázis megfe-
lelő átalakítása szükséges. A rendkívül nagy méretű táblázatsor adataiból egy ösz-
szevont, leegyszerűsített és átlagosnak mondható helyzet kialakítása látszik célsze-
rűnek. Elkészíthető egy, az összes szakmai táblából egyszerű átlagolással képzett 
tábla, majd ennek a táblázatnak az értékeit a tábla saját átlagának százalékában 
érdemes feltűntetni. A táblázat egyes cellái ezzel összehasonlíthatóvá válnak, így 
térképezésük is lehetséges lesz. 

A térszerkezeti analízishez kapcsolódó térképeket településnagyság-csoportok 
szerint készítettük el. Az első térkép az átlagos minimáljövedelmek (illetve kivá-
lasztási határértékek) eltéréseit mutatja az országos átlagtól az 5000-nél kevesebb 
lakosú településeken megyénként, a második az 5000–100 000 lakosú települések, a 
harmadik pedig a 100 000 főnél népesebb települések és a főváros esetében mutatja 
ugyanezt (1. ábra). 

A térképeken jól látható, hogy általában a népesebb településkategóriákban maga-
sabb, míg a kisebb népességűekben alacsonyabb a bevallási küszöb. Egy-egy me-
gyét kiválasztva és három adatát összehasonlítva minden esetben a népesebb telepü-
léscsoportba tartozóknál fogalmaz meg magasabb minimális jövedelmi szintet az 
adóhatóság. Az viszont nem feltétlenül igaz, hogy ha egy vállalkozó egy népesebb 
településen tevékenykedik valamelyik megyében, akkor biztosan magasabb a jöve-
delmi küszöbértéke, mint ha alacsonyabb településkategóriában és egy másik me-
gyében dolgozna. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb településén sem 
olyan magas a bevallás-kiegészítésre mértékadó összeghatár, mint például Fejér 
megye legkisebb népességű kategóriája esetében. 
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1. ÁBRA 
A bevallás-kiegészítésre mérvadó átlagos összeghatárok  

az egyes településkategóriákban megyénként 
(Averages Amounts Concerning to the Supplement of Income Return  

in the Individual Categories of Settlements by Counties) 

5000 lakos alatti települések 5000–100 000 lakos között települések 

 

100 000 lakos feletti települések  

 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A településkategóriákon belüli szórás, illetőleg a térképeken a színkategóriák 
száma a magasabb településnagyság-csoportok felé növekszik. Míg az 5000 lakos 
alatti csoportban relatíve homogén térrel találkozunk, addig a 100 000 fő felettiben 
kimondottan sokszínű a kép. 

A megyék közötti viszonyokat nézve összességében – legalábbis az 1999-es évre 
készült irányelv szerint – Budapesten illetve Fejér megye 100 000 főnél népesebb 
településén, azaz Székesfehérváron legmagasabb a kiválasztási összeghatár. Fejér 
mindegyik településkategória esetében a legnagyobb küszöbértékű, hasonlóan ma-
gasak a Győr-Moson-Sopron és Vas megyéhez tartozó értékek. 

Az országban megszokott területi jövedelmi differenciáknak, más szóval a Dunántúl 
Alföldnél jobb helyzetének (Kovács 1996) látszik ellentmondani, hogy mind a leg-
kisebb, mind pedig a közepes településkategóriánál az Alföld legnagyobb részének 
megyéi (valamint néhány észak-magyarországi megye is) magasabb bevallási ösz-
szeghatárokkal rendelkezik, mint a Dunántúl kétharmada. Ez a területi szerkezet 
főként a PM számítási módszeréből adódik így. 
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3) A dokumentum használata a jövedelem területi különbségeinek vizsgálatához 

Akár jövedelembecsléshez, akár a jövedelem területi differenciáltságának kutatá-
sához kívánjuk használni az irányelvben közölt területi adatbázist, csak alapos fenn-
tartásokkal tehetjük azt. Az adatbázisból nyerhető térszerkezeti kép ugyanis nem a 
jövedelemnagyság egy meghatározó befolyásoló tényezőjének vagy összetevőjének 
területi alakulását mutatja. Puritánul fogalmazva – ahogyan ezt a dokumentumot 
készítő PM Adóigazgatási főosztállyal készített interjúnk során is hallottuk – „nem 
szabad tudományos szinten komolyan venni az irányelvből kiolvasható területi 
tendenciákat”. 

A jövedelem területi szerkezetét kutatók számára a legfőbb tanulság az lehet, 
hogy immáron a Pénzügyminisztérium is felismerte (illetve kezdi felismerni), hogy 
nem számíthat az egyéni vállalkozóktól azonos nagyságú minimáljövedelmekre az 
ország különböző megyéiben és eltérő nagyságú településein. A PM engedéke-
nyebbnek tűnik azokkal a területekkel szemben, amelyekben – a számításai alapján 
feltételezhetően – nehezebb jövedelemszerzési körülmények között tevékenykednek 
a vállalkozók. Ez a felfogás és a hozzá tartozó területi kép pedig már inkább a terü-
leti kutatók számára nyújt alapot a továbbgondolásra. 

Jegyzetek 
1 A becslés intézménye nem új keletű dolog. Az ötvenes évektől a magánvállalkozói jövedelemadóztatás 

legkeményebb, gyakran kétes törvényességű adóeszközei közé tartozott. Az akkori tanácsi adóhatósá-
gok szinte bármikor bevethették ezt az eszközt, s a kalkulált vagy összehasonlításon alapuló becslés 
eredménye tekintetében nem volt követelmény, hogy reális eredmények keletkezzenek. Az SZJA be-
vezetésekor e sok jogos kritikával illetett jogintézmény eltűnt és vele együtt a legkisebb adóköteles 
jövedelem módszere is. A becslés az 1990. évi XCI. törvénnyel ismét alkalmazható eszközzé vált. 

2 Mivel az adóapparátus működése még kevésbé volt hatékony, pontosabban a lebukás kockázata nem 
volt kellően elrettentő erejű, továbbá már lassanként versenypiaci hátrányt jelentett, ha valaki nem élt 
az adómanipuláció lehetőségével, a magyar adózók egyre szélesebb körében terjedt el az adókikerülés 
gondolata. 

3 Az 1990. évi XCI. törvény 60. §-ának módosítását az 1995. évi CX. törvény rögzíti. Ettől kezdve 
létezik a pénzügyminiszteri irányelv intézménye (1990. évi XCI. törvény 60. §-ának (7) bekezdése). 

4 A települési besorolást – több telephely esetén – az első helyen feltűntetett telephely alapján célszerű 
figyelembe venni. Az év közben telephelyet változtató vállalkozóknál időarányos értékkel kell dolgozni. 

5 APEH Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet 
6 Az adatbázisba nem veszik bele továbbá a 10 milliós értékhatár fölött vallókat sem. 
7 Figyelembe veszik például a következő évi várható bruttó keresetnövekedés ütemét is. 
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SPACE IN THE TAX SYSTEM: THE APPEARANCE OF 
REGIONAL THINKING IN A DOCUMENT OF THE 

MINISTRY OF FINANCE 

ÁKOS JAKOBI 

Since 1996 the Hungarian Ministry of Finance put down a directive for the tax office 
(APEH) regarding the self-employed private individuals to supplement their income tax 
returns. According to this document one has to be called upon, whose returned income does 
not meet the limit which is equivalent to the minimum wages, professional and regional 
characteristics. 

The importance of this document is that the Ministry of Finance – as a governmental insti-
tution – begins to recognise the importance of regional inequalities in its own thinking. The 
ministry uses such notions as: settlement-size categories, counties, preferential areas of re-
gional development and politics (etc.). 
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IPARI KLASZTEREK 
(Industrial Clusters) 

GROSZ ANDRÁS 

Az ipari klaszterek1 a regionális gazdaságfejlesztés egyik legdivatosabb eszközé-
vé váltak az elmúlt néhány évben (Dőry 1999; Lengyel 1999; Porter 1999; 
Rechnitzer 1998; Roelandt–den Hertog 1998; Steiner 1998). Európa legfejlettebb 
gazdasággal rendelkező országaiban – csakúgy, mint a tengerentúlon –a regionális 
léptékű gazdaságok életében mind fontosabbá válnak a koncentrált együttműködési 
hálózatok, aminek köszönhetően ma már világszerte több száz klasztert tartanak 
nyílván. Csak néhányat megemlítve a legismertebbek közül: a Detroit környéki 
autógyártás, a számítástechnika és az információs technológia koncentrációja a 
Szilícium-völgyben, az úgynevezett Harmadik Itália kis- és középvállalkozásai, a 
svájci óragyártás, vagy a pénzügyi szektor kiemelkedő szerepe New Yorkban és 
Londonban. Sikerük hatására az elmúlt időszakban hazánkban is egyre többet hal-
lani különböző ipari klaszterek létrehozásáról és annak kormányzati támogatásáról 
(Dőry 1999). Ennek fényében szeretnénk áttekinteni, és röviden felvázolni az ipari 
klaszterek elméleti hátterének néhány szeletét. 

Regionális versenyképesség 

A klaszterek megértéséhez elengedhetetlen a regionális versenyképesség megérté-
se. A regionális versenyképesség terén az első mérföldkövet Marshallnak az ipari 
körzetekkel foglalkozó munkája jelentette, amely először világít rá a gazdaság föld-
rajzi koncentrációja által előidézett pozitív agglomerációs hatások jelentőségére 
(Marshall 1890). Míg a hetvenes években a regionális termelékenységben tapasz-
talható különbségeket a termelési funkciók oldaláról közelítették meg, addig a 
nyolcvanas években a földrajzilag koncentrált vállalkozások közötti együttműködé-
sekben rejlő előnyökre helyeződött a hangsúly. A kilencvenes években pedig Porter 
a versenyképesség oldaláról megközelítve fedezte fel újra a klaszterek jelentőségét, 
lehetőséget teremtve számos új kutatásnak e téren. A Porter-féle Gyémánt-modell 
(1. ábra) négy alapvető determinánsból épül fel, melyek azonban nem elszigeteltek, 
hanem kölcsönös függésben állnak, és egymást erősítik. Egy régió azon iparágban 
képes a legsikeresebb lenni, amelyben valamennyi tényező és a köztük lévő köl-
csönhatás egyszerre mutat kedvező képet (Lengyel 1999; Porter 1990). 
– Tényezőellátottság (a termelési tényezők feltételei): a rendelkezésre álló humán-

erőforrások illetve természeti erőforrások, a meglévő tudásbázis, a felhasználha-
tó pénzügyi források valamint a szükséges infrastruktúra. 
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– Keresleti feltételek: a hazai kereslet összetétele mellett különös jelentőséggel bír 
a kifinomult ízlésű igényes vásárlók által támasztott kereslet, valamint megke-
rülhetetlen a kereslet nemzetközivé tétele. 

– Támogató és kapcsolódó iparágak: az iparágat inputokkal ellátó többi támogató 
és kapcsolódó iparág. 

– Vállalati stratégia, szerkezet és rivalizálás: döntő szerepe van a térség vállalatai 
versenystratégiájának, az általuk kitűzött új célok megjelenésének, illetve a bel-
földi versengésnek. 

1. ÁBRA 
A Porter-féle Gyémánt-modell 

(Porter’s Diamond Model) 

vállalati stratégia,
szerkezet és
rivalizálás

támogató és
kapcsolódó

iparágak

tényező-
ellátottság

keresleti
feltételek

 
Forrás: Porter 1990. 

Mi is az a klaszter? 

A szakirodalomban a klaszter fogalmával kapcsolatban egyetlen dologban mutat-
kozik egyetértés, mégpedig abban, hogy a klaszter fogalmát illetően nincs egyet-
értés, az a vizsgálat dimenziójától és a megközelítés módjától függően változhat 
(Dőry 1998; 1999; Faragó 1994; Porter 1999; Roelandt–den Hertog 1998; Steiner 
1998). Porter szerint a klaszter nem más, mint „… egy bizonyos működési területen 
belül tevékenykedő, egymással kapcsolatban álló vállalatok és intézmények földrajzi 
tömörülései, amelyekben jelen van a versenyszempontból fontos iparágak széles 
skálája” (Porter 1999, 7.). Különösen fontos, hogy a klaszter résztvevői szervezeti-
leg egymástól függetlenek, és sajátos vásárlói, beszállítói, K+F stb. kapcsolatban 
állnak egymással (Faragó 1994). Roelandt és den Hertog a termelési hálózatoknak 
a közös értéklánc mentén történő kapcsolódását emeli ki (Roelandt–den Hertog 
1998). 
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Tehát a továbbiakban egy olyan, alapvetően termékalapon (értéklánc mentén) 
szerveződött, a különböző gazdasági szereplőket, intézeteket és nonprofit szerveze-
teket magában foglaló, területileg koncentrált kooperációs hálózatot értünk klaszter 
alatt, amely jelentős mértékben hozzájárul nemcsak az abban résztvevők, hanem az 
egész régió versenyképességének növekedéséhez2. 

A koncepció meghaladja az egyszerű horizontális kapcsolatok hálózatát, amely az 
egyazon piacon és iparágban érdekelt vállalkozások különböző típusú együttműkö-
désében realizálódik (közös K+F, marketing, értékesítési politika). Sokkal inkább 
egy ágazatok közötti hálózat, amely az értékláncnak egy speciális kapcsolata vagy 
tudásbázisa mentén elhelyezkedő, de egymástól különböző, vagy egymást kiegészí-
tő vállalkozásokat foglal magában. 

A klaszterek legfontosabb jellemzői 

A definícióból következően Steiner szerint a klasztereknek három alapvető, közös 
tulajdonsága figyelhető meg (Steiner 1998).  

Az első a kifinomult munkamegosztáson alapuló erőteljes specializáció, amely a 
szoros beszállítói kapcsolatokon alapul. Ezek a kapcsolatok természetesen rendkí-
vül változatosak lehetnek. A legegyszerűbb input–output beszállítói (a termékek 
mellett persze ideértve a legkülönbözőbb szolgáltatásokat is) kapcsolatoktól kiin-
dulva egészen a kutatóintézetek és a gazdasági szervezetek között megvalósuló 
tudásátadásig, vagy a vállalkozások és a gazdaságfejlesztéssel foglalkozó különbö-
ző szervezetek (ügynökségek, alapítványok) közötti együttműködésekig terjedhetnek.  

A szereplők közötti szoros kapcsolatok kialakulásának az egyik legfontosabb előfel-
tétele és a klaszterek második közös tulajdonsága a földrajzi közelség megléte. Az 
erőteljes földrajzi koncentráció adja meg a klaszterek regionális dimenzióját, amely 
nélkülözhetetlen a részt vevő gazdasági szervezetek versenyképessége szempontjából, 
fontos olyan folyamatok rugalmas működtetéséhez, mint a „just-in-time”, az 
outsourcing, vagy a hatékony tudásátadás.  

Végül a vállalkozások és az egyéb szervezetek koncentrált elhelyezkedése (föld-
rajzi közelsége), illetve az egymással való szoros együttműködés spillover és szi-
nergiahatásokhoz vezet. A gyors tudás és információáramlás és az extern hatások 
nemcsak a klaszterben résztvevők számára járnak igen jelentős gazdasági előnyök-
kel, hanem a termelékenységnövekedés, növekedés, gazdasági stabilitás és foglal-
koztatás révén az egész térség versenyképességét javítja.  

A klaszter tehát jelentős versenyelőnyökhöz juttatja a benne részt vevő vállalko-
zásokat anélkül, hogy azok elveszítenék rugalmasságukat, amelyeket általában csak 
a nagyobb méretű cégek képesek elérni. Az előnyöket a vállalatok versenyképessé-
gének növelésével, az innováció terjedésének élénkítésével és az új üzleti kapcsola-
tok kialakulásának elősegítésével erősíti (Porter 1999). 
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A klaszterek szereplői 

Az ipari klaszterek meghatározó szereplői az értéklánc végén elhelyezkedő, az 
iparág elsődleges javait előállító olyan multinacionális nagyvállalatok, amelyek a 
nemzetközi porondon is versenyképesnek bizonyulnak. Ezekhez a nagyvállalatok-
hoz ezer szállal kapcsolódnak a beszállító cégek. Ezek a főleg kis- és közepes mére-
tű vállalkozások a legkülönfélébb inputokkal látják el az előző kategóriához tartozó 
cégeket (a nyersanyagok, alapanyagok és alkatrészek mellett természetesen ide 
értendők a gépek, berendezések, sőt a szolgáltatások illetve az infrastruktúra is). A 
gyártók és a fogyasztók közötti kapcsolatot és az elkészült javak piacra juttatását 
hivatottak biztosítani az értékesítésében részt vevő vállalkozások, hálózatok (lefelé 
való terjeszkedés). Ugyanakkor az iparág elsődleges javaihoz kiegészítő termékeket 
gyártó, vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó cégek, illetve a más iparágakban 
működő, de a közös szakértelem, technológia és inputok révén kapcsolódó vállalko-
zások is hozzájárulnak a klaszter versenyképességének alakulásához (oldalirányú 
terjeszkedés).  

A régió gazdasági aktorai mellett az állami és magánszférához tartozó különböző 
típusú intézetek alkotják a klaszter másik fontos pillérét. A felsőoktatási intézetek 
(elsősorban az egyetemek) szorosan együttműködve a vállalkozásokkal, aktívan 
részt vesznek az iparág legkülönbözőbb speciális oktatással, képzéssel és informá-
ciónyújtással kapcsolatos igényeinek kielégítésében. A kutatóintézetek pedig K+F 
tevékenységükkel és a megfelelő technológiai infrastruktúra biztosításával támogat-
ják a vállalkozások sikerességét (Dőry 1999; Porter 1999; Steiner 1998). A Porteri 
megfogalmazás szerint egyszerre foglal magában egymással versenyző és együttmű-
ködő vállalkozásokat3. A klaszter legkülönbözőbb szereplőit és a köztük lévő kap-
csolatokat szemlélteti a 2. ábra a Walesi gépjárműipari klaszter példáján. 

2. ÁBRA   
A Walesi gépjárműipari klaszter 
(Automotive Cluster in Wales) 

Á l la m i ku ta tá s

Á llam i ké p z és

V é g ső  vás ár ló k

K öz b en ső  vásá rló k

M agá n  K + F

T á m o gató  c sop or to k

B e sz á llítá s

T á m o gató  ip ar ága k
L o g isz tika , b iz to sítás ,

e xp o rth ite l, ta ná cs adá s,
k ock áz a ti tőke

M ag án  ké p z és
F o rd  IM T

L uc as K é pz és

G ép jár m ű ip a r

K a p cso lód ó
ip a rág ak

(p l . e le k tro n ika ,
ac é l, ű r ipa r, ú j
a lap anya g ok)

T ám oga tó
in fr astru k tú r a

B e sz á llító k

K ép z és

K + F R e ndsz e rte rve z és  (U W C )
Ú j an ya gok  (U W C

R o bo tte c hn ika  (U W C

M ec ha tron ika i K ö zpo n t
G yár tá ste rve z ési

ku rzu sok

(p l. üv eg , gum i, h ű té s ,
a u tóe lek tron ika

K ép z ési K öz pon to k
M in ő sé g i K öz pon tok

B e sz állító i S z öve tsé ge k

C a lson ic  K + F
T ric o  K + F
V ale o  K + F

(p l. B osc h ,  B eh r,
N ipp ond end o , T & N ,
K ien inge r, C alson ic)

(p l. N issan , G M , T oyo ta ,
M e rce de s, V o lvo )

 
Forrás: Cooke 1998. 
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Klaszter típusok 

A klasztereknek különböző típusai különböztethetők meg (Rechnitzer 1998; 
Steiner 1998). 
– A tudáshoz kapcsolódó infrastruktúrához erős szálakkal kötődő gazdasági tevé-

kenységek földrajzi koncentrációja (más néven tudás-klaszter) elsősorban a 
nagy egyetemi városok és a kutatóintézetek köré letelepülő vállalkozásokkal ér-
hető tetten. 

– A sokkal szűkebb értelemben vett iparágak, ágazatok vertikális termelési kap-
csolatai és beszállítói láncai. A tradicionális kézműipari együttműködések leg-
jobb példája az észak-olasz kis- és középvállalkozások szoros együttműködése 
(főleg a textil- és ruházati iparban, a cipő- és bőriparban, fafeldolgozó- és bútor-
iparban). 

– A különböző aggregációs szintek mentén történő ágazati koncentráció főleg az 
autóipar vagy az elektronikai ipar területén működő, illetve ezen iparágakhoz 
valamilyen mértékben kapcsolódó vállalkozások körében. Jó példa erre a felső-
ausztriai autóklaszter, vagy a walesi gépjárműipari illetve elektronikai ipari 
klaszter (3. ábra). 

3. ÁBRA   
Autóipari klaszterek Európában 
(Automotive Clusters in Europe) 

 
Forrás: www.automobil-cluster.at. 

– A közös alaptechnológiát kifejlesztő és azt alkalmazó vállalkozások és intézmé-
nyek közötti szoros kapcsolat. San Francisco környékén a biotechnológia, Los 
Angeles környékén pedig az űrtechnológia tölt be ilyen klaszterképző funkciót, 
azonban hasonló folyamatok figyelhetők meg a géntechnológia vagy a műszer-
gyártás területén is.  
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– A közös kereslet vagy közös szükséglet kielégítése érdekében szerveződő vállal-
kozások csoportosulása (öko-klaszter). 

– A tercier szektorra épülő klaszterek általában a nagyvárosok központjában kon-
centrálódnak, mint pl. a pénzügyi szolgáltatások New Yorkban, vagy a divat- 
világ Párizsban. 

Klaszter-építés 

A klaszter-építés folyamatára egyaránt jellemző a felülről lefelé és az alulról felfe-
lé való irányultság (Molina 1998). Maga a klaszter-építés alapvetően egy bottom-up 
típusú törekvés megvalósítása, amely az adott helynek, térségnek, régiónak a már 
meglévő kulturális és ipari hagyományaira és erősségeire építve, megpróbálja azo-
kat minél hatékonyabban hasznosítani. A klaszter-építés folyamatában azonban 
határozott top-down szerepet kapnak azok a szervezetek illetve intézmények, ame-
lyek jelentős szerepet játszanak a gazdaságfejlesztés vagy a vállalkozásfejlesztés 
területén. Ezen szervezetek elsődleges feladata a klaszter folyamat felülről történő 
élénkítése és katalizálása. Végül a siker érdekében elengedhetetlen, hogy az alulról 
felfelé, illetve a felülről lefelé irányuló folyamatok legyenek nagyon pontosan ösz-
szehangolva egymással, hiszen csak így biztosítható a kívánt szinergia hatások 
elérése.  

Az OECD létrehozott egy ipari klaszterekkel foglalkozó ún. Fókusz Csoportot, 
amely 1997–1998-ban összesen 15 OECD tagállamában folytatott vizsgálatot, ösz-
szehasonlítva az egyes országok klaszter-politikájának és azok megvalósításának 
sajátosságait a meglévő hasonlóságok után kutatva. E vizsgálatok alapján Roelandt 
és den Hertog fogalmazta meg a klaszter-alapú politika legfontosabb alapelveit, 
melyek a következők (Roelandt–den Hertog 1998): 
– A klaszter-építés folyamatának elsősorban a piac által előidézettnek, és a piac 

által vezérelt kezdeményezésnek kell lennie. A gazdasági szereplők kifejezésre 
juttatott érdekeltsége, azaz az erőteljes piaci igény hiányában a puszta kormány-
zati szándék nem vezet célhoz. A klaszterizációt nem lehet erőltetni. 

– A központi kormányzati politikában nem szabad, hogy egyes iparágak, válla-
lat(csoportok) érdekében hangsúlyos szerepet kapjon a piaci verseny korlátozá-
sa. A közvetlen ipartámogatást és vállalkozástámogatást, valamint a közvetlen 
piaci beavatkozást fel kell váltani a közvetett segítségnyújtásnak.  

– A kormányzatnak a klaszter kezdeményezésben nem közvetlen irányítói vagy 
tulajdonosi szerepet kell betöltenie, e funkciókat a piaci szereplők jóval eredmé-
nyesebben és hatékonyabban képesek ellátni. A központi kormányzatnak sokkal 
inkább egyfajta katalizátorként kell elősegítenie a legkülönbözőbb szereplők 
egymásra találását és az újabb együttműködések kialakulását. Emellett részt 
vesz a beszállítói rendszerek támogatásában és a klaszterizációs és innovációs 
folyamatok ösztönzésében.  
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– A klaszter-politikának nem szabad csak a már meglévő és sikeresen működő 
klaszterekre helyezni a hangsúlyt. Figyelemmel kell kísérnie, és támogatnia, 
ösztönöznie kell a kisebb, illetve a még kialakulófélben lévőket is. 

A klaszter-orientált iparpolitika alapját, mint azt a piramis is mutatja az eszközök 
és az intézmények mellett a tudatosság kialakítása alkotja (4. ábra). Rendkívül 
fontos, hogy a klaszter filozófiát a vállalkozások és a regionális intézményrendszer 
valamennyi tagja megismerje és magáévá tegye, hiszen mint azt fentebb említettük, 
a piaci szereplők erőfeszítésén múlik annak sikere. 

4. ÁBRA   
A klaszter-orientált iparpolitika 

(Cluster-orientated Industrial Policy) 

Eszközök

Intézmények

Tudatosság kialakítása

• Célzott telephelykínálat kialakítása

• Képzési programok, tréningek kínálata

• Regionális innovációs központok felállítása

• Beszállítói politika

• Ágazatok közötti irányítás

• Klaszter-orientált oktatáspolitika

• Klaszter-orientált technológiapolitika

• Közlekedési és a telekommunikációs politika

• A klaszter filozófia megismertetése és
népszerűsítése a vállalkozások valamint a
regionális intézményrendszer tagjai körében

Forrás: Clement 1998. 

Lehetséges klaszterek Magyarországon 

A rendszerváltást követő elmúlt évtizedben radikálisan átalakult a magyar gazda-
sági szerkezet. Elsősorban a külföldi működőtőke beruházásoknak köszönhetően 
egy duális gazdasági struktúra jött létre, aminek köszönhetően a – főleg a gépipar 
területén működő, általában vámszabad területeken vagy vállalkozási övezetekben 
megtelepedett – külföldi multinacionális vállalatoknál keletkezik a bruttó hazai 
termék és az export meghatározó hányada. Ez a mintegy félszáz cég azonban egy-
előre képtelen volt beágyazódni a magyar gazdaságba, szigetszerű működésük során 
megtartották jól bevált, szintén külföldi beszállítóikat és egyelőre csak elvétve ta-
pasztalható a hazai kis- és középvállalkozásokkal való együttműködés, vagy komo-
lyabb üzleti kapcsolat kialakítása. A magyar kis- és középvállalkozások – elsősor-
ban a külföldi nagyvállalatok igen magas minőségi és technológiai követelményei-
nek köszönhetően – képtelenek voltak kapcsolódási pontot találni, és kivenni a 
foglalkoztatottságban betöltött szerepüknek megfelelő részesedést a multik által 
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gerjesztett általános növekedésből. Különösen igaz ez a kutatás-fejlesztési tevé-
kenységre, illetve általában az innovációk területére.  

Ennek oldása érdekében Magyarországon vélhetően erős kormányzati támogatás-
ban fog részesülni a klaszterek kialakítása, mely szorosan összefügg a duális gazda-
ságszerkezet oldását szolgáló beszállító programmal. A Széchenyi-tervben különös 
hangsúlyt kap a vállalkozói kapcsolatok és ismeretek bővülését szolgáló informáci-
ós, képzési és nemzetközi kapcsolatépítési programok támogatása, a vállalkozói 
hálózatok fejlesztése, valamint a különböző termék-klaszterek kialakítása, amelyek 
egyúttal elősegítik a beszállítói szerepre törekvő kis- és középvállalkozások multi-
nacionális cégekkel való üzleti kapcsolatainak kialakítását is.  

E folyamatok tükrében Magyarországon is lépések történtek iparági klaszterek 
kialakítására4, melyek legfontosabb célja a már megtelepedett multinacionális 
nagyvállalatok és a hazai kis- és középvállalkozói szektor közötti együttműködés 
elősegítése. A hazai kis- és középvállalkozásoknak a multikhoz való sikeres integ-
rálódásból származó előnyök mellett kérdéses, hogy a külföldi cégeknek milyen 
előnyük származik abból, ha fokozatosan hazai, elsősorban a közvetlen földrajzi 
környezetükben működő vállalkozásokra cserélik eddigi, jól bevált beszállítói kap-
csolataikat. Természetesen a puszta földrajzi közelségből, és így a szállítási költsé-
gek csökkenéséből eredő költségelőnyök is rendkívül fontosak a nemzetközi piacon 
megmérettetett vállalatok számára, azonban legalább ilyen jelentőséggel bír, hogy 
közvetlen környezetükben a szoros együttműködésekkel lehetőségük van a kis- és 
középvállalkozásokat saját képükre formálni, és egy olyan innovációs miliőt létre-
hozni, amely a hatékony és gyors információáramlás és interakciók révén jelentős 
mértékben hozzájárulhat versenyképességük növekedéséhez. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a kormányzatnak a nemzetközi tapasztalatok 
alapján csak olyan ipari klaszterek kialakulását szabad elősegítenie, amelyet az 
abban részt vevő vállalkozások is erősen támogatnak, hiszen nem szabad elfelejteni, 
hogy a klasztereknek középtávon önfenntartókká kell válniuk, ami jelentős piaci 
igény megléte és az érdekeltek elkötelezettsége nélkül vágyálommá válhat. Tehát a 
klaszter-szervezésben a legfontosabb feladatok elvégzését alapvetően a piaci sze-
replők kezében kell hagyni, a kormányzat részvétele – a pénzügyi háttér kezdeti 
megteremtését követően – sokkal inkább támogató, katalizátor jellegű kell, hogy 
legyen. 

A klaszterek határait és így a kooperáció területi dimenzióját mindenképpen az 
abban részt vevő vállalkozások és intézmények közötti együttműködések határoz-
zák meg, így ebből kifolyólag nem kötelezően esnek egybe a meglévő politikai–
közigazgatási határokkal, egyes esetekben még az államhatárokkal sem5. Magyaror-
szágon a klaszterek létrehozása minden bizonnyal szorosan kapcsolódik majd a 
tervezési–statisztikai régiókban felállításra került regionális fejlesztési tanácsok 
által kezdeményezett regionális programokhoz. Így félő, hogy a létrehozandó 
klaszterek a régiók elsődleges törekvéseinek megfelelve elsősorban az ezen határo-
kon belül elhelyezkedő vállalkozások és intézmények együttműködésére helyezik a 
hangsúlyt. A klasztereket és az együttműködéseket azonban nem szabad  
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a tervezési–statisztikai régiók keretei közé szorítani. Mindenképpen nyitottnak kell 
maradniuk a szomszédos térségek – sőt szomszédos országok – vállalkozásai és 
intézményei felé is. 

Jegyzetek 
1 A tanulmány során a nemzetközi szakirodalomnak megfelelően a klaszterek kifejezést használjuk, 

melynek jelentése fürt, csoport, csoportosulás, annak ellenére, hogy azt a hazai művekben többféle-
képpen is megpróbálták lefordítani (iparági csoportosulások, regionális üzletági központok stb.). 

2 A klaszterekben rejlő előnyökre utal az egyik gyakran használt angol megnevezés is: Flock of Birds, 
azaz madárraj, amely arra utal, hogy együtt, egymással együttműködve sokkal könnyebb elérni a kí-
vánt célt, mint külön-külön. 

3 Ennek megfelelően az angol co-operative és a competitive szavakból képezhető a co-ompetitive kifeje-
zés, amely kifejezi mind a verseny, mind az együttműködés lehetőségét. 

4 A legelőrehaladottabb stádiumban a Nyugat-Dunántúlon szerveződő autóipari klaszter van, amely 
élvezi a legjelentősebb multinacionális vállalatok támogatását is (AUDI, GM-Opel, WAV stb.). 

5 Példaként említhetők az Egyesült Államokban a szövetségi államok határain átnyúló különböző koope-
rációk, vagy a német svájci határon átnyúló vegyipari koncentráció. 
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INDUSTRIAL CLUSTERS 

ANDRÁS GROSZ 

Industrial clusters are geographically concentrated networks of production of 
strongly interdependent firms linked to each other in a value-adding production 
chain. Besides the major manufacturers and the connecting suppliers, universities, 
research institutes, knowledge intensive business services and transfer institutions 
are also included in the clusters. Clusters increase the competitiveness of not only 
the individual participant but also the whole region. Consequently the building of 
industrial clusters (e.g. automotive, electronic, etc.) emerged to the centre of both 
economic and regional development in the whole world. There are also some initia-
tives for cluster development in Hungary and the government responds to it quite 
positively. Therefore it can be useful to shortly examine the theoretical background 
and the international experiences of clusters and cluster policies for the better appli-
cation and implementation in Hungary. 
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VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS 
TEVÉKENYSÉGE A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON 

(Innovation Activities of Firms in the Central Transdanubian 
Region) 

DŐRY TIBOR 

Bevezetés 

A Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye alkotta Közép-dunántúli régió 
Budapest és agglomerációját követően az utóbbi három évben az egyik legdinami-
kusabban növekvő magyar régió (Rechnitzer 2000). A gazdaság vitalitásával (erő-
teljesen növekvő kibocsátás, növekvő termelékenység, magas szintű beruházások, 
alacsony munkanélküliség) nincs összhangban a régió innovációs teljesítménye és 
tudományos–technikai potenciálja (Dőry 1999). Mindez a jövőben veszélyeztetheti 
a fenntartható fejlődést, hiszen a növekvő bérek hatására a térségben letelepedett 
multinacionális vállalatok tevékenységüket tovább telepíthetik még olcsóbb bérű 
országokba. E hipotézis tükrében elgondolkodtató, hogy a Közép-dunántúli régió-
ban a kutatás–fejlesztési (K+F) ráfordítások bruttó hazai terméken (GDP) belüli 
aránya még az Európai Uniós összehasonlításban is alacsonynak számító hazai 
átlagot sem éri el. Magyarországon jelenleg ezen kiadások részesedése a GDP-ből 
0,8–0,9% közötti értékre tehető, ami a kormány tervei szerint 2002-re 1,5%-re nö-
velhető. A Közép-dunántúli régióban a K+F ráfordítások regionális GDP-hez 
viszonyított mértéke nem több 0,3–0,4%-nál. Ami ennél még több gondot jelent, 
hogy ezen értéken belül is rendkívül kis hányadot (kb. 30–40%-ot) tesz ki az ipari 
ráfordítások aránya. A kutatók–fejlesztők aránya az alkalmazottak között szintén 
rendkívül alacsony (0,4%), a statisztikák szerint létszámuk csupán 880 főre tehető. 

Ebben az alaphelyzetben fogalmazódott meg a régióban az innovációs és fejlesz-
tési kapacitások és teljesítmények fokozásának, illetve aktivizálásának kényszere. A 
regionalizációt még csak most tanuló magyar térségek számára új esélyt jelenthet a 
gazdaság tudás-alapú fejlődéséhez az Európai Unió régióiban már 1994 óta készülő 
RTP, RIS/RITTS1 stratégiák módszertanának elsajátítása, a stratégiákban megfo-
galmazott programok megvalósítása (Dőry–Rechnitzer 1999).  

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által finanszírozott „Regionális 
innovációs stratégia kidolgozása a Közép-Dunántúl számára” projekt célkitűzései-
vel összhangban történt meg a régióhoz tartozó három megye (Fejér, Komárom-
Esztergom és Veszprém) vállalkozásai körében 1999 decemberében a gazdasági 
szervezetek innovációs tevékenységét áttekinteni hivatott felmérés. A vállalati 
megkérdezés lebonyolítását, a kérdőívek kiküldését a megyei kereskedelmi és ipar-
kamarák végezték. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által indított és 1998 óta 
féléves rendszerességgel végzett konjunktúra felméréshez kapcsolódva, postai úton 
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lebonyolított megkérdezés vállalati mintáját a megyei kereskedelmi és iparkamarák 
szolgáltatták.  

Az innovációs felmérés legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a regionális inno-
vációs stratégia megalapozásához átfogó kép álljon rendelkezésre a Közép-
Dunántúl vállalkozásainak innovációs tevékenységéről. A kutatás tehát általános 
innovációs helyzetelemzést, nem pedig a kifejezetten innovatívnak tekinthető gaz-
dasági szervezetek felmérését célozta meg. Lényeges ezt előre bocsátani, hiszen így 
válik érthetővé a következőkben bemutatott elemzés.  

Meg kell vallani azt is, hogy régió szinten a kérdőívet kitöltő 218 vállalkozás által 
szolgáltatott adatokat bizonyos fenntartásokkal kell kezelni, hiszen ezen minta a 
régió vállalkozásainak (beleértve a társas és az egyéni vállalkozásokat is) alig 0,1%-át 
alkotja. A foglalkoztatottak számát tekintve már kedvezőbb kép rajzolódik elénk. A 
választ adó vállalkozások összességében 41 252 főt alkalmaztak 1999 végén, ami a 
régió foglalkoztatotti létszámának 17,6%-át jelenti (1. táblázat).  

1. TÁBLÁZAT  
A minta és a régió jellemzői 

(Characteristics of the Sample and the Region) 

JELLEMZŐK Fejér megye Komárom-E. 
megye 

Veszprém 
megye 

Közép-
dunántúli 

régió 
Vállalkozások száma* 28 379 22 641 26 781 77 801 
Kiküldött kérdőívek száma 294 350 56 700 
Beérkezett válaszok száma,  
a minta  

101 104 13 218 

Visszaérkezési arány 34,4% 29,7% 23,2% 31,1% 
Foglalkoztatottak száma** 94 015 65 190 75 737 234 942 
Foglalk. száma a mintában 20 155 15 231 5 866 41 252 

* Működő társas és egyéni vállalkozások összesen. 
** A Közép-Dunántúlon működő gazdasági szervezeteknél alkalmazásban állók létszáma. 
Forrás: Megyei statisztikai évkönyvek 1998; kérdőívek 1999. 

A mintával, azaz a tényleges válaszadókkal kapcsolatosan annyit kell még megje-
gyezni, hogy 24,9%-uk mikrovállalkozás, 35,1%-uk kisvállalkozás, 25,8%-uk kö-
zepes vállalkozás, illetve 14,2%-uk nagyvállalat volt. Tulajdonosi összetételét te-
kintve a hazai cégek a dominánsak (62,6%), az 50%-nál nagyobb tulajdoni hányad-
dal rendelkezők aránya 24,5%-ra, míg az ennél kisebb részben külföldi kézen lévő 
válaszadók súlya 12,9%-ra adódott. 

