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A hatékony nemzetgazdasági működés céljából történik,
hogy a – területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény előírása szerint – a Kormány négyévente beszámol
az Országgyűlésnek Magyarország területi folyamatainak
alakulásáról és a területfejlesztési politika, a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, valamint a
nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységről. A 2009-2014 évi beszámolót a
Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési
Főosztálya – az érintett minisztériumok, szakterületek
és a KSH bevonásával – elkészítette, melyet a Kormány
2016. novemberben az Országgyűlésnek benyújtott. Az
Országgyűlés Gazdasági Bizottsága 2017. február 28-án
fogadta el a jelentést.
A beszámoló 2009-2014 időtávjában átfogó képet ad az
ország területi folyamatairól. Bemutatja a területfejlesztési politika érvényesülését, beleértve a területfejlesztés
eszköz- és intézményrendszerét, az Országos Fejlesztési
és Területfejlesztési Koncepció területi céljait, az uniós és
hazai források, különösen a területi operatív programok
és a területfejlesztési források felhasználásának területi
megoszlását. A beszámoló továbbá megismertet a nemzetközi és határ menti területfejlesztési tevékenységgel,
illetve a területi tervek megvalósulási fokával.
A területi folyamatok elemzése döntően az Országos
Területfejlesztési Információs Rendszer adataira épül.
Emellett az egyes minisztériumok és kormányzati háttérintézmények adatai és információi képezték az alapját. A
támogatások elemzése a 2009. január 1. és 2014. december
31. közötti időszakban Magyarországon felhasznált összes
uniós és hazai fejlesztési forrásra vonatkozik. A vizsgált
források egyfelől a kohéziós, az agrár-vidékfejlesztési és
a halászati politika forrásai. Másfelől pedig az Európai
Területi Együttműködés keretében nyújtott határ menti,
transznacionális és interregionális programok támogatásait
takarják, nyomon követve egyes közvetlen uniós források,
valamint a hazai területfejlesztési és területfejlesztéshez
kapcsolódó és egyéb fejlesztési források sorsát.

A beszámoló részletesen, statisztikai adatokkal alátámasztva mutatja be az ország társadalmi-gazdasági és
környezeti területi folyamatait. Összefoglalóan elmondható, hogy a területi különbségek az Európai Unió viszonylatában igen jelentősek, és a regionális kiegyenlítést és
felzárkózást szolgáló uniós kohéziós politika ellenére az
európai régiók közötti gazdasági és társadalmi különbségek 2009-2014 között sem csökkentek. Az EU legfejlettebb
térségeit továbbra is a London, Párizs, Milánó, München
és Hamburg összekötésével megrajzolható ötszög foglalja
magába. A legfejlettebb brit és a legkevésbé fejlett bolgár
régió között tízszeres különbség mutatkozik az egy főre
vetített bruttó hazai össztermék értékében. Ugyanakkor
a korábbi centrum-periféria megosztottság mellett egyre
inkább a nagyvárosi agglomerációk (mint Budapest és
vonzáskörzete) és a vidéki térségek közötti különbségek
kerülnek előtérbe.
A magyarországi területi differenciák jellegzetességei, a területi folyamatok tendenciája lényegében az
európai regionális különbségekkel és folyamatokkal
egyező irányba mutatnak. Az Európai Unió gazdasági
és társadalmi térszerkezetének csomópontjait is a fejlett
nagyvárosi térségek (köztük Budapest) jelentik, amelyek
gazdasági és társadalmi mutatói (például GDP, foglalkoztatás, képzettség, jövedelem) az adott országban és az
unió szintjén is kiemelkedőek. A nagyvárosi térségek a
gazdasági válság hatásainak is jobban ellenálltak. Ezzel
szemben az alacsonyabb vállalkozássűrűséggel jellemezhető vidéki régiók versenyképessége elmarad a városi
térségekétől. A hagyományos centrum-periféria megosztottság továbbra is számottevő, az Észak- és Dél-Európa,
illetve Nyugat- és Kelet-Európa régiói közötti eltérések a
nagyvárosi térségek kiemelkedésével együtt is tartósnak
bizonyulnak. A harmonikus térszerkezet kialakítása és a
regionális felzárkózás segítése így továbbra is európai
szintű feladatként jelentkezik, amelynek városi dimenziója is egyre hangsúlyosabb szerepet kap az európai
kohéziós politikában, és az annak jövőjével kapcsolatos
kérdések között központi helyen van.
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Az európai területi mozgásokra rímelve hazánk térszerkezetét az alábbi tényezők határozzák meg:
a főváros domináns szerepe, kiterjedt és terjedő gazdasági és agglomerációs tere;
a fejlett nyugat-európai gazdasági térhez közvetlenül
kapcsolódó északnyugat-, illetve észak- és közép-dunántúli térségeknek a korszerű, exportra termelő feldolgozóipar jelenlétéből adódó nagyobb gazdasági
teljesítménye;
a nagyobb városok munkaerő-piaci vonzása;
a vidéki térségek versenyképességi hátránya a nem
mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek
vonatkozásában, a mezőgazdaság lecsökkent népességeltartó potenciáljából adódó munkaerő-piaci feszültségek és elvándorlás;
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló népesség
egyes vidéki és városi térségekben jelentkező területi
koncentrációja.
Ezek a térszerkezeti jellemzők több évtizedre vissza
nyúlóan észlelhetők az ország gazdasági és társadalmi
folyamataiban. Ezeket a sajátos adottságokat az 1990es évek elejét követő gazdasági szerkezetváltás sok
esetben felerősítette, a gazdasági és munkaerő-piaci
dimenzióit a 2008-2009-es globális válság tovább élezte.
Ezért 2010-et követően számos kormányzati intézkedés
született a gazdasági növekedés újraindítására, ezzel
összefüggésben a térségi versenyképesség javítására.
Ennek tudható be, hogy a legfontosabb gazdasági szegmensek – a GDP, a beruházások, a gazdasági aktivitás
és a foglalkoztatás – növekedésnek indultak az ország
legtöbb szegletében. A makrogazdaság magára találása
a regionális gazdasági mutatókban is érvényesült, így a
GDP-adatok alapján az erősödés helyi szinten kiegyensúlyozottabbá vált, ami kedvező fordulat a 2010 előtti
évek irányaihoz képest.

Néhány fontosabb adat:
A 2010-től kezdődően ismét beindult gazdasági növekedés eredményeképp az egy főre jutó GDP 2014-ben
25%-kal haladta meg a 2009-es értéket. A GDP-vel mért
gazdasági teljesítmény a fővárosban és valamennyi
megyében egyaránt javult, így a régiók és megyék
gazdasági fejlettsége általánosan nőtt, a felzárkózás
kiegyensúlyozottabbá vált. A fejlettség kiegyenlítését
segítette elő, hogy több régiónak, így például az északmagyarországi területnek, illetve a keleti országrész
megyéinek (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megyének) az egy főre jutó GDP-je az
országos átlagot – ha csak kis mértékkel is, de – meghaladó mértékben növekedett.
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A beruházások mértékében 2013-ban és 2014-ben –
elsősorban az uniós forrásokból finanszírozott projekteknek köszönhetően – ugrásszerű emelkedés következett
be szinte minden megyében.
Az ipari beruházások összértéke több mint 36%-kal
nőtt, a működő ipari vállalkozásokra jutó beruházásokat
tekintve Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye emelkedik ki.
A bruttó hozzáadott érték (BHÉ) tekintetében az agrárszektor és az ipar súlya kis mértékben (0,9 és 0,6
százalékponttal) növekedett; a kereskedelem esetében
a BHÉ 2009 és 2013 között 9%-kal nőtt.
Az Európai Bizottság 6. kohéziós jelentése szerint az
innovációs teljesítményt illetően az ország nagy részében (a Közép-Dunántúl kivételével) erős innovációs
növekedés mutatkozott.
2011-től pozitív folyamatok figyelhetők meg a magyar
munkaerőpiacon, ami uniós szinten is jelentős eredmény.
2010-től az összes megyében nőtt a foglalkoztatás
szintje, így országosan 55,0%-ról 61,8%-ra emelkedett a 15-64 éves korosztály foglalkoztatási rátája. A
területi kiegyenlítődés szempontjából kedvező, hogy
több, gyengébb foglalkoztatással jellemezhető megyében kimagasló volt a foglalkoztatási ráta növekedése
(például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10,0, Vas
megyében 9,6 és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 9,1
százalékponttal javult a mutató), és további hét megye
ért el 7 százalékpontnál nagyobb növekedést.
A foglalkoztatottak száma a kelet-magyarországi megyékben szinte kivétel nélkül az országos átlagot meghaladó mértékben nőtt 2010. évet követően. Míg a
foglalkoztatottak számának országos szintű növekedése
9,4% volt, addig Nógrád megyében 10,4%-kal, HajdúBihar megyében 16,7%-kal, Jász-Nagykun-Szolnok
megyében 11,6%-kal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 20,7%-kal bővült a foglalkoztatottak száma.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a növekedés az
országos átlag kétszerese.
A termelékenység (GDP/foglalkoztatott) mértéke minden
megyében folyamatosan emelkedett, 2009-hez képest
13,2%-os volt a javulás.
2010-től jelentősen csökkent a munkanélküliek aránya
az országban. A 15-64 éves népességből nyilvántartott
álláskeresők aránya 8,6%-ról 5,7%-ra mérséklődött 5
év alatt. Kisebb mértékben visszaszorult a tartós munkanélküliek és a munkanélküli nők aránya is.
A közúti útfejlesztéseknek köszönhetően – amelyek közt
főként a gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztések jelentősek,
ezek során 400 kilométer gyorsforgalmi út épült – a
főváros, valamint a megye- és a járási székhelyek elérhetősége 2009 és 2014 között nagyban javult (többek
között az M6-os, M60-as, M3-as, M43-as, M85-ös és
M86-os utak révén).

A jelentés beszédes tényeit és számadatait vizsgálva az is
kiderül, hogy az uniós fejlesztési forrásokat tekintve 2010től az elmaradottabb térségek kapták a legjelentősebb
támogatást. Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld
és Dél-Dunántúl az összes uniós forrás 60%-át használhatta fel, miközben népességarányuk nem egészen 49%,
GDP-részesedésük pedig 32%. A területfejlesztési célokat
hazai források is segítették, például a Balaton-régió és a
tanyás térségek esetében.
A területfejlesztési politika hatékonyságának javítása
érdekében több alkalommal módosult a területfejlesztési törvény. Ennek legfontosabb eleme, hogy a megyei
önkormányzatok kerültek a területfejlesztési intézményrendszer középpontjába, így annak elsődleges területi
szintje a megye lett.
Fontos lépés továbbá, hogy 2014-ben a Balaton térsége
mellett kiemelt területfejlesztési térséggé vált a Tokaj
Borvidék, ahol szintén fejlesztési tanács alakult. Ugyancsak 2014-ben a járási rendszer bevezetésével a Kormány
kedvezményezett járásokat, illetve 2013-ban szabad vállalkozási zónákat jelölt ki. A kedvezményezett térségek a
2014-2020-as operatív programok releváns pályázataiban
előnyt élveznek, többletpontszámot kapnak, a szabad
vállalkozási zónákban megvalósuló fejlesztéseket pedig
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
önálló konstrukcióval segíti.
A kormányzati intézkedések közül kiemelhetjük a 2014ben elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepciót (OFTK), amely egységben kezeli az ágazati
és a területi fejlesztési célokat. Ebben már a megyei és a
megyei jogú városi fejlesztési célok is helyet kaptak. Az
OFTK képezte az alapját a 2014-2020-ra vonatkozó Partnerségi Megállapodás nemzeti prioritásainak is. A Kormány
döntése szerint az uniós források 60%-át – szemben az
előző ciklus gyakorlatával – gazdaságfejlesztési célra kell
felhasználni. Ezt a célt szolgálja a két területi operatív
program: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program is. E programok tervezésében és végrehajtásában a megyék és megyei jogú városok fontos szerepet
kaptak, és integrált területi programokat valósíthatnak
meg. Ezek megalapozására valamennyi megye elkészítette területfejlesztési koncepcióját és programját, így a
területfejlesztési tervek átfogóan megújultak.

Előttünk álló aktuális feladat az OFTK 2014-2016. évi
megvalósításáról szóló ismertető benyújtása az Országgyűlésnek. Ez az újabb beszámoló a koncepció elfogadásától számított 3 év során megvalósított fejlesztéspolitikai
feladatokról nyújt fontos áttekintést. A beszámolót a
Nemzetgazdasági Minisztérium már összeállította, és
még 2017-ben Országgyűlés Gazdasági Bizottság asztalára kerül.

Rákossy Balázs
európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár,
Nemzetgazdasági Minisztérium
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„… az RKK megalakulásakor és felívelő periódusában, erősen összekap
csolódott a tudományos
kutatás és a fejlesztés. Az
intézet abban volt jobb
partnereinél, hogy annak
ellenére, hogy akadémiai intézetként működött,
fejlesztéssel is foglalkozott, és mindkettőt mindig magas színvonalon
végezte.”

A SIKER TITKA – A BALATONI
MONITORING RENDSZER
„Az indikátor rendszer megújításakor alkalmazott
szakmai, kutatói szempontok közül ezért éppen az
innovativitást igyekeztünk fókuszba állítani, hiszen
a térségi monitoringgal foglalkozó kutatók-elemzők
sajátja a térben megnyilvánuló valóság minél reálisabb
ábrázolásának az igénye. Ehhez pedig az alkalmazott
módszerek, mutatók folytonos reformjára, finomítására, felülvizsgálatára van szükség.”
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A beszámoló 2009-2014 időtávjában átfogó képet ad az
ország területi folyamatairól, bemutatja a területfejlesztési politika érvényesülését, beleértve a területfejlesztés
eszköz- és intézményrendszerét, az Országos Fejlesztési
és Területfejlesztési Koncepció területi céljait, az uniós és
hazai források, különösen a területi operatív programok
és a területfejlesztési források felhasználásának területi
megoszlását, bemutatja a nemzetközi és határ menti területfejlesztési tevékenységet, bemutatja a területrendezési
tervek érvényesülését és a határ menti területrendezési
tevékenységet.
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KITEKINTÉS – MAGYAR HATÁRMENTI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖRKÉP

MŰHELY – ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS
TERÜLETRENDEZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER

„Az eurorégiók számának csökkenésével szemben, az
ETT-k tekintetében jelentős felfutás volt érzékelhető az
utóbbi években. Néhány hálózati mellett (…) jelenleg
összesen 23 olyan bejegyzett ETT van a magyar határok mentén, melyek az úgynevezett területfejlesztési
ETT kategóriába sorolhatók, ergo határ menti területi
együttműködésként értelmezhetőek (…).”

„A kilencvenes évek végén kialakított Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer
(TeIR) az eltelt közel két évtizedben a területi tervezéssel, értékeléssel, kutatással foglalkozó szakemberek
nélkülözhetetlen információbázisává vált. A meghatározó területi folyamatokra reagálva folyamatosan
bővülő adattartalommal és funkciókkal támogatja a
területfejlesztés, területrendezés szereplőit (…).”

186
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A gazdasági térszerkezet alakulása:
gazdasági folyamatok

1 (GDP, beruházások, bruttó hozzáadott érték, működő vállalkozások száma)

Abstract | In the parliamentary report on the country’s territorial progress between 2009 and 2014, the
presentation of the economic structure and its territorial
processes was a major priority as one of the dominant
segments of the country’s territorial processes. This
article is a brief summary of this chapter of the report,
which presents the economic, social and environmental
situation of Hungary, with the help of basic economic
indicators, first of all for the whole economy and then
for the breakdown of individual sectors during the
period under review.

FÓKUSZBAN

A gazdasági fejlettség mérésére elsődlegesen alkalmazott
mutató, az egy főre jutó bruttó hazai össztermék2 (GDP)
regionális adatai alapján Magyarországon a fővárost
magában foglaló Közép-magyarországi régió emelkedik
ki az EU átlag 107,7%-át jelentő értékkel (29500 PPS/fő3),
amely Budapest fejlettségének köszönhető. Budapest
GDP-je alapján mára az EU 25 legfejlettebb régiói közé
tartozna, amennyiben önálló régió lenne, míg Pest megye mutatói kedvezőtlenebbek, egy főre jutó GDP-je EU
átlag alatti, így önálló régióként kevésbé fejlett régiónak
minősülne.4 Budapest fejlettségi mutatói kiemelkedők, a
GDP az országos átlagot több mint kétszeresen haladta
meg (7,1 millió Ft/fő) 2015-ben.
A magyarországi régiók gazdasági helyzetének szempontjából lényeges, hogy az ország gazdasági teljesítménye a globális pénzügyi és gazdasági válság hatására
2008-2009-ben bekövetkezett visszaesést követően, 2009
és 2015 között újra növekedési pályára állt. A növekedés üteme az európai dekonjunktúrával összefüggésben
2

A egy főre jutó bruttó hazai össztermék értékét a különböző uniós valuták
árfolyam-ingadozásainak kiküszöbölése érdekében vásárlóerő-egységben
(purchasing power standard, PPS) vizsgálják.

3 2013-ban
4 Emiatt kezdeményezte a Kormány 2016-ban a Közép-magyarországi régió
kettéválasztását.
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2012-ben mérséklődött, 2015-ben azonban már 5,9%-ot
emelkedett. A 2009-2015 közötti folyamatos növekedés
eredményeképp az egy főre jutó GDP 2015-ben 3,45 millió
Ft értéket ért el, a 2009-es értéket 16%-kal meghaladva.
A regionális fejlődés szempontjából kedvező folyamat,
hogy a gazdasági teljesítmény a fővárosban és valamennyi megyében egyaránt javult, így a megyék gazdasági fejlettsége általánosan nőtt. A növekedés mértéke
megyénként eltérően alakult, mely az északnyugati és
délkeleti országrész közötti különbséget csak részben
tudta mérsékelni. A fejlettség kiegyenlítésének irányába
hatott, hogy egyes keleti megyék (pl. Borsod-AbaújZemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg) egy főre jutó GDP-je
az országos átlagot meghaladó ütemben nőtt. Jelentős
növekedés történt ugyanakkor a fejlettebb északnyugati
országrészben is. A legkisebb mértékű növekedés (22,8%)
a fővárost jellemezte, melynek következtében a Középmagyarországi régió 2009-ben megfigyelhető jelentős
gazdasági fejlettségbeli előnye mérséklődött, míg a többi
régió lemaradása csökkent, főleg a fejlettebb Nyugatdunántúli régió és Közép-dunántúli régió megyéi, illetve
Bács-Kiskun megye esetében. A fejlettségi rangsorban
Budapestet Győr-Moson-Sopron (4,5 millió Ft), Fejér (3,6
millió Ft/fő), Komárom-Esztergom és Vas megye követi.
Ezzel szemben a dél-dunántúli megyék közül csak Tolna
megye érte el az országos átlag háromnegyedét, az alföldi
és észak-magyarországi megyék értékei pedig ettől is
elmaradnak, Nógrád megye teljesítménye az országos
átlag felét sem érte el (1,5 millió Ft/fő).
A megyék közötti fejlettségi különbségek összefügge
nek az egyes megyék gazdasági szerkezetével, a korszerű
feldolgozóipar5 és a szolgáltatások, illetve az agrárgazdaság arányával. A fővárosi régió gazdasági növekedése
elsősorban a szolgáltató szektorból adódik, a fejlettebb
nyugat- és közép-dunántúli megyék kedvező pozícióját a fejlett nyugat- és közép-európai térségekhez való
kapcsolódása mellett elsődlegesen az exportra termelő,
járműgyártásra épülő feldolgozóipari szerkezet biztosítja (az exportorientáltság miatt ez a globális gazdasági
tényezőknek való kitettséget is eredményez). A korábbi
ipari központok, így pl. Nógrád vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az ipari termelés jelentős visszaesése, a
szerkezetváltás elhúzódása okoz fejlettségbeli lemaradást. A mezőgazdaság6 a szolgáltatásoknál és az iparnál
alacsonyabb GDP hozzájárulása (3,5%) kihat a vidékies,
jelentős mezőgazdasággal rendelkező térségek (pl. Alföld,
Dél-Dunántúl) GDP értékére.
5

Ágazati (TEAOR) kód: C

6

Ágazati (TEAOR) kód: A
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Absztrakt | Az ország területi folyamatainak 20092014 közötti alakulásáról szóló országgyűlési beszámolóban kiemelt szerepet kapott a gazdasági térszerkezet és annak területi folyamatainak bemutatása, mint
az ország területi folyamatainak egyik meghatározó
szegmense. A cikk röviden összefoglalja a beszámoló
ezen fejezetét, mely az alapvető gazdasági mutatók1
segítségével mutatja be Magyarország helyzetét – elsőként az egész gazdaságot, majd az egyes ágazatok
bontásában külön-külön – a vizsgált időszakban.
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A területi gazdasági szerkezetet tükrözik a bruttó hozzáadott érték7 adatai is. A magyar gazdaság szerkezete
a bruttó hozzáadott érték ágazati megoszlása alapján a
fejlett országokhoz hasonlóan a szolgáltatások túlsúlyát
mutatja. 2015-ban a tercier szektor adta az értéktermelés
64%-át, míg a mezőgazdaság 4%-kal, az ipar 32%-kal
részesedett. 2009 és 2015 között erősödött a termelő
gazdaság, így az agrárszektor és az ipar súlya kismértékben nőtt (0,6 és 2,3 százalékponttal). Az országos átlagot
jelentősen meghaladva az ipar adta a bruttó hozzáadott
érték mintegy felét a jelentős feldolgozóipari központokkal rendelkező megyékben, így Komárom-Esztergom
(56,9%) és Győr-Moson-Sopron megyében (56,6%),
továbbá jelentős súlya volt Fejér (53,2%), Vas (50,2%) és
Bács-Kiskun megye, valamint az energiatermelés révén
Tolna és Heves megye BHÉ termelésében is. E megyék
többségében, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
az ipar részesedése növelni is tudta 2009-2014 között az
értéktermeléshez való hozzájárulását. A mezőgazdaság
részaránya a bruttó hozzáadott érték előállításában
2009-hez képest a déli, délkeleti országrészben nőtt,
a legnagyobb mértékben Baranya és Hajdú-Bihar (3,6
százalékpont), valamint Békés megyében (3,1 százalékpont), utóbbiban képviseli a legnagyobb súlyt (16,2%)
az értéktermelésben. A tercier szektor szerepe a bruttó
1. ábra: Egy lakosra jutó GDP (2015) és változása
(2009-2015)

A 2008-as globális válság a beruházásokat is jelentősen visszavetette, azonban a 2009-2010-től megindult
gazdasági növekedéssel összefüggésben a beruházások
is - elsősorban az EU-s forrásból finanszírozott projektek
következtében - a 2013-as évtől kezdve újra lendületet
kaptak. Országosan 2009-2015 között 29 499 milliárd
Ft-ot, 2015-ben 5 432 milliárd Ft-ot fordítottak beruházásokra, mely a vizsgált időszakban szinte minden
megyében növekedést jelentett. A legtöbb térségben
a feldolgozóipar, valamint a közlekedés-fejlesztési beruházások szerepe volt meghatározó, de jelentős súlyt
képviseltek az infrastrukturális, és a mezőgazdasági
jellegű alföldi megyékben az agrárberuházások is.
A gazdasági fejlettséggel összefüggésben az egy lakosra jutó beruházás Nyugat- és Közép-Dunántúlon volt a
legmagasabb, első helyen 2015-ben Győr-Moson-Sopron
megye állt az autóipari beruházásoknak köszönhetően (888
ezer Ft/fő), de Vas (750 ezer Ft/fő) és Komárom-Esztergom
megye (733 ezer Ft/fő) is jelentős beruházási értéket ért
el. Budapesten a beruházások (719 ezer Ft/fő) fajlagosan
csökkentek, így Győr-Moson-Sopron megye 2011-től
megelőzi a fővárost. Heves megyében (680 ezer Ft/fő)
és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (538 ezer Ft/fő) volt
számottevő beruházás. A kevésbé fejlett dél-dunántúli
és észak-magyarországi megyék, így Zala (369 ezer Ft/
fő), Szabolcs-Szatmár-Bereg (395 ezer Ft/fő) és Baranya
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megye (340 ezer Ft/fő), illetve Nógrád megye (297 ezer Ft/
fő) beruházási értéke kisebb gazdasági teljesítményükkel
összefüggésben alacsonyabb volt. Tolna megye 2009ben második helyen állt a beruházási mutatót tekintve,
azonban ez az M6-os autópálya építéséből adódott, így
nem eredményezett tartós növekedést.
A beruházások nagysága a térségi gazdasági szerkezettel is összefügg. A beruházások 52,8%-a a szolgáltatások, 38,7%-a az ipar, 6,2%-a az mezőgazdaság, 2,3%-a
pedig a építőipar nemzetgazdasági ágban valósult meg
2014-ben, azonban ennek ágazati megoszlása megyénként eltérő. Budapesten a beruházások kiemelten
a szolgáltatási szektorban (76,9%) valósultak meg, míg
az ipar csak kis részt képviselt (19,8%), mely mutatja
a főváros gazdasági szerkezetének tercierizálódását,
a szolgáltatási és kereskedelmi szektor (beleértve a
logisztikát, szállítást is) dominánssá válását. A szolgáltatások arányával fordított arányban mozgott az ipari
beruházások részesedése. 2014-ben kimagasló ipari
beruházási értékeket mutattak a járműiparral rendelkező
megyék, így Komárom-Esztergom és Győr-MosonSopron megye, a hagyományos ipari térségek, így Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Nógrád megye, valamint
az energiatermelési központok, így Heves (63,8%) vagy
Tolna megye. Az agrárberuházások minden megyében a
legkisebb szegmenst képviselték 2014-ben, arányában a
legtöbb beruházás az alföldi megyékben és a Dunántúl
vidékies térségeiben történt.

Adatok forrása: TeIR (KSH-MRSTAR)

hozzáadott érték előállításában Budapesten kiemelkedő (83%), de Somogy (66%), Baranya (65%) és Nógrád
megyében (65%) is meghaladja az országos átlagot.
Budapesten ez a fejlett gazdaságokhoz hasonlóan a
tercierizálódást mutatja, addig Baranya vagy Nógrád
megyében inkább az ipari szerkezetváltásból adódik,
az ipar szerepvesztését jelzi.

Működő vállalkozások száma
Magyarországon a működő vállalkozások száma8, köztük
a fő szegmenst (99,86%) adó kis- és középvállalkozásoké
2009-2015 között csökkent, 2015-ben9 mintegy 668 ezer
vállalkozás működött. A vállalkozások száma az ezredfordulót követően folyamatosan nőtt, 2011 óta azonban a
működő vállalkozások száma egészen 2014-ig csökkent.
Elsősorban a kevesebb, mint tíz főt foglalkoztató és a
legkisebb árbevételű mikro vállalkozások, valamint az
egyéni vállalkozások száma csökkent. Mivel a működő
társas vállalkozások száma (2014-ben 358 ezer) kisebb
mértékben esett vissza, arányuk 54%-ról 57%-ra nőtt
2009-2015 között.
A vállalkozási szerkezet területileg koncentrált, a működő vállalkozások több mint felének a fővárosban és a
8

Adatok forrása: KSH-TSTAR, TeIR (KSH)

9

A 2014-re vonatkozó kis- és középvállalkozási adatok előzetes adatok.