Innováció és a vállalkozások, a vállalkozások innovativitása 

A felmérésnél legkritikusabbnak azt tartottuk, hogy választ kaphassunk arra a 
kérdésre, vajon a vállalkozások hány százaléka tekinthető innovatívnak, és miben 
nyilvánul meg ezen tevékenységük. Nemzetközi felmérések tapasztalatai alapján 
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négy alkérdésben kérdeztünk az innováció formájára, mégpedig úgy, hogy a válasz-
adónak meg kellett adni, hogy vállalkozása az utóbbi 3 évben kifejlesztett-e valami-
lyen új terméket/szolgáltatást, termelési eljárást, vagy korábbi termékei-
nek/szolgáltatásainak, termelési eljárásának továbbfejlesztett változatát. Első ráné-
zésre meglepőnek tűnhet, hogy átlagosan a válaszadók csupán 22,7%-a fejlesztett 
ki új terméket/szolgáltatást az elmúlt 3 évben. Az új eljárásoknál ez az arány ki-
sebb, alig haladja meg a 10%-ot (13,2%).  

Jobb a helyzet a továbbfejlesztett termékeknél/szolgáltatásoknál (42,3%) illetve az 
eljárásoknál is (28,4%). Tekintetbe kell venni azt is, hogy a négy összefüggő kér-
dést a kérdőívet visszaküldők mintegy harmada (77-en) üresen hagyta, feltételezé-
sünk szerint pozitív válasz hiányában. Ennek tükrében sajnos kedvezőtlenebb a kép, 
és arról árulkodik, hogy a régió vállalkozásai bizony passzívnak tekinthetők az 
újdonságok előállításában (1. ábra). Ennek azonban több oka is lehet, melyek vizs-
gálata túlmutat a felmérésből levonható következtetéseken. Más hazai felmérések is 
megerősítették ugyanis azt, hogy a magyar vállalkozások többségének sem anyagi, 
sem személyi vagy technikai háttere nem megfelelő az újításhoz, innovációk beve-
zetéséhez (Chikán 1997; OMFB 1999; Tamás 1995). 

1. ÁBRA  
Az innováció aránya  

(Share of innovations) 
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továbbfejlesztése
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Forrás: Kérdőívek 1999. 

Alaposabb vizsgálatnak vetettük alá annak megítélését, tipizálhatók-e a fenti érte-
lemben innovatívnak tekintett vállalkozások. Figyelemre méltó, hogy a vállalatmé-
ret alapján nem mutatkozott jelentősebb eltérés az egyes kategóriák között. A vára-
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kozásokkal némiképp ellenkezően az új terméket/szolgáltatást kifejlesztők között 
arányukhoz képest kisebb mértékben szerepeltek mikro- és kisvállalkozások (13,7% 
ill. 11,1%), a nagyvállalatok 17,2%-a viszont innovatívnak minősült.  

Érdekes módon a külföldi tulajdonosi háttér sem sarkall egyértelműen innováció-
ra, vélhetően a bérmunka dominanciája, a fejlesztésigényes tevékenységek hiánya 
miatt. A külpiaci orientáció, az export aránya viszont már beszédesebb jellemző. A 
meghatározó export tevékenységet folytató – árbevételük 50%-ánál magasabb há-
nyadát exportból realizáló – cégek 22,2%-a minősült a fenti értelemben innovatív-
nak. Figyelemfelkeltő azonban, hogy a kizárólagosan hazai piacra termelőknek alig 
7%-a fejlesztett ki valamifajta újdonságot, az általuk megvalósított innovációk 
száma kívánnivalókat hagy maga után. 

Az innovációs potenciál értékelése 

Az innovációs teljesítmény meghatározását követően arra voltunk kíváncsiak, 
hogy miként értékelik a vállalkozások saját innovációs potenciáljukat. A válasz-
adók 1–10-ig terjedő skálán jelölhették be a rájuk leginkább jellemző értéket. Az 1-
es nagyon gyenge, az 5-ös átlagos, végül a 10-es kimagasló innovációs szintet ta-
kart. Meglehetősen nagy önmérsékletre utal, hogy az innovációs potenciált átlago-
san 4,54 pontra minősítette a 161 válaszadó. Legtöbben ötösre, azaz átlagosra érté-
kelték önmagukat. Jelentős önkritikának tudható be egyúttal az is, hogy 28-an na-
gyon gyengének (1-es) tekintik innovációs képességeiket. Figyelemfelkeltő azon-
ban, hogy szerepeltek a kérdést megválaszolók között olyanok is (1–2 vállalkozás), 
akik 9-es illetve 10-es pontszámot adtak önmaguknak.  

Vállalatméret szerint kereken egy pontnyi különbség adódott a mikro- és a nagy-
vállalatok között (4,03 ill. 5,04), ez utóbbiak javára. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy a nagyok önbizalma, innovációs képességükbe vetett hite, de talán még elkö-
telezettsége is meghaladja a mikrovállalkozások esetén megfigyelhető mértéket. 
Sem a különböző tulajdonosi háttér, sem az eltérő export-hányad kategóriák alapján 
nem tudtunk jelentősebb eltéréseket feltárni az egyes vállalkozások között. Mind-
azonáltal meg kell állapítani, hogy a legmagasabb átlagos pontszámot a termékeiket 
meghatározóan exportáló, külföldi tulajdonú nagyvállalatok adták önmaguknak. 

Innovációs teljesítmény 

A válaszadók információi szerint az elmúlt 3 évben bevezetett innovációkból 
származó bevételek aránya a vállalkozás összes bevételén belül minden vállalati 
kategóriában 50% alatti értéket képvisel. Be kell azonban ismerni, hogy az átlag-
számítás miatt elmosódnak a különbségek az egyes vállalati teljesítmények között. 
Ennek megfelelően örömmel lehet számot adni olyan válaszadókról is (jellemzően 
új, technológia-orientált vállalkozásokról), akik teljes bevételüket (100%) 3 évnél 
nem régebbi termékekből realizálják. A mérleg túlsó serpenyőjében helyezkednek 
el azok a gazdálkodók, amelyek értékesítésében csupán 2–5%-ot jelentenek az 
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innovációk. Mindezek figyelembevételével az új termékekből, szolgáltatásokból 
származó bevételek átlagos szintje csak 28,2%-ot ért el. A már pozitív értelemben 
említett mikrovállalkozások árbevételük 40,8%-át, a 11–50 fő közötti kisvállalko-
zások 27,8%-át, a közepes cégek 24,9%-át, míg a nagyok – az átlagnál majd 10%-
kal kevesebbet – a bevétel alig ötödét (19,7%) realizálják innovatív termékekből. 
Feltűnő módon, a termékeik nagyobb részét exportálók sem számoltak be arról, 
hogy forgalmukból az átlagot jelentősen meghaladó mértékű lenne az innovációból 
származó bevételek nagysága. A meghatározóan exportálóknál a 3 évnél nem ré-
gebbi termékekből származó bevétel aránya 31,9%. 

Változatosan alakult az innováció bevezetésének, átfutási idejének az értékelése. 
Arra kértük a válaszadókat, hogy adják meg hónapokban az új ötlettől a piaci beve-
zetésig számított időt. Eredményként 8,2 hónapos átlagos piacra történő bevezetési 
idő adódott. A kicsik ennél fürgébbnek (6,5 hónap), a nagyobbak viszont lomhább-
nak (11,7 hónap) bizonyultak. A közepes méretű vállalkozások az átlaghoz közeli 
8,3 hónap piaci bevezetési idővel kalkulálnak. Emellett a hazai tulajdonú gazdálko-
dók a külföldi részvétellel működőkhöz képest közel egy hónappal hosszabb piacra 
történő bevezetési időről adtak számot. A döntően hazai piacra termelők is lassúb-
bak (10,5 hónap) külpiaci orientációjú társaiknál. 

Az innováció erőforrásai 

A kérdőívre adott válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy a vállalkozások alkal-
mazottaiknak átlagosan 6,4%-át (!) foglalkoztatják a kutatás–fejlesztés területén. Ez 
meglehetősen magas értéknek tűnik, főképpen, ha számba vesszük, hogy a Közép-
Dunántúlon a K+F-ben foglalkoztatottak létszáma összesen 880 fő, az összes al-
kalmazotthoz viszonyított aránya pedig csak 0,4%2. A kisvállalkozások esetében 
persze nehéz egyértelműsíteni, hogy kit, mely dolgozókat is lehet a fejlesztés erő-
forrásainak tekinteni. Ezen vállalati kategóriánál ugyanis nincsenek elkülönült osz-
tályok, és az esetek többségében egyáltalán nem formalizáltak a kutatás–fejlesztési 
részlegek sem. Így a válaszokat bizonyos fenntartással kell kezelni, hiszen azok – 
főképpen a mikro- és kisvállalkozások esetén – egyértelműen túlzónak minősíthetők. 

Ezen információk előrebocsátásával felmérésünk úgy találta, hogy a 
mikrovállalkozások foglalkoztatják munkavállalóik legnagyobb hányadát (9,7%) a 
kutatás–fejlesztés területén. Őket követik a 11–50 fő közötti kisvállalkozások 
(7,4%), majd a nagyvállalatokat (3,6%) hajszálnyival megelőzve a közepes cégek 
(3,8%). Meglehetősen nagy azonban az egyes vállalkozások által szolgáltatott ada-
tok szórása, hiszen a kutatás–fejlesztésben foglalkoztatottak arányára például a 
kisebb cégeknél 0–50% közötti értékeket kaptunk. A nagyvállalatoknál már csak  
1–15% között mozgott a kutatás–fejlesztési létszám arányának meghatározása. 
Meglepőnek tűnhet, hogy a csak hazai piacra termelők, export tevékenységet nem 
folytatók alkalmazzák a legtöbb munkavállalót (10,7%) a kutatás–fejlesztésben, míg 
a meghatározóan exportálók – vélhetően a bérmunka magas arányának köszönhe-
tően – (3,1%) ebből a szempontból lemaradónak számítanak.  
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Az innováció forrásait jelentő másik fontos jelzőszám, a K+F ráfordítások tekin-
tetében 4,6%-os árbevétel arányos érték adódott. A válaszadók adatszolgáltatása 
szerint legalábbis árbevételük ekkora hányadát fordítják átlagosan kutatás–
fejlesztésre. Ismét a kicsik járnak elől a sorban, a kisvállalkozások 6,1%-ot, a 10 fő 
alatti szervezetek 5,9%-ot fordítanak fejlesztési célokra. A méret növekedésével 
csökken tehát a K+F célú ráfordítások aránya is. A közepes vállalkozások az árbe-
vétel  
2,4%-át, a nagyvállalatok pedig 1,4%-át költik K+F-re. Természetesen volumenét 
tekintve ezen arányok más nagyságrendet takarnak a kicsiknél és mást a nagyok 
esetében, ahol még a relatív kisebb arány is jóval magasabb összeget és egy foglal-
koztatottra jutó kiadást jelent. A K+F létszámnál elmondottak érvényesek a K+F 
ráfordítások vállalati kategóriák szerinti megítélésére is. Eszerint a hazai tulajdonú 
és az export tevékenységet nem folytató szervezetek vezetik a rangsort. Őket köve-
tik a meghatározó külföldi tulajdonossal rendelkező és meghatározóan exportáló 
vállalkozások. 

Azt a hipotézist látszik igazolni mindez, hogy a hazai piacra termelők nagyobb 
K+F létszámmal sem képesek jelentősebb külpiaci megmérettetésre, illetve a jelen-
tős arányú K+F létszámról és ráfordításokról beszámoló, innovatívnak mutatkozó 
kisvállalkozások még nem értek meg arra. A döntően exportálók – vélhetően meg-
határozó módon bérmunkát folytatók – vállalkozásuk versenyképességét pedig 
alacsonyabb arányú, nagyságuknál fogva azonban már jelentősebb volumenű fej-
lesztési ráfordítással is fenn tudják tartani.  

Az innováció megvalósítója 

A kérdőívben megadott kategóriák közül a vállalkozások többsége az innováció 
legfontosabb megvalósítójaként a saját vállalkozást jelölte meg (80 megnevezés). A 
válaszadók rangsora a más vállalkozásokkal közösen végzett kutatás–fejlesztési 
tevékenységgel folytatódott (37 megnevezés). Ettől jelentősen leszakadva követke-
zett az egyetemekkel, kutatóintézetekkel (18 megnevezés), majd a különféle tanács-
adó szervezetekkel (8 megnevezés) való együttműködés megjelölése. Az egyéb 
válaszlehetőségek sorában a tulajdonos merült fel még lehetséges fejlesztési part-
nerként, főképpen külföldi tulajdonú vállalkozások esetén. 

A válaszadók lehetőséget kaptak K+F együttműködési partnereik rangsorolására 
is, melynek során a felsorolásban megadott 13 szervezet fontossági sorrendjét álla-
píthatták meg. Az első helyezettek sorrendje egyben fontossági rangsort is takar, 
hiszen éppen a következő sorrendben következtek az első, második és harmadik 
helyen, elsőként a vevők/vásárlók (94 megnevezés), a szállítók/beszállítók (64 meg-
nevezés), majd a versenytársak (38 megnevezés) (2. ábra).  
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2. ÁBRA  
A vállalkozások legfontosabb K+F együttműködési partnereinek rangsora 

(Main R&D co-operation partners of companies) 

Forrás: Kérdőívek 1999. 

A tudást létrehozó szellemi műhelyek, egyetemek, kutatóintézetek és technológiai 
transzfer szervezetek a vállalkozások kevésbé gyakran említett partnerei, de funkció-
jukból adódóan lényeges szerepet töltenek be az innovációk létrejöttében. A jól 
működő piacgazdaságokban a hazainál nagyobb jelentősége van ezen intézményi 
körnek, hiszen az innovációkat piaci sikerre vivő vállalkozások az ő segítségükkel 
érnek el kimagasló eredményeket. Felmérésünk szerint azonban a gazdálkodók 
sokkal inkább vállalatközi partnerkapcsolataikban bíztak, elsősorban velük alakítot-
tak ki szoros együttműködéseket. 

Érdekes, hogy a vállalkozásfejlesztési ügynökségek, alapítványok még az egyéb 
állami intézményektől illetve az önkormányzatoktól is lemaradva, az utolsó helyen 
szerepeltek, innováció ösztönző szerepük tehát minimális. 

A vevők, szállítók földrajzi elhelyezkedése 

A kérdés nem feltétlenül kötődik az innováció témaköréhez, hiszen a sikeres cé-
geknek éppúgy lehetnek kizárólag az adott településen koncentráltan, mint globáli-
san szétszórva elhelyezkedő partnerei. A regionális innovációs stratégia kialakítá-
sához készített felmérésben azonban nem mellékes a vállalkozások partnereinek 
földrajzi elhelyezkedése. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy csak abban 
az esetben beszélhetünk valódi regionális innovációs rendszerről, ha a régióban 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

V á l la lk o z á s f e j l .  ü g y n ö k s é g e k

Á l la m i  in t é z m é n y e k ,  ö n k o r m á n y z a to k

E g y é b  s z e r v e z e te k

P é n z in t é z e te k

K u t a t ó in t é z e te k

Ü z l e t i  t a n á c s a d ó k

T e c h n o ló g ia  t r a n s z f e r  s z e r v e z e te k

T o v á b b k é p z ő  s z e r v e z e te k

T á m o g a tá s o k a t  e l o s z tó  s z e r v e z e t e k  ( p l .  O M F B )

E g y e t e m e k , f ő i s k o lá k

V e r s e n y tá r s a k

S z á l l í tó k / b e s z á l l í tó k

V e v ő k /v á s á r ló k

M e g n e v e z é s e k  s z á m a  ( d b )



Dőry Tibor TÉT XIV. évf. 2000  2–3 
 

 

60 

letelepült vállalkozások, tudásbázist alkotó intézmények (pl. egyetemek) és transz-
fer szervezetek szoros együttműködést folytatnak egymással. Ezen kapcsolatok 
intenzitását azonban a térbeli közelség alapjaiban meghatározza, még az internet és 
a kommunikációs technológiák egyre növekvő térnyerése esetében is (Braczyk et al 
1998; de la Mothe–Paquet 1998).  

Ennyi okfejtés után lássuk, hogy a megkérdezett vállalkozások vevői és szállítói 
hogyan helyezkednek el a térben. A válaszadóknak százalékosan kellett felosztani-
uk mind a vevőik, mind a szállítóik földrajzi elhelyezkedését. Az eredmények isme-
retében azt lehet mondani, ami egyébként az előzetes várakozásokkal is egybe esik, 
hogy a szűkebb térségben, a saját megyében található a vevők és a szállítók legna-
gyobb hányada, esetünkben 41,2 illetve 41,7%-a (3. ábra). Ezt követően, második-
ként Magyarország régión kívüli része szerepel közel egy harmad aránnyal (32,0 és 
32,4%). A fennmaradó beszerzési és értékesítési piacokon – az előbbieknél jóval 
kisebb arányban – az Európai Unió országai és tőlük alig lemaradva a Közép-
dunántúli régió osztoznak mindössze 10–12% erejéig. Érdekes azonban, hogy a 
rangsorban csak a negyedik helyen megjelenő régió (10%), a régiót alkotó megyékkel 
összesítve már 50%-nál nagyobb arányt képvisel mint a vevők és szállítók telephe-
lye. A régiónál kisebb arányban, a ranglista alján szerepeltek mindössze 1–2%-kal az 
egyéb országok (ide sorolható, pl. az Egyesült Államok, Kína), valamint a más 
európai országok (jellemzően a volt szocialista államok). Nem mondható tehát, 
hogy a régió vállalkozásai a globális piacon tevékenyek, orientációjuk inkább a 
hazai és az Európai Unió vállalkozásaira szűkíthető. Érdekességként megemlíthető 
az is, hogy a válaszadók szerint nem tapasztalhatók szignifikáns eltérések a vevők 
és a szállítók földrajzi elhelyezkedése között, az apró eltéréssel egybe esik. 

3. ÁBRA   
A vevők és szállítók földrajzi elhelyezkedése 

(Geographical location of customers and suppliers) 
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Forrás: Kérdőívek 1999. 

Az elmondottakból az következik, hogy a regionális szint meglehetősen hangsúly-
talan, csak kis mértékben jelenik meg a vállalatok közötti kapcsolatokban, azonban 
a helyi, megyei szinttel kiegészítve már jelentős figyelmet érdemel. Így az innováci-
ós stratégiának külön intézkedésekkel kell majd javítani a régión belüli együttmű-
ködések kialakulását, a meglévők bővítését, illetve a térbeli közelségből adódó 
lehetőségek kiaknázását. Ez ugyanis egyértelműen hozzájárul mind a vállalkozások, 
mind a régió versenyképességének növekedéséhez. 

Kutatás–fejlesztési szolgáltatások igénye, kínálata 

Szintén a készülő regionális innovációs stratégiához próbáltunk olyan igényeket 
azonosítani, amelyekre a vállalkozások oldaláról kereslet mutatkozik. Másik részről 
fel kívántuk mérni azt is, hogy vannak-e olyan potenciális szolgáltató cégek a régió-
ban, akik az említett igényeknek megfelelő szolgáltatás-kínálattal rendelkeznek. 
Természetesen nem volt célunk az igények és az ajánlatok összepárosítása, és a 
kérdőívben megadott felsorolásunk közel sem mutatott teljes képet a vállalkozás 
által igényelt összes szolgáltatás típusról. Mégis úgy gondoljuk, hogy a kapott 
eredmények megfelelő segítséget, orientációs alapot nyújtanak a stratégia egyik-
másik programjának meghatározásához.  

A válaszadók közül a legtöbben, – összességében azonban meglehetősen kevesen 
(27,9%) – termék- és gyártástechnológia fejlesztési szolgáltatást igényelnek, ugyan-
akkor 22-en jelezték, hogy ilyen típusú szolgáltatást kínálnak. A másik kettő leg-
gyakrabban keresett témakör a pályázati tanácsadás és pályázatkészítés, valamint a 
környezetvédelmi tanácsadás volt egyaránt 38–38 megnevezéssel. Minőségbiztosí-
tási segítségnyújtásra 30-an, technológia-transzfer szolgáltatásokra 24-en, végezetül 
formatervezésre 11-en tartottak igényt. Az ajánlati oldalon 15 illetve 14 megneve-
zéssel szerepeltek a technológia-transzfer, valamint a minőségbiztosítási szolgálta-
tások. Ha kis számban is, de születtek ajánlatok (10–10) a környezetvédelmi, for-
matervezési és pályázati tanácsadásra is. 

Összegzés 

A regionális innovációs stratégia megalapozásához lebonyolított általános innová-
ciós helyzetelemzés legfontosabb célja az volt, hogy olyan információk álljanak 
rendelkezésre a Közép-Dunántúl vállalkozásainak innovációs tevékenységéről, 
amelyek segítségével meghatározhatók a területfejlesztési koncepcióban megfo-
galmazott, az „innováció régiója” jövőképhez tartozó innováció ösztönző progra-
mok. A kérdőívet kitöltő 218 vállalkozás által szolgáltatott adatok alapján figyelem-
re méltó, hogy a válaszadóknak 22,7%-a fejlesztett ki új terméket/szolgáltatást az 
elmúlt 3 évben, míg az új eljárásoknál ez az arány kisebb, alig haladja meg a 10%-ot 
(13,2%).  



Dőry Tibor TÉT XIV. évf. 2000  2–3 
 

 

62 

Összegzésképpen azt lehet mondani, hogy a felmérés értelmében ugyancsak 
akadnak még javítanivalók a régió vállalkozásainak innovációs magatartásán és 
eredményein, de néhány (tucat) cég esetén a stratégia keretében kialakítandó prog-
ramok szép sikerrel kecsegtet(het)nek. Ha nem is jelentős mértékű, de jól megfo-
galmazott igények jelentek meg a kutatás–fejlesztési szolgáltatások iránt, sőt egy-
két esetben már ilyen típusú ajánlatokról is beszámoltak a válaszadók. 

Jegyzetek 
1 RTP: Regional Technology Plan RIS: Regional Innovations Strategy, RITTS: Regional Innovation and 

Technology Transfer Strategies and Infrastructures. 
2 A Központi Statisztikai Hivatal 1998-ra vonatkozó adatai alapján, teljes munkaidős létszámra számított 

érték szerint. 
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INNOVATION ACTIVITIES OF FIRMS IN THE 
CENTRAL TRANSDANUBIAN REGION 

TIBOR DŐRY 

The paper presents the main results of the recent innovation survey in the Central 
Transdanubian region. The main goal of the survey carried out for the regional 
innovation strategy was to deliver information about the innovation activities and 
performance of companies in the Central Transdanubian region. With the help of 
this information such programs could be defined that will contribute to the better 
performance of innovation activities in the region. We have received 218 question-
naires. The main results of the survey show that 22,7% of the respondents devel-
oped new products/services in the last 3 years while the share of new processes 
reached 13,2%. 

It can be stated that there are many improvements needed for the better perform-
ance of innovation activities of companies in the region. Innovation incentive pro-
grams in the frame of the regional innovation strategy can be successful if they are 
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based on demand of companies and the conditions of regional knowledge infra-
structure.
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A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK 
FEJLŐDÉSI PÁLYÁI 

(Development Paths of Industrial Parks in Hungary) 

KULLMANN ÁDÁM 

Magyarországon jelenleg 112 szerveződés rendelkezik ipari park címmel. Köztük 
vannak olyanok, amelyek több ezer főt foglalkoztató vállalkozásoknak adnak helyet 
és országos hírnévre tettek szert. Mások a fejlesztés kezdetén állnak, sok esetben 
egyetlen vállalkozás sem működik a kijelölt területen. De nemcsak az ipari parkok 
pillanatnyi fejlettsége tér el, hanem a potenciális fejlődési pályájuk is különbözik. A 
tanulmány ezt kívánja feltárni.  

Ipari parkok létrejötte Magyarországon 

Az első ipari parkok az átalakulás utáni első években jöttek létre Magyarországon. 
Győrben az önkormányzat osztrák partnerrel (egy ingatlanfejlesztő és egy bank 
közös vállalkozásával) kezdett zöldmezős fejlesztésbe. Székesfehérváron a Video-
ton ipari parkot hozott létre, hogy így tegye lehetővé az együttműködést a nyugati 
vállalatokkal, illetve az átállást a nyugati piacokra. Ugyanitt a Ford beszállítójaként 
a városba települt Loranger végezte el egy korábbi katonai terület rekonstrukcióját. 
Hamarosan további ipari parkok jöttek létre, szintén az ország északnyugati részén, 
a nagyobb külföldi beruházások körül. Így alakult meg, pl. a Szentgotthárdi és az 
Esztergomi Ipari Park az Opel illetve a Suzuki gyárát magában foglalva, vagy a 
Flextronics ipari parkja Sárváron. Az évtized közepén aztán már a nyugati határtól 
távolabb is megkezdődtek a fejlesztések. A Dél-Dunántúlon a két nagyobb megye-
székhely, Pécs és Kaposvár, Észak-Magyarországon az ipari szerkezetváltással 
küzdő Ózd, az Alföldön a Budapestről autópályán egy óra alatt elérhető Kecskemét 
járt az élen.  

A kormány 1996-ban kezdte meg az Ipari Park Program előkészítését. A Gazda-
sági Minisztérium 1997-ben kiírta az első pályázatot az Ipari Park címre, amelyet 
azóta évente megismételt. Az ipari parkok száma 1997-ben 28, 1998-ban 75, 1999-
ben 112 lett a kormányzati szerepvállalás hatására. Az ipari park cím viselője, illet-
ve az ipari parkban működő vállalkozások jogosultak a pályázati rendszerekben 
valamint a jogszabályokban megfogalmazott feltételek szerint az ipari park minősí-
téshez kötött támogatások elnyerésére pályázatot benyújtani, illetve preferenciákat 
igénybe venni. A cím elnyeréséhez többek között megvalósíthatósági tanulmányt és 
üzleti tervet kell készíteniük a pályázóknak, amely bemutatja, hogy az ötödik év 
végére az ipari park területén a vállalkozások száma legalább 10, a foglalkoztatottak 
száma legalább 500 lesz.  
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Az ipari park nem könnyen meghatározható gyűjtőfogalom, amelyben a termelés-
re koncentráló szerveződések (a szűken értelmezett ipari parkok) mellett tudomá-
nyos és technológiai parkok, logisztikai központok is találhatók (Markó 1999, 4). 
Az ipari park címmel rendelkező magyarországi szerveződések között is találhatók 
ilyenek: pl. a lágymányosi Infopark, a Trans-Sped által üzemeltett Logisztikai Szol-
gáltató Központ és Ipari Park Debrecenben. Az országban számos olyan létesít-
mény is van, amely ipari park-szerűen működik, de az ipari park címet nem pályáz-
ta meg. Ismert a móri, a rétsági példa. A továbbiakban mégis az ipari park címmel 
rendelkező szerveződéseket vizsgáljuk, lévén ezekről állnak rendelkezésre rendsze-
rezett adatok (a Gazdasági Minisztérium gyűjtésében).  

Az ipari parkok elemzése régiónként 

Az ipari parkok fejlettsége mindenekelőtt az ott működő vállalkozások adataival 
fejezhető ki. Bár a fejlettség kétségkívül ennél összetettebb fogalom, az ipari park a 
vállalkozások működési feltételeit hivatott elősegíteni, ezért az ipari park is első-
sorban a vállalkozások adataival jellemezhető. A vállalkozások összesített adatai 
közül tanulmányunkban számukat, foglalkoztatottaik számát, beruházásaik értékét 
és árbevételüket van módunk bemutatni. A 112 parkról régiók szerinti csoportosí-
tásban összesített ábrák készültek.  

Az ipari parkok száma 
1. ÁBRA 

Az ipari parkok száma régiónként és a cím elnyerésének éve szerint 
(The Number of Industrial Parks by Region and the Year of Winning the Title) 
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Az első ipari parkok többnyire a Dunántúlon, ezen belül is főleg Közép- és Nyu-
gat-Dunántúlon jöttek létre. Az 1997-es ipari parkok fele ebben a két régióban ta-
lálható. 1999 végére ez az országon belüli egyenlőtlenség a parkok szempontjából 
nem egyszerűen kiegyenlítődött, hanem a parkok számát tekintve az alföldi régiók 
még el is hagyták a nagyobb ipari hagyománnyal rendelkező területeket. Úgy tűnik, 
a kedvezőbb adottságokkal rendelkező területeken kisebb jelentőséget tulajdonítot-
tak az ipari park cím elnyerésének.  

Vállalkozások és foglalkoztatottaik száma 

A vállalkozások és foglalkoztatottaik száma az ipari parkok esetében fontos jelző-
szám, hiszen a parkok lényege, hogy több vállalkozásnak nyújtsanak közös szolgál-
tatásokat, és az együttműködő vállalkozások körén szinergikus hatás alakuljon ki, 
illetve munkahelyeket teremtsenek a térség munkavállalói számára.  

2. ÁBRA 
Az ipari parkokban működő vállalkozások jellemzői 
(The Characteristics of Firms in Industrial Parks) 

Forrás: Gazdasági Minisztérium 1999. 

A 2. ábráról leolvashatjuk, hogy 1997-ben többnyire már olyan pályázók nyerték 
el a címet, akik több működő vállalkozással rendelkeztek, míg a későbbi években 
jellemzően még a betelepítés előtt álló területek jutottak ipari park címhez. A kü-
lönbség nemcsak az évek, de a régiók között is megfigyelhető. Kiugró az Észak-
magyarországi régió értéke, ami nagyrészt egyetlen ipari parknak köszönhető: a 
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régió ipari parkjaiban található vállalkozások közel 50%-a az Ózdi Ipari Parkban 
lelhető fel.  

A Közép- és Nyugat-Dunántúl ipari parkjainak alkalmazotti létszáma is többszö-
rösen meghaladja más régiókét. Köszönhető ez mindenekelőtt az 1997-ben címet 
elnyert, de valójában már az évtized első felében létrehozott ipari parkoknak. Hiába 
vált egyenletessé azóta az ipari parkok eloszlása az országban, a cím az egyes régiók-
ban lényegesen eltérő szerveződéseket takar. 

Beruházási érték és árbevétel 

A beruházási érték és az árbevétel szempontjából még inkább nyomasztó a Kö-
zép- és Nyugat-Dunántúl illetve az 1997. évi ipari parkok fölénye, mint az előző 
ábrák alapján. Ráadásul az árbevétel koncentrációja a közép- és nyugat-dunántúli 
ipari parkokban ma magasabb, mint az ipari park program indulásakor. 1997 óta az 
ipari parkok számát tekintve kiegyenlítődés figyelhető meg az országban, ugyanak-
kor az itt működő vállalkozások teljesítménye között bizonyos szempontból tovább 
nő a különbség. 

Az ipari parkok fejlettsége 

Az egyes régiókban 12 és 20 között van az ipari parkok száma. A régiónként ösz-
szesített adatok elfedik az egyes ipari parkok fejlettségét. Természetesen 112 ipari 
parkot nem tud egyenként kezelni ez a tanulmány, ezért a fejlettség alapján csopor-
tokat képeztünk.  

Az ipari parkok „élmezőnyét” (I. csoport) besorolásunkban hét szerveződés alkot-
ja, amelyek a vállalkozások és foglalkoztatottaik számán túl a beruházási érték és az 
árbevétel alapján emelkednek ki a mezőnyből. Ezek: a Videoton és a Loranger 
székesfehérvári ipari parkja, valamint a Győri, a Szombathelyi, a Sárvári, a Szent-
gotthárdi és az Esztergomi Ipari Park. Valamennyi a Dunántúl északi illetve nyugati 
részén található, és a multinacionális vállalatok már az évtized első felében, a kor-
mány ipari park programja előtt letelepedtek itt. Ezek heten a 112 magyarországi 
ipari park beruházási értékének közel 60%-át, árbevételének közel 80%-át adják.  

A következő (II.) csoportba azok az ipari parkok sorolhatók, amelyek már most 
teljesítik a vállalkozások és foglalkoztatottaik számában a központilag támasztott 
feltételeket, miszerint a szerződéskötést követő negyedik évben az ipari parkok 
vállalkozásainak száma legalább 10, foglalkoztatottainak száma legalább 500 lesz. 
Az említett hét ipari parkkal együtt 22 ilyen volt 1999 végén. Közülük 19 már a 
szerződéskötés évében rendelkezett legalább 10 vállalkozással illetve 500 alkalma-
zottal. Mindössze 4 olyan ipari park van, amely már az Ipari Park cím birtokában 
jutott el a kritériumok teljesítéséig. Ezek közül is csak egy, Tatabánya ért el jelentős 
fejlődést (1998-ban vállalkozásainak száma több mint 20-szal, alkalmazottainak 
száma közel 2000-rel nőtt). Más esetekben szerény mértékű fejlődés is elég volt a 
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kategória-határ átlépéséhez. Megjegyezzük, hogy ellenpélda is akad: egy ipari 
parkban a szerződéskötés után csökkent 500 fő alá a foglalkoztatottak száma.  

Három további ipari park említhető, amely – bár egyelőre nem rendelkezik 10 vál-
lalkozással – jelentős teljesítmény-javulást mutatott fel a cím elnyerése óta. A 
lágymányosi Infopark, valamint a Flextronics nyíregyházi és zalaegerszegi ipari 
parkja egyaránt 1999-re jutott fogadókész állapotba, és néhány nagyvállalat betele-
pülésével rögtön meghaladták a küszöbként meghatározott 500 fős alkalmazotti 
létszámot. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a Flextronics sárvári ipari parkja is jó 
évet zárt 1999-ben: több mint ezer fővel nőtt az alkalmazottak száma. Ebben az 
évben összesen mintegy kilencezer fővel bővült az 1997–98-ban címet elnyert ipari 
parkok foglalkoztatottainak száma, aminek több mint harmadát adta a Flextronics 
három ipari parkja.) A lágymányosi, a nyíregyházi és a zalaegerszegi ipari parkkal 
együtt 26 teljesíti a két kritérium egyikét (12 ipari park rendelkezik 10 vállalkozás-
sal, 14 ipari park rendelkezik 500 foglalkoztatottal). Ezek azok az ipari parkok, 
amelyek viszonylag kis növekedéssel elérhetik a parkszerű működéshez szükséges 
feltételeket (III. csoport).  

Az ipari parkok 30%-ában sem a vállalkozások, sem a foglalkoztatottak száma 
nem éri el a kritériumot (IV. csoport). További 25% egyáltalán nem rendelkezik 
működő vállalkozással (V. csoport). Közöttük is megkülönböztethetők azok, ahol 
még az infrastruktúra kiépítése sem történt meg; ezek a parkok tehát jelenleg még 
nem alkalmasak vállalkozások fogadására (VI. csoport). Meg kell jegyeznünk, hogy 
adott esetben olyan ipari parkok is hamar előreléphetnek, ahol pillanatnyilag nin-
csenek működő vállalkozások. Pl. a Tiszaújvárosi vagy a Dorogi Ipari Park eseté-
ben már olyan betelepülő nagyvállalkozásról (Jabil illetve Sanyo) írt a sajtó, amely 
egymaga teljesíti az 500 fős foglalkoztatotti küszöböt. (Csak zárójelben tesszük 
hozzá, hogy egy-egy beruházás letelepítéséhez nem feltétlenül szükséges az ipari 
park fejlesztés.)  

Az ipari parkok fejlettsége szerint tehát hat csoport képezhető, amelyek. hat egy-
mást követő fejlettségi szintet jelölnek. Igaz, csak kevés ipari park járja végig mind 
a hat lépcsőt (pl. Győr), mások eleve feljebb kezdik, illetve várhatóan nem érik el a 
második–harmadik szintet sem.  

Területi magyarázó tényezők 

Mint azt már a regionális bontásban készült grafikonoknál láthattuk, az ipari par-
kok fejlődésében jelentős a területi differenciálódás. Az ipari parkok fejlődése egy-
előre beruházás-vonzó képességükön múlik, tehát nagyban összefügg a telephely-
minőségi tényezőkkel. A beruházók általában számos szempont alapján választják 
ki a számukra megfelelő helyet. Ezeknek a szempontoknak egy része nehezen mér-
hető, más része csak egyes beruházók számára fontos. Az alábbiakban három olyan 
szempontot vizsgálunk meg, amelyek a legtöbb ipari park fejlődését meghatároz-
zák. Ezek: az ipari park nyugat-európai elérhetősége, a település népessége, az adott 
kistérségben a feldolgozóiparban foglalkoztatottak aránya. Előbbieknek az ország 
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térszerkezetében való meghatározó voltát számos tanulmány igazolta (Nemes Nagy 
1998). A feldolgozó-ipari foglalkoztatottak arányának bevonását az indokolja, hogy 
az ipar speciális igényekkel rendelkezik.  

Az ipari parkok fejlettsége nyugat-európai elérhetőségük szerint 

A nyugat-európai elérhetőséget az ipari parkból (illetve azokban a kistérségekben, 
ahol nincs ipari park, a kistérség központjából) Bécs eléréséhez szükséges idővel 
jellemeztük, amit egy térinformatikai szoftver állított elő. Bécs gyakorlatilag tetsző-
leges nyugat-európai várossal helyettesíthető volna a vizsgálatban.  

1. TÁBLÁZAT 
Az ipari parkok fejlettsége nyugat-európai elérhetőségük szerint 

(Development Level of Industrial Parks According  
to the Western European Accessibility) 

Elérhetőség 
(perc) 

Kistérségek 
száma (A) 

Ipari par-
kok száma 

(B) 

Ipari parkok 
aránya (B/A) 

Érett ipari 
parkok  

száma (C) 

Érett ipari 
parkok  

aránya (C/A) 
60–135 13 6 46% 3 23% 
135–210 39 24 62% 8 21% 
210–285 47 26 55% 4 9% 
285–360 35 21 60% 4 11% 
360–435 16 10 63% 1 6% 
Összesen  87  20  

Megjegyzés: az „ipari parkok száma” és „az ipari parkok aránya” az ipari parkkal rendelkező kistérségek 
számát és arányát jelöli. Hasonlóan az „érett ipari parkok száma, aránya” az érett, vagyis a minisztériumi 
kritériumokat teljesítő ipari parkkal rendelkező kistérségek számát, arányát jelöli.  
Forrás: Gazdasági Minisztérium 1999.  

Az 1. táblázat szerint két fő csoport határozható meg az ország nyugati határához 
mért távolság alapján. Az egyik csoportba azok a kistérségek sorolhatók, amelyek 
210 percnél közelebb találhatók, a másik fő csoportban pedig azok vannak, amelyek 
ennél messzebb fekszenek. A 210 perces határnál (amit a Nagykanizsa–Kecskemét–
Hatvan vonal jelöl) jelentősen csökken a sikeres ipari parkok aránya.  