2. ábra: A bruttó hozzáadott érték termelésének változása
(2009-2015) és ágazati megoszlása (2015)

FÓKUZSZBAN

Bruttó hozzáadott érték
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Ipar
A területi különbségek alakulását, kiemelten a munkahelyteremtést nagymértékben befolyásolják az ipari
beruházások és az ipari teljesítmény területi különbségei. A működő ipari vállalkozások száma az általános
vállalkozásdemográfiai trendnek megfelelően 7,16%-kal
(3 909 vállalkozással) csökkent 2009 és 2015 között,
2015-ben 50 723 ipari vállalkozás működött. Arányuk
az összes működő vállalkozásból 0,14 százalékpontos
csökkenés után 7,6% volt 2015-ben. A vállalkozások
számának csökkenése ellenére az ipari10 beruházások
összértéke több mint 66 százalékponttal, 1 081 Mrd
Ft-ról 1 928 Mrd Ft-ra emelkedett a vizsgált időszakban. A működő ipari vállalkozásokra jutó beruházásokat tekintve kiemelkedik Győr-Moson-Sopron, Vas,
Komárom-Esztergom, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, míg Budapest és Pest megye a vállalkozások
nagy száma miatt a fajlagos mutatót tekintve alacsonyabb értékekkel rendelkezik. Az iparban alkalmazásban
állók száma kismértékben növekedett (1,1%-kal, 8,1
ezer fővel) 2009-2014 között, 2014-ban 735 ezer főt,
az összes foglalkoztatott 22,26%-át foglalkoztatta az
ipar. Az ipari alkalmazottak száma jelentős mértékben
nőtt Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Pest, SzabolcsSzatmár-Bereg és Veszprém megyében. Az ipar bruttó
hozzáadott értékből való részaránya 2015-re 24,2%-ra
emelkedett, amely 2009-hez képest 1,8 százalékpontos
növekedés. Az ipari térszerkezet koncentrációja a korábbi évekhez hasonlóan folytatódott, tovább erősítve
az északnyugat-dunántúli megyék szerepét. A Közép10 Ipar: B (bányászat, kőfejtés) + C (feldolgozóipar) + D (villamosenegria-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás) + E (vízszállítás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés).
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magyarországi régió e tekintetben veszített súlyából,
azonban még így is vezető szerepet tölt be az ipari bruttó
hozzáadott érték termelésében. Az ipar súlya a külföldi
tőkével létesített járműipari beruházásoknak köszönhetően – már a vizsgálati időszakot megelőzően – a
korábbi ipari központokhoz (pl. Salgótarján, Ózd, Dorog)
képest áthelyeződött az új feldolgozóipari központokba.
A járműipari beruházásoknak köszönhetően e térségek,
városok az ország prosperáló térségei közé tartoznak,
míg a hagyományos ipari központokban az ipar szerepe
visszaszorul, gazdasági szerkezetváltásuk elhúzódik.
Az építőipari11 tevékenység térszerkezete, területi koncentrációja jelzi a gazdaság koncentrálódásának irányait,
tükrözi a gazdaság strukturális folyamatait. Az építőipari
vállalkozások száma - az általános vállalkozásdemográfiai
folyamatok szerint - a vizsgált időszak alatt folyamatosan
csökkent, 2015-ben 57 465 vállalkozás működött az építőiparban. Az összes működő vállalkozáshoz viszonyítva
magas az építőipari vállalkozások aránya Komárom-Esztergom (12,8%), Veszprém (12,4%), Győr-Moson-Sopron
(12,4%) és Vas (12,4%) megyében. Az építőipari beruházások jelentős része azokban a megyékben realizálódott, amelyeket érintettek a nagy volumenű vonalas
infrastrukturális fejlesztések (vasút, gyorsforgalmi úthálózat). A beruházások kiemelkedő részben érintették a
Közép-magyarországi régiót, azon belül Budapestet. A
2009-2014 közötti csökkenés (10,9 százalékpont) ellenére,
az alkalmazásban állók 37,5%-a a Közép-magyarországi
régióban, 23,9% a fővárosban dolgozott. Ezzel szemben
a bruttó hozzáadott érték alapján a területi koncentráció
kis mértékben csökkent 2015-re, az építőipari bruttó
hozzáadott érték termelésben a Közép-magyarországi
régió szintén meghatározó súlyú, ám Budapest némiképp
vesztett jelentőségéből 2009-hez képest.

Szolgáltatások
A szolgáltató szektorban kiemelkedik a pénzügyi szolgáltatások szerepe. 2014-ben a pénzügyi szolgáltatásokban
működő vállalkozások a korábbi évekhez hasonlóan
Budapesten és a nagyvárosokban koncentrálódtak. A
fővárosban működött a vállalkozások több mint ötöde
(22,5%). A pénzügyi szektorban megvalósuló beruházások döntő többsége (69,6%) Budapesten realizálódott
2014-ben, ennek aránya 2009-hez (67,8%) képest tovább
nőtt. Szintén növekedett a pénzügyi beruházásokon belül
Pest (7,8%), valamint Győr-Moson-Sopron megye súlya
(3,9%). A pénzügy, biztosítás nemzetgazdasági ágazatban
alkalmazásban állók számának arányát tekintve 2014ben Budapest rendelkezett a legnagyobb részesedéssel
(60,2%), ezt követi Pest (3,8%), Győr-Moson-Sopron (3,6%),
valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye (3,6%). Kis mértékben tovább erősödött a térbeli koncentráció mértéke
a bruttó hozzáadott érték terén, 2013-ban Budapesten
11 Ágazati (TEAOR) kód: F

realizálódott a pénzügyi, biztosítási tevékenységek bruttó
hozzáadott értékének háromnegyede (2009-ben 70,2%
volt). Az ágazat részesedése az ország bruttó hozzáadott
érték termeléséből kismértékben csökkent (4,3%-ról 3,1%ra) a vizsgált időszakban.
A gazdasági szolgáltatással és ingatlanügyletekkel foglalkozó működő vállalkozások 45,5%-a tevékenykedett
a fővárosban, 2009-hez (40,1%) képest jelentős mértékű
növekedést mutatva. A vizsgált időszak minden évében
nőtt a fővárosi részarány, így fokozatos koncentráció
érvényesült. Kiemelkedő értékekkel rendelkeznek még
a jelentős gazdasági központként működő nagyvárosi
térségek, a Debreceni, Szegedi, Győri, Pécsi és Miskolci
járások. A szektor beruházásainak 40%-a Budapesten
koncentrálódott 2014-ben, ami 2009-hez képest 12,4
százalékpontos csökkenést jelentett. A beruházások mértéke Pest (7,5%), Somogy (3,9%), Borsod-Abaúj-Zemplén
(3,6%), valamint Csongrád megyében (3,5%) volt a legjelentősebb 2014-ben. Az ágazatban alkalmazottak területi megoszlása is erőteljes területi koncentrációt mutat,
45,6% a fővárosban, 10,4% Pest megyében dolgozott.
2009 és 2014 között Nógrád megye kivételével minden
megyében nőtt az alkalmazottak száma, Borsod-AbaújZemplén és Győr-Moson-Sopron megyében több mint
másfélszeresére. Az ágazat részesedése az ország bruttó
hozzáadott érték termeléséből kismértékben csökkent
(7,3%-ról 6,5%-re) a vizsgált időszakban.

3. ábra: Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma
(2009-2015) és ágazati megoszlása (2015)

A tercier szektor másik fő szegmensét a kereskedelem
adja. A kereskedelemmel, javítással foglalkozó működő
vállalkozások száma 2014-ban 131 293 db volt, több mint
negyedük (25,06%, 33 508 db) a fővárosban működött.
Budapest mellett a nagyvárosok és megyeszékhelyek,
például Debrecen, Szeged, Nyíregyháza, Győr és Miskolc
súlya meghatározó, mellettük a fővárosi agglomerációban,
az autópályák menti és Balaton-parti térségekben jelentős
a kereskedelmi vállalkozások száma. Az ágazat részesedése
az ország bruttó hozzáadott érték termeléséből kismértékben emelkedett (8,4%-ról 8,7%-ra) a vizsgált időszakban. Budapest mellett jelentős mértékű még Debrecen,
Szeged, Miskolc, Nyíregyháza és Győr területi részaránya.
Az ezer főre jutó kiskereskedelmi üzletek száma Budapest
mellett a Békéscsabai (24,0), a Paksi (20,6), a Szekszárdi
(19,9) valamint a Balaton menti járásokban, így a Balatonfüredi (29,3), Siófoki (24,5), Keszthelyi (20,6) járásokban
volt a legmagasabb. A legalacsonyabb értékek az Északmagyarországi, az Észak-alföldi, a Közép-dunántúli és a
Nyugat-dunántúli régiók járásait jellemzik.
A turizmus nemzetgazdasági jelentősége kiemelkedő.
A kereskedelmi szálláshelyek és magánszálláshelyek
férőhelyeinek száma együttesen közel 585 ezer volt 2014ben, melynek 39,3%-a a Balaton térségében (Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet magába foglaló Somogy, Vas és Zala
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megyei jogú városokban van a székhelye, a nagyvállalatok
(legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozások) közel kétharmada is ezekben a városokban összpontosul. 2015ben Budapesten és agglomerációjának északi és nyugati
részeiben, valamint a megyeszékhelyek járásaiban volt
magas a vállalkozói aktivitás. Mind a vállalkozásszám,
mind a vállalkozássűrűség alapján a legfejlettebb Közép-magyarországi régió tölt be vezető szerepet, ahol
2015-ben átlagosan 93,2 vállalkozás jutott ezer lakosra,
szemben az 68,0 db/ezer fő országos átlaggal, és az
attól jelentősen elmaradó észak-magyarországi (46,7
db/ezer fő) és észak-alföldi (52,2 db/ezer fő) értékekkel. Az ország északi, északkeleti részében, valamint az
északkeleti és délnyugati határszélen nagyon alacsony
a vállalkozási aktivitás, de ilyen térségeket találunk az
ország belső vagy nyugati részén is, összefüggésben a
kevésbé kedvező fekvéssel, rosszabb elérhetőséggel,
a vidékies jelleggel, az ipari szerkezetátalakítással és a
lakosság jövedelmi helyzetével. A vállalkozássűrűségben
is megmutatkozó gazdasági koncentráció vezet a főváros és a megyei jogú városok, nagyvárosok magasabb
gazdasági teljesítményéhez.
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Mezőgazdaság
Az egy mezőgazdasági vállalkozásra jutó beruházások
értéke 2014-ben Hajdú-Bihar és Baranya megyében volt a
legjelentősebb, de jelentős agrárberuházás történt a nyugat- és közép-dunántúli országrészben (Vas, Győr-MosonSopron, Komárom-Esztergom, Fejér megye) és az Alföldön
(Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megyék) is. A
fajlagos beruházási érték e megyékben jellemzően nőtt
2009-2014 viszonylatában, a többi megyében stagnált
vagy csökkent. A bruttó hozzáadott érték alapján az Alföld
és a Dél-Dunántúl adta az ágazat teljesítményének több
mint hattizedét (2014). Békés megye esetében kiemelkedő, 15,6%-ot meghaladó a mezőgazdaság részesedése a
12 Forrás: A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2014, KSH
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BHÉ-ből, de jelentős az ágazat súlya például Hajdú-Bihar,
Somogy, Baranya, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében is (2014).

Kutatás-fejlesztés
A K+F Magyarországon a felsőoktatási és kutató intézmények fővárosba, valamint a felsőoktatási központokba,
nagyvárosokba, illetve egyes gazdasági központokban
való összpontosulásukból adódóan területileg koncentrált,
melyet mind a K+F ráfordítások, mind a K+F alkalmazottak számának területi megoszlása kirajzol. 2015-ben
összesen 56 235 főt foglalkoztattak a K+F szektoron belül.
Az innováció szempontjából kedvező, hogy az állami
szféra mellett a piaci szereplők is építenek ki kutató központokat (Győr), és nemzetközi jelentőségű alkalmazott
kutatási beruházás (Szeged, lézerközpont) is folyamatban
van, utóbbiak vidéki nagyvárosainkban valósulnak meg,
hozzájárulva a koncentrált K+F térszerkezet oldásához.
A kutatási-fejlesztési ráfordítások a Közép-magyarországi régió összpontosulnak, azon belül is a fővárosban.
2015-ben a fővárosban használták fel a K+F-re összegek
közel 60%-át, és ez az arány érvényesül a K+F alkalmazottak számában is. A főváros mellett Debrecen, Szeged és
Veszprém K+F szerepe jelentősebb, de egyik sem mérhető
Budapest helyzetéhez. Regionális bontásban a Közép-magyarországi régió K+F ráfordítása (299 Mrd Ft, 2015) közel
hatszorosa-hétszerese a jelentősebb K+F intézményekkel
bíró régióknak ráfordításainak (95 Mrd Ft). A főváros
K+F és innovációs szerepének növekedése mellett az is
jelentős, hogy ez a megyék többségét is szintén érintette,
sőt arányaiban a növekedés a vidéki K+F központokban
nagyobb volt, mint a fővárosban. Legnagyobb ütemben
Tolna, Komárom-Esztergom, valamint Nógrád és BácsKiskun megyében emelkedett a ráfordítások mértéke.
A K+F alkalmazottak száma ugyancsak nőtt 2009-2015
viszonylatában (7 százalékponttal, 3 700 fővel), ha kisebb
arányban is, mint a ráfordítások összege. 2009-2015
között ez a növekedés folyamatos volt. A K+F alkalmazottak számának területi megoszlása a ráfordítások
térszerkezetét követi, Budapest (31 546 fő) és a főbb
egyetemi kutatóközpontok emelkednek ki (Csongrád
megyében 4 318 fő, Hajdú-Bihar megyében 3 726 fő,
Pest megyében 2 220 fő), Győr-Moson-Sopron megyében 2 110 fő), a foglalkoztatottak száma a fővárosban
és a vidéki kutatóközpontokban egyaránt kis mértékben
emelkedett.

Szerző
Pentelényi Gábor,

kiemelt területfejlesztési
szakreferens,
Nemzetgazdasági Minisztérium

A társadalmi térszerkezet alakulása:
demográfia, életminőség,
társadalmi közszolgáltatások
Jelen cikk az az ország területi folyamatainak 2009-2014 közötti alakulásáról és a területfejlesztési
politika, a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, valamint a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési
tevékenységről szóló B/13058. számú országgyűlési beszámoló (a továbbiakban: OGY Beszámoló)
társadalmi folyamatait bemutató fejezeteinek kivonata. Az OGY Beszámolót 2017 év elején fogadta
el az Országgyűlés, a dokumentum teljes változata elérhető az Országgyűlés oldalán.

Absztrakt | Az életminőség összetett, szubjektív
módon határozza meg az emberek életét. Az életminőség egyes elemei a gazdasági, az infrastrukturális, a
társadalmi és a környezeti tényezők közé sorolhatóak.
Az ország területi folyamatainak 2009-2014 közötti
alakulásának vizsgálata során a társadalmi tényezők,
a társadalmi térszerkezet változásainak áttekintése is
megtörtént. A társadalmi tényezők közül a demográfiai
folyamatokon kívül, a munkanélküliség, a képzettség,
a jövedelmi és lakhatási viszonyok, a szociális transzferek, a társadalmi szolgáltatások és a közbiztonság hat
év alatt bekövetkezett folyamatai elsősorban pozitív
irányba mutatnak.
Abstract | The quality of life, which determines the
life of people in a complex and subjective way, includes
also economic, infrastructural, social and environmental
elements. The report on territorial processes for the
period 2009-2014 gives also an overview on changes
in social factors and social spatial structure. Among the
social factors, excluding demographic processes, the
changes in unemployment, qualification, income and
housing conditions, social transfers, social services and
public security show a positive trend in the last six years.