Az ipari parkok regionális elhelyezkedése szorosan összefügg az alapítás időpont-
jával. Míg 1997-ig az ipari parkok elsősorban a Dunántúl északi részén jelentek 
meg, addig mára a gyenge nyugat-európai elérhetőséggel (és a feldolgozóipari ha-
gyományok hiányával) jellemezhető alföldi térségek rendelkeznek a legtöbb ipari 
parkkal. Egy érdekes példa: az 1996-ban elkészült Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
fejlesztési program egy ipari park létesítését tűzte ki célul a megyeszékhelyen, nem 
is a gazdaság vagy az infrastruktúra fejlesztéséhez kötődően, hanem a megye külső 
megítélésének javítása érdekében – két évvel később hét ipari parkot jelöltek ki a 
megyében.  
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Az ipari parkok fejlettsége a település népességszáma szerint 

A népességszám szerint vizsgálva az ipari parkokat kirajzolódik a folyamat, mi-
szerint az ipari parkok számának növekedésével egyre kisebb települések jutottak 
ipari park címhez. Míg az 1997-ben címet kapott ipari parkok fele a 30 ezer főnél 
nagyobb népességszámú településeken található, addig az 1998–99-es pályázati 
körökön sikeres szerveződések négyötöde már ennél kisebb településekre esik.  

Az ipari parkok általában a népesebb városokban lehetnek sikeresek, hiszen itt 
koncentrálódnak azok a gazdasági és lakossági szolgáltatások, amelyek a vállalko-
zások működéséhez illetve a menedzserek komfortjához nélkülözhetetlenek.  

2. TÁBLÁZAT 
Az ipari parkok fejlettsége a település népességszáma szerint 

(Development Level of Industrial Parks According to the Population  
of the Settlements) 

Népesség Települések 
száma (A) 

Ipari par-
kok száma 

(B) 

Ipari parkok 
aránya (B/A) 

Érett ipari 
parkok 

száma (C) 

Érett ipari 
parkok  

aránya (C/A) 
Budapest 1 1 100% 0 0% 

100–300e fő 8 8 100% 4 50% 
50–100e fő 12 11 92% 4 33% 
30–50e fő 18 13 72% 3 17% 
20–30e fő 25 13 52% 3 12% 
15–20e fő 27 13 48% 2 7% 
10–15e fő 50 13 26% 1 2% 
5–10e fő 138 16 12% 2 1% 
0–5e fő 2852 12 0% 1 0% 

Összesen  100  20  
Megjegyzés: az „ipari parkok száma” és „az ipari parkok aránya” az ipari parkkal rendelkező települések 
számát és arányát jelöli. Hasonlóan az „érett ipari parkok száma, aránya” az érett, vagyis a minisztériumi 
kritériumokat teljesítő ipari parkkal rendelkező települések számát, arányát jelöli.  
Forrás: Gazdasági Minisztérium 1999.  

A 2. táblázat utolsó oszlopa egyértelműen igazolja a népességszám és az ipari 
park eredményessége közötti összefüggést. A sajátos helyzetű Budapest kivételével 
az egyre nagyobb népességű települések csoportjában egyre magasabb a fejlett ipari 
parkkal rendelkező települések aránya. (Néhány ipari park – pl. Sajóbábony, 
Alsózsolca – egy-egy nagyváros szomszédságában fekvő kisebb településen található. 
Ezeknél meggondolandó, hogy melyik település népességszámát szerepeltessük. Az 
ilyen esetek száma ugyanakkor alacsony, ezért a trendet nem befolyásolják.)  

Az ipari parkok fejlettsége a kistérség feldolgozó-ipari foglalkoztatottainak 
aránya szerint 

A 3. táblázat kategóriái a feldolgozóiparban dolgozók ezer lakosra jutó aránya 
alapján lettek felállítva. Jól látható, hogy az ipari parkok annál inkább elérték a 
minisztériumi kritériumokat, minél magasabb a kistérségben a feldolgozóiparban 
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dolgozók aránya. Az összefüggés nem egyértelmű: az ipari park sikerének követ-
kezménye avagy záloga-e a feldolgozó-ipari foglalkoztatottak magas aránya. Véle-
ményünk szerint az ipari parkok sikeréhez szükséges a feldolgozó-ipari foglalkozta-
tottak viszonylag magas aránya, mert a betelepülők számára ők jelenthetik a poten-
ciális munkaerőt, míg pl. a mezőgazdaságban, kohászatban dolgozók nem.  

A három szempont egyesíthető, pl. az ipari parkok egyes szempontok szerinti sor-
számának összegzésével. Az így kapott érték alapján nevezhetjük kedvezőnek vagy 
kedvezőtlennek az ipari park településének helyzetét.  

3. TÁBLÁZAT 
Az ipari parkok fejlettsége a kistérség feldolgozó-ipari foglalkoztatottainak  

aránya szerint 
(Development Level of Industrial Parks According to the Share of Employees  

in the Processing Industry) 

Feld. fogl. 1000 
lakosra jutó 

aránya 

Kistérségek 
száma (A) 

Ipari parkok 
száma (B) 

Ipari parkok 
aránya (B/A) 

Érett ipari 
parkok szá-

ma (C) 

Érett ipari 
parkok 

aránya (C/A) 
190–135 9 7 78% 5 56% 
135–105 11 9 82% 3 27% 
105–75 26 17 65% 4 15% 
75–45 53 36 68% 8 15% 
45–15 50 18 36% 0 0% 

Összesen  87  20  
Megjegyzés: az „ipari parkok száma” és „az ipari parkok aránya” az ipari parkkal rendelkező kistérségek 
számát és arányát jelöli. Hasonlóan az „érett ipari parkok száma, aránya” az érett, vagyis a minisztériumi 
kritériumokat teljesítő ipari parkkal rendelkező kistérségek számát, arányát jelöli.  
Forrás: Gazdasági Minisztérium 1999.  

Az ipari parkok csoportosítása 

A bemutatott kétféle csoportosítási mód – vagyis az ipari parkok fejlettsége és a 
területi magyarázó tényezők – szerint egy kereszttábla szerkeszthető, amelyben 
elhelyezhető valamennyi ipari park (4. táblázat). Megfigyelhetjük, hogy a legin-
kább fejlett ipari parkok a legkedvezőbb háttérrel rendelkező területeken vannak, 
bár a legkedvezőbb helyzetű területeken sem csak fejlett ipari parkok találhatók. 
Fontos észrevenni, hogy a kedvezőtlen háttérrel rendelkező térségekben jelenleg 
nincs olyan ipari park, amely egyszerre 10 vállalkozással és 500 foglalkoztatottal 
rendelkezne, ugyanakkor alacsony a működő vállalkozások nélküli ipari parkok 
aránya is közöttük. Kijelenthetjük, hogy eredményes ipari parkot nehéz megfelelő 
háttér nélkül létrehozni, ám önmagában a kitűnő háttér sem garancia arra, hogy jól 
működő ipari park fog kialakulni. A táblázat alapján levonhatjuk azt a következte-
tést, hogy az ipari park háttereként szolgáló térség erőteljesen behatárolja a parkok 
növekedési lehetőségeit, így a kedvezőtlenebb térségekben lévő ipari parkok más 
fejlődési pályát tudnak bejárni.  
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4. táblázat 
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Végül a 4. táblázatban – az ipari parkok egyediségét hangsúlyozandó – dőlt betű-
vel jelöltük meg azokat az ipari parkokat, amelyek ágazati specializációval rendel-
keznek, aláhúzással pedig azokat, amelyek a munkanélküliségi ráta alapján megha-
tározott, a vállalkozási övezetekkel azonos kedvezményeket élvező kiemelt térsé-
gekben találhatók. Utóbbiak – nyilván nem véletlenül – mindenekelőtt a kedvezőt-
len helyzetű településeken találhatók. Ezeknek az ipari parkoknak a létrehozását a 
rászorultság indokolhatja.  

Irodalom 

Markó I. (1999) Az ipari parkok információs rendszere. Budapest, PROMEI. 
Nemes Nagy J. (1998) A földrajzi helyzet szerepe a regionális tagoltságban. Munkaerőpiac és 

regionalitás az átmenet időszakában. – Fazekas K. (szerk.), Budapest, MTA KTI, 147–167. o. 

DEVELOPMENT PATHS OF INDUSTRIAL PARKS 
IN HUNGARY 

ÁDÁM KULLMANN 

The first industrial parks were established right after the transition in Northern 
Transdanubia. Seeing their success, the government launched its Industrial Park 
Programme in 1997. Up to 1999, 112 organisations were awarded the title ‘Indus-
trial Park-’ All of them have a business plan which plan to locate at least 10 compa-
nies with 500 employees altogether in 5 years.  

Industrial parks differ in current stage of development. 7 of them account for 
close to 60% of the total investments carried out by companies in industrial parks. 
Further 15 also fulfil the criteria having 10 companies and 500 employees. On the 
other hand, the number of ‘empty’ industrial parks is 28.  

The development of the industrial parks is determined by regional characteristics, 
like Western European accessibility, number of population, rate of employees in 
manufacturing. Most developed industrial parks can be found exclusively in most 
favoured regions.  
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A KÜLFÖLDI TŐKE SZEREPE A BUDAPESTI 
AGGLOMERÁCIÓS ÖVEZET FELDOLGOZÓ-IPARI 

TÉRSZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSÁBAN 
(The Role of Foreign Capital in Developing the Spatial Structure 
of the Processing Industry in the Budapest Agglomeration Belt) 

SÁGI ZSOLT  

Bevezetés 

A kilencvenes évtizedben a hazai gazdaság alapvető területi jellemzője a differen-
ciálódás. A budapesti agglomeráció gazdaságának fejlődése, átalakulása napjaink 
Magyarországának egyik legszembetűnőbb, legdinamikusabb folyamata. A gazda-
sági aktivitás, az extenzív és intenzív fejlődést jellemző mutatók gyökeres változást 
jelentenek, amelyhez fogható gazdasági metamorfózist csak a hagyományos iparvi-
dékek leépülése vagy az Észak-Dunántúl dinamizálódása jelent. Az agglomerációs 
övezet a gazdasági rendszerváltozás egyértelmű nyertesének tekinthető. Az övezet 
gazdasági térszerkezete azonban nem homogén, sőt akkora különbségek adódhat-
nak, amelyek már megkérdőjelezhetik a terület – elsősorban fejlesztési szemponto-
kat szem előtt tartó – elkülönítését, önállóságát. A rendszerváltás óta eltelt évek a 
társadalmi–gazdasági tér több dimenziójában új térstruktúrát alakítottak ki. Igaz ez 
nemcsak az agglomeráció központját jelentő főváros, hanem vizsgálatunk földrajzi 
terét képező agglomerációs övezet vonatkozásában is. Tanulmányunk csak az agg-
lomerációs övezet gazdaságát veszi górcső alá, bár tisztában vagyunk azzal a tény-
nyel, hogy a végeredmény nehezen értelmezhető az agglomeráció központjának 
figyelmen kívül hagyásával.  

A külföldi tőke beruházásainak jó része a tercier szektorban realizálódott. Sok szó 
esik manapság a tercier szektorról. Valóban, a legszembetűnőbb változások ebben 
az ágazatban zajlanak, elsősorban a kereskedelem, a szállítás, a gazdasági szolgálta-
tások terén. Ki ne vásárolt volna már egy Cora, Metro, Auchan avagy egy Tesco 
hiper-, szuper- és más jelzővel ellátott „market”-ben? Több kiváló munka is megje-
lent e témában az utóbbi időben. Tanulmányunk egy másik gazdasági szektort – a 
posztindusztriális kor „vesztesét” – választotta vizsgálódásának középpontjába: a 
feldolgozóipart.  

A külföldi tőke térszerkezetét, az övezet feldolgozó-ipari térstruktúrájára gyako-
rolt hatását a Hoppenstedt Bonnier Magyarország közép- és nagyvállalatai (1999) 
című cégkatalógusa, illetve közel ötven céginterjú alapján próbáltuk megrajzolni. 
Konkrétan ez az 1998-as jegyzett alaptőke, az 1997-es éves bevétel és az 1998-ban 
foglalkoztatott munkaerő vizsgálatát ölelte fel. A Hoppenstedt kézikönyv számos 
cégnél nem adta meg a jegyzett alaptőke tulajdonosi szerkezetét és a három alap-
adat valamelyikét, ezért pótlólagos információkat is kellett szerezni. Bár a felmérés 
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nem tekinthető így teljes körűnek és metodikailag is kifogásolható, de reprezentatív 
jellege alapul szolgálhat a folyamatok irányvonalának meglátására.  

A külföldi tőkebefektetések hatása a magyar ipar általános helyzetére 

Az országos ipari termelés az 1989 és 1992 között lezajlott visszaesést követően 
1993 óta növekszik, 1998-ban elérte a 14%-ot, melynek következményeként a ter-
melés volumene elérte a rendszerváltás előtti, 1989-es szintet. A termelés szerkeze-
te, az iparágak, ágazatok aránya gyökeres változáson esett át. A válságból való 
kilábalásban és a szerkezet átalakulásában meghatározó szerepe volt a működőtőke 
beáramlásának. Néhány év alatt új, exportorientált iparágak és szakmakultúrák 
fejlődtek ki, kiemelkedően gyorsan fejlődött a személygépkocsi- és alkatrészgyár-
tás, az elektronika és az informatika. A privatizáció során főként szakmai befekte-
tők valamint a zöldmezős beruházások révén gyorsan nőtt a külföldi és vegyes 
tulajdonú vállalatok aránya. 1998-ra a feldolgozó-ipari vállalkozások 57%-a külföl-
di tulajdonba került. 

A kilencvenes évek elején a kisvállalkozások voltak a gazdasági növekedés hor-
dozói, 1997-re viszont a 300 fő feletti nagyvállalatok vették át ezt a szerepet. Ezek 
lényegében a transznacionális vállalatokkal azonosíthatók. A feldolgozó-ipari beru-
házások 80%-a külföldi érdekeltségű vállalkozásokban realizálódott. 

Technológiai szintek szerint az átlagosnál erősebb a magyar ipar polarizáltsága. 
Az OECD átlagnál magasabb a fejlett (high-tech) ágazatok termelési és foglalkozta-
tottsági aránya, ugyanakkor rendkívül magas a fordista ágazatok (low-tech) aránya 
is. A multinacionális cégeknél folytatott ipari termelés zöme high-tech tevékenység.  
Míg 1992-ben a high-tech termékek aránya mindössze 2,8% volt a magyar export-
ban, addig 1997-re ez az arány 13,8%-ra nőtt. 

Az ipar területi elhelyezkedésében a többi nemzetgazdasági ághoz hasonlóan a 
polarizálódás folyamatai játszódnak le. A kelet–nyugati dichotómia ugyan oldódni 
látszik (az utóbbi néhány évben tapasztalható, hogy a befogadóképesség – elsősor-
ban a munkaerő oldaláról – telítődött a Dunántúlon, és a működőtőke beruházás 
kezd szétterülni kelet felé), de az arányok harmonizálódásáról még messze nem 
beszélhetünk.  

1997-ben a külföldi tőke a növekvő méretű behatolás szakaszában volt Magyaror-
szágon. 1997-ig a külföldi tőkebefektetések 46%-a érkezett a Központi Régióba 
(Budapest és Pest megye). A régió részaránya időben valamelyest csökkenő ten-
denciát mutatott. A külföldi tőkeberuházások ágazati megoszlása is változott idő-
ben. Az ipar részaránya az 1993-as 66%-ról 1997-re 48%-ra csökkent. Ebben az 
évben a feldolgozóiparon belül a külföldi tulajdonban lévő vállalatok az összes 
nettó árbevétel 70%-át adták.  

1997 végéig a zöldmezős ipari beruházások összege 3,05 milliárd dollárt tett ki, 
amely 220 projektből állt. 1997 végéig a hazánkba beruházott külföldi tőke 20%-a 
zöldmezős ipari beruházás volt. A zöldmezős ipari beruházások országonkénti sor-
rendjét az USA vezeti Németország és Japán előtt. Az ipari projektek számát illetően 
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Németország vezet az USA előtt. Az amerikai befektetések általában nagyobb ösz-
szegűek, főként multinacionális cégekről van szó. A német és az osztrák beruházók 
között számos kis- és középvállalkozás található. A beruházások összegéből 70%-
kal Észak-Dunántúl részesedett, megelőzve a 17%-os részarányú Központi Régiót. 
Ugyanez a helyzet az ipari projektek számát illetően. 1997-ig 103 illetve 50 projekt 
kezdte meg működését a fenti két területen. Észak-Dunántúl egyre növelte a rész-
arányát a többi régióhoz képest.  

Becslések szerint az elmúlt években az ipari termelés növekedésének négyötöde a 
zöldmezős külföldi befektetéseknek köszönhető. Ez azt jelenti, hogy az ipari terme-
lés területi szerkezetében mélyreható változások történtek. A dinamikus növekedés 
kizárólag 4–5 északnyugati megyére és Pestre koncentrálódik. Budapesten szám 
szerint nem jelentéktelen a beruházási projektek száma, de mind a befektetés össze-
gében, mind a termelési értékben, mind az alkalmazottak számában nincs jelentős 
részesedése. Az összes zöldmezős külföldi ipari beruházás több mint 85%-a a Nyu-
gat- és Észak-Dunántúlra, valamint a Központi Régióba áramlott. Az országos je-
lentőségű aktivizálódó térségek közé sorolható Gödöllő térsége is. Jelentős zöldme-
zős beruházások történtek Veresegyház, Szada, Gödöllő, Budaörs, Törökbálint és 
Dunaharaszti településeken. A zöldmezős ipari beruházások révén létrejött új kapa-
citások 1997. évi árbevétele 700 milliárd forintot tett ki.   

A külföldi jegyzett tőke elhelyezkedése 

A Hoppenstedt cégkatalógusa (1999) alapján az agglomerációs övezetben találha-
tó 350 alaptőke adattal is leírt feldolgozó-ipari cégből (közép- és nagyvállalat) 85-
ben van jelen külföldi tőke. A tisztán külföldi tulajdonú közép- és nagyvállalatok 
aránya – a megyei és országos analóg folyamatokhoz hasonlóan – nőtt az évek során. 
Jelenleg az övezetben 45 ilyen közepes- és nagyvállalat működik, s az 50%-os ará-
nyuk igen magas. Meg kell említenünk emellett, hogy sok vegyesvállalat tulajdon-
szerkezetében a hazai tőkének csak reprezentatív szerepe van.  

A budapesti agglomerációs övezetben a külföldi érdekeltségű feldolgozó-ipari 
vállalkozások jegyzett tőkéje 1997-ben 35,65 milliárd forintra rúgott. A kizárólag 
külföldi tulajdonú vállalatok jegyzett tőkéje 31,7 milliárd, a vegyes tulajdonú válla-
latoké 4 milliárd forint volt. A vegyesvállalatok tőkéjének 77%-a van külföldi tulaj-
donban (3,1 milliárd Ft). 1997-ben az övezet feldolgozóiparában jegyzett összes 
alaptőke 58%-a külföldi volt, s ez 34 milliárd forintot tett ki. Ez 1%-kal haladta 
meg az országos arányt. Biztosra vehető, hogy a külföldi tőke mennyisége még 
nagyobb az agglomerációs övezetben, de a Hoppenstedt nem közli például a Tetra 
Pak, a Tchibo, az SKF, a Kludi, a Schöller–Budatej, a Sony, az Adtranz Dunakeszi 
MÁV Járműjavító és a Schlumberger Industries adatait.  

A külföldi jegyzett tőke a települések jogállása szerint viszonylag nagy 
dichotómiát mutatott: a városokban 41, a községekben 59%-a összpontosult. Az 
ipar városi koncentrációjának gyengülését mutatja ez az érdekes arány. Hozzá kell 
tennünk, hogy a városi jogállás – különösen az övezetben – már sok esetben nem 
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jelent funkcionális központi szerepet. Sokszor a városok és a községek népessége 
között sincs számottevő különbség, sőt néhány község lélekszáma nagyobb, mint 
egyes városoké. Így a városi és községi arányok összevetése csak korlátozottan 
alkalmazható a feldolgozó-ipari tevékenység hierarchiától függetlenedő terjedésé-
nek bemutatására. A külföldi befektetők invesztícióit meghatározó prioritások kö-
zött a legfontosabb mindenesetre nem a település-hierarchiában elfoglalt hely. Mind-
ez az ipar hierarchikus eloszlását gyengítette. Ez a megállapítás azonban csak gaz-
dasági mikrotereken, dinamikus zónákon belüli viszonyokra igaz. A stagnáló terüle-
teken a nagyobb települések vonzóbb célpontok. 

A területek közötti eloszlás is azt mutatja, hogy az övezet feldolgozó-ipari tér-
struktúrájának átrendeződését elsősorban a külföldi tőkeberuházások térbeli elosz-
lása okozta. A keleti szektorban található a külföldi jegyzett tőke közel harmada 
(30,4%). E mikrorégió gazdasági dinamizálódását egyértelműen a feldolgozóipar-
ban történt külföldi beruházások eredményezték. A következő három térség nagyjá-
ból hasonló arányban részesült a külföldi tőkeberuházásokból: a nyugati a külföldi 
jegyzett tőke 23,3, a déli 20,7, az északi 16,8%-át tömöríti. A nyugati szektor gaz-
dasága látványos fejlődésének egyik elemét a külföldi tőkének köszönhető ipari 
dinamizálódás alkotja. A szocialista korszak észak–déli irányultságú ipari térszer-
kezetével szemben (ill. mellett) egy kelet–nyugati bontakozott ki a kilencvenes 
években, elsősorban a külföldi tőkének köszönhetően. Ugyanakkor a hagyományos 
észak–déli ipari tengely ipari reorganizációjában is tevékeny részt vállalt a külföldi 
tőke. A délkeleti térség a külföldi tőke térszerkezetében fehér folt. Így ez utóbbi 
terület szakítja csak meg az agglomerációs gyűrű egészére jellemző dinamikát.  

1. TÁBLÁZAT  
A feldolgozó-ipari jegyzett tőke megoszlása az agglomerációs övezetben 

(The Distribution of Subscribed Capital in the Processing Industry 
in the Budapest Agglomeration Belt) 

Összes Vegyes és külföldi 
tulajdonú  

Tisztán külföldi 
tulajdonú 

 

Terület 

cégek jegyzett alaptőkéje, millió forint 
Északi szektor 10 045 5 742 5 692 
Keleti szektor 14 808 11 275 7 265 

Délkeleti szektor 2 893 122 5 
Déli szektor 11 274 7 061 5 918 

Nyugati szektor 12 982 8 641 7 325 
Északnyugati szektor 6 065 3 654 1 722 

Az övezet városai 29 060 15 355 10 640 
Az övezet községei 29 007 21 050 17 287 

Az övezet 58 067 36 495 27 927 

Forrás: Hoppenstedt 1999. 

Az övezetben a feldolgozóiparban jegyzett külföldi tőke részaránya magasabb, 
mint a hazai tőké részesedése, mintegy 58%-a az össztőkének. A községekben már 
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kétszeresen meghaladja a külföldi jegyzett tőke volumene a hazaiét. A városokban 
még alatta marad a hazai tőke összegének, de nem szignifikánsan (47%). Biztos, 
hogy a nem közölt alaptőke adatokkal a városokban is meghaladná a hazai jegyzett 
tőkét. A külföldi jegyzett tőke részaránya a keleti szektorban a legmagasabb, 70%. 
A külföldi jegyzett tőke mennyisége a déli, nyugati és az északi területeken is meg-
haladja a hazait (az össztőke 61, 62 és 57%-a). Az északnyugati és a délkeleti tér-
ségben a hazai tőke még fölényben van. Ez azonban nem a nagyméretű hazai tőke-
volumennek, sokkal inkább a külföldi tőke hiányának tudható be.  

A Hoppenstedt adatai alapján a külföldi tőke jelenléte a feldolgozóiparban 29 agg-
lomerációs településen mutatható ki. 17 településen már fölénybe is került a külföl-
di tőke: a legjobban Szadán, Gyálon, Budakeszin, Törökbálinton, Sződligeten és 
Dunaharasztin. E települések mindegyike legalább tízszer annyi külföldi, mint hazai 
tőkét összpontosított. Természetesen a beruházást megelőzően jelentéktelen ipari 
potenciálú településekre történt komoly invesztíció is oka ennek a feltűnő arányta-
lanságnak, de a multinacionális cégek beruházásai az övezeti szinten fontos ipari 
centrumokban is átbillenthették a mérleg nyelvét: Vácott másfélszer, Gödöllőn 
kétszer nagyobb a külföldi tőke nagysága. Néhány régi (Dunakeszi, Szentendre) és 
újabb keletű (Budaörs, Százhalombatta, Solymár) ipari központban a hazai tőke 
még őrzi fölényét. Ennek oka vagy a jelentősebb külföldi ipari beruházás hiánya 
(pl. Szigetszentmiklós, Érd, Százhalombatta; bár utóbbi esetében a MOL Rt. 
kőolajfinomítójának adatát figyelembe véve a külföldi tőke fölénye jelentkezne), 
vagy a hazai tőke viszonylag jelentős tömörülése (pl. Budaörs). Pótlólagos informá-
ciók beszerzése után valószínűsíthető, hogy Dunakeszin is nagyobb már a külföldi 
tőke aránya.  

A külföldi invesztíciók hatása a tőkemozgásokra 

Az övezetben a külföldi jegyzett tőke matematikai koncentrációja 0,12, amely 
meghaladja a jegyzett össztőke és a hazai tőke (0,08) koncentrációját is. Az elméleti 
koncentrációt pedig tízszeresen múlja felül. A matematikai koncentráció nem fedi 
teljesen a földrajzi koncentráció fogalmát, főleg jelen esetben, amikor a vizsgált 
terület nem minden egységében van jelen a vizsgált érték. Így azonos matematikai 
koncentráció földrajzi térszisztémák több konfigurációját engedi meg.  

A 0,12-es koncentráció a földrajzi térben legalább négy gócpontot eredményez: 
Budaörs térségét, Gödöllő környékét, Vácot és Dunaharasztit. A külföldi tőke leg-
magasabb koncentrációja a délkeleti, az északi és a déli szektorban figyelhető meg.  

Az északi szektorban Vác, a déliben Dunaharaszti egyeduralkodó a külföldi tőke 
reprezentációjában (a délkeletiben hasonló Ócsa helyzete, de a kis abszolút mutató 
csökkenti e tény övezeti térszerkezeti jelentőségét). Vác korábban is hegemón sze-
reppel bírt az ipari térszerkezetben, s ezt megerősítette a külföldi tőke. Dunaharaszti 
viszont új centrumként emelkedett ki az invesztíciók hatására.  

A keletiben és az északnyugatiban már kiegyensúlyozottabb a szerkezet, a legho-
mogénebb pedig a nyugatiban. A keleti szektorban egy településpár, Gödöllő és 
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Szada tömöríti a külföldi tőke túlnyomó többségét. A közepes matematikai kon-
centráció tényét gyengíti, hogy e két település szomszédos, így a földrajzi térbeli 
tömörülés erős. Az északnyugati szektorban Szentendre és Pilisvörösvár vezető 
pozíciója mellett három kisebb jelentőségű központ emelkedik ki: Solymár, 
Piliscsaba és Pomáz (koncentráció 0,48). Ez a földrajzi térben is átmenetet eredmé-
nyez a szélsőséges tömbösödés és a teljesen homogén földrajzi térszerkezet között: 
a fővárossal érintkező és a nyugati területek felé összeköttetést biztosító részen 
települt meg a külföldi tőke.  

A nyugati szektorban már négy hasonló jelentőségű centrum található: Budakeszi, 
Törökbálint, Budaörs és Zsámbék. A statisztikai homogenitást gyengíti, hogy a 
földrajzi térben e települések jó része Budapest határán tömörül, s csak Zsámbék 
képviseli a nyugat felé terjeszkedő folyosót.   

A hazai tőke koncentrációja több övezeti szektorban is markánsan eltér a külföldi 
tőkéétől, így az össztőke matematikai koncentrációjának kialakulása a két érték 
eredőjeként jön létre. A hazai tőke koncentrációja a nyugati és az északi szektorban 
a legnagyobb, a többiben jóval homogénebb. A külföldi tőke koncentrációja külö-
nösen a déli, a délkeleti és az északnyugati szektorban haladja meg a hazai tőke 
tömörülését. A nagy külföldi tőkevolumen révén azonban az össztőke koncentráció-
ját csak a déli térségben képes érdemben befolyásolni.  

A nyugati területen viszont a külföldi tőke koncentrációja marad jóval alatta a ha-
zai tőkéének, s ez döntően befolyásolja az össztőke végül homogén elméleti tér-
szerkezetét. Az északi és kiváltképp a keleti szektorban hasonlóak a koncentrációs 
adatok, így egyik tőkefajta anomáliája sem volt döntő tényező az össztőke koncent-
rációjának kialakulásakor.  

Nem mindegy azonban a földrajzi térszerkezet szempontjából, hogy a két tőkefaj-
ta települése hogyan fedi egymást. Korrelációjuk az övezetben 0,48; ez közepes 
érték. A hazai és külföldi tőke földrajzi elhelyezkedésének korrelációja az északi 
szektorban volt a legnagyobb, szinte teljesen lefedte a két struktúra egymást. Felté-
telezve, hogy a hazai tőke térszerkezete a külföldi tőke megjelenésekor hasonló 
volt, mint jelenleg, a külföldi tőke feltűnése az ipar térszerkezetében semmilyen 
módosulást nem eredményezett, maradt a magas koncentrációs szint (Vác hegemó-
niája). Magas a korreláció az északnyugati térség esetében is, a viszonylag szerény 
mennyiségű külföldi tőke jórészt már meglévő ipari központokba települt. Nagyobb 
azonban a koncentrációja, s nem mindegyik létező ipari telephelyen jelent meg. Új 
településeken nem történt beruházás. A külföldi invesztíciók megjelenése tehát 
tovább fokozta a meglévő központok szerepét.  

A keleti szektorban közepes a korreláció, a meglévő ipari központok (Gödöllő) 
mellett új területeken is megjelent az iparban befektetett külföldi tőke (Szada, Csö-
mör, Veresegyház). Ugyanakkor a korábbi második központban, Pécelen nem tör-
tént jelentős tőkeberuházás. A két térszerkezet tehát kevésbé illeszkedik. A külföldi 
tőke az ipari tevékenység erősödésének térbeli terjedését két irányba befolyásolta: 
szelektíven hatott a korábbi központokra, és új településeken övezeti szinten jelen-
tős aktivitást gerjesztett. Közepes koncentrációja miatt az iparilag lefedetett terüle-
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tek nagyságát növelte. A fejletlenebb, több válságzónát magában foglaló alföldi és 
észak-magyarországi régió felé képez egy új modernizációs folyosót.  

A déli szektorban a korreláció alacsony a hazai és a külföldi tőke térszerkezete 
között. Dunaharasztin – egy korábban nem kiemelkedő településen – megjelent 
multinacionális cég rendkívüli volument és koncentrációt hordoz (igaz egyéb tele-
püléseken szinte hiányzik a külföldi tőke). Ezzel koncentráltabbá tette az ipar föld-
rajzi térszerkezetét, mivel a recessziótól nagyban sújtott déli térségben jelentős 
központok számolódtak fel, s ez alacsony matematikai és egyben földrajzi koncent-
rációt eredményezett. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a MOL Rt. százhalom-
battai telephelye is jelentős koncentrációt hordoz. Ezt beépítve viszont ellenkező 
előjelű hatást vált ki a Dunaharasztin megjelent külföldi tőke – a koncentráció újbó-
li csökkenését és térbeli kiegyenlítődést.  

A nyugati szektorban is igen alacsony a korreláció (0,3). A külföldi tőke alacsony 
koncentrációban, közel hasonló volumennel jelent meg a korábban jelentős (Buda-
örs) és a kisebb jelentőségű (Budakeszi, Törökbálint, Zsámbék) ipari településeken, 
s ezzel homogénebbé tette az ipar térszerkezetét, csökkentette a statisztikai koncent-
rációt. A földrajzi tömörülést viszont kevésbé oldotta. Látványos intenzitással né-
hány csomópontban már összefonódott az észak-dunántúli (pl. Bicske, Esztergom, 
Dorog) és a budapesti agglomeráció feldolgozó-ipari tere. Délkeleten nem mutatha-
tó ki összefüggés a két tőkecsoport településében.  

A külföldi tőke – amellett, hogy jó része a már meglévő centrumokba települt – új 
területeket is meghódított. 

A külföldi jegyzett tőke település-hierarchikus meghatározottsága (korreláció 
0,39) jelentősen alatta marad az össztőke és a hazai tőke hasonló mutatójának (0,54 
ill. 0,6). Ennek a ténynek az az üzenete, hogy a külföldi tőke kevésbé veszi figye-
lembe a településméretet, s ezzel hozzájárul az ipari tevékenység diffúziójához 
(feltételezve, hogy a szocializmusban az ipar főként városi illetve központi funkció-
kat ellátó településeken tömörült, és a városok lélekszáma általánosan nagyobb 
volt), s az agglomerálódás fokozódásához. Ráadásul, mivel csak a székhely szerinti 
cégeket elemeztük, ezek a valódi döntési központokat is jelentik, s nem a telephe-
lyek kirajzását. A dekoncentráció mellett és helyett megjelent a decentralizáció. A 
szektoronkénti helyzet már árnyaltabb képet mutat. A korreláció magas az észak-
nyugati, nyugati és északi szektorban (0,7 felett). A keletiben csak közepes érték 
jelentkezik, a déli és délkeleti térségben szinte semmi összefüggés nincs a telepü-
lésnagyság és a külföldi tőke jelenléte között.  

A népességre vetített fajlagos mutatók szintén a községek jelentőségének emelke-
dését mutatják. A feldolgozóiparban bejegyzett egy főre jutó külföldi alaptőke az 
övezetben 53,8 ezer forint. Az övezet községeiben és városaiban a populációra 
vetített külföldi alaptőke között nincs determináns különbség. A községekben 54,7, 
a városokban 52,6 ezer forint esik egy főre. A nem városi jogállású települések 
felzárkózása egyértelmű. A községek nagy tömegére természetesen még nem jel-
lemző a külföldi tőke jelenléte, a hasonló fajlagos értéket féltucatnyi község magas 
mutatója okozta. A szektorok vizsgálatakor az abszolút értékekhez hasonló eloszlást 
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tapasztaltunk. Két kiugró értékkel találkoztunk, amely több mint kétszeresen felül-
múlta az övezeti átlagot. A nyugati szektorban volt a legmagasabb a fajlagos érték, 
amit a keleti szektor követett. A települések rangsorában Szada került az élre kiugró 
értékkel (2,1 millió Ft/fő). Ezt követi Dunaharaszti, Zsámbék, Budakeszi, Törökbá-
lint, Gödöllő és Vác; mind 150 ezer forint/fő értékkel. Több község és kisebb tele-
pülés magas mutatója megerősíti a decentralizációról fent elmondottakat. 

A külföldi és vegyes tulajdonú cégek bevételének térszerkezete 

A bevétel vizsgálatát azért tartottuk fontosnak, mert – bár eredményességi tartal-
mat is hordoz – jobban kifejezi a térszerkezetet, mint az alaptőke. A külföldi vagy 
vegyes tulajdonban lévő feldolgozó-ipari cégek adták az övezetben a szekunder 
szektor 1997. évi bevételének 60%-át, mintegy 150 milliárd forintot. A tisztán kül-
földi tulajdonú ipari cégek bevétele 114,3 milliárd forintra rúgott, amely az övezet 
ipari vállalatai összbevételének 45%-át tette ki. A vegyes és külföldi tulajdonú 
cégek bevételének 56%-át az övezet városaiban, 44%-át a községekben települt 
ipari vállalkozások adták. A jegyzett tőkétől eltérően – amely már mind az össztő-
ke, mind a külföldi tőke tekintetében a városok gyengülő szerepét bizonyítja – a 
bevétel nagyobb része még a városokban elhelyezkedő cégeknél realizálódik, bár a 
kiegyenlítődés tendenciája egyértelmű. A városok közül a Gödöllőn, Vácott és 
Budaörsön települt cégek a bevétel 9/10-ét teljesítették. A községek közül 
Dunaharaszti messze kiemelkedik a községi forgalom több mint harmadával. A 
sorrendben jövő Veresegyházzal, Szadával, Biatorbággyal és Törökbálinttal a köz-
ségekben elhelyezkedő vegyes és külföldi tulajdonú ipari cégek forgalmának há-
romnegyedét tették ki.  

A szektorok között messze kiemelkedik a keleti, a bevétel 40,6%-ával. A sorrend-
ben következő – hasonló nagyságrendű bevételt elérő – déli és nyugati szektorral 
(20% körül) az éves bevétel négyötödét koncentrálták. 

Az övezetben a vegyes vagy külföldi tulajdonú ipari cégek bevétele – mint már 
fentebb jeleztük – meghaladja a hazai cégek forgalmát, bár nem érte el az országos 
átlagot (70%). Hasonló a helyzet az övezet városaiban (az összforgalom 56,8%-a) 
és községeiben (57,6%-a) is. A keleti, a déli és a nyugati szektorban szintén a kül-
földi vagy vegyes tulajdonú cégek fellé billen a mérleg, a keleti szektorban még az 
országos átlagot is felülmúlja (77,7%). Az északiban kiegyenlített arány figyelhető 
meg, míg a többi térségben a hazai cégek hegemón szereppel bírnak a forgalom 
alakulásában.    

A külföldi vagy vegyes tulajdonban lévő cégek évi bevételének övezeti koncent-
rációja 0,14, amely a hazai cégek bevételének 0,06-os koncentrációját több mint 
kétszeresen múlja felül. Ez természetes, hiszen a külföldi cégek elterjedtsége (fő-
ként a bevétel zömét adó multinacionális cégek esetén) – az erősödő diffúzió ellené-
re – korántsem fedte még le az egész agglomerációs övezetet. A négy csomópont a 
földrajzi térben a jegyzett tőkéhez hasonlóan a bevétel esetén is jelentkezik. 
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A legerősebb koncentráció az északi szektorban található (Vác a földrajzi térben 
is egyedüli koncentrációt képvisel). Közepes értékek jellemzik a délkeleti, déli és 
keleti térséget. Földrajzilag mindez a délkeleti és a keleti szektorban egypólusú 
(Ócsa–Gyál ill. Gödöllő környéke), délen kétpólusú (Érd–Diósd–Dunaharaszti) 
szisztémát alakít ki. A leghomogénebb szerkezet a nyugati és északnyugati szektort 
jellemzi (0,27). Nyugaton a nagy bevételű települések a főváros és az autópályák 
mellett csoportosulnak, északnyugaton Budapest határát gyűrűszerűen övezik. A 
hazai cégek bevételének koncentrációja szektoronként 0,18 és 0,48-as érték között 
mozgott. A két szélső értéket a déli és az északi szektorban érte el. A külföldi cégek 
bevételének koncentrációja a nyugati szektor kivételével mindenütt meghaladta a 
hazai cégek analóg mutatóját. Különösen nagynak mutatkozott a differencia a déli, 
a délkeleti és az északi térségben. A külföldi tőke az összbevétel koncentrációjának 
kialakításában érdemben csak az északi és a déli szektorban vett részt, mindkettő-
ben jelentősen növelte a koncentráció mértékét.  