Az életminőségről általában
Az életminőség egy nagyon összetett, szubjektív jelenség,
amely meghatározza az emberek életét. Számos gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és környezeti folyamat
együttesen határozza meg a lakosság elégedettségét.
Minden ember mást tart fontosnak az élete során, azonban
vannak olyan objektív tényezők, amelyekkel statisztikailag
megközelíthető, hogy egy településen, vagy térségben

jobbak-e az életkörülmények, mint máshol. Az életminőség
objektíven mérhető elemei közül többet is megvizsgált az
OGY Beszámoló. Egy ember életében nagyon fontosak a
különböző gazdasági tényezők (a munkalehetőségek, a
jövedelem, a vagyon, a lakhatási körülmények), a lakókörnyezet állapota (például mennyire fejlett a település,
mekkora a zöldfelület, milyen az infrastrukturális ellátottság, a közbiztonság, mely közszolgáltatások érhetőek
el stb.), valamint egyes társadalmi tényezők (például az
egészségügyi szolgáltatások, az oktatás színvonala, az
emberi kapcsolatok, beleértve a közművelődést, a kikapcsolódási lehetőségeket is). Jelen cikk néhány ilyen objektív
tényező alapján próbálja bemutatni, hogy Magyarország
térségeiben hogyan változtak az életminőség egyes elemei.

Demográfia1
Az európai demográfiai trendekhez hasonlóan Magyarországot is érinti a népesség csökkenése, valamint folyamatos elöregedése. Az ország népessége 1981 óta
folyamatosan csökken és a Népességtudományi Kutatóintézet (NKI) előrejelzése alapján2 további, hosszú ideig tartó
népességvesztés prognosztizálható. 2009 és 2014 között
több mint 150 ezer fővel csökkent az ország népessége.
A népességcsökkenés legfőbb oka az alacsony születésszám, melynek egyenes következménye az elöregedő
társadalom. Az alacsony születésszám mellett súlyosbítja
a népességfogyást a halálozások magas száma (mely az
elöregedő társadalom és az egészségi állapot romlásának
következménye), valamint az utóbbi években a nemzetközi
(külföldre történő) vándorlás is, mely jellemzően a fiatal,
képzett, szülőképes korú réteget érinti.
1

Adatok forrása: TeIR - KSH

2

Az NKI előrebecslése alapján 2060-ra a népesség száma várhatóan közel 2 millió
fővel csökken és a népesség elöregedése is tovább folytatódik, mely eredményeként a népesség harmada a 65 év és idősebb korcsoportba fog tartozni.
(Forrás: Demográfiai Portré 2015., KSH Népességtudományi Kutatóintézet)
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megyék területén) működött, ami erős területi koncentrációt jelez. Az összes férőhelyszám Magyarországon 10,5
%-kal bővült, míg azonban a kereskedelmi szálláshelyek
kapacitása 68 594 hellyel bővült, a magánszálláshelyeké
12 904 hellyel csökkent 2009-hez képest. A vendégforgalmi adatokat tekintve 2014-ben 11,0 millió vendéget
regisztráltak a kereskedelmi és magánszálláshelyeken,
56,4%-uk Budapestet és a Balaton régiót célozta meg. A
külföldi vendégek száma 2009-hez képest jelentősen nőtt,
a korábbi 3,5 millióhoz képest 5,1 millió volt 2014-ben. A
vendégéjszakák száma 2009 és 2014 között ugyancsak
folyamatosan emelkedett, mely 2014-ben elérte a 28,9
millió éjszakát. Az ezer lakosra jutó vendégéjszakák száma
a nemzetközi szinten is versenyképes egészségturisztikai
desztinációkban (Hajdúszoboszlói járás, Sárvári járás, Tapolcai járás), valamint a Balaton térségében (Balatonfüredi,
Keszthelyi, Siófoki járások) volt a legnagyobb.
A mezőgazdaság szerepe főként a vidéki térségekben
meghatározó, a gazdasági mutatók (vállalkozások száma,
bruttó hozzáadott érték, beruházások) alapján az alföldi és a dél-dunántúli országrészben a legjelentősebb.
A mezőgazdaság gazdasági teljesítményén (a bruttó
hozzáadott érték előállításában 2015-ben 4,13%-al, a
beruházásokban 6,2%-kal részesedett az ágazat 2014ben) keresztül a vidéki térségek jelentősen hozzájárultak
a magyar gazdaság teljesítményének javulásához.12 A működő mezőgazdasági vállalkozások száma összességében
kis mértékben növekedett 2009-2015 között (22 744-ről
26 643 vállalkozásra). A megyék többségében regisztrált
csökkenés nem jelentős, az északkeleti országrészben
(Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-AbaújZemplén megyék), valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Budapesten kis mértékű növekedés történt
(a fővárosi növekedés hátterében adminisztrációs okok
valószínűsíthetőek). Lakosságszámra (ezer lakosra) vetítve
a mezőgazdasági vállalkozások a délkeleti és a délnyugati
országrészben képviselnek nagyobb súlyt, fajlagosan
a legtöbb mezőgazdasági vállalkozás Somogy, BácsKiskun, Zala, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés megyében
működött 2015-ban.
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népesség magasabb aránya is alátámaszt. Budapesten és
funkcionális várostérségében3 él az ország népességének
30%-a, együttesen mintegy 2,1 millió fő (2014) (ebből
Budapest népessége 1,7 millió fő). E tágabb térség népességszáma is nőtt 2011 óta, és mivel Budapest korösszetétele az egyik legidősebb az országban, a gyarapodás a
beköltözők magas számából adódik. A főváros térségéhez
hasonló demográfiai folyamatok (a magas halálozás miatti
fogyás, melyhez bevándorlás párosul) jellemzik az ország
északnyugati járásait is.
Az ún. demográfiai hanyatlás jelensége az ország sok
részén megfigyelhető: a járások több mint háromnegyedében van olyan település, ahol folyamatosan csökkent a népesség az elmúlt 5 év alatt. Tíz olyan járás van
Magyarországon, ahol a népesség több mint 75%-a él
demográfiailag hanyatló településen (2014), e járások
harmada nagyváros és térsége (pl. Miskolc). A demográfiailag hanyatló települések száma 328 (a települések
10%-a), harmaduk (90 település) 500 fő alatti aprófalu,
melyek népességmegtartó képessége rendkívül gyenge,
jövőjük a népességi tendenciák alapján kritikus. Megyei
3

EU definíció szerinti a funkcionális várostérség olyan települések együttese,
ahonnan az ott élő foglalkoztatottak legalább 15%-a központi településre jár
dolgozni. E meghatározás szerint Budapest funkcionális várostérsége 79 agglomerációhoz tartozó és 77 agglomeráción kívüli Pest megyei települést, valamint 42
más megyéhez (Fejér, Nógrád, Komárom-Esztergom) tartozó települést foglal
magában. Forrás: KSH, TÉR-KÉP, 2014 (KSH, 2015).

jogú városokat is jellemez a több éves folyamatos népességcsökkenés, nyolc nagyváros (Miskolc, Székesfehérvár,
Szolnok, Kaposvár, Békéscsaba, Nagykanizsa, Dunaújváros, Hódmezővásárhely) népességmegtartó képessége
ugyancsak gyenge, relatív gazdasági, infrastrukturális
fejlettségük ellenére.

Munkanélküliség4
Magyarországon 2009 és 2014 között az összes megyében nőtt a foglalkoztatás szintje, amely európai
viszonylatban is jelentős teljesítmény, így országosan
55,0%-ról 61,8%-ra emelkedett a 15-64 éves népesség
foglalkoztatási rátája. A területi kiegyenlítődés szempontjából kedvező, hogy több, gyengébb foglalkoztatással jellemezhető megyében kimagasló volt a
növekedés (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye 10,0 és 9,1 százalékponttal), és
további hét megye ért el 7 százalékpontnál nagyobb
növekedést. A magasabb gazdasági teljesítménnyel és
fejlettséggel összefüggésben a legmagasabb a foglalkoztatás Budapesten (67,5%) és a nyugati országrészben
(Győr-Moson-Sopron 67,2%, Vas megye 66,9%), míg a
kevésbé fejlett keleti országrész, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén (54,3%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (55,1%)
és Békés (56,4%) megye ettől elmarad.
4 Adatok forrása: TeIR - KSH

2. ábra: Demográfiailag hanyatló települések
és népességük aránya (2009-2014)

A foglalkoztatásban szerepet játszott az átmeneti foglalkoztatáspolitikai eszközként bevezetett közfoglalkoztatás
szerepvállalása is, mely különösen a magas munkanélküliséggel sújtott térségekben javította a munkaerő-piaci
helyzetet.
A foglalkoztatás javulásának köszönhetően 2009-2014
között jelentősen csökkent a munkanélküliség. A munkaügyi hivatalokban nyilvántartott álláskeresők száma alapján 2014-ben több mint 35%-kal kevesebb fő regisztrált
munkanélküliként, mint 2009-ben. A 15-64 éves állandó
népességből nyilvántartott álláskeresők aránya 8,6%-ról
5,7%-ra csökkent 5 év alatt.
A munkanélküliség adatai a gazdasági fejlettség területi különbségeit rajzolják ki: az északkeleti, valamint
a délnyugati országrész járásaiban magas (7,5 %-nál
magasabb) a nyilvántartott álláskeresők aránya, míg a
budapesti agglomerációban és az északnyugati országrészben 3,5% alatti ez az arány. 2014-re 2009-hez képest
az ország egészében csökkent az álláskeresők aránya
hat Pest megyei járás (Gyáli, Váci, Dabasi, Szobi, Ráckevei
és Dunakeszi járás) kivételével.
Nagyon magas a tartós (180 napon túli) álláskeresők
aránya, azonban 2009-ben az álláskeresők 53,4%-ához
képest 2014-re lecsökkent 45,9%-ra. Területileg főleg a
nagyobb városokban magasabb a tartós álláskeresők
aránya a regisztrált álláskeresők közül.

Fókuszban a területi folyamatok
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Területileg az ország nagy részét népességfogyás jellemzi, a budapesti agglomerációban, valamint a nyugati
országrészben vannak olyan járások, amelyek népessége
növekszik, azonban a növekedés üteme 2009 óta csökken.
2009 és 2014 között jellemzően a fővárosi agglomeráció
és az északkeleti országrész egyes járásaiban pozitív a
természetes szaporodás mutatója.
Az északkeleti térségeket – annak ellenére, hogy 2014ben negatív volt a vándorlási mutatójuk – az ország többi
járásánál pozitívabb demográfiai folyamatok jellemzik:
magasabb születésszám (bár a halálozások száma meghaladja, így összességében fogyás jellemző), valamint
fiatalosabb korszerkezet ( jellemzően több a gyermekkorú,
mint az időskorú lakos), e folyamatok mellé azonban
nagyarányú elvándorlás társul, így összességében e
térségek népessége csökken.
Északkelet-Magyarország, emellett az Alföld egyes
részeinek, valamint a Dél-Dunántúl, és számos város
népesedési folyamataihoz tartozik, hogy a roma népesség pozitív demográfiai folyamatot produkál, sok
gyerek születik, ugyanakkor munkaerő-piaci integrálódásuk csekély, életkörülményeik alacsony színvonalúak,
így jelentős részük a szociális ellátórendszerre szorul.
Társadalmi felzárkóztatásuk kiemelt fontosságú e térségek
fejlesztése során.
A budapesti agglomeráció járásainak népességnövekedése főként a fiatal családok idevándorlásának (pozitív
vándorlási mutató) következménye, melyet a gyermekkorú

1. ábra: Járástípusok a demográfiai folyamatok alapján
(2014)
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3. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 éves
állandó népességből (2014)

4. ábra: Egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya a
25 éves és idősebb népességből (2011)

A regionális versenyképesség szempontjából fontos képzettségi mutatót, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
arányát tekintve Magyarországon a 25 évnél idősebb
korosztályban országosan a népesség 19%-a rendelkezett diplomával 2011-ben a KSH népszámlálási adatai
alapján, amely tíz év alatt 5,7 százalékpontos növekedést
jelent. A diplomások aránya területileg kapcsolódást
mutat a magasabb státuszú munkahelyeket nyújtani
képes térségekkel és nagyvárosokkal, így összefügg a
gazdasági fejlettséggel, a korszerű gazdasági szerkezettel,
valamint tükröződik a jövedelmek területi megoszlásában.
A diplomások arányát tekintve kiemelkedik Budapest
(34% felett) és a fővárosi agglomeráció északi gyűrűje
(Budakeszi járás, Szentendrei járás), valamint a Debreceni
és a Szegedi járás. 2001-hez képest a növekedés is ezekben a térségekben a legjelentősebb, átlagosan 9-11,8
százalékpont. A legalacsonyabb (7% alatti) a diplomások
aránya az ország északkeleti (Cigándi járás), délkeleti
(Sarkadi járás), délnyugati (Sellyei járás) határvidéken
és a belső perifériáin (Devecseri járás), a növekedés is
ezekben a térségekben a legkisebb mértékű.
A képzettség további javulását mutatja, hogy a legalább
érettségi vizsgával rendelkező 18 évesnél idősebb népesség
aránya 13,5 százalékponttal emelkedett 2001-hez képest
és elérte a 49%-ot a KSH 2011-es népszámlálási adatai
szerint. Az érettségizettek aránya területileg a diplomások
arányához hasonló, így Budapestre (közel 70%) és a fővárosi
agglomeráció északi gyűrűjébe (pl. Budakeszi, Dunakeszi
járás), valamint a vidéki oktatási központokba (pl. Szeged,
Debrecen) koncentrálódik (60% feletti arány). A legalacsonyabb (7% alatti) a diplomások aránya az ország északkeleti
(Cigándi járás), délkeleti (Sarkadi járás), délnyugati (Sellyei
járás) határvidéken és a belső perifériáin (Devecseri járás), a
növekedés is ezekben a térségekben a legkisebb mértékű.
Mivel az érettségizettek arányának növekedése ugyanezt
a térségi szerkezetet követi (legjelentősebb a növekedés
a Pilisvörösvári járásban, a legkisebb elmozdulás az Ózdi
járásban), így a képzettség területi különbségei 2001-2011
viszonylatában megmaradtak, a gazdasági fejlettség és a
magasabb képzettség összeköthető egymással.
Az Eurostat adatai szerint az iskolai lemorzsolódás a korai
iskolaelhagyók5 aránya alapján, országos szinten 2012-ig
kedvezőbben alakult az Európai Unió átlagánál, 2013ban közel azonosan állt, míg 2014-ben az uniós értéktől
kissé elmaradt, annak ellenére, hogy a 2010-2013 közötti
növekedést követően ebben az évben csökkent a mutató
értéke. A mutató átmeneti növekedése részben demográfiai
okokkal magyarázható, mivel a csökkenő tanuló népességen
belül folyamatosan nő a hátrányos helyzetű diákok aránya.
Ebből következik, hogy a mind az alacsony képzettség,
mind a végzettség nélküli iskolaelhagyás jelensége szoros
5 Azok aránya a 18-24 évesek százalékában, akik legfeljebb alsó középfokú
végzettséggel rendelkeznek, és nem tanulnak tovább semmilyen oktatásban,
képzésben.
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összefüggést mutat a gyermekek és családjuk társadalmi
helyzetével. Területileg így a jelenség a legkevésbé fejlett
Észak-magyarországi, Dél-dunántúli és Észak-alföldi régiót
érintette a legerősebben (15-19%) 2014-ben.
A gazdasági válság a gazdasági változásokhoz való
munkaerő-piaci alkalmazkodó-képesség szempontjából
egész Európában felértékelte a piaci igényekhez közvetlenül igazodó oktatási kínálatot, benne a rövidebb,
tananyagában rugalmasabban, könnyebben fejleszthető szakképzést, képzéseket. Az Eurostat adatai alapján,
Magyarországon a 25 és 64 éves korosztály részvételi
aránya a kikérdezést megelőző 4 hétben iskolai vagy felnőttképzésben a 2009-2012 közötti stagnálást és kétévnyi
enyhe növekedést követően 2014-ben mindössze 3,2%
volt, szemben az uniós tagállamok 10,7%-os átlagos értékével. A magyar régiók közül Észak-Alföld (4% felett) és
Közép-Magyarország tartozik a hazai élvonalba, NyugatDunántúl mutatója (1,8 %) a leggyengébb, mely 2012-hez
képest tovább csökkent. Kedvező, hogy a hátrányosabb
munkaerőpiaci helyzetű, kevésbé fejlett régiókban sikerült több résztvevőt bevonni a képzésekbe, mely a
munkához jutás esélyeit és a munkaerő-piaci kínálatot
javíthatja ezekben a térségekben.