A külföldi vagy vegyes tulajdonban lévő vállalatok bevételének a települések nagy-
ságrendjével való korrelációja 0,47, ami némileg alatta marad az összbevételének. A 
hazai cégek korrelációja jóval erősebb (0,6) még ma is, amikor már 10 év telt el a 
centralizált, esetleg dekoncentrált gazdasági szerkezetet favorizáló tervgazdaság bu-
kása, a szerves helyi gazdaság kiépülésének kezdete óta. Ez megerősíti a külföldi 
beruházásoknak a település-hierarchia és ipari kapacitás kapcsolatát gyengítő, a jegy-
zett tőke vizsgálatánál már megállapított szerepét. Egyes szektorokban – nyugati, 
keleti, északi – azonban magas a korreláció, itt a külföldi befektetések zöme a na-
gyobb és általában iparilag addig is jelentősebb településeket részesítette előnyben. A 
privatizált vállalatok többnyire a nagyobb településeken helyezkedtek el, így az ily 
módon megjelenő külföldi tőke eloszlása determináltabb a település-hierarchia által. 
A zöldmezős beruházások mozgástere már nagyobb volt, de itt sem mondható el, 
hogy a településnagyság ne lett volna a beruházások egyik meghatározója.  

2. TÁBLÁZAT 
A feldolgozó-ipari éves bevétel megoszlása a budapesti agglomerációs övezetben 

(The Distribution of Annual Turnover in the Processing Industry 
in the Budapest Agglomeration Belt) 

Összesen Vegyes és külföldi 
tulajdonú 

Tisztán külföldi 
tulajdonú 

 
Terület 

feldolgozó-ipari cég bevétele 1997-ben millió forintban 
Északi szektor 35 936 17 670 16 900 
Keleti szektor 78 514 61 024 45 954 
Délkeleti szektor 6 048 580 150 
Déli szektor 56 666 31 704 24 219 
Nyugati szektor 50 299 27 391 25 016 
Északnyugati szektor 25 870 10 818 2 065 
Az övezet városai 138 164 80 535 59 940 
Az övezet községei 115 167 68 652 54 364 
Az övezet 253 333 149 817 114 304 

Forrás: Hoppenstedt 1999. 
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A populációra vetített bevétel az abszolút adatok szerkezetéhez hasonló, a városok 
szerepe azonban még hangsúlyosabb. Az övezetben 244 ezer forint a vegyes és 
külföldi tulajdonban lévő cégek egy főre jutó éves bevétele. A városokban maga-
sabb (314 ezer), mint a községekben (192 ezer). A szektorok rangsorát a keleti és a 
nyugati vezeti 656 és 408 ezer forintos értékkel. 29 település – ahol jelen van a 
külföldi tőke – közül a vegyes és külföldi tulajdonban lévő cégek egy főre jutó éves 
bevétele főként a keleti szektor néhány településén (Szada, Veresegyház, Gödöllő) 
és Dunaharasztin éri el a maximum értékeket (1 millió forint/fő felett). A nyugati 
szektor településeinek jelentős része (Biatorbágy, Zsámbék, Budaörs, Törökbálint, 
Budakeszi), valamint más szektorokból Vác, Diósd, Solymár és Pomáz szintén 
kiemelkedett, bár kisebb nagyságrendet képviseltek (250–700 ezer Ft/fő). Itt is 
jelentkezik a kelet–nyugati irány dominanciája.  

A külföldi tőkeinvesztíciók származási helye  
(a tőke, a bevétel és a munkaerő megoszlása) 

A feldolgozóiparban megjelent külföldi tőke országonkénti származási helye nem 
mutat alapvető eltérést az országos képtől. Az övezetben is – a kumulált adatok 
alapján – Németország vezet és az USA követi.  

1. ÁBRA 

A feldolgozó-ipari külföldi és vegyesvállalatok jegyzett tőkéjének megoszlása 
származási országonként a budapesti agglomerációs övezetben 

(The Distribution of Capital Stock of Foreign Firms and Joint Ventures in the Processing 
Industry by Countries Taking Part in Investments in the Budapest Agglomeration Belt) 

Németország
37%

USA
21%

Nagy-Britannia
14%

Hollandia
2%

Egyéb
4%

Ausztria
7%

Görögo.
2%

Svájc
3%

Kanada
10%

 
Forrás: Hoppenstedt 1999. 

A harmadik legjelentősebb befektető az övezetben azonban nem Ausztria, hanem 
Nagy-Britannia. Kanada rendkívül masszív jelenléte sem jellemző országosan. 
Ausztria csak ötödik a rangsorban, képviselete szerényebb, mint az országos. 
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Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne lenne meghatározó a jelenléte a budapesti 
agglomeráció gazdaságában: például a kereskedelmi szektor alaptőkéjének 26%-át 
az osztrákok jegyzik. Erősnek tekinthető még a svájci és a holland tétel is. Fentebb 
említettük, hogy néhány nagyobb külföldi vállalat alaptőke adatát nem közli a 
Hoppenstedt. E cégek figyelembevételével a japán, a svéd, a holland, a francia és a 
német befektetések összege nagyobbnak bizonyult volna. 

A mintában szereplő külföldi vállalatok országonkénti éves bevétel adatainak 
vizsgálata különbségeket mutatott az alaptőke adatokhoz képest. A legnagyobb 
bevételt a második legtöbb tőkét befektető amerikai cégek érték el (mintegy 61,5 
milliárd forint, a külföldi érdekeltségű cégek bevételének 41%-a). Ez nem is meg-
lepő, hiszen az amerikai beruházók jelentős része multinacionális mamutcég (az 
amerikai érdekeltségű cégek átlagbevétele 8,7 milliárd Ft). Az amerikai cégek bevé-
teleinek átlagtól való eltérése igen nagy. Ennek oka, hogy a globális cégek mellett 
kisebb vállalatokban is jelen van az USA tőke, ezek főként vegyesvállalatok. A 
legtöbbet befektető német tulajdonú cégek 35,7 milliárdos bevétele csak a második 
helyre elég (24%). A bevételek alapján a német cégek között az európai nagyválla-
latoktól a közepes regionális cégeken át kisebb családi vállalkozásokig a teljes 
méretskála megtalálható. Németországot Ausztria (15 milliárd Ft, 10%) és Kanada 
követi (10,7 milliárd Ft, 7,1%). Az osztrák cégek méretstruktúrája a némethez ha-
sonló, bár az átlagtól való eltérésük kisebb, mint a német cégeké. A két brit cég 
egyike közismert multinacionális, a másik európai nagyvállalat. Ezenkívül még egy 
kanadai és egy svéd cég sorolható a globális cégek közé. Az egyéb európai befekte-
tők már nem érik el ezt a szintet. Plusz információk birtokában feltehetőleg a né-
met, az amerikai, a holland, a japán és a francia cégek bevétele is nagyobbnak bizo-
nyult volna.  

2. ÁBRA  
A feldolgozó-ipari külföldi és vegyesvállalatok éves bevételének megoszlása a tőke 

származási országaiként a budapesti agglomerációs övezetben, 1997-ben 
(The Distribution of Annual Income of Foreign Firms and Joint Ventures  

by Countries Taking Part in Investments in the Budapest Agglomeration Belt) 
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Forrás: Hoppenstedt 1999. 
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A minta alapján a befektető országok cégei az övezet ipari munkaerejének harma-
dát foglalkoztatták. Ezen belül az USA cégei az alkalmazottak 40, a német vállala-
tok 25, a franciák 8,2, a kanadaiak 7,4, az osztrákok 5,8%-ának biztosítottak kerese-
ti lehetőséget. Az USA a bevételekhez hasonlóan itt is első. Globális cégei foglal-
koztatják a legtöbb alkalmazottat. Különösen zöldmezős projektjeik jelentősek, 
hiszen ezek – országos szinten is – nagy számú új munkahelyet teremtettek. A né-
met cégek, ahhoz képest, hogy mekkora az előnyük a jegyzett tőkében, kevesebb 
munkaerőt alkalmaznak. Munkahelyeik jó része már létezett, hiszen a privatizáció-
ban is számottevő szerepet játszottak. A privatizáció után pedig inkább a létszám 
leépítése, semmint fejlesztése volt napirenden. Hozzá kell tenni, hogy a drasztikus 
lépéseket ez ügyben általában már nem a külföldi vásárló tette: az elbocsátások 
nagy része a tranzakció előtt végbement. A dolgozók száma természetesen össze-
függésben van az adott iparág munkaerőigényével és a termelőkapacitások áthelye-
zésének arányával is. Ekképp az országok beruházásainak iparág-specifikussága 
befolyásolja a munkaerő számát. Az övezetben bejegyzett külföldi cégek egy része 
– bár telephelyük másutt nincs – nem minden alkalmazottját foglalkoztatja helyben. 
Jó példa erre a német Schöller és az amerikai Coca-Cola Amatil. A Schöller a 400 
alkalmazottból mindössze 180-at, a Coca-Cola 1600-ból kb. 800 főt dolgoztat a 
cégbejegyzés helyén. A többi munkás az országban elszórtan, elsősorban a kereske-
delmi depókban dolgozik.  

3. ÁBRA  

A feldolgozó-ipari külföldi és vegyesvállalatok foglalkoztatottjainak megoszlása a 
tőke származási országaiként a budapesti agglomerációs övezetben, 1998-ban 

(The Distribution of Number of the Employees of Foreign Firms and Joint Ventures 
in the Processing Industry by Countries Taking Part in Investments in the Budapest 

Agglomeration Belt) 
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Forrás: Hoppenstedt 1999. 
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A zöldmezős beruházások szerepe 

A zöldmezős ipari beruházások rangsorát országos viszonylatban az USA vezeti 
(41%) Németország (32%) és Japán (10%) előtt (a gyárak átköltöztetését figyelmen 
kívül hagyva). Hasonló arányokkal találkozhatunk az agglomerációs övezetben is. 
Becsléseink szerint a zöldmezős ipari beruházások jegyzett tőkéit összegezve az 
Egyesült Államok vezet (7 milliárd forint: pl. Coca-Cola, United Technologies 
Automative, Avon, Procter & Gamble); nem sokkal marad le Németország (5,3 
milliárd forint: pl. Nordenia) sem. Harmadik Nagy-Britannia (2,1 milliárd forint: pl. 
Glaxowellcome), negyedik Ausztria (1 milliárd Ft, pl. Schwarzmüller). Nagy-
Britannia helye meglepő, hiszen országosan jelentéktelen a szerepe a zöldmezős 
ipari beruházásokban. Meg kell jegyeznünk, hogy a Gödöllőn megvalósult SONY 
beruházást nem állt módunkban figyelembe venni – lévén a Hoppenstedt nem kö-
zölte adatait. A SONY adataival a japán zöldmezős beruházás szerepe is jóval je-
lentősebb lenne. Hasonló a helyzet a holland Tetra Pak-kal. Az övezet iparába ke-
rült külföldi működőtőke minimálisan fele zöldmezős beruházásokban öltött alakot. 
Ez becsléseink szerint meghaladja az országos átlagot, ami érthető, hiszen mára az 
ipari zöldmezős beruházások egyik központjává vált az agglomerációs övezet.  

A zöldmezős beruházásokat illetően különösen a keleti szektor emelkedik ki (Gö-
döllő térsége), de jelentős a nyugati (Budaörs, Törökbálint) és a déli szektor is 
(Dunaharaszti). Az amerikai befektetők inkább a keleti térséget részesítették előny-
ben, de délen valósult meg a legjelentősebb projekt. Az amerikai zöldmezős befek-
tetések mind nagyberuházások, bár legtöbbjük általában az amerikai befektetések 
méretének alsó határához volt közelebb. A német zöldmezős beruházások legna-
gyobb tétele szintén a keleti szektorban, Szadán realizálódott, de a kisebb befekte-
tők főleg a nyugati térségben telepítettek. A brit, svájci, holland, svéd zöldmezős 
beruházások is a nyugati szektorban tömörültek. A beruházások minden mérete 
előfordult körükben. A brit projekteket inkább a nagy méret jellemezte. A minta 
összes zöldmezős beruházását elemezve a keleten és délen megvalósult projektek 
átlagos mérete meghaladja a nyugati szektorban jelentkezőt, és volumenük szórása 
is kisebb.  

Összefoglaló gondolatok 

Az 1998-ig beruházott 17 milliárd dollár külföldi tőke nagy hatást gyakorolt Ma-
gyarország gazdasági térszerkezetére. Ez alól az ipar sem kivétel. A külföldi tőke-
invesztíciók területi differenciája a jól ismert okok miatt tovább erősítette a gazda-
sági erőtérben amúgy is meglévő nagy különbségeket. Ez a régiók, nagyrégiók 
szintjén mindenképp bizonyítható. A kisebb területeken, mezorégiókban – így az 
általunk vizsgált budapesti agglomerációs övezetben – nem egyirányúsítható a 
feldolgozó-ipari térstruktúrára gyakorolt hatása. Megfigyelhető, hogy a befekteté-
sek megvalósulásakor fejlettebb területeken kimagasló a tőke abszolút mennyisége 
és a külföldi vállalatok termelési eredményei, jelentős szerepet töltenek be a mun-
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kaerőpiacon. Igazolható hiánya az agglomeráció legelmaradottabb délkeleti terüle-
tein. Ez a makrorégiók közötti eltérés analógiája. Ugyanakkor megfigyelhettük a 
tőke megjelenését és eredményeit a relatíve fejletlenebb keleti szektorban, és a 
kvázi hagyományos ipari válságövezetekben: az északi és a déli térségben. Itt egy-
értelmű a külföldi tőke homogenizáló szerepe. Ez a folyamat makroregionális szin-
ten még gyerekcipőben jár.  

A külföldi tőke meglehetősen koncentrált megjelenésű. Elsősorban igaz ez a meg-
állapítás a relatíve fejletlenebb területekre. Diffúziója azonban már itt is elindult – 
különösen igaz ez a keleti szektorra – hozzájárulva a fejletlenebb területek felzár-
kózásához. 

A külföldi vállalatok ténykedése oldotta az ipar település-hierarchikus meghatáro-
zottságát, városi koncentrációját. A helyi gazdaságok kiépülésével együtt ez szintén 
a területi különbségek tompulását segítette elő.  

A magyarországi új, ma még befejezetlen, dinamikus fejlődési pályájú ipari–
kereskedelmi–logisztikai központok sorába (Győr, Székesfehérvár) illeszthető a 
Budapest–Budaörs–Törökbálint háromszög is. Megfigyelhettük, hogy e centrum 
kialakításában a külföldi tulajdonú ipari cégek is jelentős szerepet játszottak, még 
ha a tercier szektor elsősége nem is vitatható. A Gödöllő környékén kibontakozó új 
magterület alapjának lerakásában viszont elvitathatatlan a feldolgozóipar szerepe. A 
világgazdaságba való betagozódás magyarországi hordozójaként az ipar újjáéledt, 
és a „posztindusztriális” korban is számottevő tényező.  
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THE ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN DEVELOPING THE 
SPATIAL STRUCTURE OF THE PROCESSING INDUSTRY IN 

THE BUDAPEST AGGLOMERATION BELT 

ZSOLT SÁGI 

Until 1998 17 billion US dollars has come into Hungary as foreign direct investments 
(FDI). FDI has had an important influence on the economic spatial structure in Hungary 
including the processing industry. The territorial disparity of the FDI increased the existent 
divergence on the economic spatial structure. This phenomenon is provable between the 
macro-regions. In the smaller territorial units – for example in the examined Budapest ag-
glomeration ring – its effect isn’t one-way on the structure of processing industry.  

It’s obvious, that the quantity of FDI and the output of foreign firms are outstanding in the 
more developed areas that were already in a better position when the projects had been reali-
zed. Foreign firms also have an important role in the local labour market. The lack of FDI is 
understandable in the most undeveloped south-east sector. This distribution is an analogy of 
the divergence between the macro-regions. 

On the other hand the appearance and effects of the FDI is observable in the moderately-
developed eastern sector (the area of Gödöllő) and the traditional industrial micro-regions 
like the northern and eastern sectors. The territorial equilibrant function of FDI is unambigu-
ous here. This process on the territorial level of the macro-regions has been starting for some 
years, though it is still in its infancy. The placing of the foreign capital stock is considerably 
concentrated. This observation is principally real in the relatively undeveloped territories. 
However the diffusion of the investments has already started – especially in the eastern sec-
tor. It contributes to economic development of these underdeveloped areas. 

The activity of foreign firms moderate the influence of settlement-hierarchy and city con-
centration on the capacity of the processing industry. 

The Budapest–Budaörs–Törökbálint triangle can be put on the list of dynamic centres with 
incompleted development (Székesfehérvár, Győr). The foreign firms in the processing indus-
try played an important part on development of this innovation zone, even if the priority of 
the tertiary industry (the service sector) isn’t uncertain. However the foreign companies in 
the processing industry take upon themselves the bulk of development of a new core area in 
the Gödöllő micro-region. 
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JUGOSZLÁV ÉS ROMÁN VÁLLALKOZÁSOK 
MAGYARORSZÁGON A KILENCVENES ÉVEKBEN 

(Yugoslavian and Romanian Enterprises in Hungary 
in the 1990s) 

KOVÁCS CSABA 

Az 1989-es rendszerváltást követően a politikai változások gyökeresen átalakítot-
ták a társadalmi és a gazdasági életet is Magyarországon. A gazdaságban a korábbi 
állami szereplőket fokozatosan leváltották a magángazdaság résztvevői. Ennek a 
folyamatnak lényeges eleme a külföldi résztvevők szerepvállalása, akik az elmúlt 
évtizedben 20 milliárd dollár értékű tőkét hoztak az országba. 

A tőkeerős, jelentős külföldi vállalkozások túlnyomó többsége az Egyesült Álla-
mokból és a fejlett tőkés országokból érkezett. Ezekről rengeteg tanulmány, cikk 
jelenik meg, amelyek részletesen ismertetik működésüket, szerepüket, jelentőségü-
ket. Annál kevesebb szó esik azonban a szomszédos országok szerepéről a magyar 
gazdasági életben. Ezek az országok – Ausztria kivételével – hasonló vagy még 
súlyosabb változásokon mentek keresztül, mint hazánk. Tőkeerejük meg sem köze-
líti a fejlett országokét, de a vállalkozások számát tekintve a szomszédos országok 
érdekeltsége hasonló az öt legnagyobb külföldi befektető eredményeihez. 

A szomszédos országok gazdasági szervezeteire vonatkozó adatok szűkösen áll-
nak a kutató rendelkezésére, és tovább nehezíti a kutatást, hogy a különböző he-
lyekről származó adatok sem egyeznek. A két legfontosabb érdekelt szervezet – a 
KSH és az APEH – adatai is eltérnek, mert más szempontok alapján tartják nyilván 
ezeket a cégeket. A nyugati országok cégei esetében – amelyek tényleges pénzes 
befektetők – ez az eltérés csekélyebb, de a szegény szomszédok esetében – ahonnan 
nem annyira tőke érkezik, hanem csak a (sokszor fiktív) vállalkozások számát gya-
rapítják – már jóval nagyobb. Ezért fontos megjegyezni, hogy a szomszédos orszá-
gok vállalkozásaira vonatkozó adatokat a CompLex CD Céghírek (KJK-Kerszöv 
Jogi és Üzleti Kiadó KFT.) alapján vizsgáltuk, az 1999. június 30-án létező állapot 
szerint, és a KSH adatait csak kiegészítésként vettük figyelembe. 

A csaknem 26 000 külföldi érdekeltségű gazdasági szervezet (KSH 1998) tulajdo-
nosainak nagy többsége két jól elkülöníthető csoportra osztható. Az egyik csoportba 
tartoznak a fejlett országok, akik a tényleges tőkebefektetést hozzák az országba. A 
vállalkozások számát tekintve a legnagyobb befektető Németország, majd Olaszor-
szág és az Amerikai Egyesült Államok, utánuk pedig Nagy-Britannia és Franciaor-
szág következik. Ez az öt ország mintegy 12 000 vállalkozásban érdekelt, amiből 
csaknem 9300 működik. A nem szomszédos, de nem is fejlett gazdaságú országok 
közül jelentős még Oroszország szerepe, amely közel 1000 cégben rendelkezik 
tulajdonjoggal.  
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A másik nagy csoportot a hét szomszédos ország alkotja. Érdekeltségeik számát 
az 1. ábrán részletesen is megtekinthetjük. Ezek közül Ausztria egyben a fejlett 
országok közé is tartozik, és a szervezetek számában a második helyet foglalja el 
Németország mögött. Jugoszlávia az alapított szervezetek számát tekintve nem 
sokkal marad el Ausztriától, de sokkal több az időközben megszűnt jugoszláv vál-
lalkozás, mint az osztrák.  

1. ÁBRA  
1989–1999 között Magyarországon bejegyzett vállalkozások, 

amelyekben a szomszédos országoknak érdekeltsége van 
(Registered Enterprises with Foreign Direct Investment Shares 

of the Neighbour Countries) 
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Forrás: Complex CD Céghírek 1999. 

A következő helyeken Románia, Ukrajna és Horvátország sorakozik, Szlovákia 
leszakadva követi őket, Szlovénia – Ausztria után a második legfejlettebb szomszé-
dunk – jelenléte pedig nagyon csekély.  

A mennyiségi különbségek mellett a minőségi különbségeket és a tényleges beru-
házásokat a 2. és 3. ábrák szemléltetik. A cégformát tekintve a jogi személyiségű 
gazdasági társaságok közül a korlátolt felelősségű társaságok, a jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok közül pedig a betéti társaságok együttesen alkotják a 
szomszédos érdekeltségek 85–95%-át. A kft.-k és bt.-k együttes aránya hasonló az 
összes hazai gazdasági szervezeten belül is, de ott egyensúlyban vannak egymással. 
A szomszédos érdekeltségek azonban eltérnek ettől, két markáns csoportot alkotva. 
Az egyik csoportot a szegény szomszédaink alkotják (Jugoszlávia, Románia, Uk-
rajna, Horvátország). Ennek a csoportnak közös jellemzője, hogy a betéti társasá-
gok alkotják a cégek kétharmadát, a korlátolt felelősségű társaságok aránya pedig 
mindössze 20% körüli. A másik csoport is eltér a hazai átlagos megoszlástól, de 
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éppen az ellenkező irányba. Ausztria, Szlovénia és Szlovákia esetében a kft.-k al-
kotják a társas vállalkozások 60–70%-át, míg a bt.-k a 20–30%-át. 

2. ÁBRA  
A szomszédos országok érdekeltségeinek megoszlása gazdálkodási forma szerint 

(Distribution of the Foreign Direct Investments of the Neighbour Countries  
in Legal Form) 
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Forrás: Complex CD Céghírek 1999. 

3. ÁBRA 
A szomszédos országok érdekeltségeinek megoszlása cégvagyon szerint  

Magyarországon 1999-ben 
(Distribution of the Foreign Direct Investments of the Neighbour Countries  

in Subscribed Capital) 
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Forrás: Complex CD Céghírek 1999. 
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Az alapító cégvagyon szerinti megoszlás (3. ábra) hasonló képet mutat a cégfor-
mákéhoz, ami nem meglepő, hiszen a betéti társaságok vonzereje éppen az alacsony 
tőkeigény. Ezzel szemben a legnagyobb befektetést igénylő részvénytársaságok 
csak Ausztria és Szlovákia esetében képviselnek kimutatható mennyiséget. 10 mil-
lió forint feletti beruházásokat komolyabb mértékben csak Ausztria hajtott végre.  

A vállalkozások területi megoszlása változó képet mutat a különböző országok 
esetében. Amint a 4. ábrán látható, Budapest részesedése itt is ugyanolyan kiemel-
kedő, mint a vállalkozások esetében általában. A csaknem 9300 vállalkozás 45%-a 
Budapesten talál otthonra, a második és harmadik helyezett Csongrád (11%) és 
Bács-Kiskun megye (6%) a jugoszláv vállalkozásoknak köszönheti helyezését. A 
szomszédok beruházásai elsősorban a szomszédos megyékben a legnagyobb mérté-
kűek, természetesen Budapest kiemelkedő szerepe mellett. A kevés érdekeltséggel 
rendelkező Szlovénia cégeinek fele Budapesten, negyede pedig Zala megyében 
található. A szlovák érdekeltségek esetében érzékelhető legjobban a megszokott 
főváros–nyugat–kelet megoszlás, köszönhetően a hosszú közös határnak, ami szinte 
azonos Magyarország kelet–nyugati kiterjedésével. Kevés cégeinek 43%-a buda-
pesti székhelyű, majd a nyugati fejlettebb megyék következnek (Komárom-
Esztergom, Győr-Moson-Sopron), a keleti megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nóg-
rád) pedig csak a nem határos megyéket előzik meg. Ausztria – az egyetlen jelen-
tős, tényleges befektető – esetében szintén a főváros a legvonzóbb (55%), ezután 
következik Győr-Moson-Sopron, Vas, és Zala megye, majd tovább haladva az or-
szág belseje felé Veszprém megye és a főváros holdudvaraként Pest megye.  

A fenti három országtól némileg eltérő képet mutat a két nagy délszláv állam – 
Horvátország és Jugoszlávia –, valamint Ukrajna helyzete. Közös jellemzőjük, hogy 
a főváros itt is fontos szerepet játszik, de nem áll az első helyen a cégek számát 
tekintve. Horvátország esetében Baranya megyét Somogy megye követi és csak a 
harmadik a főváros, míg Ukrajna esetében az egyetlen szomszédos megyében, Sza-
bolcs-Szatmár-Beregben van az ukrán érdekeltségek 45, Budapesten pedig 36%-a. 

Jugoszlávia helyzete hasonló ehhez a két országhoz, de a polgárháborús helyzet 
további sajátos vonásokat kölcsönöz ezeknek a cégeknek (1., 4. és 5. ábra). A zava-
ros helyzetnek köszönhetően sok céget alapítottak, de sok meg is szűnt már ezek 
közül. Csongrád megye kiemelkedő helyet foglal el a cégek számát tekintve, ugyan-
akkor az e megyében érdekelt jugoszláv cégek 86%-a betéti társaság, amelyek 
87%-a 10 000 Ft vagy az alatti tőkével lett bejelentve. A második helyezett Buda-
pest mögött a szintén szomszédos Bács-Kiskun megye következik. 

Mivel Csongrád és Bács-Kiskun megye a jugoszláv vállalkozások több mint felé-
nek ad otthont, érdemes megvizsgálni, hogy térbeli eloszlásuk, telephely választá-
suk milyen általánosságokat mutat (6. ábra). A településeken található vállalkozá-
sok számát vizsgálva Szeged kiemelkedő első helyezése (767 jugoszláv vállalkozás) 
és Kecskemét második helye (133) azt mutatja, hogy a települések népességszám 
nagysága, illetve a település-hierarchiában elfoglalt hely meghatározó vonzerő. 
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4-ábra  
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5. ábra 
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6. ábra 
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További vizsgálati szempontként az 1000 főre jutó jugoszláv vállalkozások szá-
mát használva azt tapasztaljuk, hogy a legmagasabb értékek a térségben található 
három jugoszláv–magyar határátkelő közelében találhatók. Végezetül a két megye 
fő közlekedési útvonalait megnézve láthatjuk, hogy azok szintén jelentős vonzerővel 
bírnak. 

A román vállalkozások területi elterjedése eltér a többi szomszédos ország érde-
keltségeitől (4. és 5. ábra). Románia esetében is a főváros és környéke a legvon-
zóbb, hiszen a cégek 72%-a itt talál otthonra, de a keleti, gazdasági szempontból 
elmaradottabb megyék szinte semmilyen vonzó hatást nem gyakorolnak a román 
vállalkozókra. A nyugati, fejlettebb megyék ugyanolyan vonzerővel bírnak, mint a 
közvetlenül határos megyék. 

Összegzésként megállapítható, hogy a jugoszláv vállalkozások esetében a polgár-
háborús helyzet jelentős mértékben befolyásolja a vállalkozások alapítását, tőkeere-
jét, gazdálkodási formáját, térbeli eloszlását. Sokat csak fiktív vállalkozásként ala-
pítottak, minimális befektetéssel, hogy a munkavállalási engedély megszerzésének 
hosszadalmas és bizonytalan folyamatát kikerüljék. A sok megszűnt vállalkozás is 
arra utal, hogy sokan csak a háborús viszonyok elől menekülve alapítottak céget 
Magyarországon, és amikor megszűnt a veszély, felszámolták azt. A térbeli elosz-
lásnál a település-hierarchiában elfoglalt hely, a határátkelőhöz való közelség, és a 
közlekedési elérhetőség illetve ezek kombinációja játssza a fő szerepet. Mindezek 
ismeretében nem meglepő Szeged kiugró értéke, mivel ez az a település, ahol e 
három feltétel teljes mértékben, egyszerre teljesül. Románia esetében szintén meg-
figyelhető a nagyszámú, minimális tőkével alapított vállalkozás jelensége, de itt 
nem a polgárháborús helyzet a fő tényező, hanem a gazdasági kényszer. Mivel a 
gazdaságilag gyenge keleti országrészben nincs annyi lehetőség, és politikai okok 
sem játszanak közre, hogy a határ közelsége fontos legyen, a román érdekeltségű 
vállalkozások a magyar település-hierarchia és gazdaság csúcsát, Budapestet, veszik 
célba. Pest megye jelentős részesedése csak a főváros hatásának tulajdonítható, 
hiszen az agglomerációba települ a fővárosból kiszorult, de annak közelségét min-
denképpen igénylő vállalkozások zöme. 
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YUGOSLAVIAN AND ROMANIAN ENTERPRISES IN 
HUNGARY IN THE 1990S 

CSABA KOVÁCS  

Particularly great attention has accompanied the inflow of foreign direct investments to 
Hungary. These enterprises have played an outstanding role in modernising the economy and 
improving export capabilities and employment. At the end of 1990’s 26 000 firms with for-
eign direct investment have been active in Hungary with a total subscribed foreign capital of 
20 billion USD. This work is concerned with spatial distribution of the enterprises with 
“foreign direct investment” from Romania and Yugoslavia and the economic and social 
factors that have influenced its appearance and development. 
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VÁMSZABAD TERÜLETEK ÉS TÉRSZERVEZŐ 
SZEREPÜK MAGYARORSZÁGON 

(Customs-free Zones and Their Space-organising Role  
in Hungary) 

VOLTER EDINA 

Bevezetés 

Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában a területfejlesztés széles 
körű eszközrendszere került kidolgozásra és alkalmazásra az ország különböző 
adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi 
erőforrásokat hasznosító fejlesztési politika megvalósítása érdekében. 

A területfejlesztés közvetlen kormányzati eszközei (egyedi nagyberuházások, az 
infrastruktúra fejlesztése, egyéb közvetlen állami területfejlesztési beruházások) 
látványosan előmozdíthatják egy adott térség (régió, megye, kistérség) fejlődését, 
felzárkóztatását. A rendszerváltás óta eltelt időszakban ezen eszközrendszer alkal-
mazása a területfejlesztési politikában háttérbe szorult, és előtérbe kerültek a közve-
tett kormányzati eszközök. Így, pl. adókedvezmények nyújtása, vissza nem téríten-
dő támogatások, hitelkamat támogatás, hitelgarancia nyújtás, gyorsított amortizáció, 
vámkedvezmények nyújtása stb. 

Az 1990-es években (és különösen annak második felében, amikor kiépült a terü-
letfejlesztés intézményrendszere) a hangsúly, a figyelem a közvetlen pénzügyi tá-
mogatások megszerzésére és felhasználására irányult, és kevésbé került előtérbe az 
állam területfejlesztésben betöltött szerepe és a regionális fejlődésre gyakorolt hatá-
sa az adókedvezmények, még kevésbé a vámkedvezmények nyújtása által. A kije-
lölt térségekben a beruházások közterheinek (adók, illetékek, vámok stb.) részleges 
vagy teljes mértékű elengedése gyakran alkalmazott gazdasági eszköz a fejlesztések 
támogatására. Ezeket a legfejlettebb piacgazdaságok is előszeretettel alkalmazzák. 
Előnyük az állam szempontjából az, hogy az állam nem előlegezi meg a költsége-
ket, és nem vállal anyagi kötelezettséget, hanem csak lemond esetleges bevételeiről. 
Vagyis olyasvalamiről mond le, ami az esetek egy részében egyébként sem lenne az 
övé, mert a fejlesztésekre nem kerül sor (Bartke 1995). 

Magyarországon már több mint két évtizede lehetőség nyílik arra, hogy gazdasági 
társaságok az ún. vámszabad területeken vámkedvezményeket vehessenek igénybe. 
Tanulmányunkban e területeket mint területfejlesztési és gazdaságpolitikai eszkö-
zöket kívánjuk bemutatni, hangsúlyozva funkcionális tagoltságukat, térszervező 
szerepüket és nemzetgazdasági jelentőségüket. 
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A vámszabad területek és típusaik 

A vámszabad terület egy adott ország olyan elkülönített részét jelenti, ahol a kül-
földről raktározás, ehhez kapcsolódó más szolgáltatás ill. ipari feldolgozás céljából 
ide beszállított vámárut meghatározatlan időre (az itteni tartózkodás idejére) mente-
sítik a vám, esetleg más, a vámhoz kapcsolódó illetékek, adók megfizetése alól1. 
Magyarországon a vámjogról, a vámeljárásról valamint a vámigazgatásról szóló 
1995. évi C. törvény hatályos rendelkezései a vámszabad területek két típusát, a 
raktározási és az ipari célú vámszabad területeket2 különböztetik meg. 

Raktározási célú vámszabad területen külföldről származó vámáru tárolható, ideig-
lenes jelleggel, harmadik országba vagy a származási országba történő továbbszállí-
tásig. Ennek megfelelően vámszabad raktárba (amely az új neve a korábbi kereske-
delmi vámszabad területnek) csak közvetlenül külföldről lehet vámárut beszállítani. 

Ipari vámszabad terület létesítése akkor engedélyezhető hazánkban, ha ott import 
anyagok és alkatrészek felhasználásával történő exportcélú termelési tevékenységet 
végeznek. Termelési tevékenységnek tekinthető: 

a) az áruval kapcsolatos minden olyan művelet, amelynek eredményeként a ter-
mék statisztikai termékosztályozási besorolási száma megváltozik, vagy 

b) a bérmunkaszerződés alapján végzett tevékenység, valamint  
c) az alaptevékenységhez kapcsolódó raktározás. 

Raktározási vámszabad területek 

Magyarországon a II. világháborút követően csupán a Csepel-szigeten, a 
MAHART Nemzeti Szabadkikötő területén létesült vámszabad terület 1958 júliusá-
ban. További vámszabad területek létesítése csak 1979. évtől vált lehetségessé. 
Először a MASPED szállítmányozói raktárában, valamint a Közraktározási Vállalat 
hét közraktárában (Baja, Győr, Miskolc, Szabadbattyán, Szajol, Pécs, Budapest) 
létesült vámszabad terület. Ezt követték a Soproni GYSEV, TRANSPACK Kimle, 
DEPO Törökbálint, MALÉV Ferihegy vámszabad területek. Ezeken a területeken 
alapvetően raktározás, illetve ezzel összefüggésben más szolgáltató tevékenység 
(osztályozás, átcsomagolás stb.) történt külföldi megbízás alapján. A vámszabad 
területre történő beraktározás (legyen szó akár külföldi, akár magyar eredetű áruról) 
csak külföldi természetes vagy jogi személy megbízása alapján történhetett. Ennek 
következtében a raktározással illetve a végzett szolgáltatással kapcsolatos díjak 
kiegyenlítése is csak külföldi (konvertibilis) fizetőeszközzel volt lehetséges 
(Ruttkay 1994). 

A raktározási vámszabad területek száma 1993-ban már meghaladta a százat 
(102), melyek 46%-a Budapesten és Pest megyében működött. Az 1995. évi vám-
törvény életbelépését követően azonban számuk drasztikusan visszaesett: 1995-ben 
még 91 raktározási célú vámszabad terület működött Magyarországon, 1997-ben és 
1998-ban viszont már csak nyolc.  
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A visszaesés oka, hogy a vámtörvény rendelkezése szerint a raktározási célú vám-
szabad területen külföldről származó vámáru tárolható, ideiglenes jelleggel, harma-
dik országba vagy a származási országba történő továbbszállításig. Ez azt jelenti, 
hogy a raktározási célú vámszabad területre csak közvetlenül külföldről (a vámhatá-
ron külföldről) lehet vámárut beszállítani, és csak a tényleges vámhatáron kívülre 
lehet azt kiszállítani. E rendelkezés szerint megszűnt a raktározási célú vámszabad 
területnek a belfölddel fenntartott kapcsolata. Ilyen előírás mellett a raktározási célú 
vámszabad területet üzemeltetők indokolatlannak tartották a további működtetést, 
és többségük köz- illetve magánvámraktárrá nyilváníttatta a korábban kereskedelmi 
vámszabad területként működtetett raktáraikat (Buzási 1999). 

A raktározási célú vámszabad területek száma a fentebb leírt változások következ-
tében az elmúlt évben is tovább csökkent. 2000 első negyedévében négy vállalkozás 
működtetett ilyen területet Magyarországon, melyek a Kelet-Európa felé értékesíte-
ni kívánt, illetve onnan érkező termékeket magyarországi vámszabad területen 
bérraktározzák, abból a célból, hogy megrendelés esetén rövid időn belül leszállít-
hassák az árut. Ezen gazdasági szervezetek: TÉKISZ Kereskedelmi, Szolgáltató és 
Szállítmányozási Rt. (Tuzsér), IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt. 
(Nagyigmánd), AGROTRANS Termékforgalmazó és Feldolgozó Kft. (Nagykani-
zsa) és LEONI HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Kft. (Eger). 

Ipari vámszabad területek 

Az 1980-as évek elején a külföldi működőtőke-bevonás ösztönzése érdekében a 
Pénzügyminisztérium Nemzetközi Főosztályán vetődött fel az ipari vámszabad 
területek létrehozásának ötlete. Kiindulásuk az volt, hogy a kötött devizagazdálko-
dási rendszer, az importengedélyezési rezsim, a magas vámok és a nehézkes vám-
kezelési rendszer olyan kötöttségek, amelyek megakadályozzák a külföldiek befek-
tetéseit. A törvényi szabályozás 1982 óta teszi lehetővé ipari vámszabad területek 
létrehozását Magyarországon, az első ilyen típusú vámszabad területet azonban 
csak 1986-ban hozták létre.  