Jövedelem6
A társadalom életminőségét leginkább befolyásoló tényező a jövedelem, amely nagyban befolyásolja az életminőség többi tényezőjét is (pl. a lakáskörülményeket, az
egészséges életmódot, a szabadidőt, stb.).
A magyarországi jövedelmek 2009-2014 közötti
növekedést mutattak, a háztartások jövedelme, az egy
adófizetőre jutó jövedelem, az adófizetők aránya és a
települések átlagos jövedelme egyaránt nőtt, valamennyi
térséget érintve. A jövedelmek országos növekedése
ellenére a jövedelmi viszonyok regionális különbségei továbbra is fennállnak. A gazdaság térszerkezetét
követve a magasabb státuszú munkahelyekkel és a
magasabb iskolai végzettséggel is összefüggésben a
magasabb jövedelmű lakosság döntően a fejlettebb
fővárosi térségbe és az északnyugati országrész településeire, valamint a nagyvárosokba koncentrálódik. Az adóköteles jövedelmek nagysága Budapesten
és térségében a legnagyobb: a fővárosban adózók az
országos átlagnál 34%-kal, a többi településnél 45%kal magasabb adóalappal rendelkeztek 2014-ben. Az
alacsonyabb jövedelmi státusz főleg a határ-menti,
elsősorban a délnyugati, északkeleti, keleti határtérségek településeire, valamint az aprófalvas térségekre
(Északkelet-, Délkelet-Magyarország) jellemző.
Az adófizetők aránya7 országosan nőtt 2009-2014 között. Területi szempontból kedvező, hogy a gazdaságilag
kevésbé fejlett, alacsony adófizetői aránnyal rendelkező
északkeleti országrészben emelkedett az adófizetők ará6 Adatok forrása: TeIR - NAV
7 A 15 év feletti népességre számítva.
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Lakhatás
A társadalom életminőségének fontos tényezője a lakhatás. Magyarországon az utóbbi években – a válság
következményeként – lelassult a lakások építési üteme.
Az elmúlt 6 év (2009-2014) során épített lakások a 2014.
évi lakásállománynak (mintegy 4,4 millió lakás) csupán
2%-át adják. A 2010-2014 között épített lakások lakásállományhoz viszonyított aránya a Közép-magyarországi,
a Nyugat- és Közép-dunántúli régió járásaiban, valamint
a nagyobb városok térségeiben és a Balaton körzetében haladta meg az átlagot. A lakások közel felét (48%)
Budapesten és Pest megyében építették, az ugyancsak
kedvező fejlettségi mutatókkal rendelkező Győr-MosonSopron megyében pedig 9%-át. Ezzel szemben a keleti
országrészt inkább a lakásállomány csökkenése jellemzi.
Budapestet nem számítva a járások több mint felében
csökkent a lakásállomány 2009-2014 viszonylatában.
Növekedés leginkább a budapesti agglomerációban és a
Balaton térségében jellemző. Népességnagyság-kategóriák alapján a 2000 főnél kisebb településeken csökkent
a lakásállomány 2009-hez képest, a legnagyobb arányú
növekedés pedig a 100.000 fő feletti városokra jellemző.
Ez összefügg azzal a gazdasági és demográfiai trenddel,
amelyben a nagyvárosok gazdasági-társadalmi szerepe
erősödik, a vidéki kistelepülések pedig elveszítik lakosságukat. (Adatok forrása: TeIR - KSH)
Az eladott használt lakások száma 2009 és 2013 között
stagnált, országosan nem érte el az évi 90 ezer eladott
lakásszámot, de 2014-től élénkült a lakáspiac (2014-ben
112 ezer eladott használt lakás volt), bár még nem érte
el a 2008-as eladási számot (142 ezer). Átlagos eladási
árukat tekintve országos szinten 2009 és 2014 között minimális az eltérés: 2009-ben átlagosan 10,05 millió forint volt
8 A NAV adatai alapján az összes belföldi jövedelem és az adó különbözete egy
adófizetőre számítva.
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egy használt lakás ára, míg 2014-ben 10,31 millió forint.
Területileg kiemelkedik Budapest és a Balaton térsége,
valamint a nagyobb városok térségei, ahol magasabbak
az eladási árak. (Adatok forrása: KSH)
A közműfejlesztésekkel is összefüggésben jelentősen
javult a lakások komfortossága. A népszámlálás 2011-es
adatai szerint a lakások 61%-a minősült összkomfortosnak,
ami tíz százalékpontos javulás a tíz évvel korábbi értékhez
képest. Alacsonyabb komfortfokozatú lakások főként az
Észak-magyarországi régióban és az alföldi tanyás térségekben találhatók, szociális tényezőkkel, tanyák esetében
a külterületi fekvéssel is összefüggésben.

Szociális Transzferek9
A szociális ellátórendszer részét képezik a foglalkoztatáshoz és megélhetéshez kapcsolódó szociális transzferek,
amelyek jelentősége a gazdaságilag kevésbé fejlett,
kevesebb munkalehetőséget kínáló térségekben kiemelt.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás célja, hogy jövedelmet biztosítson azoknak az aktív korú személyeknek,
akik a munkaerőpiacról kiszorultak. 2009-2014 között
a támogatást igénybevevők száma országosan 8 százalékponttal csökkent, ami elsősorban a foglalkoztatási
helyzet javulásával függhet össze. A támogatásban részesülők lakossághoz viszonyított aránya 2014-ben az
ország északi és északkeleti részén, valamint Somogy és
Baranya megye egyes térségeiben volt a legmagasabb,
vagyis a gazdasági fejlettséggel mutat fordított össze
függést. Az ország fejlettebb, kedvezőbb munkaerő-piaci
mutatókkal rendelkező közép-magyarországi, közép- és
nyugat-dunántúli területein a támogatást kevesebben
veszik igénybe.
A rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya
2014-ben a foglalkoztatást helyettesítő támogatást
igénybe vevők területi eloszlásához hasonlóan alakult.
A vizsgált időszakban e mutató esetében is csökkent az
igénybevevők aránya, ami részben a gazdasági aktivitás
és a foglalkoztatás növekedésével, részben a jogosultsági
szabályok módosításával lehet összefüggésben.

5. ábra: Az egy lakosra jutó átlagos havi nettó jövedelem
települési jövedelmi tizedek szerint (2014)

6. ábra: A lakásállomány változása
(2009-2014)

Társadalmi szolgáltatások10
A felsőoktatás, mivel az oktatási rendszer csúcsán helyezkedik el, jelentős területi koncentrációt mutat. A
felsőoktatás intézményrendszere főváros-központú, a
67 felsőoktatási intézményből 35 budapesti székhellyel
működött, 5 megye nem rendelkezett saját székhelyű
intézménnyel, Salgótarjánban, így Nógrád megyében
nem volt felsőoktatási képzési hely 2014-ben. Az intézményi koncentrációból következően a hallgatók száma
is kiugró a fővárosban, minden második hallgató (50,3%)
Budapesten tanult. A hallgatók ötöde a nagy egyetemi
városokat (Debrecen, Szeged, Pécs) választotta.
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nya. A növekedés ellenére nem érték el ezek a térségek az
északnyugati országrész adófizetői arányát, az továbbra
is magasabb az országos átlagnál.
A NAV adatai alapján az alacsony jövedelmi sávon (1
millió forint alatt) adózók aránya az ország keleti határa
mentén magasabb, több járásban is eléri az ott lakó
adózók felét. A fővárosban és a Balatontól északra, vagyis
a gazdaságilag legfejlettebb térségekben lényegesen
magasabb a magas jövedelmi sávon (5 millió forint
felett) adózók aránya.
A települések egy adófizetőre jutó átlagos nettó jövedelme8 2009-2014 között 16,8 százalékponttal növekedett.
A települések átlagos nettó jövedelmét tekintve az egy
lakosra jutó jövedelem alapján a települések alsó és felső
tizede között 2,9-szeres különbség volt 2014-ben. Az alsó
tizedbe tartozó 316 településen havonta átlagosan 28.165
Ft-ból kellett megélnie egy lakosnak 2014-ben, míg a
felső tized településein 82.089 Ft volt a nettó jövedelem
egy lakosra vetítve.

9 Adatok forrása: TeIR – KSH, KSH
10 Adatok forrása: TeIR – KSH, KSH
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8. ábra: Más településről bejáró általános iskolás tanulók
aránya (2014)

Az általános iskolai szolgáltatás települési elérhetőségének területi különbségei a településszerkezeti különbségekkel vannak összefüggésben, így az aprófalvas
térségekben nincs minden kistelepülésen iskola, a más
településre járó gyerekek aránya nagyobb. A naponta
utazó általános iskolások aránya a településszerkezetet
követve Nyugat-Dunántúlon, Dél-Dunántúlon, valamint
Északkelet-Magyarországon magas, míg az Alföldön alacsony. Jelentősek a járási különbségek is: amíg a Hajdúböszörményi, a Mezőtúri vagy a Nagykőrösi járásban alig
kellett ingáznia a tanulóknak, addig a Sellyei, a Devecseri, a
Vasvári vagy a Bélapátfalvai (56,4-44,1%) járásban jelentős
volt az iskolai ingázás. A más településről bejáró általános
iskolás tanulók aránya Észak-Magyarországon nőtt a
legnagyobb mértékben és regionális szinten csak NyugatMagyarországon (Vas, Zala megye) csökkent. Negyvenegy
járásban alakult kedvezően az érték, míg jelentősen nőtt
a Bélapátfalvai és a Bátonyterenyei járásban.
Az általános iskolások adatainak tendenciáját tekintve
a járási különbségek nagyobbak, mint az óvodás korcsoport esetében. Az általános iskolai tanulók száma11
2009-2014 között országosan 3,3 %-kal csökkent, amelyet az érintett 6-14 éves korcsoport fogyása okozott.
Növekedés megyei szinten az óvodába történő beirat11 Az adat a gyógypedagógiai oktatásban résztvevőket is magában foglalja.

9. ábra: Az óvodát helyben igénybe venni nem tudó 3-5
éves gyermekek aránya (2014)
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7. ábra: Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők tízezer lakosra jutó száma (2014)

Felsőfokú képzés 2014-ben képzési hely szerint 45
magyarországi településen volt elérhető. A felsőfokú
képzésben részt vevő hallgatók 1000 lakosra jutó, képzési
hely szerint meghatározott száma alapján 2014-ben
Budapesten és a három nagy egyetemi város megyéjében (Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Baranya
megye) vettek részt a legtöbben, de jelentős a létszám
Győr-Moson-Sopron és Heves megyében is. A mutató
országosan 2009 és 2014 között közel 6 fővel csökkent,
valamennyi megyében negatív elmozdulás következett
be. A folyamat leginkább Heves és Baranya megyét,
legkevésbé Somogy, Zala és Tolna megyét érintette
(Nógrád megyében 2013-tól megszűnt a képzés).
A legtöbb nappali oktatásban tanuló a középfokú
oktatási intézményekben a legnépesebb Közép-magyarországi és a két alföldi régióban tanul, míg ez a szám a
Dél-, és Nyugat-dunántúli régióban a legalacsonyabb.
A középfokú oktatási intézmények nappali oktatásában
résztvevő tanulók összesített létszáma 2009-2014 között
országosan 19% százalékponttal csökkent. Az intézményi
adatok szerinti csökkenés a Dél-Dunántúlon a legnagyobb, Közép-Magyarországon a legkisebb. A mutató tíz
járásban emelkedett, kiugró mértékű növekedés egyes
dél-dunántúli (Szentlőrinci és Sellyei járás) és északmagyarországi térségekben (Szikszói és Rétsági járás)
figyelhető meg. 2009-2014 között a gimnáziumi képzés
népszerűsége növekedett, a szakközépiskolai tanulók
aránya kismértékben, a szakiskolai tanulók aránya jelentősebben csökkent.
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kozáshoz hasonlóan Budapesten, Pest megyében és
Győr-Moson-Sopron megyében tapasztalható emelkedés
(5% felett), összefüggésben a kedvezőbb demográfiai mutatóikkal. A fogyás Nógrád megyében, Somogy
megyében és Békés megyében a legmagasabb arányú.
A 3-5 korcsoportban az óvodások aránya 35 járásban
emelkedett 2009-hez képest, legnagyobb mértékkel
a budapesti agglomerációban, a Dunakeszi (17,1%),
Budakeszi és Érdi járásban.
Magyarországon a szociális ellátórendszer12 kiterjedt,
az egész országot lefedően működik. A kisgyermekes nők
foglalkoztatása javításának egyik eleme a kisgyermekek
napközbeni ellátását biztosító bölcsődék férőhelyeinek
bővítése, a bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének
biztosítása. A 10 ezer főnél népesebb településeken a
bölcsődei ellátást kötelezően biztosítani kell. A 2009 és
2014 közötti időszakban a bölcsődébe beíratott 0-2 éves
gyermekek aránya országos szinten 2,7 százalékponttal
emelkedett. Ez az arány a Szegedi járásban, a Veszprémi
járásban és Budapesten volt 2014-ben a legmagasabb
(23,5% feletti). Csongrád és Békés megye több mint felén
12 A szociális ellátórendszer a társadalombiztosítást, a foglalkoztatáspolitikát, a
családtámogatást, valamint a szociális segélyezést és szolgáltatásokat foglalja
magába. A szociális segélyezés során a támogatott rászorultsága érvényesül.
A segélyezés azokat a tartósan vagy átmenetileg krízishelyzetbe került személyeket, családokat támogatja, akiknek a helyzete a szociális ellátórendszer más
eszközeivel nem javítható. (Forrás: KSH Statisztikai Tükör 2014/143)
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a beiratkozási arány meghaladta a 15%-ot. Ennek az eredménynek elsősorban településszerkezeti okai vannak, mivel
a Dél-Alföldön magasabb a népesebb települések aránya.
A bölcsőde 2014-ben helyben elérhető volt a budapesti
agglomerációban és kedvező hozzáférés jellemezte a
nagy lélekszámú településeket. Míg a bölcsődei férőhelyek közel egyharmada a fővárosba koncentrálódott,
addig a családi napközik inkább a kisebb településeken és a bölcsődehiányos térségekben működtek. A két
szolgáltatást együttesen tekintve az érintett gyermekek
aránya a fővárosban és a nagyvárosi térségekben magas.
A bölcsődei ellátást az ország északkeleti határterületén
vették igénybe a legkevésbé, amely e térségek alacsony
foglalkoztatásából is adódik.