Az 1980-as évek végén az ipari vámszabad területek száma jelentősen 
megnövekedett, a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. 
törvény ugyanis lehetővé tette, hogy kizárólag külföldi tulajdonú vállalatot is lehes-
sen alapítani vámszabad területen3. Ezt követően egyre több tőkeerős és export- 
orientált külföldi befektető, főként multinacionális vállalat alapított ipari vámszabad 
területet Magyarországon, elsősorban a nyugati határszélen illetve a Dunántúlon. 
Míg a raktározási vámszabad területek száma az 1990-es évek második felére 
drasztikusan lecsökkent, az ipari vámszabad területek száma tovább növekedett. 
1993-ban 85 ilyen típusú terület működött hazánkban, 2000 első negyedévének 
végén pedig már 125.  
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Ha e két évben összehasonlítjuk az ipari vámszabad területek földrajzi elhelyez-
kedését regionális szinten, a vizsgálatból az alábbi következtetések vonhatók le  
(1. ábra):  

– 1993-ban az ipari vámszabad területek 37%-a a Közép-magyarországi régió-
ban volt található, 2000-ben már csak 12%-a. A fővárosban jelenleg öt vám-
szabad terület működik. 

– Ezzel ellentétes folyamat zajlott le a három dunántúli régióban, ahol a vám-
szabad övezetek száma több mint kétszeresére (a Közép-dunántúli régióban 
háromszorosára) növekedett a vizsgált időszakban. Kimagasló a vámszabad 
övezetek területi koncentrációja Székesfehérvárott (13 vámszabad terület), Pé-
csett (8), Sárváron (6) és Győrben (6). 

– A növekedés dinamikája az Észak-magyarországi régióban a közép-
dunántúliét is meghaladta, ami pozitív eredményként értékelhető, hiszen az 
észak-magyarországi országrész 1993-ban még az utolsó helyen állt a régiók 
rangsorában. A vámszabad területek régión belüli elhelyezkedése is kedvező 
képet mutat, mivelhogy olyan településeken is létesültek vámszabad területek, 
ahol az ipar szerkezetátalakítása létfontosságú: Ózd, Kazincbarcika, Miskolc, 
Sátoraljaújhely.  

– Az ipari vámszabad területek térszervező szerepüket legkevésbé az Alföld ipa-
rának strukturális átalakítására gyakorolták a piacgazdasági átmenet időszaká-
ban, ami összefüggésben áll a külföldi működőtőke-bevonás alacsony szintjé-
vel. Az Alföldön a vámszabad területi társaságok közel 50%-a Kecskeméten 
folytat ipari termelést, ugyanakkor Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyében 
nem működik egyetlen vámszabad terület sem.  

1. ÁBRA 
Az ipari vámszabad területek tervezési–statisztikai régiónkénti megoszlása (%) 

(The Distribution of Industrial Customs-free Zones by Planning-Statistical Regions) 

                               1993     2000 

Forrás: Béda 1993, 45–47; VPOP. 

Nyugat-
Dunántúl

19%

Közép-
Dunántúl

12%

Dél-Dunántúl
7%

Észak-
Magyarország

5%

Észak-Alföld
14%

Dél-Alföld
6%

Közép-
Magyarország

37%

Közép-
Magyarország

12%

Nyugat-
Dunántúl

28%

Közép-
Dunántúl

24%

Dél-Dunántúl
9%

Észak-
Magyarország

13%

Észak-Alföld
6%

Dél-Alföld
8%



TÉT XIV. évf. 2000  2–3 Vámszabad területek és … 

 

105 

A Magyarországon termelő tevékenységet folytató 125 vámszabad területet 101 
vállalat működteti, ami azzal magyarázható, hogy hazánkban egy vámszabad terüle-
ti társaság valamennyi tevékenységére – bizonyos feltételek teljesítése esetén – 
alapíthat vámszabad területet. A legtöbb vámszabad területet a LEAR-csoport mű-
ködteti Gödöllőn, Gyöngyösön, Győrben és két területet Móron, melyeket a Philips, 
a Flextronics és a Vogel&Noot követ egyenként négy vámszabad zónával. 

Az ipari vámszabad területi termelés előnyei 

A magyarországi vámszabad övezeteket szinte kivétel nélkül külföldi befektetők 
alapították, a legnagyobb vámszabad területi cégek pedig 100%-ban külföldi tulaj-
donban vannak. Az ipari vámszabad területen való működés elsősorban olyan gaz-
dasági előnyöket eredményez az üzemeltető vállalkozás számára, amelyek növelik a 
termelés hatékonyságát és versenyképességét. Ezen előnyök: 

– A termelőeszközök, felszerelési és berendezési tárgyak vámfizetés nélküli be-
hozatala – ide nem értve az építési anyagokat, épületgépészeti és épület-
fenntartási tárgyakat. 

– Az alapanyagok, alkatrészek, részegységek vámfizetés nélküli behozatala. 
– A könyvelés devizában történő vezetése. 
A külföldi befektetők számára a legvonzóbb feltételt az jelenti, hogy az üzembe 

behozott termelő-berendezések után nem kell megfizetniük a vámterheket. Ennek 
különösen azóta van jelentősége, amióta 1996-ban megszüntetésre került az apport 
vámmentessége. A vámszabad területen való működésnek ezen legnagyobb előnye 
ráadásul mindjárt a beruházás során realizálódik, tehát még termelni sem kezdett a 
vállalkozás, máris előnyben van más vámterületi versenytársaival szemben.  

Egyelőre nem elhanyagolható az az előny sem, hogy a késztermékekbe beépülő 
alapanyagok, alkatrészek, részegységek vám-, áfa-, fogyasztási adó- és környezet-
védelmi termék díj fizetés nélkül vihetők be vámszabad területre. Igaz, hogy a nem 
vámszabad területen termelő vállalkozás is visszaigényelheti a vámterhet, ha expor-
tálja termékét. A vámszabad területi cég előnye, nyeresége viszont a visszaigényel-
hető vámterhek – az import és az export közötti időtartamra eső – kamata.  

Az ipari vámszabad területen való működés további előnyét jelenti, hogy mivel a 
vámszabad terület devizaszempontból devizakülföldinek minősül, az itt működő 
cégek könyvelésüket devizában vezetik, ami által kivédhető például a sorozatos 
forintleértékelés mérlegrontó hatása. Az árfolyamváltozásokat figyelembe véve a 
belföldi gazdálkodókkal szemben költségelőnyt jelent az is, hogy a munkabéreket 
forintban fizetik, a költségeket pedig devizában könyvelik (Buzási 1999). 

Az ipari vámszabad területek nemzetgazdasági jelentősége 

1994 és 1997 között a vámszabad területi vállalkozások teljesítménymutatói folyó 
áron számítva rendkívül dinamikusan nőttek: közel megtízszereződtek, s 1997-ben 
már a GDP 5,1%-át állították elő. Ugyanezen időszak alatt a vámterületi vállalkozá-
sok esetében csak két-, két és félszeres növekedést lehet kimutatni. 
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A vámszabad területek meghatározó szerepét a nemzetgazdaságban leginkább a 
külkereskedelemi adatok tükrözik: a vámszabad területi kivitel aránya az összes 
exportban az 1996. évi 18%-ról 1997-ben 26,6, 1998-ban pedig 36%-ra emelkedett, 
a behozatalban részesedésük alacsonyabb szintű, de szintén növekvő: 14,0%, 19,1% 
és 25% volt ugyanezen években4. Szerepük a foglalkoztatásban háttérbe szorul, 
1997-ben az összes foglalkoztatottak nem egészen 1%-ának biztosítottak munkale-
hetőséget, melynek hátterében a gépi beruházások magas foka áll. 

Az elmúlt évben Magyarországon működő ipari vámszabad területek 71%-án gép-
ipari termelés folyt, 40 vámszabad terület híradástechnikai, elektronikai, számítás-
technikai részegységek, alkatrészek, késztermékek gyártását végezte, 22 autóipari 
alkatrészek, 18 gépek termelésére szakosodott; 14 terület, az összes övezet 12%-a 
pedig textil- és ruházati termékek előállítására szakosodott. A többi vámszabad 
területen műanyag-, cipő-, fa- és bőripari, továbbá vegy-, élelmiszer-, üveg-, gyógy-
szer- és papíripari termékek gyártása történt (Antalóczy 1999a, 55) 

1998-ban a vámszabad területek termelték meg a teljes magyar gépipari export 
54%-át. A gépipar vámszabad területi termelésben betöltött jelentőségét jelzik a 
vámszabad területek külkereskedelmi áruforgalmának adatai is (1. táblázat). 

1. TÁBLÁZAT 
Az ipari vámszabad területek külkereskedelmi forgalmának áruszerkezete,  

millió Ft (1998) 
(Commodity Patterns of Foreign Trade in Industrial Customs-free Zones) 

Árufőcsoport Export Ebből: Európai 
Unió 

Import Ebből: Európai 
Unió 

Élelmiszerek, ital, dohány 383 383 1407 7 
Nyersanyagok 1801 1763 382 314 
Energiahordozók 1 0 1510 1507 
Feldolgozott termékek 131 025 116 598 254 139 168 957 
Gépek és szállítóeszközök 1 644 701 1 426 768 1 132 684 832 615 
Összesen 1 777 911 1 545 511 1 390 122 1 003 400 
Forrás: Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv 1998.  

Ipari vámszabad területek Magyarország nyugati határvidékén 

A nyugati határ menti zónában 16 vámszabad terület működik, melyek 75%-a (!) 
gépipari tevékenységet folytat (2. táblázat). 1990-ben a General Motors szentgott-
hárdi vámszabad területi beruházása volt a nyitánya – s talán a példaképe is – szá-
mos nagy gépipari, elektronikai, autóipari beruházásnak, amely szintén vámszabad 
területre települt. Az ország nyugati határszélén azáltal, hogy megteremtődtek Ma-
gyarországon az ipari vámszabad területek létesítésének törvényi feltételei, új, di-
namikus ágazatok honosodtak meg a térségben (közúti jármű- és alkatrészgyártás, 
számítógépgyártás, híradástechnika). A beruházó külföldi érdekeltségű vállalkozá-
sok ezáltal az innováció-orientált regionális politika aktív szereplőivé váltak a piac-
gazdasági átmenet időszakában a nyugati határ menti területeken, de ennek megva-
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lósulásához szükség volt arra, hogy az állam a vizsgált térségek gazdasága számára 
elérhetővé tegye az újdonsághordozás eszközeit, módszereit, intézményeit. 

2. TÁBLÁZAT 
Ipari vámszabad területek Magyarország nyugati határvidékén 

(Industrial Customs-free Zones in the Western Borderland of Hungary) 

 ÜZEMELTETŐ TELEPHELY TEVÉKENYSÉG 
1) OPEL MAGYARORSZÁG 

JÁRMŰGYÁRTÓ KFT. 
Szentgotthárd Járműgyártás 

2) VOGEL&NOOT NIEMEYER KFT. Szentgotthárd Mezőgazdasági gépgyártás 
3) STAHLCORD GYÁRTÓ KFT. Szentgotthárd Közúti járműalkatrészek 

gyártása 
4) DELPHI PACKARD ELECTRIC 

KÁBELKÖTEGELŐ KFT. 
Szombathely Közúti járműalkatrészek, 

járművillamossági készülé-
kek gyártása 

5) PHILIPS MONITORIPAR 
MAGYARORSZÁG KFT. 

Szombathely Monitorgyártás és  
-összeszerelés 

6) LUK SAVARIA KFT. Szombathely Közúti járműalkatrészek 
gyártása 

7) DUNAFIL FONO KFT. Szombathely Fonalgyártás 
8) KROMBERG ÉS SCHUBERT KFT. Kőszeg Villamosipari gépek és 

készülékek gyártása 
9) WORLD PROTEIN IPARI ÉS KER. 

KFT. 
Körmend Tejtermékek gyártása 

10) SEMPERMED TERMELÉSI ÉS 
KERESKEDELMI KFT. 

Sopron Gumi- és műanyaggyártás 

11) SWEDWOOD SOPRON BÚTOR 
KFT. 

Sopron Bútorgyártás 

12) VOGEL&NOOT HŐTECHNIKA 
KFT. 

Moson- 
magyaróvár 

Lapradiátorok gyártása 

13) VOGEL&NOOT MEZŐGÉPGYÁR 
KFT. 

Moson- 
magyaróvár 

Fűrész-, lemezipar, fémtö-
megcikk-gyártás 

14) VOGEL&NOOT TECHNOLÓGIAI 
KFT.   

Moson- 
magyaróvár 

Hőtechnika, fémszerkezet, 
kazán, mezőgazdasági 
gépgyártás 

15) SAMA 
JÁRMŰALKATRÉSZGYÁRTÓ BT. 

Mosonszolnok Közúti járműalkatrészek 
gyártása 

16) SAPU IPARI ÉS KERESKEDELMI 
BT. 

Mosonszolnok Gépjárműalkatrészek és 
tartozékok, kerti kisgépek 
gyártása 

Forrás: VPOP; Antalóczy 1999b, 80–85. 

A 2. táblázatban felsorolt exportorientált külföldi érdekeltségű vállalkozások 
nagy valószínűséggel nem Magyarországra települtek volna, ha nem lett volna 
megteremtve hazánkban a termelőeszközök, felszerelési és berendezési tárgyak 
vámfizetés nélküli behozatalának a lehetősége.  

A vámpreferenciák nyújtása mellett hangsúlyoznunk kell egy másik közvetett te-
rületfejlesztési eszköz szerepét a külföldi működőtőke-befektetések térségi alloká-
ciójában: az adókedvezmények biztosítását.  
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A külföldi érdekeltségű gazdasági társaságok, pl. társaságiadó-kedvezményre 
1993. december 31-éig szerezhettek jogot Magyarországon oly módon, hogy eddig 
az időpontig rendelkeztek az adókedvezmény igénybevételéhez előírt vagyoni felté-
tellel (alapítói vagyon nagysága, külföldi részvétel aránya), és megvalósult a ter-
mékértékesítés, a különösen fontos tevékenység végzése. Kivételt jelentett az a 
rendelkezés, amely a jogszerzést a vagyoni feltételek mellett a különösen fontos 
tevékenység végzése érdekében megkezdett beruházáshoz kötötte. Ez utóbbi eset-
ben is a külföldi részvételű gazdasági társaságok adókedvezményének jogszerzésé-
hez több feltételnek kellett teljesülnie. Az adókedvezmény mértéke az első öt évben 
termékértékesítés esetén a számított adó 60%-a, különösen fontos tevékenység 
végzése esetén a számított adó 100%-a, a hatodik évtől a tizedik év végéig pedig 
különösen fontos tevékenység esetében a számított adó 60%-a. Az adókedvezményt 
legfeljebb 2003-ig lehet igénybe venni, az említett időtartamon belüli eltérő mér-
tékkel.  

Az ipari vámszabad területek (vámszabad területi társaságok) önállóan és kon-
centrált formában gyakorolhatnak hatást egy adott térség fejlődésére, ezáltal a gaz-
dasági, társadalmi térszerkezet alakítására. A nyugati határ menti zónában mindkét 
formára egyaránt találunk példát. Itt szükséges hangsúlyoznunk az ipari vámszabad 
területek szoros térbeni kapcsolódását a területfejlesztés sajátos intézményeihez, az 
ipari parkokhoz. A Szentgotthárdi Ipari Parkban, pl. vámszabad területi formában 
folytat termelést az Opel Magyarország Járműgyártó Kft., a Vogel&Noot Niemeyer 
Kft. és a Stahlcord Kft., a szombathelyi Claudius Ipari és Innovációs Parkban a 
Delphi Packard Electric Kábelkötegelő Kft., a Philips Monitoripar Magyarország 
Kft. és a LUK Savaria Kft., továbbá a Sopron Aranyhegyi Ipari Park területén a 
Swedwood Sopron Bútor Kft. Ezen gazdasági szervezetek egyaránt élni tudtak az 
ipari vámszabad területen és az ipari parkban való működés előnyeivel.  

Szintézis 

Magyarországon a vámszabad területek működésének törvényi szabályozása már 
a rendszerváltás kezdetét megelőzően megtörtént, mely által lehetőség nyílt arra, 
hogy ezen övezetek a területfejlesztés és a gazdaságpolitika hatékony eszközeivé 
váljanak a piacgazdaság átmeneti időszakában. Mint gazdaságpolitikai eszközök 
elősegítették a külföldi befektetők magyarországi beruházásait, az ipar strukturális 
átalakulását, új ágazatok, technológiák, szakismeretek meghonosítását. Mint terület-
fejlesztési eszközök már az 1990-es évek elején funkcionáltak, tehát időben koráb-
ban, mint pl. az ipari parkok, vállalkozási övezetek. Természetesen ez azzal is ma-
gyarázható, hogy az állam az ipari parkok kialakításában és működtetésében közvet-
len anyagi támogatást is vállal. Az ipari vámszabad területek térszervező szerepe 
pozitívan értékelendő: nem jellemző rájuk a főváros-központúság, és bár az ország 
térszerkezetében az elmúlt évtizedben kialakult kelet–nyugat kettősség itt is kimutat-
ható, ez az ellentét oldódni látszik az autópálya-hálózat fejlesztésével párhuzamosan. 
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Jegyzetek 
1 A vámszabad területek tevékenységük alapján lehetnek kereskedelmi (raktározási) és ipari (termelő) 

vámszabad területek. Kereskedelmi vámszabad területeken az áruk állagának megőrzése, csomagolása, 
minőségjavítása, ill. az elszállításhoz szükséges műveletek végezhetők. Létrehozásuk célja a nemzet-
közi árumozgás meggyorsítása, ezért a legnagyobb kereskedelmi vámszabad területeket olyan helye-
ken hozzák létre, ahol nagy volumenű árutranzit bonyolódik (kikötők, repülőterek, vasúti csomópon-
tok). Ipari vámszabad területeken az áruk feldolgozása, kikészítése, összeszerelése, kiszerelése törté-
nik általában export céllal. Ezen területek létrehozásánál ugyancsak fontos a jó közlekedés, de a telepí-
tésnél számos más szempontot is figyelembe vesznek mind a befogadó államok, mind a betelepülő 
vállalkozások. 

2 Az 1995. évi vámtörvény kimondja, hogy a Magyar Köztársaság vámterületén székhellyel rendelkező, 
gazdasági tevékenységet folytató szervezet legalább 2000 m2 nagyságú, tulajdonában vagy használatá-
ban lévő területet nyilváníttathat vámszabad területté. A vámszabad terület a vámterület elkülönített 
része, amely a vám-, a deviza- és a külkereskedelmi rendelkezések alkalmazása szempontjából kül-
földnek minősül, azaz a vámszabad területről a vámterület más részére behozott vámáru olyannak mi-
nősül, mintha azt közvetlenül külföldről hozták volna be, és a vámterület más részéről a vámszabad 
területre bevitt árut olyannak kell tekinteni, mintha azt külföldre vitték volna. 

3 1988. évi XXIV. törvény 37. § (1): „Külföldi által vagy külföldi részvétellel társaság vámszabad terüle-
ten is alapítható, ilyen társaságban külföldi részesedést szerezhet.” 

4 Antalóczy Katalin, a Pénzügykutató Rt. munkatársa, e téma szakértője tanulmányában azonban rámutat 
arra, hogy a statisztikai adatok mögött mélyreható folyamatok húzódnak meg: „...tehát a magyar kül-
kereskedelem vámbelföldi és vámszabad területi sorai között egy belső átrendeződés történik, melyet a 
statisztikai megfigyelés nem követ nyomon..., továbbá ...a külkereskedelmi statisztika csak az ország 
határát átlépő árumozgásokat veszi számba, nem regisztrálja azonban a vámszabad területek és a vám-
belföldiek közötti forgalmat, s különösen nem követhető nyomon a vámbelföldi vállalkozások által 
importált anyagok, alkatrészek esetleges beépülése a vámszabad területi vállalkozások exportjába.” 
(1999a, 59) 

5 Győr-Moson-Sopron és Vas megye határ menti kistérségei. 
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CUSTOMS-FREE ZONES AND THEIR SPACE-ORGANISING 
ROLE IN HUNGARY 

EDINA VOLTER 

In Hungary the commercial and industrial customs-free zones have already been operating 
successfully for more than two decades, as means of regional development and economic 
policy. The commercial customs-free zones have been functioning as means of economic 
policy especially in the 1980s, and have gained large-scale convertible currency for the 
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national economy. The industrial customs-free zones, as means of economic policy have 
been promoted by foreign capital investments, the structural transformation of the industry 
and the naturalization of new branches in Hungary. In the period of ecomomic transition the 
industrial customs-free zone, as a means of regional development, has operated most 
efficiently in the Western and Central Transdanubian Regions. 
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A LOGISZTIKA ÉS SZEREPE A REGIONÁLIS 
FEJLŐDÉSBEN 

(Logistics and Its Role in Regional Development) 

TÓTH GÉZA 

Bevezetés 

A regionális tudomány jelentős változásokon ment keresztül az utóbbi évtizedek-
ben. A területfejlesztésnek–területi tervezésnek mint a regionális tudomány alkal-
mazásának fontossága a fordista időszak óta nem csökkent, bár a gazdasági válsá-
gok gyakran felhívták a figyelmet arra, hogy folyamatos fejlődése elkerülhetetlen a 
többi tudománnyal párhuzamosan, s a területi fejlődés minden aspektusára adekvált 
válaszokat kell adnia, ezzel is bizonyítva létjogosultságát. Nem feledkezhetünk meg 
a jövőben a globalizált világ tendenciáiból következő új térgazdaságról (Benko 
1999), melynek hatásai a rendszerváltás utáni recesszió következtében meggyengült 
magyar gazdaságot váratlanul érték, és sokáig nem voltak ismertek. A posztfordista 
gazdaság szereplőinek kapcsolatait olyan új tendenciák jellemzik, amelyeket a kuta-
tók illetve a döntéshozók nem kerülhetnek meg a jövőben. Véleményünk szerint 
ilyen jelentősége van az anyagmozgatás–energiaáramlás új szemléletének, a logisz-
tikának, melynek csupán egy aspektusát vizsgáltuk: a területi folyamatokban ját-
szott szerepét.  

A logisztika fogalma 

A logisztika szó görög eredetű (logo = gondolkodni, logos = értelem, logostikos = 
logikusan gondolkodni); bár egyes szerzők szerint kapcsolata van a katonai szál-
lásmester francia nevével, míg mások latin eredetűnek tartják és matematikai logi-
kával végzendő cselekvésnek vélik.  

A fogalom először a hadseregben jelent meg. A NATO szabályzat szerint a lo-
gisztika: szükségletek, termelékenység, hely és idő előzetes tervezése és összhang-
ba hozása, a fő erőforrások elosztása. 

A rendszerelvű megfogalmazás szerint a logisztika tulajdonképpen anyag- és 
energiaáramlás ill. a hozzá kapcsolódó információáramlás integrált rendszere, 
melynek fontos része a tervezés és az előkészítés, valamint egy globális stratégia 
kialakítása. 

A logisztika tehát egyrészt egyfajta szemléletmód, másrészt egy módszer, mely 
biztosítja, hogy a feladatok a beszerzéstől az áru elosztásáig, értékesítéséig egy 
integrált rendszert alkossanak, amelyben az anyag, az információ és az értékáram-
lás egészének optimuma valósul meg. 
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A logisztika feladata az ún. „5M” meghatározásban adható meg (Pfohl 1985): 
− a megfelelő anyag 
− a megfelelő időben 
− a megfelelő mennyiségben és minőségben 
− a megfelelő helyen 
− a megfelelő költségek mellett álljon rendelkezésre. 

A logisztika szerepe a területfejlesztésben 

Alapvető fejlesztési dilemma előtt állnak a nemzetállamok: már fejlődő régióik 
nemzetközi versenyképességét segítsék elő, vagy az országaikon belüli, lemaradó 
térségek felzárkózását segítsék-e. A befolyásoló tényezők vizsgálatánál a hazai és 
az Uniós csatlakozásunkhoz kapcsolódó szempontjainkat együttesen kell kezel-
nünk. Az állami fejlesztési, szervezeti átalakulásban, társadalmi, szociális dönté-
sekben nagy a szerepe az EU irányelveknek. Emellett nagy a jelentősége a minő-
ségbiztosításban (TQM)1, vámszabályok módosulásában és a munkaerő szabad 
áramlásában megjelenő tendenciáknak is. Így ezek a változások azt hozzák maguk-
kal, hogy olyan integrált ellátási láncokban kell gondolkodnunk, melyek a régiók 
kialakulása következtében térbeli integrációt is eredményeznek, ezért célszerű glo-
bális logisztikai szemléletről beszélnünk. Ebben pedig több olyan állami feladat 
jelenik meg, ahol fokozott logisztikai szerepvállalásra van szükség. A szerepválla-
lás tényezői lesznek: 
− Logisztikai Szolgáltató Központok (LSZK) létrehozása, 
− korridorok létrehozása (TEN)2, 
− városi (city) logisztika megjelenésének problémái. 
Az állami szerepvállalásban nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egyes ténye-

zőket integráltan kell kiépíteni, s a koordinációt az üzemeltetés során végig előtérbe 
kell helyezni a gazdasági érdekek figyelembevételével. 

A Logisztikai Szolgáltató Központok definíciója, szerepe, a központok és a 
gazdasági környezet közötti kölcsönhatás 

Az LSZK-k közlekedési szempontból kedvező helyre telepített, a termelő és a fel-
használó közötti logisztikai és más jellegű szolgáltatást biztosító, anyag–energia ill. 
információáramlási kapcsolódási pontok.  

Többnyire egy-egy régió ellátási–elosztási feladatainak végrehajtását segítik elő a 
rakodás, szállítás és a termeléshez szorosan nem kapcsolódó, általában értékhozzá-
adó tevékenységek ellátásával, átvállalásával. Egyes központok csupán az adott 
ország határain belül végeznek ellátást, disztribúciót, míg más logisztikai közpon-
tok részei egy nemzetközi ellátó, elosztó hálózatnak. LSZK-t létrehozhat egy-egy 
cég a saját áruinak tárolására–szétosztására, de megvalósulhat vállalkozási formá-
ban is. Ebben az esetben az ipari parkhoz hasonlóan a vállalkozó ingatlant biztosít a 
majdani logisztikai szolgáltatók számára. 
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A központ földrajzi elhelyezkedés szempontjából lehet a termelési hely vagy a 
piac közelébe telepített. Az LSZK-k általában alkalmasak kombinált forgalom le-
bonyolítására, azaz több közlekedési alágazat közötti kapcsolat megteremtését szol-
gálják. Az LSZK és a gazdaság között szoros kölcsönhatás áll fenn. Ebből az kö-
vetkezik, hogy LSZK-t olyan helyen célszerű létesíteni, ahol a makro- és 
mikroszintű gazdasági tényezők ezt indokolják, s fejletlen területen nem vagy csak 
töredékesen tölti be szerepét. 

Magyarországi viszonylatban viszont a tervekben megjelenő LSZK-k esetén nem 
mindig ez a helyzet (pl. Záhony, ahol egy gazdaságilag az országos átlaghoz képest 
fejletlen területen a nemzetközi folyamatokhoz kapcsolódó logisztikai központot 
próbálnak kialakítani), ezért a területi fejlődés más spektrumában is érdemes bemu-
tatni kapcsolatrendszerüket. 

A vasúti fővonalak mentén elhelyezkedő térségek, s különösen a csomópontok 
jelentős helyzeti előnyre tettek szert a távolabbi, s ennek következtében egyre in-
kább leépülő térségekkel szemben. Ezek gazdasági viszonyait a csökkenő határkölt-
ségek jelentősen befolyásolták, s versenyképességük leromlott, majd megindult a 
munkaerő elvándorlása, így periférikus helyzetük stabilizálódott. A közlekedés-
földrajzi csomópontban elhelyezett LSZK multimodális rendszerei lévén területi 
kiegyenlítést visz, illetve vihet végbe oly módon, hogy az alágazatok közötti opti-
mális kapcsolatot megtalálva elősegíti a korábban kedvezőtlen helyzetű térségek 
piacrajutását, s ezzel tulajdonképpen jelentős területek  „feltárását”3 végzi előse-
gítve a régiók integrálódását a nagyobb hálózatokba, illetve a meglévő szállítási 
kapacitások optimális kihasználását. Ezzel az LSZK képes lehet a korridor gazda-
sági dinamizmusából adódó vonzereje révén az országos átlagot meghaladó mérté-
kű sávos fejlődést ellensúlyozni, s a termelési tényezők túlzott koncentrációját 
megakadályozni. 

A közlekedési „feltárás” mellett további tényezőként a hozzákötődés is megfi-
gyelhető az LSZK és környezete vonatkozásában. Ennek következtében a kapcsola-
tok térbeli intenzifikálása lesz megfigyelhető (a „just in time” elv bármely típusá-
nak megvalósítása egyenes következményeként) megteremtve annak a lehetőségét, 
hogy a fejlődési impulzusok (innovációk) a centrum helyzetben levő LSZK-ból 
annak vonzáskörzetébe áttevődjenek. 

Így olyan, eddig hiányzó gazdasági alágazatok telepedhetnek meg, amelyek 
igénylik az áramlatokhoz való igazodást. Nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy 
az LSZK multiplikátorként hoz, illetve hozhat maga után további változásokat a 
pillanatnyi gazdasági trendek, struktúrák tükrében. Így a nemzetközi láncolatokba 
integrált LSZK-k feladatköre nem lehet egyoldalúan nemzetközi irányú, fenn kell 
tartani a helyi illetve regionális vonzatokat is, még ha azok volumene jelentősen 
kisebb az előbb említettektől. Gyors és folyamatos alkalmazkodásra van szükség az 
aktuális területi folyamatokhoz, s szolgáltatásaikat a mindenkori piachoz kell igazí-
taniuk, még akár azt is figyelembe véve, hogy lokális vagy regionális léptékben a 
multimodális megoldások nem minden esetben gazdaságosak. 
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LSZK általános modellje és főbb típusai 

Gazdaságossági szempontok indokolták és indokolják a raktárláncolatok fokoza-
tos leépítését. Megnövekedett az igény a készletszintek csökkentésére, és kezdtek 
kialakulni a raktárkészlet nélküli „just in time”4 módszerrel történő beszállításra 
szolgáló eljárások, technológiai megoldások. Megjelentek a kihelyezett raktárak, 
amelyek elsősorban a felhasználótól vállalták át a raktározási feladatokat, később 
pedig a beszállító ilyen jellegű tevékenységét is átvették. Ezek képezik a Logiszti-
kai Szolgáltató Központok csíráját. 

LSZK típusai 

A legkevesebb szolgáltatást az Áruelosztó Központok biztosítják. Feladatuk első-
sorban az árugyűjtés–áruelosztás. Létrejöhet több önálló szervezet egyesülésével, 
vagy a multinacionális vállalatok saját értékesítési részét képezi. 

Az Áruforgalmi Központok általában több közlekedési alágazat kapcsolódási 
pontjai (közút–vasút–víziút), a távolsági és helyi szállítás összekötő elemei; anyag- 
és információáramlási kapcsolódási központok. Az áruforgalmi központot közleke-
dési, szállítmányozási, raktározási stb. szolgáltatást nyújtó cégek üzemeltetik. Az 
üzemeltetők közösen használnak egyes létesítményeket, infrastruktúrát, szolgálta-
tást. Legfőbb különbsége az LSZK-tól, hogy még nem valósul meg a „fordítóko-
rong”5 jelleg. 

LSZK6 – Áruforgalmi Központból funkcióbővüléssel alakulnak ki, s több szolgál-
tatást képesek nyújtani. Az LSZK-ban mind a hagyományos kocsirakományú, mind 
pedig a kombinált szállítmányok átrakása, rakodása, raktározása megtörténik (RO–
LA7, RO–RO8). Így tehát megvalósul a „fordítókorong” jelleg. 

Logisztikai központ létesítésének térségfejlesztő, pozitív hatásai 

Saját kutatásaink és a szakirodalom ide vonatkozó tézisei alapján (Knoll 1999) a 
következő térségfejlesztő hatásokkal lehet számolni: 
– A régióra gyakorolt hatások 

A körzet általános gazdasági fellendülése, fejlődése várható. Az áruellátás javulá-
sát vonja maga után, és a terület gazdaságilag felértékelődik. 

– A közlekedésre gyakorolt hatások 
Elősegíti a közlekedési alágazatok közötti optimális munkamegosztás kialakulá-
sát, kombinált szállítás elterjedését, a környezetbarát közlekedési alágazatok 
(RO–LA, RO–RO) általánossá tételét. 

– A településre gyakorolt közvetlen hatások 
Várhatóan külföldi szakmai befektetőket vonz a térségbe, mind termelő, mind 
szolgáltató vállalatokat, ezáltal is munkalehetőséget biztosít. 

– A régióban működő vállalatokra gyakorolt hatások 
A termelő vállalatok korábban gazdaságtalanul, vagy kis hatékonysággal végzett 
logisztikai tevékenységeit részben vagy egészben átadhatják a logisztikai szolgál-
tató központnak (ún. „make or buy”9 döntés), s így csak a termelésre koncentrál-
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hatnak. Egy helyen vehetnek igénybe bizonyos szolgáltatásokat, s így jelentős 
többletköltségtől szabadulhatnak meg, ugyanis egy termelő vállalat összköltségén 
belül a logisztikai feladatok ellátását biztosító műveletek költsége 4,4–32% között 
mozog (Halászné Sípos 1998). Jelentősen csökkenthető a logisztikai szolgáltatást 
igénybe vevő vállalatoknál a tárolt készletek mennyisége, a felszabadult hely ter-
melésre felhasználható. Jelentősen nő a vállalatok versenyképessége a gyorsabb, 
pontosabb vevőkiszolgálásnak köszönhetően. 

– A szállító és szolgáltató vállalatokra gyakorolt hatások 
Lehetőség nyílik a vállalatok közötti együttműködésre, mivel közösen vehetik 
igénybe az LSZK infrastruktúráját. A szállítási kapacitások jobban kihasználha-
tók, a gazdaságtalan szállítások elkerülhetők lesznek. Gazdaságosan gépesíthetők 
ill. automatizálhatók az anyagmozgatási, raktározási és disztribúciós folyamatok, 
központosíthatók bizonyos vám és vámjellegű feladatok, pénzügyi, banki és pos-
tai szolgáltatások. 

További pozitív hatások: 
− az önkormányzati adóbevétel növekszik, 
− csökken a lakott terület áruszállítási terhelése, 
− a körzet áruellátási szintje növekszik, 
− csökken a környezetszennyezés, 
− javul a vevőkiszolgálás10. 

Az Európai Unió irányelvei és megállapodásai a közlekedési ágazatok 
közötti megoszlással kapcsolatban 

Magyarország az Európai Unió felé orientálódván kénytelen átvenni annak irány-
elveit11, s alkalmazkodni az ottani trendekhez (Knoll 1999). Ezek a közlekedés 
illetve a logisztika tekintetében a következők: 
1) Az Európai Bizottság (EC) 1998-ban létrehozta a TRILOG12 projektet, amely 

logisztikai ill. ezen belül korszerű közlekedési rendszerek terjesztését szorgal-
mazza. 

2) A korábbinál sokkal következetesebben érvényesíteni kell a környezet meg-
óvásának szempontjait a fenntartható fejlődés elvének figyelembevételével. 
Támogatandó a vasúti s ezen belül a kombinált szállítás illetve a belvízi szállí-
tás. A modal split13 ezirányú változtatását nemcsak környezeti, hanem a for-
galmi szempontok is indokolják, a forgalomnövekmény legnagyobb részét a 
túlzsúfolt közutakról át kell terelni a kapacitásfelesleggel rendelkező vasutakra 
és vízi utakra. 

3) A szállítási–közlekedési útirányok Magyarországon nemcsak a korábbi nyugat–
kelet irányt követik, hanem növekszik az észak–dél kapcsolatok jelentősége is. 

4) Figyelembe kell venni az EU által kitűzött és nemzetközileg kiépítendő 
Transzeurópa útvonalakat (TEN)14. Ezen belül minket a IV., V., VII. és X. kor-
ridor érint. 
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5) A TEN kibővítését jelentik az 1999 elején előkészítés alatt álló TINA projekt15 
és a közlekedéshálózat fejlesztési tervei. 

6) A nagyvárosokat elkerülő autópályákat (körgyűrűk) ki kell építeni. 
7) A korábbi gazdasági struktúrák változásával, eltolódásával új ipari, kereske-

delmi régiók alakulnak. Az itt megjelenő feladatok lebonyolítására Logisztikai 
Szolgáltató Központok létesülnek. Ehhez kapcsolódóan jelentős infrastruktúra 
épül ki (informatika, közüzemi hálózatok stb.). 

8) A vámelőírások radikálisan csökkennek ill. változnak, mindez közvetve a ha-
tárátkelőhelyek átépítését, esetleg új kamion-terminálok kialakítását is igényel-
heti. 

9) A nemzetközi forgalomban rövidesen már csak az ISO szabványelőírások sze-
rinti, minőségbiztosítással rendelkező cégek működhetnek. 

10) NATO csatlakozásunk után bizonyos nemzetközi útvonalak kiemelt prioritást 
kaptak, így ezek kiépítése és fejlesztése a polgári törekvésekkel összhangban 
kell, hogy megtörténjék. 

A Transzeurópai Hálózatok megjelenése 

A kilencvenes években az EU és a társult országok között megélénkült kereske-
delmi tevékenységek következtében növekszik a tőkeexport is. Az Európai Uniós 
országokból származó befektetések elsősorban a nagyvárosokba és a gazdaságilag 
erősebb régiókba vándorolnak, ezzel tovább erősítik a csatlakozni akaró országok-
ban a területi egyenlőtlenségeket. Ezen országok jövőbeli fejlődése bizonytalan, 
mivel a növekedési tényezők és a szerkezetváltás lehetősége az egyes térségekben 
igen eltérő mértékben van jelen. A fővárosok és a környező központi térségek 
előnyben vannak, mivel a külföldi befektetések itt koncentrálódnak. Hosszú távon 
azonban a tranzittengelyek mentén fekvő térségek is profitálhatnak a fejlődésből. 
Ehhez viszont szükség van a közlekedési tengelyek, korridorok (TEN) kiépítésére. 

A TEN előmozdítja a regionális gazdasági fejlődést, csökkenti a régiók közötti 
különbségeket. 

A TEN-nel szembeni elvárások: 
− a periférikus régiók helyzetének javítása, 
− a közlekedési infrastruktúra közel egyenlő minőségű elérhetőségének biztosítása, 
− a „környezetbarát” közlekedési hálózat kialakítása a közúti forgalom egy ré-

szének vasútra terelésével, s az „értelmetlen” mobilitás megakadályozása, a fe-
lesleges közlekedés elkerülése. 

Periféria probléma 

Az EU területpolitikai törekvéseinek középpontjában a periférikus térségek fel-
zárkóztatása áll. E törekvés egyik oka, hogy Európa a globális versenyben nem 
mondhat le a perifériáiról ill. az ottani erőforrásokról. Emellett Európa sokszínűsé-
gének, mint relevanciájában növekvő értéknek a fenntartására is szükség van. 
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Periférikus területnek közlekedési szempontból azt a területet értjük, amelyből az 
agglomeráció centruma 3 óra oda–vissza utazással érhető el. A periférikus térségek 
fejlesztésekor sokan várják el e nagy beruházásoktól, hogy jelentősen növeljék a 
foglalkoztatottságot, s csökkentsék a munkanélküliséget. Ezt az igényt viszont a 
korridorok fejlesztése nem tudja kielégíteni. A fejlettségbeli különbségek elmélyül-
nek, s a térkapcsolatok végső esetben dinamikus városok – kiürülő perifériák vi-
szonylatban jelentkezhetnek. Ennek egyik oka az, hogy a folyosók üzemeltetésének 
kicsi az élőmunka igénye. A folyosók növekedést elősegítő hatása elsősorban az 
összekötött nagyvárosokban érvényesül (vagyis a fentebb bemutatott elvárás csak 
részben teljesül), bár a periférikus térségek jobb közlekedési infrastruktúrája jelen-
tős beruházást elősegítő tényezőt jelent (Erdősi 1998; 1999). 

A periférikus helyzetből következő hátrányok orvoslásánál a következő célokból 
kell kiindulni: 

1) Csökkenteni a földrajzi elszigeteltséget a megközelíthetőség javításával, 
2) javítani a kommunikációs és közlekedési infrastruktúrát, 
3) az endogén fejlesztést ösztönözni, főleg helyi természeti és emberi erőforrá-

sok révén, 
4) a gazdasági szerkezet diverzifikálását segíteni, 
5) meg kell óvni az ökoszisztémákat, amelyek éppen az elszigeteltség miatt ma-

radtak fenn, 
6) javítani kell az életkörülményeket, 
7) az információs infrastruktúra és a telekommunikációs hálózatok fejlesztése 

mellett a K+F tevékenységek telepítése kiemelten szükséges. 

A CITY-logisztika megjelenése 

A város és a városi közlekedés jelentős fejlődésen ment keresztül. A városi közle-
kedési rendszer elemzése és értékelése, a városi forgalmi felvételek legkörültekin-
tőbb vizsgálata elkerülhetetlen a városi közlekedés rendszerelvű vizsgálata során. 
Az elemzés eredményeként a városi forgalom tervezésének modelljei és modellpa-
raméterei alakulnak ki, melyek a városi hálózattervezés alapelvei. 

Fontos cél a lakóterületek primer hálózattal való ellátása, a hálózati elemek mére-
tezése, különböző irányítású csomópontok forgalomtechnikai méretezése, jelzéster-
vek kialakítása, ezzel a felesleges és környezetszennyező forgalmat minimálisra 
lehet csökkenteni. Hasonló a jelentősége a tömegközlekedési hálózat és rendszer 
térbeli–időbeli méretezésének és tervezésének, s a tömegközlekedés beillesztésének 
a városi forgalom egészébe. Meg kell szervezni a gyalogosforgalom térbeli–időbeli 
lebonyolódását, gyalogos létesítményeket ill. hálózatokat. Mai városaink egyik 
legfontosabb problémája a városközpont közlekedési zsúfoltsága, melyre megoldási 
lehetőségeket kell találni figyelembe véve a gazdasági ill. egészségügyi–
környezetvédelmi szempontokat, s amennyire lehetséges csökkenteni a városi for-
galmat. 
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Összegzés 

A jövő Magyarországa építésében tehát az új regionális folyamatok új megoldá-
sokat követelnek meg. E megoldásoknak figyelembe kell venni az eurologisztikai 
folyamatokat a területi fejlődés további aspektusaival párhuzamosan. Így optimális 
lehet az egyes régiók pozíciója mind a regionális kapcsolatokban, mind az európai 
versenyben. 

Jegyzetek 
1 Total Quality Management 
2 Transeuropean Network: A Transzeurópai Hálózatok a vonalas infrastruktúra olyan európai léptékű 

integrált rendszere, amelybe a közlekedési, távközlési és energiaszállítási nemzetközi vonalak egyaránt 
beletartoznak. 

3 A feltárás kifejezés jelen esetben a nemzetközi áramlatokba való beintegrálódás szempontjából értendő. 
4 Éppen időben történő szállítás. 
5 A közlekedési alágazatok igény szerinti váltása. 
6 Magyarországon valamennyi logisztikával foglalkozó központot logisztikai központnak neveznek, 

mely egy helytelen kifejezés, hiszen valójában csak a legtöbb szolgáltatást biztosító, legutolsónak be-
mutatott központ nevezhető annak. 

7 Rollende Landstrasse – gördülő országút (közút–vasút) 
8 Roll on – Roll off (közút–víziút) 
9 Gyárts vagy gyártass! 
10 customer service 
11 Az Európai Uniónak nincs ugyan elfogadott közös közlekedési politikája, de megfogalmazhatók 

bizonyos elvek, amelyeket az országoknak magukévá kell tenni. 
12 European Task Force of the Trilateral Logistics 
13 Alágazati szerkezet 
14 A TEN irányelvekről 1989-ben az EK csúcsértekezlet döntött, de a kidolgozott irányelveket a 

Közlekedési Miniszterek Konferenciája csak 1995-ben fogadta el, s azok 1996-ban léptek életbe. A 
csatlakozni vágyó országok kapcsolódásáról 1997-ben, Helsinkiben, a III. Páneurópai Közlekedési 
értekezlet döntött kijelölvén a „páneurópai korridorokat”. 

15 Ennek a programnak a neve: Közlekedési Infrastruktúra Igények Felmérése ill. az angol megfelelőjé-
ből rövidítve TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment). A TINA munkáját egy Bécsben szé-
kelő titkárság irányítja, és az országok három munkacsoportra oszlottak, földrajzi elhelyezkedés sze-
rint. Magyarország a Közép- és Kelet-európai Munkacsoport tagja. A munkacsoportokról elmondha-
tó, hogy jelenlegi EU-tagországok képviselői is részt vesznek benne, sőt, ők azok vezetői is. 1998 
augusztusában készült el az első TINA-jelentés. 
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LOGISTICS AND ITS ROLE IN REGIONAL DEVELOPMENT 

GÉZA TÓTH  

Globalization sets off new tendencies in corporate systems of which serious consequences 
can be observed in spatial processes. Therefore it is important for a unified system of 
Hungarian Logistical Servicing Centres in order to connect to international flows, thereby 
helping more regions access to markets. In this way the favourable effects of the 
TRANSEUROPEAN NETWORK Systems can be utilized, especially by decreasing 
geographical isolation and developing accessibility. The role of logistics can be looked at 
from the point of view of local dimensions as well and in this way the systematic 
organization of the city traffic can help to minimalize the unnecessary and polluting traffic. 
Logistics, then has a defining role in global competition on both local and regional levels. 
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SZEMPONTOK A TERÜLETI VERSENYKÉPESSÉG 
ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

(Considerations to the Interpretation of Regional 
Competitiveness) 

PALKOVITS ISTVÁN 

Az üzleti szféra fogalmai, mint kereslet, verseny, piac, mindinkább polgárjogot 
nyernek a területekkel összefüggésben is. A nagyívű elméletek árnyékában azonban 
nem feltétlenül egyértelmű, hogy mit is értünk ezen általánosan használt kategóriák 
alatt: ezek vállalati/mikroökonómiai kategóriák-e avagy a „regionális makro-
ökonómia” fogalmai. Jó példa erre, hogy a szakirodalomban, különösen pedig a 
területi menedzsment praktikus világában ma már közhelynek számító nézet az, 
hogy a régiók és városok versenyben állnak egymással (gyakran azzal az implicit 
következtetéssel, hogy e viszonyrendszer a fejlődés alakulásának legfontosabb 
körülménye). Ezzel kapcsolatosan is kevés az olyan publikáció, amely magának e 
versenynek a mibenlétét szabatosan definiálná, s e számos gondolatmenetnek alap-
jául szolgáló tételt szisztematikusan feldolgozná. Nem egyértelmű így az az alapve-
tő kérdés sem, hogy a piacok és a verseny milyen szinten értelmezendő, a régió 
egészére vonatkoztatható, vagy csak részpiacok léteznek és „összegződnek” a régió 
szintjén. 

A verseny mint jelenség, az elemzések vagy fejlesztési stratégiák hátterében jel-
lemzően egy-egy konkrét – egy vizsgált témát alátámasztó, vagy az éppen elemzett 
korszakot jellemző – megjelenési formája által képviselve jelenik meg, s csak nagy 
ritkán a maga komplexségében. Kétségtelen, hogy mindig voltak olyan funkciók, 
szolgáltatások, események vagy más (szűkös) tényezők, melyek előmozdíthatták 
egyes területek, egyes területhez kötődő polgárok vagy érdekcsoportok céljait, és 
amelyek „elnyerése” verseny tárgyát képezhette. A hatalmi pozíciókért, gazdasági 
előnyökért, intézményekért folytatott városok közti verseny története a messzi 
múltba nyúlik, de míg korábban ez kisszámú szereplő közt dőlt el, ma a ver-
seny(ek)ben való részvétel (különösen annak lehetősége) általánossá vált (Enyedi 
1996). A verseny tartalma és feltételrendszere is más ma már: a korábbiaknál jóval 
inkább a – minden korábbit felülmúlóan a társadalmi lét szinte minden területére 
döntő hatást gyakorló – globális világgazdasághoz kötődik, és a gazdasági szerep-
lők közvetlen érdekeivel, ezen keresztül pedig a területek gazdasági pozíciójával áll 
összefüggésben. 

A megfelelő gazdasági pozíció eléréséhez különböző részcélok elérése, szűkös és 
értékes dolgokból, jelenségekből, tényezőkből a versenytársaknál több, vagy azok-
nak másoktól különböző formában, minőségben történő birtoklása szükségeltetik. 
Ennek elérése lehet a versengés közvetlen célja. A versenykényszer oka természe-
tesen a szűkösség (abszolút vagy minőségi): külső fejlesztési források, cégek, in-
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formáció, értékes munkaerő, magas presztízsű (és befolyású) intézmények vagy 
lakosok stb. Mindezek léte meghatározó a helyi gazdasági teljesítmény(ek), a jöve-
delemszint (jóléti szint), ezáltal a helyiek elégedettsége, fokozódó identitástudata és 
cselekvő hajlama (és persze a politikusok újraválasztása) – mint a fejlesztés és a 
több síkon folyó verseny általános céljai – szempontjából. Ebben az összefüggésben 
a területek (és a területek szereplői, aktorai) mint vásárlók (valamit megszerezni 
óhajtók) értelmezhetők, ez tehát a területi verseny a keresleti oldalon. 

A rendelkezésre álló erőforrások, adottságok felhasználása, összekapcsolása révén 
a területek (és a területek szereplői, aktorai) kínálatot nyújtanak: lakóhelyet, befek-
tetési környezetet, termékeket, szolgáltatásokat. E kínálat a piacon megmérettetik (a 
területtel és elemeivel szembeni kereslet tekintetében), a piaci verseny szelektál, s e 
szelekció eredménye döntően meghatározza az adott közösség céljainak megvalósu-
lását, legkézenfekvőbb módon a képződő jövedelmet és létrejövő életszínvonalat. 

A keresleti és a kínálati oldali versenypozíció egymással szorosan összefügg, a 
kettő együtt határozza meg a területek és a területek funkciói, szolgáltatásai, szerep-
lői, aktorai általános versenypozícióját, versenyben való eredményességét. (A dol-
got bonyolítja, hogy a gazdasági szereplők egyfelől a területen belül egymással is 
versenyben állhatnak, s nemcsak azonos iparágakban, hanem egymástól teljesen 
eltérő tevékenységűek is, pl. telephelyért, munkaerőért, másfelől az adott területen 
belüli szereplők piaci pozíciói nem függetlenek egymástól, dacára az elkülönült 
„versenypályáknak”.) 

Az egyes részpiacokon folyó verseny léte – közel állván a hagyományos 
mikroökonómiai fogalomhoz – viszonylag könnyen értelmezhető. Ezzel szemben 
az „általános” verseny, általában a „területek versenye” absztraktságánál, szár-
maztatott jellegénél fogva jóval inkább misztikusnak hat, definiálása komoly elmé-
leti kihívást jelent. A verseny e kevéssé körülhatárolt fogalma mellett nem véletlen, 
hogy divergens elképzelések fogalmazódnak meg az annak terén tanúsított eredmé-
nyesség operacionalizálását illetően is, számos kritérium, fogalom mentén próbálják 
értékelni egy régió versenypozícióját, gazdasági teljesítményét. 

Mindezen megfontolások azt a következtetést sugallják, hogy a régiók versenye 
egy közkeletűen definiálatlan fogalom, amely mint – a régiómenedzsmentek aktivi-
tását és a regionális politika decentralizációját előmozdítani kívánó – ideológiai 
fegyver meghaladja magyarázó erejét. Ennek háttere az, hogy nem a régiók verse-
nyeznek, hanem a cégek (és a termékek, szolgáltatások), de a cégek versenyére a 
régióknak – a nemzeti kormányzatok rovására – mind nagyobb befolyásuk lesz (a 
decentralizációval, a vállalatok közti verseny jellegének megváltozásával, a straté-
giai különbözőség szerepének felerősödésével stb.). Ez a piac-konform magatar-
tásmintáknak – a régió-menedzsmentben valaha döntő súlyú bürokratikus szerepek-
hez képest – az előtérbe kerülésével azt a látszatot kelti, mintha a régiók közti ver-
seny volna a döntő viszonyrendszer. 

Ezzel szemben inkább konkrét versenyhelyzetek, egy-egy részterületre vonatkozó 
piacok léte tűnik relevánsnak, az általánosítás (az általában vett verseny) kevésbé. 
Ezekbe bizonyos piacszerű tevékenységeivel beavatkozhat, bizonyos piacokat befo-
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lyásolhat egy régiómenedzsment: e tevékenysége (pl. régiómarketing) általában 
közjószágként értelmezhető. E közjavak révén körvonalazódik a régió szerepe a 
vállalati versenyképességben, az ahhoz való hozzájárulás, amely funkció a területi 
menedzsment egyik főszerepe lehetne. 

E ponton – a gazdasági szereplők versenyképességéhez történő hozzájárulásnál – 
a gondolatmenet a vállalati stratégia témaköréhez „tévedt”: annak trendjei megke-
rülhetetlen szempontok e kívánalomnak való megfeleléshez. Figyelembe kell venni, 
hogy a verseny természete mikroszinten is változó, az új versenyzési módokat kö-
vetniük kell a területi menedzsmenteknek, vagyis a régióknak is. E témakör részle-
tes kifejtése nélkül is indokoltnak tűnik itt egy gondolat kiemelése a versennyel, 
annak jellegével összefüggésben. 

A piacok és a verseny jellege változó: a lényeg ma már nem a stabil pozíciókból 
kiinduló direkt konfrontatív rivalizálás, hanem a verseny dinamikus, és az innová-
ción illetve a stratégiai különbözőségek keresésén alapul (Porter 1998). Napjaink e 
terjedő, a verseny által megkövetelt vállalati magatartásmintáiból fakadóan a régiók 
versennyel kapcsolatos alapállása is változni kényszerül: a kooperatív megközelítés 
nem ritkán az egyetlen megoldás azokra a makacs problémákra, amelyeket a 
globalizáció, a „karcsúsított” termelés (lean production) vagy a flexibilitás okoz 
(Asheim–Isaksen 1997). 

A „régiók versenye” kifejezésnek mindkét szava kérdőjeleket támaszt tehát: nem-
csak hogy nem a régiók versenye az elsődleges, de a verseny, mint döntő (különö-
sen pedig kizárólagos) elem elveszteni látszik korábban elsöprő erejűnek hitt e 
szerepét. A verseny megítélése eszerint átalakulóban van: míg a régi elméletekben a 
tőkéért folyó verseny játszik központi szerepet, addig az újakban a verseny aláren-
delődni látszik a kooperáció fogalmának, ami a partnerségtől a hálózatokig változa-
tos formákat ölthet. 

A verseny klasszikus fogalmával szemben az endogén fejlesztés koncepciója ép-
pen azt fogalmazza meg, hogy nem egymás rovására történik az előnyszerzés, ha-
nem önmagával, önmaga lehetőségeivel folytatja azt minden terület. Ehhez eszkö-
zöket kínál a decentralizáció a helyi közösségeknek: lehetőségeket a fejlesztésre, 
aktivitásra, a helyiek (cégek, lakosok) életéhez való pozitív hozzájárulásra, azok 
körülményeinek versenyképes alakulására. A régió nem közvetlenül versenyez, 
nem közvetlenül mérettetik meg, hanem gazdasági szereplőinek versenyképességén 
és (ez nem automatikus) lakosainak „versenyképes” életszínvonalán, elégedettségén 
keresztül. 

A régiók, országok és városok életképességének (vagy más és más korokban az 
ezzel többé-kevésbé szinonimaként kezelt gazdasági teljesítményének vagy éppen 
versenypozíciójának) összevetése, minősítése régi igény, és máig meg nem oldott 
módszertani probléma. A régiók versenyének „felfedezésével” és a versenyképes-
ség új kritériumának ezáltali felbukkanásával összefüggésben – akár a tudományos 
közleményeket, akár az Európai Unió dokumentumait tekintjük is – ma újból fel-
élénkülni látszik e polémia. A napirenden szereplő különböző gyakorlatok és to-
vábbfejlesztési törekvések szerteágazósága elsősorban az egyes módszerek komoly 
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módszertani hiányosságaira vezethető vissza, de a vitát szükségképpen alapvetően 
érintik az olyan elvi jellegű, értelmezésbeli különbségek is, mint a fenti, területi 
versennyel kapcsolatos eltérő álláspontok. 

A nézetek sorában a legkézenfekvőbb elvi lehetőség az, hogy a régió versenyké-
pességét egyértelműen minősíti mérhető gazdasági teljesítménye. Itt tehát a verseny 
egységes keretek között zajlik, a terület mint „versenyző”, „egy pont” gazdaságnak 
(„fekete doboznak”) tekinthető, s a verseny kritériuma egy konkrét mérőszám, sta-
tisztikai mutató (GDP, jövedelemszint), egy megfogalmazott célhoz kapcsolódóan. 
Ez nyilván leegyszerűsítő, számos kézenfekvő bírálattal illethető nézet: pl. a terület 
nem egységes egész, hanem egymással alkalmasint ütköző érdekekkel bíró érdek-
csoportok halmaza; az aktuális jövedelemszintnél fontosabb annak hosszú távú 
alakulása; a lemaradók sem abszolút vesztesek, ezért a hatalom problematikája így 
nem megragadható, habár jelentősége egyébként döntő; a területi jövedelemnöve-
kedés nem feltétlenül tükröződik a lakossági jólét emelkedésében stb. (Enyedi 
1996). (Itt reprodukálható volna – a megoldás minden reménye nélkül – a 
makrokibocsátás mérésével kapcsolatos elvi és módszertani vita terjedelmes érv-
rendszere1). 

Mindazonáltal nemcsak elvi és módszertani okok miatt kell új mércéket, pozíció-
értékelési módokat keresni, hanem azért is, mert a világgazdaság fejlődésének ter-
mészete mára alapvetően megváltozott, „a fejlett piacgazdaságok regionális politi-
kájában bekövetkezett paradigmaváltás fő jellemzője, hogy a tradicionális, növeke-
dés-orientált regionális politikát új tényezőkre alapozott politika […] váltja fel” 
(Horváth 1992). Míg korábban a fejlődés és fejlesztés célja világosan deklarálható 
volt (pl. a GDP szintjéhez kötve), ma csak nagyon általánosan lehet megfogalmazni 
a terület (közösség) gazdasági célját illetve a „verseny” tárgyát: elérendő a gazda-
sági aktivitás mennyiségi és minőségi jellemzőinek optimális szintje. Ennek 
operacionalizálását megoldani viszont igen ambiciózus vállalkozás. 

Tekintettel a szempontok többszöröződésére és nem ritkán nehezen mérhető jelle-
gére, a terület (mint egész) eredményességét „megmérni” vagy rangsorolni kívánó, 
de reálisabb álláspontot jelent az indikátorsorok, többdimenziós viszonyítások, 
„lágy” mutatók vagy kvalitatív módszerek alapján történő minősítés alkalmazása. E 
módszerek a mérhető teljesítmény helyett egy általánosabb eredményességet, kiví-
vott pozíciót (esetleg sikerességet) vizsgálnak. Fontos kiemelni, hogy itt már a 
rangsorok és minősítések tükröznek számos részletet, strukturális és minőségi ele-
met, melyek figyelmen kívül hagyása egy rangsort megkérdőjelezhetővé tehet. A 
területi teljesítmények, pozíciók számbavételének ezen alternatív módjaira – a szá-
mos külföldi előzmény mellett – az utóbbi időszak hazai kutatásai is markáns pél-
dákat kínálnak. 

Az első általános pozícióértékelési próbálkozásoknak a – módszertanilag sebezhe-
tő – nemzetközi népszerűségi és versenylisták tekinthetők. Minőségi változást jelen-
tett a matematikai eljárások elterjedése, a faktor- és klaszteranalízis, illetve a 
regresszióelemzés alkalmazása, majd az összetettebb módszerek, mint a többténye-
zős értékelés (multi-criteria evaluation, MCE) vagy a többdimenziós skálázás 
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(multidimensional scaling, MDS). Ami a matematikai módszerek erőssége, az egy-
szersmind hiányosságuk is: a szükségszerű absztrakciók miatt óhatatlanul felmerül 
az egzaktság oltárán feláldozott információveszteség. 

A formalizáltságban jelentős engedményeket téve, de az információk komplexebb 
megragadásának igényével lépnek fel a verseny győzteseinek és veszteseinek azo-
nosítására kialakult lágy módszerek, megközelítések. Ezek egyúttal – alkalmazóik 
részéről – lényegében annak implicit elismerését is jelentik, hogy nem egységes a 
versenypálya, nincsenek egységesen követendő magatartások, nincs egységes mér-
ce, s az egyedi elbírálások és értékelések is szükségesek a minősítéshez. 

Sajátos, főleg az utóbbi évek hazai szakirodalmában használatos minősítő krité- 
rium a siker, a régió vagy város sikeressége. A hazai átalakulás regionálisan szélső-
séges lezajlása – a széleskörűen feltárt problémák kontrasztjaként látványos – pozi-
tív jelenségeket is eredményezett. Ezeknek, mint „sikertörténeteknek” a dokumen-
tálásának (Palkovits 1997), majd az esettanulmányok rendszerbe foglalásának 
(Rechnitzer 1998a) törekvései a kutatások markáns és perspektivikus vonalát jelen-
tik napjainkban. 

„A területrendszer sikere a gyorsabb alkalmazkodást jelenti. A rendszer, s annak 
alkotóinak többsége képes és alkalmas a politikai–gazdasági és társadalmi változá-
sokat befogadni, azokat feldolgozni, majd reagálni egy vagy több adaptációs stra-
tégia kidolgozásával illetve azok megvalósításával.” (Rechnitzer 1998b) E megha-
tározás valójában siker-stratégiákról beszél, vagyis fejlesztési megközelítésből indul 
ki, ami egyrészt az átmenet sajátosságaiból, másrészt a sikerpéldák, mintaterületek 
– a folyamatokra több ráhatást lehetővé tevő – kis „méretéből” (kisvárosok, közsé-
gek) vagy speciális helyzetéből (pl. közszféra tulajdonosi befolyása a gazdasági 
bázisra) adódik. 

Nem véletlen, hogy e fogalom az átmenettel kapcsolatosan terjedt el: az esetek 
zömében egy radikális változáshoz való – szerteágazó okokra visszavezetett, de 
akár egy vissza nem térő lehetőségre reagáló rövid távú kihatású – alkalmazkodás, 
egy folyamat lezárulása képezi a vizsgálat tárgyát, így a sikeresség a régió ex post, a 
jövő esélyeiről keveset mondó minősítése. 

Mindazonáltal a „sikeres” területek hazai és nemzetközi példáinak hasonlóságai 
lehetőséget nyújtanak bizonyos általános következtetések levonására (többé-
kevésbé teljes, illetve többé-kevésbé önkényes irányelvek megfogalmazására), 
melyek különösen a fejlesztés gyakorlatában nyerhetnek jelentőséget. Kiváló példa 
erre Enyedi – méltán sokat hivatkozott – sikeres városok ismérveit tartalmazó listá-
ja (Enyedi 1997), mely számos fontos, nemegyszer a gazdaságon túlmutató, gyakor-
latban különösen nagy segítséget nyújtó szempontra hívja fel a figyelmet. Ugyan-
akkor minden lista és etalon kizárólagosságával és általános érvényességével 
szemben kétségek támaszthatók, mivel jelentős különbség lehet a régiók (városok) 
között (jellegükben, funkcióikban). 

A régiók minősítésének viszonylag új törekvése a versenyképesség meghatározá-
sa, mely fogalom – a radikális (rendszer)váltásoktól mentes fejlett világban buk-
kanván fel – a versenypozíció hosszabb időhorizontú megítélés kísérletét te-
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kint(het)i céljának. A fogalom – ugyancsak vállalati szféra mintájára történő – fel-
merülése a területekkel kapcsolatban egyenes következménye a „verseny” gondola-
tának elterjedésével, egyúttal azonban magán viseli az azzal kapcsolatos fogalmi 
tisztázatlanságokat is. 

A versenyképesség mibenlétét illetően legmarkánsabb álláspontot annak elvetése 
képezi. Ennek egy példája Krugman – csak a vállalati versenyt elismerő – állás-
pontja: mint cikkének címe is kiemeli, a versenyképesség egy „veszélyes rögesz-
me” (Krugman 1994). Ide illeszthető Porter nézete is, aki a régiókkal összefüggés-
ben tanulmányaiban gondosan kerüli a kifejezés alkalmazását: őt csak bizonyos 
területhez kötődő jellemzők, kiaknázható kompetitív előnyök érdeklik gondolatme-
netében (nemzeti szinten a termelékenységgel azonosítja e fogalom tartalmát) 
(Porter 1998). 

A „versenyképesség” fogalom mindazonáltal elterjedt, jószerével minden ezzel 
kapcsolatos tanulmány tartalmaz egy önálló, saját értelmezést tükröző definíciót2, 
melyek listázása szinte lehetetlen. Az ezek rendszerezésére tett egyik kísérlet sze-
rint – a fogalom relevanciáját, meghatározhatóságát elismerők körében – három 
markáns nézetcsoport azonosítható. A „gyakorlatias” felfogás szerint a versenyké-
pesség a cégek adaptálási képességét jelenti, hogyan tudják a máshol sikeres tech-
nikai és szervezeti megoldásokat átvenni. A „környezeti/rendszer” felfogás szerint 
a versenyképesség azt jelenti, hogy a vállalat hogyan tudja optimalizálni gazdasági 
környezetének, azaz gazdasági bázisának elemeit (tőke- és munkapiac, inputok 
minősége, infrastruktúra). A „tőke-fejlesztés” felfogás szerint a versenyképesség 
azt jelenti, hogyan tudja egy vállalat vagy ágazat akkumulálni a humán és fizikai 
tőkét, a technológiát. Egy régió vagy ország akkor versenyképes, ha vonzza a be-
fektetéseket (Lengyel 1999). 

A fenti kategóriákhoz tartozó területi versenyképesség-fogalmak, s az azok ötvö-
zeteként megfogalmazott számos OECD, EU3 és egyéb definíció zöme – az infor-
mációsűrítés követelményéből fakadó leegyszerűsítések mellett – magán viseli az 
említett csoportképző megfogalmazásokban fellelhető problémák valamelyikét: a 
„gyakorlatias” álláspontokban kiemelt „legjobb megoldások” alkalmazása csak 
követő, semmint versenyképes magatartást tesz lehetővé, a „környezeti/rendszer” 
megközelítés kulcselemeinek, a gazdasági bázisnak és az optimalizálásnak a közép-
pontba állítása a rendszer dinamikájával kapcsolatos igénnyel (beleértve a faktor-
teremtés elvét is) tűnik némiképp ellentétesnek, míg a „tőke-fejlesztés” felfogások 
elsősorban a mennyiségi elemek túlzott hangsúlyozása illetve az endogén elemek 
negligálása miatt bírálhatók. 

Pozitív oldalról közelítve: néhány alapvető momentum, melyek feltétlenül számí-
tásba veendők a területek versenypozíciójának minősítésénél. Ilyenek: 
– a régió nyitottsága, a gazdasági szereplők nemzetközi piacokon való megmé-

rettetése, azok kedvező versenypozíciójának (nem pusztán az exportvolumen, 
hanem a nehezen másolható magas szintű általános termelési képesség, az en-
nek alárendelt termelékenység, szervezeti tanulási képesség, piaci részesedés, 
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rugalmasság, innovációs készség, új termék piacraviteli gyorsasága és számos 
más téren egyidejűleg megnyilvánuló) tartóssága, megalapozottsága; 

– a tudás-intenzív tevékenységek nagy súlya, ezzel összefüggésben a régióbeli 
lakosság jövedelmeinek magas általános szintje; 

– a gazdasági szereplők stratégiai érdekeltsége a helyben maradásra, vagyis azok 
regionális/lokális beágyazottsága (gazdálkodási, vagyis nem elsősorban tulaj-
donosi); 

Ugyan rendkívül fontos cél, de – az elterjedt nézettel ellentétben – nem feltétlenül 
központi eleme, feltétele, inkább eredménye a (gazdasági értelemben vett) verseny-
képességnek a magas foglalkoztatási szint. A lakosság bizonyos csoportjai minden 
ez ellen ható közösségi erőfeszítés ellenére – akár önhibájukból, akár nem – kiszo-
rulhatnak a versenyszférán belüli foglalkoztatásból, s ez önmagában nem zárja ki a 
versenyképesség érvényesülését. Egy, a fenti követelményeknek megfelelő gazda-
sági bázis egyfelől nagy valószínűséggel megfelelően nagy és bővülő számú képzett 
és motivált munkaerőt igényel, másfelől megteremti az alapját a szociális szem-
pontok érvényre jutásának. 

A felsorolt szükséges momentumok egy mondatba sűrítése – különösen az első 
elem fontos alkotórészeinek elsikkadása által – általánosságként hangozhat, minden 
elemének komplex megragadása viszont meghaladja a definíciók szokásos terje-
delmét. E korlátok tudatában, valamint ha elfogadjuk a régiók versenyképessége 
egy megfelelően tág fogalmának relevanciáját, akkor annak meghatározása így 
hangozhat: versenyképes egy régió, ha stratégiailag beágyazott gazdasági bázisa 
piaci értékén megvásárolva optimálisan felhasználja és generálja (bővített újrater-
melődésre ösztönzi) a régió magasrendű erőforrásait, miközben tartós versenyké-
pességet ér el a releváns nemzetközi piacokon4. 

A versenypozíció-értékelés fentiekben körvonalazott megközelítése tartalmát ille-
tően eltér a legelterjedtebb versenyképesség-nézetektől, másfelől annak egy mind-
ezen elemeket magában foglaló koncepciója a versennyel kapcsolatosan összhang-
ban levőnek tűnik a fentiekben megfogalmazott elképzeléssel. 

A meghatározás egyik eleme, a vállalkozások versenyképességének középpontba 
állítása a hazai irodalomban sem új: erre utal Horváth is, aki szerint a regionális 
versenyképesség „nem más, mint a termékek és szolgáltatások5 értékesítési képes-
ségének javulása a nyílt versenypiacokon” (Horváth 1998). A másik elemnek, a 
vállalati és regionális pozíciók összekapcsolásának hátterében annak a tételnek az 
elfogadása áll, hogy a vállalatok versenyképessége nemcsak belső tényezőkön mú-
lik, hanem a külső, regionális és lokális feltételrendszer, társadalom- és gazdaság-
földrajzi környezet által is befolyásolt. A tér, amely a gazdasági tevékenységeket 
befolyásolja egy sajátos erőforrás a gazdasági szereplők számára, s ennek minősé-
ge abban nyilvánul meg, hogy milyen értékes erőforrás, mennyiben tud hozzájárulni 
a vállalati célok (vállalati versenyképesség) kedvező alakulásához. 

Ami az első elemet, a gazdasági bázis versenyképességét mint minősítő ismérvet 
illeti, annak operacionalizálása – különösen pedig a korábbiakban áttekintett telje-
sítménymutatóknak megfeleltetése – megoldatlan probléma. A kvázi-megoldások 
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kapcsán a kielégítő „regionális makromutatók” keresése helyett – különös tekintet-
tel a minőségi és strukturális elemek döntő jelentőségére – a mikroszféra alapulvé-
tele tűnik célravezetőnek. A fenti logikának leginkább megfelelő eljárás szerint 
elvileg a gazdasági bázis vállalati szinten megragadott, valamilyen szempont szerint 
aggregált, általánosított jellemzői alapján tipizálhatók és minősíthetők (pl. verseny-
képesnek) a regionális gazdaságok. 

E módszerre kínál példát az alábbi gondolatmenet, melynek kiindulópontja egy 
széles körű kutatás eredménye (Miller–Roth 1994), a vizsgálatba bevont vállalkozá-
soknak számos ismérv szerinti elemzése alapján történt egyfajta minőségi 
kategórizálása6. 

A szerzők tizenegy vállalati kompetitív képesség (alacsony ár, dizájn-flexibilitás, 
volumen-flexibilitás, minőség-állandóság, teljesítmény, gyorsaság, megbízhatóság, 
eladás utáni szolgáltatások, reklám, széles disztribúció, széles termékskála)7 alapján 
164 amerikai feldolgozó-ipari nagyüzemet kategorizáltak (klaszteranalízis segítsé-
gével), és soroltak három élesen elkülöníthető csoportba. E csoportokban – melyek 
a létező iparági hatások ellenére „ágazatilag vegyesnek” bizonyultak – két dimenzió 
mentén különböznek a vállalatok: egyik a cég képessége saját maga megkülönböz-
tetésére, a másik pedig termékskálájának és piacainak kiterjedése. A karakteresen 
elkülönülő csoportok – jellemző jegyeik alapján, szabad fordításban – a „középsze-
rűek”, a „piac-szemléletűek” illetve az „innovátorok” neveket kapták8. 

A gondolatmenet fonalát folytatva a vizsgálat ezen eredményének értelmezhető 
térbeli vetülete is: az egyes kategóriák relatív súlya egy-egy régió gazdaságában 
meghatározhatja a régió karakterét. Eszerint tipizálhatjuk a területeket, és minősít-
hetjük azokat – a megnevezett kategóriákhoz kötődően sorrendben – mondjuk 
„stagnálónak”, „alkalmazkodóképesnek” vagy „innováció-gazdagnak” (nem is 
szólva a nem „tiszta” típusokról). Ezen kategóriák – nem mint a faktoranalízis 
eredménye, hanem mint azok interpretációi – a „versenyképesség” tekintetében 
egyfajta „lágy” rangsort is alkothatnak. (Tekintettel arra, hogy e hivatkozott kutatás 
célja nem a jelen összefüggésben történő alkalmazás volt, itt e gondolatmenet csak 
mintaként szerepelhet. Egy célirányos, a régiókat reprezentáló mintán elvégzett 
kutatás akár releváns eredményekhez illetve a módszer igazolásához is vezethet.) 

A másik elem, a vállalati és regionális pozíciók összekapcsolása azt a kérdést veti 
fel, hogy a régió e jellemzői (e karaktere) mennyiben egy tértől lényegében függet-
len vállalati kör szinte „véletlenszerű” földrajzi vetülete, vagyis mennyiben tulajdo-
nítható ez be a régiónak, annak sajátosságainak, ahhoz maga a régió hozzájárul-e. 

Ha a régiót mint sajátos önálló entitást (a szereplőinek keretet, feltételrendszert 
nyújtó társadalomföldrajzi fogalmat) nézzük, elvonatkoztatva az adott időpontban 
működő gazdasági entitásoktól, akkor a versenyképesség fogalma nem értel-
mezhető. Ekkor e „régió” lehetőségeit az határozza meg, hogy saját belső adottsá-
gai, jellemzői által képes-e tartósan hozzájárulni a területén egyébként működő 
versenyképes vállalkozások folyamataihoz. 

A hagyományos gazdasági elméletnek a területi versenyképesség megértésében 
tapasztalható eszköztelenségét elismerő, a mikroszintről induló elemzést előtérbe 
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helyező szemléletváltás jó gyakorlati példája egy, a MIT Commission on Industrial 
Productivity által készített, az USA versenyképességét elemző tanulmány. Ez már 
nem a szokásos kategóriákat (valutaárfolyamok, fajlagos munkaerőköltségek, ke-
reskedelmi megállapodások, „gazdasági környezet” faktorok) vizsgálja célja elérése 
érdekében, hanem „bottom-up” megközelítésben a nemzet termelési rendszerét: a 
szervezeteket, az üzemeket, a berendezéseket és az embereket a gyári munkástól a 
felsőszintű vezetőig, melyek együtt kigondolják, megtervezik, kifejlesztik, előállít-
ják, piacra viszik és kiszállítják a termékeket és szolgáltatásokat a fogyasztók szá-
mára. A mérce tehát nem a hagyományosan mért produktivitás, hanem a MIT bi-
zottság kifejezésével élve, a produktivitási teljesítmény (productivity performance) 
(Begg 1994). Mindezen elemek minősége viszont ezer szállal kötődik a területhez, 
társadalmi–gazdasági–kulturális térhez, annak szerepe ezek alakulásában nem meg-
kérdőjelezhető. 

Mindezen megfontolások – mint a verseny jellege, a „versenyképesség” tartalma, 
a mikroszféra központi szerepe – alapján komoly dilemmákat ébreszt magának a 
„versenyképesség” fogalomnak a régiók esetében történő használatának kérdése is. 
Habár a régiók versenyképessége mint fogalom elterjedt és számos fontos elvet9 
visszatükröz, a kifejtett szempontok pontosabb megragadása érdekében alternatívák 
keresése indokoltnak – ha gyakorlatilag reálisnak nem is – tűnik. Ilyen lehet például 
a produktivitási potenciál (tartalmilag pontosabban, de körülményesebb megfogal-
mazásban „versenyképesség-forrás készlet”), ami egyfelől a nem statikus jellegre, 
másfelől a vállalati produktivitással való összefüggésre is utal. Az ezzel szinonima-
ként értelmezett, tág értelemben használt versenyképesség-fogalom (mint kompro-
misszum) tartalmilag tehát hangsúlyozottan nem egy teljesítmény-mérce, vagy 
összehasonlítható általános mutató, hanem önmagában egyedileg lágy módszerek-
kel, illetve elemeiben a releváns versenytársakkal összevetve értékelendő; s a régiók 
versenyképessége ebben az értelemben a magas produktivitási potenciálnak felel meg. 