A mutató összefügg a születésekből és az odavándorlásból következő népességszám növekedéssel, valamint a
korszerkezettel, az idősebb lakosok magas arányával. Pest
megye népességének változásaival a háziorvosi és házi
gyermekorvosi praxisok száma nem tud lépést tartani. A
Putnoki, Kunhegyesi, Hajdúszoboszlói járásban ezzel szemben az elmúlt években jelentős javulás történt. Az ország
demográfiailag hanyatló, aprófalvas térségeiben (például
Zalaszentgróti, Vasvári, Sellyei járás), valamint egyes nagyvárosok (Pécs, Szeged) járásaiban ezzel szemben alacsony az
érték. A járások adatainak szélsőértékei között (Hegyháti és
Kisvárdai járás,1143/2257 lakos) közel kétszeres a különbség,
ami 2009 óta nem változott. A járások felében találhatóak
olyan települések, ahol helyben nem volt elérhető háziorvosi ellátás 2014-ben. Ezek a települések jellemzően a sok
kistelepüléssel rendelkező megyékben találhatók.
Az egészségi állapotra és az életminőségre lehet következtetni a születéskor várható élettartam13 adataiból, melynek három éves mozgó átlagra számolt értéke a férfiak
esetében 2009 és 2013 között közel 2 évvel 72 évre nőtt,
a nőké majdnem 0,9 évvel 78,7 évre emelkedett. A férfiak
13 A várható élettartam számos más demográfiai mutatóhoz hasonlóan feltételezésen alapuló mutató, ami azt mondja meg, hogy az adott évben született
vagy egy bizonyos életkort már elért személy hány életévet remélhet akkor,
ha a vizsgált év halandósági viszonyai tartósan megmaradnának. A mutató
állandónak feltételezi az életkor és nemek szerinti halandóságot, ami azonban
a valóságban gyakran évről évre változik.

11. ábra: Egy háziorvosra, házi gyermekorvosra
jutó bejelentkezett lakosok száma (2014)

Az aktív és a gyermekkorú népesség mellett a szociális
ellátás harmadik legfontosabb feladata az időskorúak
ellátásának biztosítása. Az ország demográfiai folyamatainak jelenlegi alakulása szerint az idősellátásra a jövőben
várhatóan egyre nagyobb feladat hárul.
A házi segítségnyújtás 2014-ben az ország jelentős
részén, a települések 94,7%-án elérhető volt, és a települések mintegy 85%-án vették a szolgáltatást igénybe,
amely 11,5 százalékponttal magasabb a 2009. évi adatnál.
Az országban nem található olyan járás, ahol a települések legalább harmadában ne működne a szolgáltatás. A
járások 39%-ában (68 járásban) valamennyi településen
igénybe veszik a házi segítségnyújtást.
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10. ábra: Bölcsődébe beíratott 0-2 éves gyermekek
aránya (2014)

Az idősek ellátását intézményi keretek között az idősotthonok biztosítják. Az idősotthonok férőhelyeinek ezer
60 éven felülire viszonyított mutatója 2013-ban 2009-hez
hasonló nagyságrendűnek tekinthető, de kismértékben
(0,8 százalékponttal) csökkent (2013-ban 21,6% volt). A
kapacitások 58 járásban növekedtek, 8 járás esetében
egyik évben sem volt idősellátás, míg a többi területen
csökkent a mutató értéke. A települések negyedében
működött időseket ellátó nappali intézmény, elsősorban
a nagy népességű alföldi megyékben van kiépítve az intézményhálózat. A legjobban ellátott területnek az északi
és keleti országrész számít. Kiemelkedően jó Békés (39,2
férőhely) és Szabolcs-Szatmár Bereg (37,9 férőhely) megye
mutatója. A Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon
az alig 10 férőhely feletti érték a demográfia folyamatok
ismeretében azonban nem nevezhető elégségesnek.
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás működését az
egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó bejelentkezett
lakosok száma alapján a leterheltség jellemzi (egy orvosra
átlagosan 1797 lakos jutott 2014-ben), amely 2009 és 2014
között elsősorban a keleti országrész, valamint Pest és Fejér
megye járásaiban növekedett. A mutató Pest megyében a
2000-es évektől folyamatosan magas, Pest megyében és az
ország északkeleti térségében jut a legtöbb bejelentkezett
lakos egy háziorvosra és házi gyermekorvosra. A fővárostól
délkeletre (részben északkeletre) elterülő járások ellátása
egyes praxishiányos borsodi (például Cigándi járás, Gönci
járás, Putnoki járás) területek, valamint a Devecseri járás
mellett a legproblémásabbak közé tartozik az országban.
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születéskor várható élettartama az elmúlt évtizedben egyre
inkább közelíti a nőkét, mely a járási adatokban is tükröződik
2009 és 2013 között, ugyanis míg a férfiak esetében 9, a
nők esetében 35 járásban csökkent ennek értéke. A férfiak
mutatóiban jelentősek a járási különbségek. A Bélapátfalvai
járásban születő fiú csecsemő 9-9,5 évvel rövidebb életre
számíthat, mint az, aki a Balatonfüredi járásban vagy a főváros agglomerációjában lát napvilágot. Szintén jelentős, bár
kisebb a különbség a nők születéskor várható élettartamában, pl. az Ózdi járásban a leány csecsemő születésekor 6,3
évvel kevesebbre számíthat, mint a Balatonfüredi járásban
születő. A születéskor várható élettartam mindkét nem
esetében a gazdasági és társadalmi szempontból fejlettebb
térségekben, a budapesti agglomerációban, a Balaton északi
partján, Északnyugat-Magyarországon, illetve Debrecen és
Nyíregyháza környékén a legmagasabb.
A születéskor egészségben várható élettartam14 regionális
adatai 2010-2014 között országos szinten és valamennyi
régióban nőttek mindkét nem esetében. A férfiak 2,7
évvel, a nők 2,0 évvel számíthattak hosszabb egészségben eltöltött életre 2014-ben. A férfiak egészséges évei a
Dél-Alföldön (3,3 év), míg a nőké a Közép-Dunántúlon (4,6
év) emelkedtek a legnagyobb mértékben. A leghosszabb
egészséges életre a férfiak és a nők is Közép-Magyarországon (férfi 61,9 év, nő 64,7 év), Nyugat-Dunántúlon és
14 A mutató arra a kérdésre ad választ, hogy a hosszabb élet során az egészségesen eltölthető évek száma is növekszik-e vagy a betegségben eltöltött idő
hosszabbodik meg.

Közép-Dunántúlon, tehát az ország kedvezőbb gazdasági
és társadalmi helyzetű területein számíthattak. Mindez a
fejlettebb térségek magasabb életminőségét mutatja,
összefüggésben kedvezőbb gazdasági helyzetükkel.
A lakosság egészségi állapotát és annak javulását vagy
romlását mutató, a halandóság korszerkezetből adódó
különbségét kiküszöbölő mutató a halálozások 60 éven
felüliekhez viszonyított száma, amelynek értéke 2009 és
2014 között javult országos (46,7 főről 43,6 főre csökkent), regionális és megyei szinten is. A térségi értékek
a születéskor várható élettartammal összefüggésben
alakulnak. A kedvezőbb halálozási mutatóval rendelkező térségeket a fővárosi agglomerációban, a Balaton
körül, Dél-Dunántúlon, Északnyugat-Magyarországon és a
Debrecen-Nyíregyháza vonalon találjuk. A legjobb érték
Budapestet (39,9 ezrelék), a legrosszabb Borsod-AbaújZemplén megyét (49,8 ezrelék) jellemzi.
A közművelődési és a kulturális intézmények15 alaptevékenységükkel hozzájárulnak az életminőség javításához,
az oktatáshoz kapcsolódóan pedig az egész életen át tartó
tanulás, pl. a felnőttképzés fontos színterei. Ezek az intézmények főleg a városokba koncentrálódnak, ugyanakkor
kulcsszerepük van a vidéki térségekben, falvakban, kistele15 Például művelődési otthon, szabadidő központ, közösségi ház, gyermekház,
faluház, az oktatási és közművelődési feladatokat ellátó általános művelődési
központ, többfunkciós kulturális és sportlétesítmény.

12. ábra: A közművelődési intézmények
tízezer lakosra jutó száma (2014)

püléseken is, ahol a népességmegtartás és a közösségszervezés legfontosabb helyszínei. A közművelődési intézmények
10000 lakosra jutó száma 2009 és 2014 között országosan
emelkedett, ami nem kizárólag az intézményhálózat bővülését jelenti, hanem kisebb mértékben a demográfiai
adatokkal is összefügghet. A 2014-es magas értékek ugyanis
az ország legkevésbé fejlett, illetve demográfiailag hanyatló
térségeit, így Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi, határ
menti térségeit, Baranya megye vidékies részét, Zala megye
határ menti településeit jellemzik, míg a fejlett, nagy népességű térségekben, így Budapesten és térségében, vagy a
magas színvonalú intézményekkel rendelkező Kecskeméten,
Debrecenben az érték alacsony. A magas értékeket mutató
térségekben (pl. Sellyei járás) jellemzően nőtt a mutató
2009-2014 között, míg a központi fejlett térségben (pl.
Gyáli és Érdi járás) csökkent.

13. ábra: 1 000 főre jutó bűnelkövetők
számának megoszlása (2013)

vetők száma stagnált, a KSH statisztikai adatai alapján a
népesség 1%-a regisztrált bűnelkövető. A települések
nagyságát tekintve a bűncselekmények és a bűnelkövetők
száma fordítottan arányos: minél nagyobb egy település
annál több a bűncselekmény, azonban kevés a regisztrált
(elfogott) bűnelkövető. Területileg a bűnelkövetők száma a gazdaságilag kevésbé fejlett délnyugati, dél- és
északkeleti országrészben a legnagyobb, és jellemzően
ezekben a térségekben nőtt ez az érték 2009-2013 között.
Szerzők
Horváth Lajos Zoltán,

területi elemző-tervező szakreferens,
Nemzetgazdasági Minisztérium

Közbiztonság16

Madarász Anett,

területfejlesztési szakreferens,
Nemzetgazdasági Minisztérium

16 Adatok forrása: TeIR - KSH
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A társadalom életkörülményeit, életminőségét nagyban
befolyásolja, hogy milyen a közbiztonság állapota, a rossz
közbiztonság társadalmi és gazdasági feszültségekhez
vezethet. Magyarországon 2009 és 2013 között a bűncselekmények lakosokra vetített fajlagos száma javulást
mutatott (2013-ban 15 %-kal kevesebb bűncselekményt
regisztráltak, mint 2010-ben), míg a regisztrált bűnelkö-
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Az elérhetőség és a közlekedési
hálózatok Magyarországon

A közúti közlekedés helyzete
Magyarországon a főváros a megye- és járásszékhelyek
elérhetősége az úthálózati fejlesztéseknek köszönhetően
2009 és 2014 között javult. A Budapest központú, sugaras
szerkezetű gyorsforgalmi úthálózaton végrehajtott fejlesztések a főváros elérhetőségét javították. Lényegesen jobb
közúti elérhetősége lett az M6-os autópálya tovább-és az
M60-as megépítésével Tolna és Baranya megyék jelentős

28

FALU VÁROS RÉGIÓ

Absztrakt | A gazdaság, a kereskedelem és a munkahelyteremtés szempontjából igen fontos a jól kiépített,
minőségi közlekedési hálózat, mely lehetővé teszi az
áruk hatékony elosztását és az emberek mobilitását.
Az Európai Unió közlekedése az elmúlt évtizedekben
látványos fejlődésen ment keresztül, amely jelentősen
hozzájárul a tagállamok fejlődésében. Az EU alapvetően
a transzeurópai hálózatok fejlesztését támogatja, az
ezeken kívül eső fejlesztések szinte kizárólag a hazai
költségvetést terhelik. A hazai közlekedésfejlesztés
fókuszában továbbra is a közút szerepel, mely kapcsán
kiemelt feladat a határok gyorsforgalmi hálózattal történő elérése, valamint a megyei jogú városok hálózatba
történő bekapcsolása. A vasút szerepe továbbra is
másodlagos, ám igen jelentős fejlesztések kezdődtek
meg fővonalainkon, illetve a fővárosi elővárosi közlekedésben. Hazánk légi közlekedése fejlődésnek indult,
mind a személy, mind az utasszállítás tekintetében,
vízi közlekedésünkben pedig számos kihasználatlan
lehetőség rejlik.