Jegyzetek 
1 Címszavakban: pénzbeli vs. nem pénzbeli mutatók; a számbavehetőség korlátai; a tevékenységek 

társadalmasítottsága; területi vs. állampolgársági elv; bruttó vs. nettó; tényleges vs. potenciális szint; 
termelés vs. fejlettség; fogyasztás vs. jólét; egy mutató vs. több; piac által „be nem árazott” dolgok 
kérdése; jövedelemmutatók tartalmi alternatívái stb. 

2 Megjegyzést érdemel, hogy a hazai regionális irodalom eddig lényegében kimaradt e sorból. 
3 A definíciók sorából – kevésbé tudományos, inkább „aktuális” szempontból – kiemelve az Európai 

Unió ma „hivatalos” álláspontját, illusztrálható a megfogalmazások általánossága, a bírálati lehetősé-
gek általában tág tere. Eszerint a versenyképesség: vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek 
feletti régiók képessége viszonylag magas jövedelemszint és foglalkoztatás generálására a nemzetközi 
piacoknak való „kitettség” mellet (Moqué 1999). 

4 A definíció implicit módon tartalmazza a magas regionális GDP-t, az innovációs készséget, a magas 
termelékenységet és számos más, az elterjedt definíciókban megjelenő elemet is. 

5 A forrásban kiemelés nélkül. 
6 A kategorizálás természetesen más elvek alapján is történhetne (alternatívaként szóba jöhet akár a 

termékéletgörbe elmélet alapján történő gondolkodás is). 
7 A lista nem tekinthető önkényesnek, abból a szempontból, hogy erősen támaszkodik a kutatási előzmé-

nyekre: a lista első nyolc eleme igen hasonló a többi hasonló munka javaslataihoz (a leggyakrabban 
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kiemelt kompetitív képességek a minőség, a költség /hatékonyság, szállítás/, a reagálóképesség, a fle-
xibilitás, az innováció és a fogyasztói szolgáltatások), csupán az utolsó három tekinthető a kutatás sajá-
tos szempontjait és a szerzők egyéni megítélését tükrözőnek. 

8 A „középszerűek” kevés hangsúlyt helyeznek a kompetitív képességek kifejlesztésére, ami csupán a 
versenyben maradás minimális követelményeire teszi őket alkalmassá; a legnagyobb csoportot képező 
„piac-központúak” a piaccal kapcsolatos kompetitív képességek terén erősek, de feltehetően nem ők 
diktálják a verseny feltételeit és tempóját; az „innovátorok” nagyobb dizájn-flexibilitás és gyorsabb új 
termék piacravitel révén egy lépéssel versenytársaik előtt járhatnak. 

9 A versenyképesség szó használata melletti érvek (elfogadhatóságának indokai): egyrészt utal a ver-
senykörnyezetre, s ez annak ellenére fontos, hogy – a fent kifejtett álláspont szerint – nem a régiók köz-
vetlen versenye a döntő; másrészt utal a hosszabb távra tekintés, a fenntarthatóság szükségességére. 
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CONSIDERATIONS TO THE INTERPRETATION OF 
REGIONAL COMPETITIVENESS 

ISTVÁN PALKOVITS  

Competitiveness is nowadays a more and more widely used term concerning the evaluation 
of regions, with a commonplace but barely analysed proposition (i.e. regions and cities are in 
competition) in the background. Although several „official” definitions of the term exist, the 
serious doubts regarding its content account for the continuous reconsideration. 

The paper argues for the microeconomic-approach interpretation of regional competition 
and competitiveness. The criteria of the competitiveness of regions are twofold: what are the 
competitive positions of the local actors in the global markets like, and to what extent can the 
locality (as a special asset) contribute to their competitiveness. In this sense of the notion, 
regional competitiveness can not be properly qualified on the basis of the usual ex-post 
indices of the ’regional macroeconomy’, it should be studied with new methods placing 
microsphere into the limelight. 
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A TERÜLETI ÁRRENDSZEREK ÉS FOGYASZTÁSI 
SZERKEZETEK ELTÉRÉSE ÉS A GAZDASÁGI 

TEVÉKENYSÉG SZINTJÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁGA 

(The Differences in Spatial Price Systems and Consumption 
Structure and the Comparability of the Level of Economic 

Activities) 

DUSEK TAMÁS 

Egy ország gazdasági teljesítményének regionális szintű nyomon követése, vala-
mint az országok teljesítményének egymáshoz képesti alakulása a gazdaságpolitikai 
döntéshozók, a közgazdászok és a széles közvélemény érdeklődésére is számot 
tarthat. Jelen tanulmány a gazdasági tevékenységek szintjének területi összehasonlí-
tása során fellépő nehézségek két sajátos elemével foglalkozik. A területi árrendsze-
rek (az egyes termékeknek a vizsgált területen érvényesülő relatív árainak összessé-
gét), valamint az egyes területek eltérő fogyasztási szerkezetének vizsgálata során a 
gazdaság minőségi különbségeit tárhatjuk fel. Ezek a különbségek ugyanakkor 
közvetve a mennyiségi eltérésekről is árulkodnak. Az ilyen összehasonlítások sta-
tisztikai módszertana természetesen régóta kidolgozott, de most nem a statisztikai 
szempontokat kívánjuk tárgyalni, hanem elsősorban a statisztikai módszereket alá-
támasztó gazdaságelméleti megfontolások felől közelítjük meg a témát. 

Mielőtt a nehézségek mibenlétére rátérnénk, azt mutatjuk be, hogy milyen érte-
lemben problémamentesek a mennyiségi összehasonlítások. Két vagy több terület-
egységen végzett termelés és a rendelkezésre álló jövedelem folyó árakon történő 
egyértelmű összehasonlításához három feltételnek kell teljesülnie: 

1) Tartalmilag azonos felépítésű a gazdasági tevékenységek számbavételi rend-
szere. 

2) Nincsenek a gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos területi lehatárolási 
problémák. 

3) Ugyanazt a pénzt használják. 
Ez a három feltétel szükséges és egyben elégséges a folyó áras adatok összeha-

sonlításához. A harmadik feltétel egyben magában foglalja azt a követelményt, 
hogy a területegységek gazdasági szereplői közvetlenül vagy közvetett módon kap-
csolatban álljanak egymással. Két egymástól teljesen elszigetelt gazdaságot csak 
naturális mutatók alapján lehetne összehasonlítani. Gyakorlatilag a második és a 
harmadik feltétel komplementer viszonyban van egymással, vagyis országos egysé-
geknél kisebb területeknél nincsen pénzügyi probléma, de nagyok a lehatárolási 
nehézségek, országok között pedig a lehatárolási probléma elhanyagolható mértékű, 
a pénzügyi viszont nem. 
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Az előző három feltétel teljesülése esetén a mérés elméletileg rendkívül egyszerű-
en történik. Az egyes területek gazdálkodói (GDP) illetve lakosai (GNI) által reali-
zált pénzjövedelmeket kell egymással összeadni. Az egyes termékek területileg 
eltérő relatív árarányai nem zavarják az összehasonlítást, mivel az áruk pénzben 
kifejezett csereértékének változásai a szubjektív értékelmélet szerint együtt járnak a 
jószágok értékváltozásával (Hayek 1995; Mises 1980). Az sem zavar minket, hogy 
az árrendszer a szabályozás következtében ismeretlen mértékben tér el a szabályo-
zás nélküli állapothoz képest. A szabályozás indítékai gyakran gazdaságon kívüliek, 
vélt vagy valós társadalmi igény fejeződik ki bennük. Azért nem szükséges jelen 
esetben ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert a fogyasztót szuverénnek tételezzük fel, 
aki képes mérlegelni a választási lehetőségei között, a fogyasztói árakat veszi figye-
lembe és nem egyéb képzetes cserearányokat, a társadalmi igazságosságról szőtt 
magasztos és egyben zavaros célokat pedig tetszés szerint beépítheti a döntéshoza-
tali indokai közé.  

Az eddig leírtakból kiderül, hogy valójában a folyóáras összehasonlítások elméle-
tileg problémamentesen végezhetők el. Országon belüli területi összehasonlítások-
nál többnyire folyóáras adatokat használnak a statisztikai hivatalok és a kutatók, 
nemzetközi összehasonlításoknál viszont három további módszer is ismert, melyek 
a statisztikai adatok elérhetősége esetén használhatók lennének regionális (országon 
belüli) összehasonlításoknál is. Összesen tehát a következő négy módszer létezik: 

1) A nemzeti (regionális) mutatók átszámítása közös pénzegységre a hivatalos 
árfolyam valamilyen átlagával. Közös pénz használata esetén vagy országon 
belül az árfolyam 1:1-hez lesz. 

2) A nemzeti (regionális) mutatók átszámítása közös pénzegységre képzetes árfo-
lyamon („vásárlóerő-paritáson”). Közös pénz használata esetén, vagy orszá-
gon belül az árfolyam csak akkor lesz 1:1-hez, ha a kiválasztott termékekért 
fizetendő pénzmennyiség a két területegység esetén egyenlő. 

3) A nemzeti (regionális) mutatók alkotórészeinek azonos árrendszerrel való át-
árazása. Ez lehet a bázisterület árrendszere vagy képzetes árrendszer. A válto-
zatlan áras értékindexek használatának mind a területi, mind az időbeli in- 
dexek számításánál két indoka van. Az első indok szerint az országok (régiók) 
eltérő árszínvonala, illetve két időpont eltérő relatív árai követelik meg a vál-
tozatlan áras számításokat1. Ebben az esetben a térbeliség illetve időbeliség 
bekapcsolásából adódó problémákat paradox módon a térbeliség illetve időbe-
liség kikapcsolásával oldjuk meg. A második indok már komolyabb: az árfo-
lyamok hektikus mozgása a térbeliség esetén és a nem árualapú pénz mennyi-
ségének korlátlan növelhetősége, vagyis az infláció lehetősége az idő esetén. 
Az árfolyamváltozás problémája (sok egyéb pénzügyi probléma mellett) au-
tomatikusan megszűnik közös pénz használata esetén. 

4) Fizikai indikátorok alapján következtetés a gazdasági tevékenység szintjére. 
A módszerek sorrendje megegyezik gazdaságelméleti alátámasztottságuk sorrend-

jével. Különösen a második és a harmadik módszer között létezik egy erős válasz-
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tóvonal, mert az első kettő módszert igazolja a különféle gazdasági javak termelését 
és fogyasztását a határköltségek és határhasznok összevetésére alapító gazdasági 
kalkuláció (Bacon–Beckerman 1966).  

Az ENSZ által 1968 óta végzett összehasonlítások a szubjektív értékelmélettel 
teljesen összeegyeztethetetlen harmadik módszer szerint készülnek2. Ez az eljárás 
eltekint attól, hogy a jószágok szükségletkielégítési képességének egyetlen objektív 
mérőszáma a piacon kialakult ár (Hayek 1976), és hogy teljesen természetes és az 
eltérő helyi termelési és fogyasztási feltételek és szokások miatt szükséges is az 
egyes termékek területileg és időbelileg különböző relatív árainak létezése. 

Az eddig elmondottak összefoglalásaként megállapítható, hogy két terület gazda-
sági tevékenysége színvonalának összehasonlítása közös pénz használata esetén 
ellentmondásmentesen valósítható meg, amennyiben a csereértékek összességét 
szeretnénk megtudni, vagyis az egyes módszer segítségével. Nem közös pénz hasz-
nálatakor a pénzek cserearányainak megállapítása nem állapítható meg egzakt mó-
don. Az összes többi módszer használatánál szembetaláljuk magunkat azzal az 
általános problémával, hogy a minőségileg különböző objektumok mennyiségi 
összehasonlíthatósága bizonyos korlátokba ütközik3. 

Most térünk rá azokra a nehézségekre, amelyek szűkebb értelemben tartoznak a 
címben felvetett kérdéshez. A hátralevő részben azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes 
területi árrendszerek és a fogyasztási szerkezetek mennyiben térnek el egymástól. 
Ha lehet kvantifikálni az eltérések mértékét, akkor a területegységek gazdasága 
közötti minőségi különbségekre kapunk egy számot. Ezzel a számmal egyrészt 
mérni tudjuk, hogy a területegységek kettes és hármas módszerrel történő összeha-
sonlítása során mekkora a súlyok és az árak megválasztásának az eredményre gya-
korolt hatása. Másrészt ettől függetlenül is értékes információt kapunk a területegy-
ségek gazdasági távolságáról. Minél nagyobb a különbség két terület között, annál 
nehezebben lehet az életszínvonalukat egymással összehasonlítani.  

A folyó áras adatok bár megmutatják a termelés és jövedelem területi eltéréseit, az 
életszínvonalra legfeljebb csak utalnak, mert az emberek számára mindig a helyi 
árarányok a relevánsak életszínvonaluk szempontjából. Vagyis ha egy kecskeméti 
asztalos jövedelme csak tizedakkora, mint passaui kollégájáé, és emellett 
tizedakkora lakhatási költségekkel, ötödakkora élelmiszerárakkal és hasonló fo-
gyasztási cikk árakkal kell számolnia, akkor életszínvonaláról annyit állapíthatunk 
meg biztosan, hogy az nem tizedakkora lesz passaui kollégájánál. 

Kettő gyakorlati példán keresztül világítjuk meg ezeknek a vizsgálatoknak a 
hasznát. Képzeljük el a következő országláncolatokat: Izland–Norvégia–Dánia–
Hollandia–Ausztria–Olaszország–Görögország–Ciprus–Egyiptom–Szudán–Kenya, 
vala-mint Svájc–Ausztria–Magyarország–Románia–Moldova4. Az első esetben a 
közvetlenül egymás mellett álló országokról az az intuitív megérzésünk lehet, hogy 
a köztük lévő földrajzi eltérések nem gátolják az összehasonlítást, a távolság növe-
kedésével azonban egyre kevésbé érezzük hasonlónak a természetföldrajzi adottsá-
gokat. Országon belül is találkozunk rendkívül nagy földrajzi különbségekkel, pél-
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dául Chilében az Atacama-sivatagtól az Andokon át a Tűzföldig meglehetősen 
eltérő éghajlati viszonyok uralkodnak. A második sorozatnál a földrajzi szomszéd-
ság és a kicsi területi kiterjedés ellenére a közvetlen szomszédokról is érezhetjük 
úgy, hogy nehezen összehasonlíthatók. Kérdés, hogy intuíciónkat mennyire tudjuk 
egzakt módon alátámasztani. 

Az alapproblémát a következőkben lehet vázolni. A gazdaságban százezres nagy-
ságrendű fogyasztási cikk és szolgáltatás cserél gazdát milliárdnyi csereaktus segít-
ségével. Ezeknek az aktusoknak a nyilvántartása fizikailag lehetetlen. Szükséges 
kiválasztani egyes termékeket és szolgáltatásokat és ezeknek néhány csereaktusát 
ahhoz, hogy egyáltalán az árrendszerről és a termékszerkezetről számszerűen tud-
junk mondani valamit. A valóság ezen leegyszerűsítési folyamatának öt lépcsőjét 
lehet elkülöníteni: 

1) A reprezentatív termékek kiválasztása. 
2) A technikailag azonos termékek beazonosítása. 
3) A termék megfigyelési pontok kiválasztása. 
4) A termék megfigyelési időpontok kiválasztása, az időbeli árváltozások kezelése. 
5) Az átlagszámítás módszere. 
A termék reprezentativitása azt jelenti, hogy a kiválasztott termék nemcsak önma-

gát képviseli, hanem egy árucsoportot. Gondot jelent, hogy ami az egyik területen 
reprezentatív terméknek minősülhet a fogyasztási szerkezetben betöltött szerepe 
alapján, az a másikban esetleg elő sem fordul. 

A technikailag azonos termékek beazonosításának módja már érdekesebb problé-
ma, mind régión belül, mind régiók között. Ez a lépés a valóságban döntő jelentő-
ségű, ugyanakkor az elemzéshez mégis szükséges leegyszerűsítése, hiszen szigorú-
an szólva csak akkor tekinthető két technológiai értelemben azonos termék gazda-
sági értelemben is azonosnak, hogyha a tér ugyanazon pontján, ugyanabban az 
időpontban vált a csere révén fogyasztási cikké, mert a jószágok térpozíciója hatás-
sal van csereértékükre (Mises 1980). Ehhez az elméleti megkötéshez járulnak azok 
a gyakorlati jellegű nehézségek, mint a minőségi, méretbeli, csomagolási, fizetési 
kedvezménybeli, kiegészítő szolgáltatásbeli és egyéb különbségek, melyeket mind 
kezelni szükséges. 

A megfigyelési pontok kiválasztási módja szintén érzékenyen befolyásolhatja az 
eredményeket. A település-hierarchia mentén és a boltok típusai szerint is jelentős 
árkülönbségeket tapasztalhatunk. 

Ezzel rátérnénk a megfigyelési időpontok kérdésére. A termékek időbeli árválto-
zásának az okai között elméletileg különbséget tehetünk: 
− ciklikus és nem ciklikus árváltozások, valamint 
− termék oldalról illetve pénz oldalról bekövetkezett árváltozások között. 
A ciklikus árváltozások alapvetően lehetnek napi, heti, havi és éves 

rendszerességűek. Az ennél hosszabb ciklikusnak mondható változások jelen elem-
zés keretei közül kicsúsznak. Különös a jelentőségük az éves ciklusoknak a mező-
gazdasági termények és szezonális árucikkek árváltozásaiban. Az egy év alatt 
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egyenletesen elfogyasztott paradicsom értéke különbözni fog a néhány hónap alatt 
elfogyasztott ugyanakkora mennyiségtől. Akár néhány termék ciklikus árváltozása 
is befolyást gyakorol az összes többi termék relatív árára. 

A termék oldalról indult árváltozást a termék relatív szűkösségének a változása 
okozza. Ez lehet szezonális eredetű is, de ennél fontosabbak az egyedi események 
következtében fellépő változások, mint például egyes bányakincsek természeti okok 
vagy versenykorlátozás miatt fokozódó relatív szűkössége, mint az történt például 
az olajárrobbanás során. Ennek ellenkezője is elképzelhető új lelőhelyek feltárásá-
val, új termelési eljárások kifejlesztésével. 

Ezek a ciklikus és egyedi árváltozások az egyes területi árrendszerekben nem fel-
tétlenül azonos időpontokban játszódnak le. A különböző időszakok területi átlag-
árai így lényegesen különbözhetnek egymástól. Az áruk idődimenziója olykor elha-
nyagolható, olykor viszont lényeges szerepet játszik a területközi cserearányok 
alakulásában. Nyilvánvalóan ennek jelentősége a vizsgálandó időszakaszra jutó 
árváltozások nagyságától függ. 

Végül az átlagárak kiszámítása következik, amivel kicsit részletesebben foglalko-
zunk. Az összehasonlítások végzéséhez egyetlen áradatra van szükség, vagyis a 
kijelölt területi aggregációs szinten belüli árkülönbségektől el kell tekinteni. Ezzel 
külsőleg homogén egységek jönnek létre.  

Induljunk ki az 1. táblázatban látható számadatokból. A területegység két régióra 
oszlik, amelyen belül árkülönbségek csupán az árusítás helye szerint léteznek. Az  
1. régióban fogyasztják a termék 80%-át, a másikban a maradék 20%-ot. 

1. TÁBLÁZAT 
Egy termék ára és fogyasztott mennyisége két régióban elárusítóhelyek szerint 

(Price and Consumed Quantity of a Given Product in Two Regions at the Place of Sale) 

 1. régió 2. régió 

 ár súly (%) ár súly (%) 

Városi bolt 100 40 110 10 
Városi diszkont 80 30 80 10 
Városi piac 60 10 70 30 
Utcai árus 50 10 60 20 
Falusi piac 40 10 35 30 

Forrás: Saját számítás a Handbook of the international comparison programme (1992) alapján. 

A két régióra és a teljes területre többféle átlagárat számolhatunk ki. A 2. táblá-
zatban néhány lehetőség szerint elvégzett számítás eredményét mutatjuk be. Bár 
ennél a 16 féle módszernél jóval több létezik (hiszen helyzeti középértékeket is 
lehet számolni), de ha csupán kétféle módszer létezne, az is elég lenne a nem egyér-
telmű eredményhez. 
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2. TÁBLÁZAT 
Egy termék átlagára különféle számítások szerint 

(Average Price of a Given Product by Different Calculations) 

átlagárak 

országos számtani országos mértani 

 

1. régió 2. régió 
súlyozatlan súlyozott súlyozatlan súlyozott 

számtani súlyozatlan 66,0 71,0 68,5 67,0 68,5 67,0 
 súlyozott 79,0 62,5 70,8 75,7 70,3 75,4 

mértani súlyozatlan 62,6 66,4 64,5 63,4 64,5 63,3 
 súlyozott 75,7 58,5 67,1 72,2 66,5 71,9 

Forrás: Saját számítás. 
A gyakorlatban ráadásul nem rendelkezünk a számpéldához hasonlóan teljes körű 

adatokkal. A súlyokat csak becsülni lehet, mivel az ország néhány pontján, és akkor 
is csak időszakosan folyik a megfigyelés. 

Miután a fenti lépéseken túljutottunk, a 3. táblázathoz hasonló listával fogunk 
rendelkezni. A tárgyalandó mutatók értékeit ezen példa alapján számoljuk ki és 
mutatjuk be.  

3. TÁBLÁZAT 
Az egyes termékek fogyasztási szerkezetben betöltött súlya és ára 

(The Share of Different Products in the Consumption Structure and Their Prices) 

A termékből fogyasztott mennyiség % A termék ára 
Termék jele 

A terület B terület C terület A terület B terület C terület 

1 25 22 25 100 2 20 
2 15 20 15 140 2 20 
3 15 20 16 150 2 18 
4 20 20 0 30 2 – 
5 5 10 0 50 3 – 
6 15 0 20 200 – 25 
7 5 5 0 300 4 – 
8 0 0 24 – – 20 
9 0 3 0 – 8 – 

Forrás: Saját számítás. 

Az egyes területek alatt tetszés szerinti területi egységeket érthetünk, az egyik 
véglet a városrész, a másik az országok egy csoportja. Az országos szintnek gyakor-
lati szempontból van csupán kitüntetett jelentősége, mivel az adatok hozzáférhető-
sége a statisztikai adatgyűjtés rendszere miatt többnyire országos szintű. Ennél 
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kisebb területi egységre általában külön felmérést kellene végezni, mivel nincsenek 
vagy nem elégséges mennyiségűek a statisztikai adatok. 

Az alább ismertetendő mutatók nem speciálisan a termékszerkezeti és árkülönb-
ségek számszerű jellemzésére lettek megalkotva, hanem más területekről is ismer-
tek. Egy részük csak a termékszerkezetbeli különbségeknél használható. Az első és 
legegyszerűbb mutatót az amerikai Mudgett professzor javasolta (Drechsler 1966) 
az összehasonlíthatóság fokának mérésére:  

BA

ABBA

NN
NNN

+
−+ 2  

ahol 
NA az A területegység fogyasztási szerkezetében előforduló termékek száma, 
NB a B területegység fogyasztási szerkezetében előforduló termékek száma, 
NAB mindkét területegység fogyasztási szerkezetében előforduló termékek száma. 

Teljes egyneműség esetén a mutató értéke 0, teljes különbözőségnél 100%. A mu-
tató előnye az egyszerűsége, az adatok könnyű elérhetősége. Hátránya, hogy az 
egyes termékeket nem különbözteti meg eltérő súlyuk szerint. 

A 2. táblázat adatai alapján A és B között értéke 14%, A és C között 43%, és B és 
C között is 43%, vagyis legközelebb A és B fogyasztási szerkezete áll egymáshoz. 

A területi egyenlőtlenségek mérésénél gyakran használt mutatószám a Hoover-
index, ezt most mi is felhasználhatjuk céljainkhoz: 

2
∑ −

= ii BA
H  

ahol ebben az esetben 
Ai az egyes fogyasztási cikkek részesedése az összes fogyasztásból A területegységen, 
Bi az egyes fogyasztási cikkek részesedése az összes fogyasztásból B területegységen. 

Vagyis az eredeti Hoover-indexhez képest itt a területek szerepét az árucikkek ve-
szik át, a két összehasonlítandó jellemzőt pedig a két területegységgel cseréltük fel. 
Mudgett professzor javasolta mutatót ez alapján nevezhetnénk súlyozatlan módosí-
tott Hoover-indexnek. Az index értéke teljesen azonos fogyasztási cikk szerinti 
összetétel esetén éri el minimális 0 értékét, a teljes különbözőséget jelentő maximá-
lis 100%-ot pedig akkor, ha egyetlen azonos terméket sem fogyasztanak a két or-
szágban. A 2. táblázat alapján A és B között a legkisebb a különbség (18%), A és C 
között közepes (30%), B és C között pedig a legnagyobb (47%).  

A további mutatókat egyedi termékekre bontott szerkezeti elemzésre csak akkor 
lehet felhasználni, ha mindegyik termék szerepel mindkét ország fogyasztásában, 
mert különben 0 érték kerül a nevezőbe és értelmezhetetlenné válik. Ezért gyakorla-
tilag ezeket inkább csak termékcsoportoknál lehet használni.  
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A szóródási együtthatót a fogyasztási szerkezetek és az árarányok különbségének 
a jellemzésére is használhatjuk: 
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qv   a termékmennyiségek hányadosainak relatív szórása 
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p
pv   a termékárak hányadosainak relatív szórása 

Értékük minél nagyobb, annál jobban különböznek egymástól a területegységek a 
két jellemző szerint. 

Végül az utolsó mutató a különféle bázissal számolt indexek közötti eltérés révén 
ad tájékoztatást a területek összehasonlíthatóságának mértékéről:  
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Ennek a mutatónak az az előnye, hogy egyszerre jelenik meg benne a fogyasztási 
szerkezet és az árszerkezet eltérése. A Bortkiewitz által feltárt összefüggés szerint 
(Drechsler 1966) a mutató nagysága egyenlő lesz a következő kifejezéssel: 
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zötti korreláció mértéke.  
Mindegyik mutató hasznos információkat szolgáltat arról, hogy két területegység 

közötti mennyiségi és értékadatok összehasonlításának mekkora a realitási foka. A 
végpontokat leszámítva egyik mutatónak sincs olyan határvonala, ami alatt már 
egyáltalán ne lehetne összehasonlítani a területeket. Inkább két összehasonlítást 
tudunk segítségükkel egymáshoz viszonyítani. Ha például azt kapjuk, hogy Izland 
és Ciprus fogyasztási szerkezete között a Hoover-index értéke 70%, Ausztria és 
Moldova között pedig 60%, akkor ez utóbbi két országot még nagyobb megbízható-
sággal lehet összehasonlítani, mint az első kettőt.  

Jegyzetek 
1 Részletesebb leírást tartalmaz például Ehrlich Éva: Országok versenye 1937–1986 c. könyve. 
2 Az eljárás leírását lásd Handbook of the international comparison programme c. műben. 
3 Jánossy könyvében (A gazdasági fejlettség mérhetősége és új mérési módszere) részletesen foglalkozik 

a minőségileg különböző objektumok mennyiségi összehasonlíthatóságának kérdésével. 
4 Lásd még Drechsler László: Értékbeni mutatószámok nemzetközi összehasonlításának módszertana c. 

művét. 
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THE DIFFERENCES IN SPATIAL PRICE SYSTEMS AND 
CONSUMPTION STRUCTURE AND THE COMPARABILITY 

OF THE LEVEL OF ECONOMIC ACTIVITIES 

TAMÁS DUSEK  

Interregional comparison of the economic performance is very interesting for the econo-
mists, the decision-makers and also for the public. This study deals with two special elements 
of comparison which usually cause many problems. The first one is the examination of spa-
tial price systems (relative prices of individual products in a given region). And the second is 
the research of the qualitative differences between the consumption structures of individual 
regions. Statistical methodology of comparisons has been elaborated on for a long time so we 
won’t like to deal with the different statistical viewpoints, rather approach the theme from the 
economic theoretical considerations which support these methods. 
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A KISVÁROSOK MODERNIZÁCIÓJÁNAK 
TÁRSADALOMFÖLDRAJZI ÁTTEKINTÉSE  

VAS MEGYEI PÉLDÁKON 
(The Social Geographical Outline of Provincial Towns' 

Modernization in Vas County) 

LENNER TIBOR 

A témaválasztás indoklása 

Vizsgálatunkban a szándék–módszer–eredmény hármas szempontja alapján ösz-
szegezzük kutatómunkánk tapasztalatait. E rövid összefoglalás keretében szeret-
nénk néhány gondolattal hozzászólni a nyugat-dunántúli – azon belül is a Vas me-
gyei – kisvárosok fejlődési–fejlesztési irányaihoz és lehetőségeihez. 

Hipotézisünkben abból indultunk ki, hogy ismertté váltak az EU területi politiká-
jának tervezett új irányai (2000–2006). Ennek során a súlypont a regionális gondol-
kodásban áthelyeződik a város (és vidéke) kutatására (Csatári 1998). Ebben konkré-
tan is szerepel a „tipikus vidék” központjainak tekinthető kisvárosok fejlesztése, 
elsősorban gazdasági szerkezetük megújítása, illetve szolgáltatási rendszerük minő-
ségének erősítése.  

Vizsgálati térnek két okból választottuk Vas megyét: egyrészt azért, mert még a 
20–25 évvel ezelőtti kutatások többsége is az országhatár menti fekvést csak mint 
kényszerű hátrányt vette tekintetbe (Beluszky 1976; Lackó 1975), míg más vizsgála-
tok arra hívták fel a figyelmet, hogy valamely terület határ menti fekvése nem jelent 
szükségszerűen periféria jelleget, bár a két minősítés közötti egybeesés több, mint 
véletlen (Tóth–Csatári 1983).  

Ma viszont arra kell felkészülni, hogy Magyarország az EU határterülete lesz, 
fontos tehát, hogy a határ menti területek központjai erős kapcsolatokat építsenek ki 
a szomszédos városokkal. Vas megye történelme mindig is összefonódott ezzel a 
„kapu” szereppel, a megye nyugati fekvése pedig hol hátrányt, hol előnyt jelentett. 
Azt figyeltük tehát, vajon hol helyezkednek el a jövőben a kisvárosok ebben a ki-
alakuló új hierarchiában?  

Másrészt ismert a Vas megyei településállomány aprófalvas jellege, valamint az, 
hogy település-hierarchiájából hiányoznak a középvárosok, így a központi funkció-
kat ebben az egyedi hierarchiában a kisvárosok és néhány mikrocentrum jellegű, 
nem városi jogállású település látja el.  

A vizsgálat módszerének megválasztásakor abból a feltevésből indultunk ki, hogy 
a rendszerváltás óta eltelt évtizedben megszerzett és megtartott pozíciók, amelyek 
az egyes városok gazdaságának átszervezéséből, funkcióinak bővüléséből jönnek 
létre, meghatározóak lesznek a jövőben. Ez a várospolitika átalakulásával is jár (Mé-
száros 1998). A hagyományos értelmezésű várospolitika tipikusan belső politika, 
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döntően a helyi fejlődést szabályozza, a városon kívüli térségre mint csak a pótlóla-
gos erőforrás biztosítására tekint (pl. munkaerőpiac, fogyasztópiac). Az új szemléle-
tű várospolitika viszont széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerre tá-
maszkodik, az önkormányzat tagjaitól és a helyi elittől pedig nyitott gondolkodást, 
naprakész tájékozottságot és folyamatos megújulási készséget követel meg. Egy 
olyan adatbázis összeállítására törekedtünk, amelynek ismeretével egy város veze-
tése vállalkozhat a mindennapi tervezési gyakorlatra, esetleg a település szerepkör-
ének bővítésére és erősítésére.  

Általános tapasztalatok 

Ahhoz tehát, hogy egy határ menti régió városai milyen mértékben és milyen 
gyorsan tudnak alkalmazkodni az új folyamatokhoz, célszerű volt megvizsgálni 
ezen városok erősségeit, lehetőségeit, gyengeségeit, fenyegetettségeit. Sikeres kis-
városi átalakuláson – modernizáción – elsősorban azt értjük, hogy a vizsgált kisvá-
rosok az elmúlt évtized városversenyéből győztesen kerültek-e ki, avagy az átalaku-
lás veszteseivé váltak. Ez utóbbiak sem abszolút értelemben vesztesek, rendelkez-
hetnek olyan adottságokkal, amelyek a későbbiekben előnyt jelentenek számukra. 
Fontosnak tartjuk ugyanakkor megjegyezni azt, hogy kisvárosaink között nem volt 
valódi, „klasszikus” versengés, sok esetben inkább a létükért folytatott versenyfu-
tásról, a fejlődésükhöz szükséges fejlesztési források megszerzésének küzdelméről 
beszélhetünk. 

Tapasztalataink szerint a kisvárosok tényleges, hosszabb távon jelentkező moder-
nizációjához az alábbi feltételek többségével rendelkezniük kell:  
− Képesek gazdasági szerkezetük változtatására. Meglévő infrastruktúrájukat 

következetesen fejlesztették, ipari parkot hoztak létre, ez mintegy feltétele volt 
a külső tőke által gerjesztett ipari fejlődésnek. Két példát említünk: közismert 
történet az, hogy Szentgotthárd fejlődését hogyan alapozta meg az Opel. A vá-
ros azonban további új befektetőket csábít a magyar–osztrák ipari parkba, ame-
lyet vállalkozói alapon szeretnének működtetni, ezzel is kihasználva azokat a 
kedvezményeket, amelyeket előnyként élveznek az EU-hoz való csatlakozásig. 
A másik példa a sárvári stratégiaváltás, ami abból a felismerésből fakadt, hogy 
nemcsak a gyógyidegenforgalmi fejlesztéseknek van létjogosultságuk, hanem a 
zöldmezős ipari beruházásoknak is. Az addig domináns, ám válságba kerülő 
helyi élelmiszer- és gépipar mellé a Sárvári Ipari Parkban kiépítették az elekt-
ronikai ipar háttériparát. (Ugyanakkor Szentgotthárd például veszélyhelyzet-
ként élte meg azt, hogy 2000-ben csaknem 300 millió forintot vontak el tőle a 
központi támogatásokból, mivel a település adóerőssége igen magas.) 

− Szolgáltató szektoruk megújul. A bevásárlóturizmus igényes fogadása mellett 
magas szintű az idegenforgalomra épülő szolgáltatások rendszere, a többi kis-
városnál fejlettebb az egészségügyi ellátás. Példaként említhető Kőszeg törek-
vése a turistamegtartó képesség növelésére, Sárvár látványos beruházásai a 
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gyógyidegenforgalomban, Körmend és Szentgotthárd osztrák illetve szlovén 
bevásárlóturizmusa.  

− Fejlődésükhöz lehetőséget jelent, ha nagy értékű környezetet nyújtanak, még-
pedig kettős értelemben: egyrészt táji adottságaik vonzóak a szabadidő változa-
tos eltöltése szempontjából, természeti környezetük viszonylag érintetlen, klí-
májuk kedvező. Másrészt idegenforgalmat vonzó, országos hírű műemléki kör-
nyezettel rendelkeznek. (Előbbire példa Celldömölkön a Ság-hegyi szőlő- és 
borkultúra reneszánsza, Vasváron a Hegyhát; egyik esetben sem kell a környe-
zetet szennyező ipari tevékenységgel számolni. Kőszegnek különös vonzerőt je-
lent a szubalpin klíma és főterének történelmi környezete, patinás légköre.) 

− Külső kapcsolataik dinamikusan fejlődnek, a jövőben jelentőssé válnak. Meg-
határozó lehet az, ha közúti közlekedési kapcsolatuk kedvező (Sárvár, Kör-
mend), vasúti csomóponti szerepet töltenek be (Celldömölk), illetve, ha határ-
hoz közeli, esetleg határátkelőhöz vezető út mentén fekszenek. Utóbbiak „ka-
puváros” szerepköre a várható EU-s csatlakozással markánssá válik (Kőszeg, 
Szentgotthárd). Megfigyelhető, hogy a határon átnyúló városhálózatok formá-
lásában, a kapcsolatok kialakításában szerepvállalásuk egyre aktívabb: nem vé-
letlen, hogy Szentgotthárdon nyitotta meg kapuit a szlovén főkonzulátus.  

− Egyre jelentősebb emberi tőkével rendelkeznek. Elsőként a megyében Szent-
gotthárdon figyelhető meg, hogy a magasan kvalifikált munkaerő a kisváros 
nyújtotta élet minőségével szemben új, magasabb igényeket támaszt. A város 
gyengesége az, hogy ma ezt még nem minden tekintetben tudja biztosítani, 
mert a kisvárosi miliő megújítása nem követte a gazdasági szerkezet megújítá-
sát. Sokan ezért Szombathelyről járnak ki dolgozni. Kőszeg és Sárvár helyi tár-
sadalma viszont jól példázza, hogy a lakosság képzettsége, szorgalma, nyelv-
ismerete döntő tényező lehet az idegenforgalom növekedésében, a tudásigényes 
ágazatok megtelepedésében. Az előbbi hosszú távon a város ismertségét növeli, 
az utóbbi pedig az önkormányzat fogadókészségével, nyitottságával van össze-
függésben.  

Ezek alapján markáns határvonal a Vas megyei kisvárosok átalakulásában a Rába-
völgye, mint térbeli választóvonal. Az ettől nyugatra fekvő kisvárosok – az újonnan 
várossá nyilvánított speciális helyzetű Csepreg kivételével – alkalmazkodása a 
megváltozó gazdasági–társadalmi folyamatokhoz gyors volt, sikeres adaptációs 
képességük alapján fejlődésük előrehaladt, felzárkózásuk a Nyugat-Dunántúl fejlett 
városaihoz határozott. Egyértelműen sikeres modellt jelent Sárvár fejlődése, amely 
egyre teljesebb mértékben látja el kisvárosi feladatait, kötődik a megyeszékhelyhez, 
mint innovációs centrumhoz, és fejlődésében további lehetőséget rejt az ipari park 
és a gyógyidegenforgalom. Kőszeg és Körmend javuló foglalkoztatási lehetőségek-
kel rendelkezik, előbbi az idegenforgalom, utóbbi a sikeres ipari alkalmazkodása 
révén egyre magasabb lakossági jövedelmeket ér el. Szentgotthárd helyzete ipari 
parkja, valamint az autógyár szervező–fejlesztő hatása révén mára stabilizálódott. A 
Rábától délre és keletre fekvő Vasvár és Celldömölk viszont problematikus kisvá-
rosok, a vállalkozások terjedése lassú, a lakosság jövedelemszintje alacsony, és 



Lenner Tibor TÉT XIV. évf. 2000  2–3 
 

 

144 

komoly gondot jelent a foglalkoztatási helyzet is. Ezek a kisvárosok kevés verseny-
előnnyel rendelkeznek a többiekhez képest, lemaradásuk tehát prognosztizálható a 
jövőben.  

A városi térkapcsolatok bővülése 

A Vas megyei kisvárosok térkapcsolatai két irányban is kimutathatók: egyrészt a 
város és hazai vonzástérsége között, másrészt az országhatáron túlra mutató irány-
ban, utóbbiak főleg a határ menti térségekben erősebbek. 

A kisvárosok és hazai vonzástérségük közötti belső kapcsolatok erőteljesen gyen-
gültek az elmúlt években. Így képtelenek voltak arra, hogy a városi szerepkörből 
adódó központi funkcióikkal vidékük valódi térségellátó centrumaivá váljanak. A 
hiányos központi funkciók miatt a lakók ügyeik egy részét nem tudják helyben, a 
kistérségben elintézni, ráadásul a mikrotérségek települései számára központjaik 
csak nehezen érhetők el, holott a vidék jelentős számú munkaerőt nyújt, és a vidéki 
népesség is fogyasztója a város gazdaságának. Mindez végső soron a vidéken élők 
életkörülményeit rontja. Szükséges tehát a központi funkciók megerősítése, a tér-
ségellátó szerepkör növelése, miközben ezzel együtt javítani kell a kistelepülések 
alapellátottságát is (Csapó–Kocsis 1997).  

A konkrét feladatok a következők: 
− Kőszeg esetében törekedni kell a Szombathely–Kőszeg agglomerálódó övezet 

egységes, összehangolt fejlesztésére. 
− Sárvár térkapcsolatait erősíteni kell mind a megyeszékhely, mind Celldömölk 

irányába, így hosszú távon egy innovációs folyosó központi tagjává válhat a 
város. Ehhez növelni kell műszaki, kommunális és kulturális térségellátó és     
-szervező szerepkörét is. Kistérségének északi fele városhiányos, itt Répcelak 
át tudja vállalni térsége központi szerepkörét.  

− Körmend tercier funkcióinak erősítésével Vas megye déli szubcentrumává 
válhat. Jelenleg központi szerepkörét gyengén látja el kistérsége elmaradott 
déli részén, ezért ott szükséges Nádasd mikrotérségi centrumhelyzetét meg-
erősíteni. 

− Szentgotthárd térségszervező, -ellátó szerepkörét különösen a Vend-vidék ap-
rófalvainak irányába kell növelni. A kisváros tercier szolgáltató funkcióinak 
javításával csökkenthetők a Rába-völgye és a Vend-vidék közötti fejlettségbeli 
különbségek is.  

− Csepreg belső térkapcsolatait egyaránt javítani kell Kőszeg és Sárvár irányába, 
külső kapcsolatainál pedig figyelembe kell venni a Győr-Moson-Sopron me-
gyei Répce menti és Kavicstakaró KTT településeinek és a Dél-Rábaköznek a 
fejlesztési elképzeléseit. 

− Celldömölk központi funkciói nem fedik le a Kemenesaljai Kistérség északi 
mikroterét, ezért ott erősíteni kell Ostffyasszonyfa mikrotérségi centrum jelle-
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gét, valamint a városnak koordinálnia kell Vas, Veszprém és Győr-Moson-
Sopron megye vonzáskörzetére vonatkozó fejlesztési terveit és elképzeléseit.  

− Vasvár központi funkciói hiányosak, ezért térségellátó szerepköre gyenge. A 
Hegyhát lakói ügyeik jelentős részét a megyeszékhelyen tudják csak elintézni. 
El kell érni, hogy a város igazi szervező központjává váljon a vidékének.  

Vas megye a Trianoni béke döntésének következtében jelentős területi vesztesé-
geket szenvedett. A felsőőri (Oberwart) és a németújvári (Güssing) járás szinte 
teljes területe, valamint a szentgotthárdi járás gyanafalvi (Jennersdorf) része és a 
kőszegi járás nyugati része Ausztriához, a muraszombati (Murska Sobota) járás 
Szlovéniához került. A kistérségi kapcsolatok e döntés után nem szakadtak meg 
teljesen, leszámítva az államszocializmus diktatórikus időszakát. Így más (elsősor-
ban keleti és déli) határ menti térségekkel ellentétben itt a szunnyadó kapcsolatok 
aktivizálására sokkal nagyobbak a potenciális esélyek. Ez történhet települések és 
települések között (városszövetség), illetve több települést összefogó térségek kö-
zött (térségi együttműködés). 

A jelenleg működő határ menti kapcsolatokat elsősorban a bevásárlás, a munka-
végzés és a kulturális kapcsolatok éltetik. Ezek alapján markánsan kirajzolódik egy 
Szentgotthárd, Jennersdorf, Fürstenfeld, Bad Radkersburg, Murska Sobota, Lendva 
által határolt városi szintű együttműködés, amelyhez északon kapcsolódik a Kör-
mend–Güssing–Fürstenfeld mikrotérség. Megfigyelhető Kőszeg hagyományos 
kapcsolatainak újraéledése is, ezáltal újra teljessé válik a város korábban félkörré 
torzult vonzáskörzete. Látható azonban, hogy még a lazább és tágabb kulturális, 
sport és egyházi kapcsolatok sem lépik túl jelentősen a történelmi Vas megye nyu-
gati határait (1. ábra). Tapasztalataink szerint tehát bő egy évtized alatt már érzé-
kelhető a Vas megyei kisvárosok térkapcsolatainak átfordulása nyugati irányba, de 
ezek mélysége nem haladja ma még túl Burgenland határait.  

A kérdőíves felmérésen alapuló becsléseink szerint Vas megye kisvárosaiból  
100–150 fő jár át a jelzett településekre dolgozni, míg az időszakosan ingázók szá-
ma 300–350 főre tehető. A magyar munkavállalók szívesen vállalnak feketemunkát 
is, mert nagyok a jövedelemkülönbségek a két ország között. A határ menti ingá-
zókról a két ország 1998-ban kötött egyezményt, eszerint 550 munkavállaló napi 
ingázásában állapodtak meg kölcsönösen. Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megye 
idővel azonban bővíteni szeretné ezt a keretszámot. Megnehezíti viszont a fekete-
munka visszaszorítását az, hogy az osztrákok éppen a tipikusnak mondható szak-
mákban nem fogadnak továbbra sem magyar munkavállalókat: nem kaphatnak 
például engedélyt a kőművesek, az építőipari segédmunkások, a textil- és vasipari 
szakmákban dolgozók. A burgenlandiak elsősorban az idegenforgalomban és a 
mezőgazdaságban szeretnék alkalmazni a határ menti magyar munkavállalókat.  

A vázolt kapcsolatok kereteit a jövőben bővíteni szükséges, ezzel magasabb szint-
re kell emelni a mostani határ menti együttműködéseket. Ennek része a fejlesztési 
tervek összehangolása, a közlekedési hálózat jobb kiépítése, a meglévő természeti 
adottságok együttes hasznosítása, a turizmus összehangolása.  
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Bővíteni kell az oktatás és a képzés rendszereinek megismertetését, az egészség-
ügyi ellátás kölcsönös hasznosítását, a kulturális programokat. Mindez jelentősen 
befolyásolja a határ két oldalán élő lakosság életkörülményeit, és szorgalmazni kell, 
hogy ezeknek a kezdeményezéseknek az élére a magyar kisvárosok álljanak. Így 
jelentős előnyük származhat a kapcsolatokból. Az előnyök egyrészt bővülő kapcso-
latokat és egyre szélesebb ismertséget jelentenek, másrészt új források nyílnak meg 
a kisvárosok előtt azáltal, hogy éppen az együttműködések által közelebb jutnak a 
határ menti térségfejlesztésre rendelkezésre álló EU pénzekhez.  

Összegzés 

Véleményünk szerint a kisvárosok lehetőségei a rendszerváltás óta eltelt egy évti-
zedben nőttek, és ez a tendencia a jövőben várhatóan folytatódni is fog. Az önkor-
mányzatiság bevezetése ugyanis átszabta a települések életpályáját meghatározó 
kereteket, mindez párosulva a piaci viszonyok meggyökeresedésével alapvetően 
meghatározta a települések közötti kapcsolatokat, és a kisvárosokat is érintő város-
verseny elindulásához vezetett. A kisvárosok nagysága lehetővé teszi számukra a 
sokszínű funkció-összetétel kialakulását, differenciált intézményrendszerük működ-
tetését. Ugyanakkor még elég kicsik ahhoz, hogy polgáraik számára átfogha- 
tóak, belakhatóak legyenek. A civil szférában kedvező szerveződési folyamatok 
kezdődtek. Az önkormányzati rendszer a korábbi évtizedekhez képest jóval na-
gyobb lehetőséget biztosított a lokálpatriotizmus kibontakozásához, ami számos 
helyi és helyzeti energia kihasználását teszi lehetővé. Nagyságuk a garancia arra is, 
hogy a helyi politikában jól működjön a közvetlen ellenőrzés a mindenkori város-
vezetés fölött. Mindezzel együtt az egyes városban megélhető élet minősége nagy-
ban különbözik, és ez a differencia szerintünk erősödni fog. Lényeges differenciáló 
tényező ugyanis közlekedési helyzetük, a megszerzett és ma is működtetett köz-
igazgatási funkcióik, valamint gazdasági teljesítményük mértéke. Megítélésünk 
szerint szerepük egyre fontosabb a szolgáltatási funkciók ellátásában is (pl. pénz-
ügyi, biztosítási szolgáltatások).  

E szolgáltatási szerepkörök segítségével néhány város speciális funkciója révén 
nagyobb – esetleg regionális – jelentőségre tehet szert (pl. a határ menti fekvésű 
kisvárosok kapuváros jellegű szerepe, politikai, kulturális vagy idegenforgalmi 
szerepkörök).  

Az átalakulás éveiben különösen fontosak – sőt felértékelődtek – a kisvárosok 
megfelelő tradíciói, az, hogy milyen intézményrendszert örököltek, ezeket meg 
tudták-e tartani, sikerült-e őket modernizálni.  

Külön odafigyelést igényelnek a kisebb lélekszámú központok: ezek közvetlen kör-
nyékük számára ellátják ugyan kisvárosi szerepkörüket, de funkció választékuk meg-
lehetősen kicsi. Ezért a szolgáltatások terén erősebb lakosságuk kiszolgáltatottsága.  
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THE SOCIAL GEOGRAPHICAL OUTLINE OF PROVINCIAL 
TOWNS' MODERNIZATION IN VAS COUNTY  

TIBOR LENNER 

In my essay I surveyed how the provincial towns of a border region accommodated to the 
new progression that took place after the political transformation. I also examined the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the development of these towns. I looked 
into the successful alteration (modernization) and whether the examined towns were winners 
or losers of the transformation. However, the latter towns may possess conditions which may 
later give them an advantage. At the same time it is important to note that among our small 
towns there was no real competition. In many cases they competed for their existence and 
wanted to obtain developmental sources instead. 
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A LAKÓTELEPEK HELYZETE NÉMETORSZÁG ÉS 
MAGYARORSZÁG LAKÁSPIACÁN 

(Situation of Housing Estates in the Housing Markets  
of Germany and Hungary) 

EGEDY TAMÁS 

Bevezetés 

Nem is gondolnánk, hogy Európa keleti és nyugati felének lakótelepei között – 
legalábbis építészeti szempontból – sokkal több a hasonlóság, mint a különbség. 
Természetesen ez nem a véletlen műve, hiszen e lakótelepek eredete közös, s felépí-
tésük is hasonló okokból következett be. Elterjedésükhöz ugyanis mind nyugaton, 
mind keleten elsősorban a lakáshiány megjelenése vezetett, melyet lehetőség szerint 
rövid távon kezelni kellett. Ez nem valósulhatott volna meg potenciálisan rendelke-
zésre álló építési területek nélkül az érintett városokban, ugyanakkor szükség volt 
bizonyos fokú gazdasági és technikai fejlettségre is ahhoz, hogy ezeket a lakásokat 
és infrastruktúrát térben és időben ennyire koncentráltan felépíthessék (Rietdorf 
1997). Ebben a tekintetben sem voltak lényeges eltérések a két országcsoport kö-
zött. A nyugati és a volt szocialista országok lakótelepeinek különbségei elsősorban 
méretükben, felépítésük utáni továbbfejlődésükben, lakáspiacon játszott szerepük-
ben és a lakosság összetételében keresendők. 

E kérdéskör vizsgálatát különösen érdekessé teszi Németország és Magyarország 
lakótelepi helyzetének rövid összehasonlítása1. Egyrészt a rendszerváltozás óta az 
egymástól sokban különböző kelet- és nyugatnémet lakótelepek ma már egy és 
ugyanazon ország határain belül találhatók meg, másrészt a magyar lakótelepek 
helyzetének bemutatása rávilágíthat arra, hogy a volt keleti blokkon belül a hason-
lóságok ellenére a lakótelepek között jelentős különbségek is voltak. 

Regionális különbségek a lakótelepek méretében és  
területi eloszlásában 

A Német Szövetségi Köztársaságban a 2500 lakásosnál nagyobb lakótelepek szá-
ma jelenleg meghaladja a kétszázötvenet, az itt található lakásoké pedig az 1,6 mil-
liót. Megoszlásuk a nyugati és keleti tartományok között azonban jelentős eltérése-
ket mutat (1. táblázat). 
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1. TÁBLÁZAT    
A nyugati és keleti tartományok lakótelepeinek néhány összehasonlító adata 
(Some Comparative Data of the Housing Estates in West and East Germany) 

Nyugatnémet lakótelepek Keletnémet lakótelepek lakótelep  
nagysága lakótelepek 

száma (db) 
lakások 
száma 
(db) 

lakónépes-
ség ará-

nya* (%) 

lakótele-
pek száma 

(db) 

lakások 
száma 
(db) 

lakónépes-
ség aránya* 

(%) 
10 000 lakás < 9 122 900 0,4 28 611 600 12 
5 000 lakás < 25 235 900 0,8 71 903 400 18 
2 500 lakás < 110 516 900 1,7 156 1 198 700 23 
Forrás: Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 1997; * Fuhrich–
Mannert 1994. 

Az 1000–2500 lakásos telepeket is figyelembe véve az országban valamivel több, 
mint 2,3 millió lakás található lakótelepeken, ami a lakásállomány körülbelül 7%-át 
teszi ki. E lakások nagyobb része a keleti tartományokban található, ahol a lakásállo-
mány 29%-át teszi ki, míg a nyugati tartományok esetében arányuk mindössze 3%.  

A lakásszámokat megvizsgálva jelentős méretbeli eltéréseket fedezhetünk fel a 
két országrész lakótelepei között. Míg nyugaton a kis- és közepes lakótelepek van-
nak túlsúlyban, a keleti tartományokban a 10 000 lakásosnál nagyobb, igazi lakóte-
lepmonstrumok is megtalálhatók, szerepük a lakásállományt tekintve jelentős  
(2. táblázat). E telepek közül mindössze kilenc található a régi tartományokban, s 
ellentétben az ország keleti részével – ahol minden nyolcadik –, itt csak minden 
kétszázötvenedik ember éli életét óriás-lakótelepeken. 

2. TÁBLÁZAT 
Németország legnagyobb lakótelepei a nyugati és keleti tartományokban 

(The Largest Housing Estates in West and East Germany) 

Nyugat-Németország Kelet-Németország 
Város Lakótelep Lakások 

száma 
Város Lakótelep Lakások 

száma 
München Neu-Perlach 20 100 Kelet-Berlin Marzahn 58 200 
Nyugat-Berlin Gropiusstadt 18 600 Kelet-Berlin Hellersdorf 42 200 
Nyugat-Berlin Märkisches 

Viertel 
16 900 Halle Neustadt 40 600 

Nürnberg Langwasser 13 000 Rostock Nord-West 39 400 
Berlin Falkenhagener 

Feld 
11 600 Leipzig Grünau 38 500 

Forrás: Fuhrich–Mannert 1994. 
További számottevő különbségek fedezhetők fel a lakótelepek területi elhelyez-

kedésében és megoszlásában is (1. ábra). A német lakótelepek mintegy fele mind-
össze öt keleti tartományban található. Kiemelhető közülük Szászország, 554 000 
lakótelepi lakással, illetve Kelet-Berlin, ahol a lakásállomány közel 46%-a található 
lakótelepeken. A régi tartományokban lakótelepekkel szinte kizárólag csak a jelen-
tősebb népességkoncentrációjú területeken, nagyvárosokban találkozhatunk, ezeken 
belül is térbelileg erősen koncentrálódva. Ezzel szemben a keleti részen a lakótele-
pek eloszlása sokkal egyenletesebb, megtalálhatók a kevésbé sűrűn lakott kis- és 
középvárosokban, sőt falusi régiókban is.  
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Míg Németországban a lakótelepek előfordulásában és méretében regionális szin-
ten is jelentős különbségeket fedezhetünk fel, addig Magyarországon ez kevésbé 
jellemző. Itt elsősorban a településkategóriák szintjén jelentkeznek szembetűnő 
eltérések: a nagyobb lakótelepeket Budapesten, a megyeszékhelyeken és az úgyne-
vezett szocialista városokban találjuk (2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hazánkban az 1000 lakásosnál nagyobb lakótelepek száma 173. Habár ez a ma-

gyar lakótelepeknek alig harmada, ezeken a telepeken koncentrálódik a lakásállo-
mány 76,7%-a, s hasonló arányban részesednek a lakótelepi népességből is. Az 
1000 lakásosnál nagyobb lakótelepek lakásszámok szerinti megoszlását vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy Magyarországon a volt szocialista országokhoz viszonyítva 
kevés, mindössze kilenc 10 000 lakásosnál nagyobb lakótelep-óriás található (3. táb-
lázat). Ezek az óriás-lakótelepek egyértelműen a fővárosra koncentrálódnak, hiszen 
Budapesten kívül csak Miskolcon és Pécsen fordul elő egy-egy ilyen lakótelep-
monstrum. Amennyiben a méretskála másik oldalát vesszük szemügyre, megálla-
píthatjuk, hogy az 1000 lakásosnál kisebb lakótelepek mind számukat, mind lakás-
állományukat és az itt élő népesség arányát tekintve a magyar lakótelepi állomány 
legfontosabb kategóriája. A falvak kivételével gyakorlatilag alig akad város, 
amelyben legalább néhány tízlakásos lakóteleppel ne találkoznánk. Többek között 
éppen ez teszi rendkívül nehézzé összeírásukat és áttekintésüket. Azt azonban nyu-
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godtan állíthatjuk, hogy felmérésünk eredményeit összegezve Magyarországot 
méltán nevezhetnénk a kislakótelepek országának. 

3. TÁBLÁZAT   
A magyar lakótelepek megoszlása nagyság és lakónépesség szerint  

(Distribution of Housing Estates in Hungary by Dimension and Population) 

Lakótelep mérete 
(lakásszám) 

Lakótelepek 
száma (db) 

Lakások 
száma (db) 

Lakások 
aránya (%) 

Lakónépes-
ség (fő) 

Lakónépesség 
aránya (%) 

10 000 < 9 121 865 15,5 342 880 15,2 
7 500–10 000 7 61 404 7,8 164 332 7,3 
5 000–7 500 21 131 821 16,8 388 750 17,2 
2 500–5 000 41 137 851 17,6 375 860 16,6 
1 000–2 500 95 149 146 19,0 440 622 19,4 

1 000 > ~ 427* 183 364 23,3 549 654* 24,3 
Összesen ~ 600* 785 451 100,0 2 262 098* 100,0 

* becsült, számolt adat 
Forrás: Saját felmérés. 

4. TÁBLÁZAT   
Magyarország legnagyobb lakótelepei a fővárosban és vidéken 

(Hungarian Housing Estates in the Capital and in Other Parts of the Country) 

Város Lakótelep Lakásállomány Lakónépesség 
Budapest Újpest városközpont (I-II. ütem) 16 832 46 846 
Budapest Újpalotai ltp. 15 886 45 669 
Budapest Óbuda városközpont 13 736 35 950 
Budapest Békásmegyeri ltp. 13 394 40 581 
Budapest Füredi úti ltp. 12 233 30 230 
Pécs Kertváros 15 856 44 861 
Miskolc Avas 11 498 34 695 
Pécs Uránváros 9 651 22 345 
Tatabánya Újváros 8 862 21 275 
Kecskemét Széchenyi város ltp. 8 673 35 000 

Forrás: Saját felmérés. 

Magyarországon a legtöbb és legnagyobb lakóteleppel tehát a fővárosban talál-
kozhatunk (4. táblázat). A tipizált, azonos technológiával történő tömeges lakásépí-
tés Budapesten a háborús károk és erősödő bevándorlás következtében fellépő la-
káshiány miatt röviddel a II. világháború után előtérbe került. Ebből kifolyólag a 
hatvanas években épült lakótelepi lakások aránya a többi településtípushoz viszo-
nyítva a fővárosban a legmagasabb (7%). Az 1970-es években a paneles technoló-
gia erőteljesebb térhódításával különösen a fővárosban, de a vidéki nagyvárosokban 
is gomba módra szaporodtak a lakótelepek. Ez nagyban kihatott a lakásállomány 
jelenlegi összetételének alakulására is: a lakótelepi lakások aránya országos szinten 
megközelíti a 20%-ot, Budapesten meghaladja a 33%-ot, míg a megyeszékhelyek 
esetében még ennél is magasabb értékeket találunk. 

A lakótelepi lakások aránya Magyarországon a különböző régiókban is mutat elté-
réseket: Budapesten, Nyugat-Magyarországon és a Közép-Dunántúlon a legmaga-
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sabb, a két alföldi régióban a legalacsonyabb. A Közép-Dunántúlon (Veszprém, 
Tatabánya, Székesfehérvár) a lakótelepi lakások aránya 59%, ez az arány az Észak-
magyarországi régió megyeszékhelyein (Eger, Salgótarján, Miskolc) is magas, 
értéke eléri a 48%-ot. Ugyanakkor az Alföld északi régiójának megyeszékhelyein 
(Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok) csak minden harmadik lakás lakótelepi. Vannak 
emellett kisvárosok, amelyekben a lakótelepi építkezés volt a meghatározó. Első-
sorban azok a települések sorolhatók ide, amelyek az ötvenes években az erőszakos 
iparosítás következtében rendkívül gyorsan növekedtek, és ahol már az 1980-as 
népszámláláskor is nagyon magas volt a lakótelepi lakások aránya (Dunaújváros 
90,5%, Komló 65,7%, Ózd 35,1%, Várpalota 23,4%) (Lakatos 1998). 

A német és magyar lakótelepek területi megoszlásában és méretében a következő 
alapvető különbségeket fedezhetjük fel: 
– A németországi lakótelepek a nyugati és keleti tartományok között mind szá-

mukat, mind méretüket tekintve rendkívül aránytalanul oszlanak meg, ami el-
sősorban a 40 évig fennálló különböző politikai rendszerek lakáspolitikájára 
vezethető vissza. Magyarországon hasonló mértékű regionális különbségek 
nem fedezhetők fel.  

– Németország nyugati és keleti tartományait különválasztva a lakótelepek regi-
onális megoszlását tekintve Magyarország inkább a nyugati országrészhez ha-
sonlítható.  

– A település-kategóriánkénti megoszlást megvizsgálva ugyanis megállapíthat-
juk, hogy mindkét országban elsősorban a fővárosra illetve a nagyobb városok-
ra koncentrálódnak a lakótelepek. Magyarországra ugyanakkor kevésbé jellem-
ző a nagyobb lakótelepek előfordulása kisvárosokban és falusias régiókban. 

– A legnagyobb magyar lakótelepek méretének összevetése a németekével is 
feltűnő hasonlóságot mutat a régi tartományokkal, illetve az új tartományok la-
kótelep-monstrumaihoz hasonlók Magyarországon nem találhatók. A lakótele-
pek átlagos lakásszáma is lényegesen elmarad a keleti tartományokétól. 

Mások-e a német és a magyar lakótelepek? 

Az első kérdés, ami e témakör tárgyalásánál felvetődik, hogy tulajdonképpen mit 
is tekintenek lakótelepnek az egyes országokban. Németországban – mint tapaszta-
latai mutatják – e meghatározás sokkal jobban kidolgozott, ami talán az intenzívebb 
lakótelep-kutatásokra is visszavezethető. E szerint olyan lakónegyedeket tekinthe-
tünk lakótelepnek, amelyek a II. világháború után, túlnyomórészt az 1960-as és 
1970-es években a szocialista lakókomplexum (Sozialistisches Wohnkomplex) 
egységes koncepciója szerint a komplex lakásépítési program keretében épültek fel, 
homogén jellegüknél és több- vagy sokemeletes épületeiknél fogva környezetüktől 
egyértelműen lehatárolhatók, rendszerint a város szélén fekszenek (kisebb méretben 
azonban a belvárosban is előfordulhatnak utólagos beépítés következtében), túl-
nyomórészt bérlakásokból állnak, s lakásállományuk meghaladja a 2500-at.  
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Ezzel szemben Magyarországon a hivatalos statisztikai definíció ennél lényegesen 
egyszerűbb, s ennek megfelelően sokkal több kérdést is felvet, illetve megválaszo-
latlanul hagy. A lakótelep – a magyar lakótelepek 1980-as népszámlálás keretében 
elvégzett első és mindeddig utolsó teljes körű felmérése szerint – a település köz-
igazgatási területén elkülönülő – többnyire forgalmi utakkal határolt – településrész, 
amelyben összefüggő egységet alkotó lakóházcsoport van, és amelyhez általában 
magas és mélyépítésű létesítmények kapcsolódnak. A lakótelepeknek ugyanakkor 
legalább egy számlálókörzetet kellett tartalmazniuk és önálló névvel kellett rendel-
kezniük. Az 1996-os mikrocenzus meghatározása szerint a lakótelep az utóbbi évti-
zedekben többnyire házgyári technológiával épített középmagas és magas lakóhá-
zak, házsorok együttese.  

Eltérő módon közelítik meg tehát a lakótelep kérdéskörét a német és a magyar 
szakemberek. A német meghatározás mindenképpen gyakorlatorientáltabbnak te-
kinthető, míg a magyar további bővítést és pontosítást érdemel. Az összehasonlítha-
tóság érdekében a kutatásunk során a kidolgozottabb német definíciót alkalmaztuk. 
Ez azonban azonnal rávilágított a két ország lakótelepeinek egyik fontos különbsé-
gére: a német – elsősorban keletnémet – lakótelepek átlagos mérete lényegesen 
meghaladja a magyarokét.  Az 1980-as népszámlálás szerint a lakótelepek átlagos 
lakásszáma Magyarországon 1270 lakás (Budapesten 1950 lakás, egyéb városokban 
1069 lakás), ami az elmúlt két évtizedben biztosan nem emelkedett tovább. Sok 
magyar lakótelepen tehát a lakásállomány nem haladja meg a 2500-at, bár a lakóte-
lepi lakások az adott település lakásállományában jelentős arányt képviselhetnek. 
Példaként említhető Komló, ahol az általunk alkalmazott német definíció szerint 
lakótelep nem található, a lakótelepi lakások aránya a városban mégis meghaladja a 
60%-ot. 

A német és magyar lakótelepek között a regionális különbségeken kívül a rends-
zerváltozás utáni privatizáció és az azóta követett eltérő lakáspolitika következtében 
további eltérések is felfedezhetők. Nincs lehetőségünk arra, hogy a privatizáció 
eltérő folyamatát és ennek következményeit részletesen bemutassuk. Csak utalni 
szeretnénk rá, hogy alapvető különbség mutatkozik a két ország privatizációs tech-
nikáját tekintve többek között abban, hogy a magyar lakótelepeken és általában a 
magyar lakáspiacon ismeretlenek a társasháztulajdonos és a Zwischenerwerber2 
kategóriák. A lakástulajdonosi formákat megvizsgálva alapvető különbségek fedez-
hetők fel Németország, illetve általában a nyugati országok és Magyarország kö-
zött. Magyarországon a lakott lakásoknak alapvetően két fő formája létezik: a tulaj-
donos által lakott lakások (magántulajdonú társasházakban, szövetkezeti lakások-
ban, családi házakban) és a helyi önkormányzatoktól bérelt lakások. Nyugaton a fő 
lakásmód ezzel szemben a magántulajdonban levő lakások bérlete, az önkormány-
zat kezében levő lakások pedig sokkal inkább szociá-lis lakásként funkcionálnak. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy Magyarországon nem létezik a magánbérlet, hiszen 
egyre többen adják bérbe második lakásukat, bár ez a piacon egyelőre elenyésző 
arányt képvisel (Farkas–Szabó 1994a; 1994b). Az önkormányzati lakásokat Ma-
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gyarországon is egyre inkább szociális lakásként kezelik, nagy probléma viszont a 
szociális lakáshelyzet romlása a rendszerváltozás után. 

A magyar lakáspiacot a rendszerváltozás után a német viszonyokkal összehason-
lítva egyrészt erős polarizáció, másrészt rendkívül alacsony lakásmobilitás jellemzi. 
A polarizáció elsősorban arra vezethető vissza, hogy a társadalmon belüli jövedelmi 
különbségek jelentősen megnőttek. Ennek a lakótelepeket tekintve két következmé-
nye van: egyrészt folyamatosan kiszorulnak a jobb lakótelepekről a szegényebb 
rétegek, vagy megindul a tehetősebbek elköltözése a rosszabb lakónegyedből. Az 
alacsony lakásmobilitás már-már a magyar lakáspiac tradicionális jellemzőjének 
mondható. Az életcélként szereplő lakástól az emberek nem szívesen válnak meg, 
arra még mindig úgy tekintenek, mint az egyik legbiztosabb beruházásra.  

Összességében megállapítható, hogy a lakótelepek Magyarországon mindenkép-
pen a privatizáció veszteseinek tekinthetők. Erre utal az a tény is, hogy a kilencve-
nes évek első felében a lakótelepi lakások ára a névérték emelkedése ellenére mint-
egy 50%-os reálérték-veszteséget mutatott. A különböző generációjú lakótelepek 
piaci megítélése azonban korántsem volt egyforma. Legkedvezőbb helyzetben a 
nyolcvanas évek elitlakótelepei voltak, az itt található lakások ára ugyanis lépést 
tudott tartani az inflációval. A többi generáció esetében már egyértelmű reálérték-
csökkenésről beszélhetünk. Meglepő az ötvenes évekbeli lakótelepek viszonylag 
kedvező helyzete, ami többek között e telepek tradicionális építési technológiájára, 
emberi léptékére, kedvező fekvésére vezethető vissza. A lakáspiaci leértékelődés 
különösen a hetvenes években épült lakótelepek esetében szembetűnő, jelenleg ezek 
küzdenek a legtöbb problémával ezen a téren (Kovács–Douglas 1996). További 
jelentős probléma Magyarországon, hogy a lakások privatizációjával a lakótelepe-
ken vegyes tulajdonú épületek jöttek létre, ahol egyre nagyobb feszültségek forrá-
sává válik a közös költségek és a lakbérek összehangolása. Sokan voltak ugyanis, 
akik utolsó filléreiket fordították a lakás tulajdonjogának megszerzésére, s a közös 
költségeket már nem tudják – és gyakran nem is akarják – fizetni. Ez jelentős konf-
liktusokhoz vezet egyes lakótelepek lakástulajdonosai között. A tulajdonosi formák 
hasonló szintű keveredése a német lakótelepeken nem jellemző. 

A lakótelepek épített környezetében is felfedezhető néhány különbség a két or-
szág esetében, bár az épületek hasonló elvek alapján és gyakorlatilag azonos tech-
nológiával készültek. Mindenképpen említést érdemelnek itt a lift nélküli hatemele-
tes épületek Kelet-Németországban, melyekhez hasonlóval nemcsak Magyarorszá-
gon nem találkozhatunk, hanem szinte egész Európában egyedülállónak számíta-
nak. A lakóházak építésében nemzetközileg elfogadott gyakorlat volt, hogy lift 
nélkül legfeljebb ötszintes (azaz földszint + négy emelet) épületek építhetők. A 
hetvenes években a korábbi NDK-ban a pártelőírások szerint azonban jelentősen 
emelni kellett a lakássűrűséget, ami legegyszerűbben és legolcsóbban úgy volt 
kivitelezhető, hogy az építendő lakóházakat egy további emelettel toldották meg lift 
beiktatása nélkül. A lift hiánya ezekben az ötemeletes (hatszintes) épületekben 
jelenleg a legégetőbb problémák egyike. Bár a lift utólagos hozzáépítése a legkölt-
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ségesebb szanálási eljárások közé tartozik, mégsem véletlen, hogy nagy hangsúlyt 
helyeznek ezek pótlására.  

Legnagyobb különbségek a két ország között a lakótelepek felújításában, moder-
nizálásában és revitalizációjában tapasztalhatók, ami nagyban meghatározza majd e 
telepek jövőbeli fejlődését is. Németországban már felismerték a lakótelepek fon-
tosságát, különösen az új tartományok lakásállományában játszott szerepét és ennek 
megfelelően megtették az első lépéseket. 1993-ban indították el azt az állami támo-
gatási programot, melybe 1995 végéig az új tartományok 123 városának 157 lakóte-
lepét vették fel mintegy 832 000 lakással (Bund–Länder–Förderprogramm 1996). E 
program keretében az állam – a tartománnyal és helyi önkormányzattal együttmű-
ködve – anyagi támogatást nyújt az adott lakótelepek építészeti, városrendezési 
fejlesztéséhez, megteremtve ezáltal a lehetőséget ezen lakónegyedek modernizálá-
sához és felzárkóztatásához. Magyarországon hasonló, átfogó jellegű országos 
koncepció és fejlesztési program még nem készült, és a közeljövőben sem várható, 
igaz az ország anyagi lehetőségei is jóval korlátozottabbak. A fentiek ismeretében 
várható, hogy a magyar lakótelepi élet minősége a némethez képest viszonylagosan 
folyamatosan romlani fog, és a magyar lakótelepek fejlődési üteme is lassúbb lesz 
német rokonaikénál. 

Összefoglalás 

Mint azt elemzésünk is mutatta, a nyugati és volt szocialista országok lakótelepei-
nek épített, társadalmi és természeti környezetében jelentős különbségek fedezhetők 
fel, melyek alapvetően az eltérő társadalmi–gazdasági rendszerre vezethetők vissza. 
Németország esetében ez különösen érdekes szituációt eredményezett, hiszen az 
újraegyesítéssel e két, egymástól jelentősen különböző lakótelep-állomány ebben a 
tekintetben erősen kétarcúvá formálta az országot. Ugyanakkor arról is meggyő-
ződhettünk, hogy a volt keleti blokk országaiban is voltak jelentős különbségek a 
lakótelepek között. Ezek az eltérések különösen a rendszerváltozás után erősödtek 
fel, aminek következtében ezen lakótelepek az adott országok lakáspiacán eltérő 
eséllyel indultak, s ma is eltérő pozíciót foglalnak el. A lakótelepek további fejlődé-
se nagyban függ majd attól, hogyan, s milyen lépésekkel, s milyen formában sikerül 
visszaintegrálni őket a lakáspiacra. 

Mára egyértelművé vált, hogy a lakótelepi élet a társadalom meghatározott rétege-
inek igényeit elégíti ki. A nyugati országokban a lakótelepek építése már viszonylag 
korán, a hetvenes években visszaszorult. Ez a folyamat a keleti országokban a rend-
szerváltozás után gyorsult fel, s napjainkban is tart. Kérdés, hogy milyen új folya-
matok indulnak meg az új évezred küszöbén, s mi lesz ezek hatása? Mi lesz a lakó-
telepeken lakó sok százezer emberrel? Mindenki sajnos nem költözhet zöldövezeti 
lakásba, kertvárosi luxusvillába, a lakótelepekkel tehát a lakáspiacon még hosszú 
ideig számolni kell.  
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Jegyzetek 
1  Az összehasonlító tanulmány az OTKA támogatásával, az F029781 sz. kutatás keretében készült. 
2 1990 előtt az NDK jelentős kölcsönöket vett fel állami bankjaitól a lakásépítések finanszírozásához, ez 

azonban nem jelentett problémát, hiszen a pénz állami kézben maradt. A két német állam egyesülése 
után azonban a bankok szövetségi kézbe, míg a lakásállomány önkormányzati vagy lakásszövetkezeti 
kézbe kerültek. A bankok visszakövetelték a lakásépítésekhez korábban felvett hiteleket, melyeket 
természetesen az adósok nem tudtak törleszteni. Az ún. Altschuldengesetz értelmében ezért a tulajdo-
nosnak a lakásállomány 15%-át privatizálnia kellett, s a befolyt összeget a banknak adósságtörlesztés-
ként át kellett utalnia. Sok tulajdonos nem volt képes a lakásállomány 15%-át eladni, mert nem talált 
vevőt. A lakáspiacon ekkor jelentek meg a „Zwischenerwerberek”, akik elegendő tőkével rendelkeztek 
a lakások felvásárlásához.  Az önkormányzatok vagy lakásszövetkezetek a lakásokat (gyakran egész 
társasházakat és lakótömböket) ezeknek a köztes tulajdonosoknak adták el, akik a felújítási munkála-
tok után a lakásokat továbbértékesítették a lakáspiacon. 
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SITUATION OF HOUSING ESTATES IN THE HOUSING 
MARKETS OF GERMANY AND HUNGARY 

TAMÁS EGEDY 

Because of the destruction of World War II, and the declining number of house 
construction in the 30’s and the 40’s in the whole of Europe, there was a housing shortage. 
The situation after World War II resulted in the appearance of large housing estates in 
Europe. Housing estates cannot be considered as product of the socialist system since they 
can also be found in Western Europe though their significance and role differ from that of the 
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former socialist countries. Housing estates on the housing market of Western countries are 
important, nevertheless they represent only a low proportion of the whole dwelling stock. 
The problems of housing estates in East-Central European countries are more serious, since 
the number of dwellings in housing estates and people living there goes far beyond the West-
European scales. Through the comparison of the German and Hungarian housing estates this 
paper presents the main differeneces between the Western and East-European types of high-
rise housing estates, their role, present situation and future perspectives on the housing 
market. Up to now, it became a fact, that the estate-life satisfies the claim of a determined 
class of the society. The question is what processes will start at the door of the new millenni-
um; and what will be the results of these processes? What will be the destiny of those 
hundreds of thousands of people, living in the housing estates? 
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