1. ábra: A főváros elérhetősége
az ország településeiről (2014)

2. ábra: Magyarország gyorsforgalmi úthálózata, a 2009
utáni fejlesztések és a kivitelezés alatt álló projektek

Abstract | A well-built, good quality transportation
network serves as a basis of the economy, commerce
and job creation and it also enables efficient distribution
of goods and mobility of people. In recent decades
the transportation sector of the European Union has
developed significantly and has been taking on an
important role in the improvement of member states.
Fundamentally the EU aims to support the development
of trans-European networks. Any additional developments must be supported by the Hungarian budget.
The public road sector is still the focus of the national
transportation development. In this respect there is
a designated task to reach the borders by highways
as well as to join up cities with county rights with the
highway network. Altough the role of the railway sector is still secondary, significant developments have
started on the main railway lines and on the suburban
railway of the capital. The air transportation sector has
developed both in respect of passenger and freight
transportation, while in the water transportation there
are many untapped opportunities.
részén, az M3-as továbbépítésével Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az M44-es megépítésével Csongrádban,
valamint az M85-ös és M86-os beruházásával Győr-Moson-Sopron és Vas megyében. A jelenlegi sugaras gyorsforgalmi úthálózat gyűrűs hálózati elemekkel (főként az
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Európa globális közlekedési kapcsolatai és belső közlekedési térszerkezete is erős területi koncentráltságot
mutat, mind a légi közlekedés forgalmi csomópontjainak
elhelyezkedésében, mind a vasúti és közúti sűrűségben. A
közlekedési hálózat (út- és vasúthálózat, kikötők, repülőterek) Európa gazdasági centrumtérségeiben, és a sűrűn
lakott területeken a legfejlettebb, ahol a jó közlekedési
infrastruktúra komoly regionális versenyelőnyt jelent.
Ezzel szemben a ritkább hálózati kapcsolódásokkal rendelkező kelet- és dél-európai térségek rosszabb elérhetőségi viszonyai korlátozzák az árukért, a munkaerőért és
a szolgáltatásokért folyó területi versenyben való sikeres
részvételüket. A közép- és kelet-európai országokban a
vasúti műszaki átjárhatóság további fejlesztése szükséges
annak érdekében, hogy ezek az országok minél hatékonyabban tudjanak kapcsolódni az európai nagy sebességű hálózathoz. Az úthálózat esetében jobb a helyzet,
Ausztria- Szlovákia-Magyarország viszonylatában gyors
eljutási lehetőségek épültek ki, aminek hatása jelentkezik
az északnyugati országrész fejlettségében. Előrelépés
történt továbbá a horvát, a szlovén, a román és az ukrán
gyorsforgalmi összeköttetésben is. Magyarországon Budapest és a Közép-Magyarország elérhetőségi potenciálja
EU-s szinten is a legjobbak között van.
Az EU a transzeurópai közlekedési folyosók (TEN-T)
kiépítésére fókuszál, a közlekedési hálózat fejlesztése
azonban makrotérségi, vagy kisebb regionális szinten,
például a periférikus fekvésű területek, határon átnyúló
várostérségek esetében is fontos. 2009 és 2014 között
számos fejlesztés valósult meg a határok átjárhatóságát elősegítve. Az európai városok közel negyede (23%)
hordozza potenciálisan a határon átnyúló várostérség
kialakulásának lehetőségét, többségük ingázási távolságra
fekszik egymástól (pl. Benelux államokban, Észak-Olaszországban). Magyarország esetében különösen jelentős
egyes városok határon átnyúló kapcsolatrendszere a
szomszédos országok határ menti városaival (pl. GyőrPozsony, Miskolc-Kassa, Szeged-Szabadka).
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Érintett
települések

Hossz
(km)

Státusz

Kialakítás
típusa

Fejlesztés
jellege

M0
déli szektor

M6 - 51. számú főút

12

Előkészítés:
megvalósíthatósági tanulmánnyal, környezetvédelmi
engedéllyel, engedélyezési tervvel, építési engedéllyel,
tenderdokumentációval rendelkezik

2X3

betonburkolat
kialakítása

M0
északi szektor

10. sz főút - 11. sz főút

8

Előkészítés: megvalósíthatósági tanulmánnyal, környezetvédelmi
engedéllyel rendelkezik

2X2

új nyomvonal építése

M0
nyugati szektor

10. sz főút - M1

18

Előkészítés alatt

2X2

új nyomvonal építése

M15

M1 - Rajka oh.

15

Közbeszerzési eljárás alatt

2X2

bővítés

M2

Budapest - Vác

20

Kivitelezés alatt

2X2

bővítés

M25 déli ütem

M3 - 2502. j. bekötő út

15

Előkészítés:
környezetvédelmi engedéllyel, engedélyezési tervvel, építési
engedéllyel, kiviteli tervvel, tenderdokumentációval rendelkezik.

2X2

új nyomvonal építése

M25 északi ütem

2502 j. bekötő út - 252.
sz. főút

4

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M30

Tornyosnémeti országhatár

2

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M30

Miskolc - Tonyosnémeti

57

Előkészítés:
megvalósíthatósági tanulmánnyal, környezetvédelmi
engedéllyel, engedélyezési tervvel építési engedéllyel
rendelkezik

2X2

új nyomvonal építése

M34

Vásárosnamény - Záhony

39

Előkészítés:
megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik

2X2

új nyomvonal építése

M35

I. ütem: 4. sz. főút - 481.
sz. főút

5

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M35

II. ütem: 481. sz. főút –
Berettyóújfalu

20

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M4

II. ütem Berettyóújfalu országhatár (Nagykereki)

3

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M4

I. ütem Berettyóújfalu országhatár (Nagykereki)

27

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M4

Üllő - Albertirsa

30

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M4

Albertirsa - Cegléd

14

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M4

Cegléd - Abony

18

Előkészítés:
környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik

2X2

átépítés, bővítés

M44

Tiszakürt - Kondoros

62

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M44

Kondoros - Békéscsaba

18

Közbeszerzési eljárás alatt

2X2

új nyomvonal építése

M6

Bóly - Ivándárda

21

Előkészítés:
megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik

2X2

új nyomvonal építése

M60

Pécs - Barcs

60

Előkészítés:
megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik

2X2

M7

Budapest - Balatonvilágos

83

Előkészítés alatt

2X3

bővítés

2X1

új nyomvonal és
csomópont építés

M7

710. sz főút - M7

M70
M8

új nyomvonal építése

3

Közbeszerzési eljárás alatt

Letenye - Tornyiszentmiklós

13

Befejeződött közbeszerzési eljárás

2X2

bővítés

Körmend - Rábafüzes

29

Közbeszerzési eljárás alatt

2X1

új nyomvonal építése

M8

Kecskemét - Nagykőrös

17

Előkészítés:
megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik

2X2

új nyomvonal építése

M85

II. ütem, Csornai elkerülő
szakasz

4

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

M85

Csorna - Sopron,
országhatár

64

Közbeszerzési eljárás alatt

2X2

új nyomvonal építése

M9

Vasvár - Zalaegerszeg

30

Előkészítés alatt

2X2

új nyomvonal építése

R67

Kaposfüred - Látrány

33

Kivitelezés alatt

2X2

új nyomvonal
építése

R67

Látrány - M7

10

Előkészítés alatt

2X2

bővítés

R76

Misefa - M7
(Zalaegerszeg M7
kapcsolat része)

32

Előkészítés:
megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkezik

2X2

új nyomvonal építése

76. sz főút

Keszthely - M7

15

Előkészítés alatt

2X2

új nyomvonal építése

3. ábra: A megyeszékhely elérhetősége
a megye településeiről (2014)

M8 és az M9 autópályák) történő oldásában azonban
továbbra sem történt jelentős előrelépés.
A vizsgált időszak befejezett beruházásain túl számos
térségben láttak hozzá különböző gyorsforgalmi projektek
előkészítéséhez, illetve kivitelezéséhez, melyeket a bal
oldali táblázat ismertet.
A megyeszékhelyek elérhetőségét tekintve a gyorsforgalmi
útfejlesztések hatásaként Pécs, Szekszárd, Szombathely,
Győr, Nyíregyháza és Szeged megyén belüli elérhetősége
javult. A megyék földrajzi adottságai, a megyeszékhely
megyén belüli elhelyezkedése azonban nagyban befolyásolja a térségi elérhetőséget. A kisebb kiterjedésű
megyék esetén valamennyi településről, optimális időn
belül elérhető a megyeszékhely, ha a megye nagyobb,
vagy a megyeszékhely nem központi elhelyezkedésű,
továbbá kevés a gyorsforgalmi út, az elérhetőség jóval
kedvezőtlenebbül alakul. Továbbra is ilyen helyzetben
van Sopron környéke, Bács-Kiskun megye déli és nyugati
része, Pest megye Ipoly-menti része és délkeleti térségei,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti része és a
Bodrogköz.
A járásközpontok elérhetősége a járás településeiről a
legalapvetőbb szolgáltatások elérése miatt elsődleges. A
járásokon belüli közlekedés főként a mellékúthálózatot

érinti, így az elérhetőség változását ezen alsóbbrendű
úthálózat fejlesztése befolyásolja. A központi település
elérhetősége a mohácsi és az edelényi járásban telik a
legtöbb időbe, amely 2009-hez képest nem változott.
2009-ben a kistérségi központok átlagosan 17 perc alatt
voltak elérhetők, a járási beosztásban, a járásközpontok
elérhetőségét tekintve 2014-ben ez kismértékben növekedett (19 perc).
Magyarország közúti hálózatát az erőteljes főváros-központúság jellemzi, továbbra is hiányoznak azok a keresztirányú kapcsolatok, amelyek a sugaras szerkezetet
képesek lennének oldani. A szerkezeti problémák ellenére
a magyarországi közúthálózat sűrűsége megfelelő (2014ben 34,2 km/100 km2), kis mértékben emelkedett is,
hiszen 2009-ben még 33,7 km/100 km2 volt ez az érték.
A vizsgált időszakban mintegy 393 km új gyorsforgalmi
út épült, melynek köszönhetően a hálózatsűrűségi mutató
0,98 km/100 km2-ről 1,23 km/100 km2-re emelkedett. A
legsűrűbb közúthálózat a nyugat-dunántúli megyéket és
Pest megyét jellemzi, 40 km/100km2 feletti értékkel, míg
a legritkább az alföldi megyékben, 30 km/100 km2 alatti
értékekkel. 2009-ben a közúthálózat hossza még 30 798
km volt, amely érték 2014-re 31 407-re változott, azaz
609 km-el bővült a hálózat. 2009-2014 között jelentős
közúti fejlesztések történtek, mely kapcsán különösen a
gyorsforgalmi úthálózat bővülését kell kiemelni (pl. M85 és
M86 autóút, M3, M31, M6 és M60 autópálya, M0 körgyűrű,
M43 autópálya), amelyek a térségi elérhetőséget jelentő-

1. táblázat: Gyorsforgalmi útfejlesztések napjainkban
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A mintegy 30 ezer km hosszúságú országos közúthálózaton a forgalom nagyságát, összetételét tekintve 2009-2013
között jelentős visszaesés tapasztalható a legtöbb járműkategóriában. A személygépkocsi forgalom 10,2%-kal, a
tehergépkocsi forgalom (Ekm/nap) 15,9%-kal csökkent, a
közúti közösségi közlekedést jelentő autóbusz forgalom
szinte pontosan az 5 évvel ezelőtti szintet éri el (-0,4%). A
motorkerékpár forgalom 10,7%-kal csökkent, a kerékpár
forgalom 18,5%-kal nőtt.

A vasúti infrastruktúra helyzete
és a fejlesztések

4. ábra: A járási hivatalok
elérési ideje (2014)
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5. ábra: Közútsűrűség (2014)
és változása (2009-2014)

A nagy sebességű vasúti hálózat folyamatosan bővül Európában. Azon vasútvonalak hossza, amelyeken a sebesség
meghaladhatja az óránként 250 km-t, 2009-ben már elérte a
6000 km-t, az ezeken a vonalakon megtett utaskilométerek
száma pedig az évi 100 milliárdot. A régiók között azonban
jelentős különbségek vannak mind a nagy sebességű, mind
a hagyományos vasúti hálózatok hosszában. Belgiumban,
Franciaországban, Spanyolországban, Németországban,
Olaszországban és az Egyesült Királyságban a hagyományos
vasúti hálózat jelentős részét korszerűsítették, és alkalmassá tették nagy sebességű vonatok számára, ezen kívül új
nagy sebességű vasútvonalakat is építettek. A lakosság
számára vetítve Franciaország, Belgium, Svédország és
Finnország rendelkezik a legnagyobb hosszúságú olyan
vasúti hálózattal, amelyen a vonatok óránként 120 km
fölötti sebességet érhetnek el. Ugyanakkor még mindig
vannak olyan regionális hálózatok, ahol a vonatok sebessége nem éri el az óránként 120 km-t. Ezek többségében
a balti államokban, Lengyelországban, Magyarországon,
Romániában és Bulgáriában találhatók.
Magyarország vasúti hálózatának hossza közel 8000 km,
melyből 38% százalék a villamosított és 15% a kétvágányú
vonalak aránya. A hálózat – a közúthoz hasonlóan – főváros-központú, Budapestről 11 vonal ágazik ki, melyek
infrastrukturális állapotában hatalmas különbségek vannak,
ugyanis a teljes hálózat kicsit kevesebb, mint felén (45%)
lassújel található. Ameddig például Tata és Hegyeshalom
között 160 km/h-val haladhatnak a szerelvények, addig
például a 142-es számún (Budapest–Lajosmizse–Kecskemét-vasútvonal) gyakran csak 40km/h-val.
A vasúti pálya minőségének fenntartásához 20-30 évenként felújításra van szükség. Ez Magyarország esetében azt
jelenti, hogy évente körülbelül 250-300 km hosszúságban
kellene a vasúti pályát felújítani. Bár ezektől a számoktól még
igen messze járunk, azonban 2009 és 2016 között jelentős
(mintegy 554,3 Mrd Ft értékű) vasúti fejlesztés valósult
meg, amely a vasúti pályát, a biztosítóberendezéseket, az
állomásokhoz kapcsolódó al- és felépítményeket, valamint a
villamosítást is érintette. Összehasonlításként 2009 és 2016
között a gyorsforgalmi úthálózaton mintegy 754 milliárd Ft

értékű fejlesztés valósult meg, tehát könnyen belátható, hogy
a fejlesztések középpontjában még mindig a közút szerepel.
A vasúti pályát érintő fejlesztések közül kiemelkedik a
2-es (Budapest és Esztergom), a 25-ös (Ukk és Boba), a
30-as (Kelenföld-Székesfehérvár, Lepsény és Szántód-Kőröshegy, valamint 2017-ben tovább Balatonszentgyörgyig),
a 100-as (Szajol és Püspökladány, valamint Záhony térségénél), a 120-as (Szolnok és Békéscsaba), valamint a 44-es
számú vonalak (Pusztaszabolcs és Börgönd) fejlesztései.
Továbbá 2017 januárjában kezdődött és várhatóan 2020ban fejeződik be Kelenföld-Százhalombatta vonal pálya és
kapcsolódó létesítmények korszerűsítése. Az állomásokhoz
és az azokhoz kapcsolódó al- és felépítményeket érintő
fejlesztések közül meg kell említeni a békéscsabai, a székesfehérvári és a váci állomások komplex megújítását. A
villamosítási munkák közül a 16-oson (Mosonszolnok és
Poprác), valamint a 25-ösön (Boba és Bajánsenye) történtek
fejlesztések, továbbá várhatóan 2018 folyamán elkészül a
Budapest-Esztergom vonal villamosítása is (Rákosrendező
és Piliscsaba között már működik a villamos vonatatás).
A személyszállítási menetrend alapú megközelítés a
fejlesztések alapját kell, hogy képezzék. Ennek érdekében
fő feladat a szűk keresztmetszetek felszámolása (sebességkorlátozások, a tengelyterhelés-korlátozások, a nyílt
vonali és állomási vágányok számai, a geometriai kötöttségek, a korszerűtlen berendezések, illetve a berendezések
hiánya), és ennek érdekében a második vágányok szakaszos kiépítése, melyekkel például a Budapest-Esztergom,
vagyok a Dél-balatoni vasútvonalon (Balatonszemes és
Balatonlelle-felső között) is találkozhatunk.
A gördülőállományt érintő jelentős fejlesztés, hogy 2015-től
már mintegy 108 korszerű FLIRT motorvonat közlekedik
a magyar vasúthálózaton. 2006 és 2010 között 60 darab,
2013-ban 4 darab (GYSEV), míg 2014 és 2015 között 42
darab FLIRT motorvonat a MÁV és 6 darab a GYSEV színeiben állt forgalomba. Ezek a járművek főként a budapesti
elővárosi közlekedés kiszolgálását végzik. Ezek a szerelvének
így a budapesti elővárosi utasforgalom már több mint 70
százalékát lefedik. Az akár 160 km/óra végsebességgel
közlekedni tudó motorvonatok gazdaságosak (kevesebb
energiát használ, fékezéskor visszatáplál a hálózatba), Európa legmodernebb szerelvényei közé tartoznak (utastájékoztatás, klíma, Wifi, hálózati csatlakozók, akadálymentesek),
melyekkel a gyors utascsere könnyen biztosítható. Fontos
szempont volt, hogy ezek a szerelvények jól alkalmazhatóak
a budapesti elővárosi vasúton meglévő igen nagy infrastrukturális különbségekhez is (többek között a különböző
peronmagasságokhoz – sk1 +55 cm, sk+30 cm).
A vasúti infrastruktúra problémái mellett ugyanakkor
a vasúthálózati sűrűség (8,1 km/1000 km2) meghaladja
az uniós átlagot és az egyik legmagasabbnak számít
Európában. A legsűrűbb hálózattal Budapest (37 km/100
km2), míg a legalacsonyabbal Nógrád megye rendelkezik
(5,2 km/100 km²).
1 SK = sínkorona
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sen javították. Az európai uniós források felhasználásával
megvalósult fejlesztésekkel a gyorsforgalmi utak hossza
2000-2014 között közel 3,5 szeresére bővült.
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A vasúti közlekedés teljesítménye továbbra is nagymértékű lemaradásban van a közúttal szemben, azonban
2009-2014 között mind a személy, mind az áruszállítás
tekintetében javulást lehetett regisztrálni. Az ágazat részleges piacnyitása már korábban megkezdődött, amelynek
hatásaként az országos vasúti árutovábbítási engedéllyel
rendelkező társaságok száma huszonhétre nőtt. A MÁV
és a GYSEV 2023. december 31-ig kapott megbízást a
vasúti pályahálózataik működtetésére, üzemeltetésére és
a személyszállításra, így ebben az ágazatban továbbra is
ez a két társaság osztozik.

A légi közlekedés helyzete:
Az országban jelenleg több nemzetközi forgalmat bonyolító repülőtér működik, melyek közül mind műszaki
kiépítettség, mind a bonyolított utas-és áruforgalom
tekintetében kiemelkedik a főváros nemzetközi repülőtere.
2009 és 2014 között a magyarországi légiközlekedést
illetően dinamikus fejlődés történt mind a személyszállítás, mind az áruszállítás tekintetében. Az utasforgalom
15%-kal, míg az áruszállítás 23%-kal bővült. A növekedési
trendben csak átmeneti visszaesés volt tapasztalható a
nemzeti légitársaság megszűnésekor.

7. ábra: Vasútsűrűség (2014)
és változása (2009-2014)

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér fejlesztésének köszönhetően 2009-ig a 2-es terminálon 80
ezer négyzetméter új felületet alakítottak ki mintegy

8. ábra: Repterek és kikötők
Magyarországon

FÓKUZSZBAN

6. ábra: Magyarország vasúthálózata
és a 2009 utáni fejlesztések

4,5 milliárd Ft értékben. A nemzeti légitársaság csődjét
követőn (2012. május 30.) és a csökkenő forgalom miatt
az 1-es terminál bezárta kapuit az utasforgalom előtt. A
Budapest Airport 2012 végéig 75 milliárd Ft fejlesztést
hajtott végre a reptéren, melynek részeként megépült
az új utasforgalmi terminál, a 40 ezer négyzetméter
alapterületű SkyCourt a 2A és 2B terminál között. 2012ben, a MALÉV csődjének évében, az addig dinamikus növekvő utasforgalom félmillió fővel esett vissza, 2013-tól
azonban ismét növekedés kezdődött, a vizsgált időszak
(2009-2014) egészét nézve pedig 13%-kal bővült a reptér
utasforgalma, jelenleg hét légitársaság tizennégy célállomásba szállít utasokat. 2017 év elején megkezdődött
a 10 000 négyzetméteres utas-móló kivitelezése, mely
tíz C-kategóriás keskenytörzsű légijármű, vagy három
szélestörzsű és négy C kategóriás repülőgép egyidejű,
utas-hídon keresztül történő kiszolgálását teszi majd
lehetővé.
A Debreceni repülőtéren 2011-ben 3,5 milliárd Ft-os
beruházással megkezdődött a logisztikai központ kialakítása, melynek keretében vasúti átrakó terminált, ipari
logisztikai csarnokot és egy ipari csarnokot építettek,
így a debreceni repülőtéren valósult meg az ország első
légi, közúti és vasúti összeköttetést biztosító (trimodális)
logisztikai központja. 2016-ban átadásra kerül a 8 ezer
négyzetméter alapterületű, háromemeletes, új innovációs és inkubációs központ, amiben az irodák mellett a
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reptér új utasforgalmi terminálja is kialakításra kerül. Az
új terminál teljes beüzemelését a nyári charterszezonra
tervezik a régi terminál üzemben tartása mellett, amivel
elviekben akár évi egymillió fős utasforgalmat is képes
lesz kezelni a Debreceni repülőtér. A reptér utasforgalma dinamikusan növekszik, amely 2009-ről 2014-re a
hatszorosára bővült, melyen hét légitársaság tizennégy
célállomásba szállít utasokat.
A Győr-Pér repülőtér fejlesztési munkálatai 2000-ben
kezdődtek el és 2003-ban fejeződtek be. 2013-ban a
korábban 1450 méter hosszú kifutópályát 2030 méteresre hosszabbították, amely így a diszkont légitársa-

2012

2013

ságok által használt gépek (Airbus A320, Boeing 737)
fogadására is alkalmassá vált. A repteret a győri Audi
gyár használja rendszeresen, a vállalat megbízásából
napi vállalati járatok közlekednek Pér és a Ingolstadt
között. Debrecenhez hasonlóan az utasforgalom itt is
dinamikusan növekszik, 2009-ről 2014-re négyszeres
bővülést lehetett mérni.
A Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér Sármelléken
található, melynek egy betonozott és egy füves kifutópályája, továbbá egy heliportja is van. A betonozott
2. táblázat: Szállított utasok száma repterenként a légi
közlekedésben (2009 – 2014, adatforrás: KSH)
Utasok száma

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Budapest Liszt Ferenc

8 095 367

8 190 089

8 920 653

8 504 020

8 520 880

9 155 961

Debrecen

25 060

24 415

19 135

47 746

129 231

145 709

Győr–Pér

8 770

11 112

18 976

30 314

31 274

33 817

Hévíz-Balaton

15 075

14 828

18 191

18 831

25 015

28 588

Pécs–Pogány

6 791

6 201

7 200

5 400

3 946

2 341

Összesen

8 151 063

8 246 645

8 984 155

8 606 311

8 710 346

9 366 416
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12. ábra: A vízi személyszállítás teljesítménye
(millió utaskm, 2009 – 2014, adatforrás: KSH)

10. ábra: A légi áruszállítás teljesítménye
(2009 – 2014, adatforrás: KSH)

66 000

2012

11. ábra: A vízi személyszállítás teljesítménye
(ezer fő, 2009 – 2014, adatforrás: KSH)

9. ábra: Szállított utasok száma a légi közlekedésben
(2009 – 2014, adatforrás: KSH)
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13. ábra: A vízi áruszállítás teljesítménye
(ezer tonna, 2009 – 2014, adatforrás: KSH)

kifutópálya 2500 m hosszú és 60 m széles, így alkalmas
a diszkont légitársaságok gépeinek fogadására. Jelenleg
csak nyári szezonális járatok közlekednek, melyen az
utasforgalom 2009-ről 2014-re majdnem a kétszeresére
növekedett.
A Pécs-Pogány repülőtér a futópálya rövidsége (1500 m)
miatt csupán kisebb gépek fogadása lehetséges. 2012 óta

2012

2013

2014

nem szállt fel charter járat Pécs-Pogányról, az utasszám
folyamatosan csökken.

A vízi közlekedés helyzete
A hajózhatóság terén az elmúlt években érdemi változás nem történt. Továbbra is a legfontosabb feladat a
transzeurópai közlekedési folyosó részeként a Duna 2,5
m merülésű, 1300-1600 tonna hordképességű hajókkal
történő hajózhatóságának biztosítása. Ennek a feltételnek
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14. ábra: A vízi áruszállítás teljesítménye
(millió árutonna-km, 2009 – 2014, adatforrás: KSH)

a Duna csak részben tesz eleget, mivel a hajók vízjárástól
függően az év felében, kétharmadában csak merülési
korlátozással közlekedhetnek. Kikötőink közül számottevő
áruforgalmat Győr-Gönyű, Komárom, Csepel-Szabadkikötő, Dunaújváros, Paks, Baja, Mohács és egyetlen jelentős
tiszai kikötőként Szeged bonyolít. Kikötőink kapacitása,
sűrűsége és az ott kínált szolgáltatások színvonala további
fejlesztésre szorulnak. A vízi személyszállítás volumene
továbbra is leszállóágban van, amíg 2000-ben még több
mint 3 millió utast szállítottak, addig 2009-ben már csak
859 ezret, 2014-ben pedig 717 ezret. Az összes közleke-

38

FALU VÁROS RÉGIÓ

2012

dési ágazatot figyelembe véve a hajózás a teljes forgalom
egytized százalékát teszi ki, amely a vizsgált időszakban
nem változott.

Szerző
Chmelik Tamás,

stratégiai tervezési és értékelési
szakreferens, Nemzetgazdasági
Minisztérium, Területfejlesztési
Tervezési Főosztály

A Tokaji borvidék helyzete, a területfejlesztési koncepciót
és programot megalapozó vizsgálat eredményei
A folyóirat előző számában bemutatásra került a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj, a
borvidék területfejlesztésének koordinálást ellátó Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, kialakulásának
előzményei, szerepe, felépítése és eddigi eredményei, munkaszervezete és annak működése, fejlesztési
elképzelései és irányai. A mostani számban egy átfogó képet adunk a borvidék jelenlegi helyzetéről,
összefüggésben a területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának és társadalmasításának
megalapozásával és folyamatával.

Előzmények
A 2014-ben megalakult Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
elsődleges célkitűzése, hogy a térséget átfogó központi
szervezetként, erős helyi beágyazottsággal a Tokaji borvidéket érintő fejlesztéseket összehangoltan és a térségi
szemléletet megjelenítve koordinálja.
A Tanácsban a helyi és a központi igazgatás képviselteti
magát, így állandó tagjai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke és egy további képviselője, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, a Grand Tokaj Zrt.
volt Tokaj Kereskedőház Felügyelőbizottságának elnöke,
továbbá a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter (Nemzetgazdasági Minisztérium) egy képviselője, valamint a miniszterelnökséget vezető kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter egy
képviselője, aki jelenleg a Tanács elnöke. A tanács ülésein
állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet a
térség mindenkori két országgyűlési képviselője, a területi
gazdasági kamarák, kamaránkénti egy-egy képviselője,
a kormányhivatal vezetője, az állami főépítész, valamint
mindazon gazdasági, civil és egyéb szervezetek képviselői,
amelyeket a Tanács döntése közvetlenül érint, vagy akit
az ülésen való részvételre felkérnek.
A Tanács törvényileg előírt hatáskörébe tartozik a borvidék területfejlesztési koncepciójának és programjának
elkészítése. A törvényi kötelességekből fakadó operatív
munkát a Tanács munkaszervezete, a Tokaj Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. látja el, így ezen fejlesztési dokumentumok megalkotása és a Tanács általi elfogadtatása
is a munkaszervezet feladata. A koncepció és program
kidolgozását 2015-től megalapozó vizsgálatok, települési
helyzetképek és igényfelmérések előzték meg, melynek keretében a 2016. év első felében a munkaszervezet
összeállította a borvidék átfogó társadalmi, gazdasági és
környezeti helyzetértékelését. Ezután indult el a fejlesztési
dokumentumok kialakítása, majd társadalmasítása.

Absztrakt | A Tokaji borvidék területfejlesztési
koncepciója és programja elkészült 2017-re a Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Tokaj
Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. által. A fejlesztési
dokumentumokat több éves térségi helyzetfeltáró
terepi és elemző munka, átfogó helyzetelemzés előzte
meg, majd a térség települési vezetői és további szereplői több hónapos társadalmasítási folyamatban
kapcsolódhattak be a dokumentumok alakításába,
amikben kiemelt fókusszal szerepelt a borvidék világörökségi státusza, környezeti fenntarthatósága,
illetve társadalmi és térségi kohéziója, életminősége
és gazdasági versenyképességi lehetőségei.
Abstract | The Tokaj Wine Region Regional Development Concept and Programme have been finalized
by 2017 by the Tokaj Wine Region Nonprofit Ltd. ¬ the
operative body of Tokaj Wine Region Development
Council. There have been taken fieldworks and an overall
analysis about the state of the region’s environment,
society and economy for several years before framing
the development plans. The development documents
are focusing on the region’s world heritage status, environmental sustainability, social and regional cohesion,
the quality of life and the opportunities for a competitive
regional economy.

Helyzetértékelés
A fejlesztési dokumentumok megalapozása a borvidék társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetértékelésével vette
kezdetét. A térség átfogó vizsgálatát a munkaszervezet
koordinálásával és közreműködésével számos tudományterület képviselője - közgazdász, geográfus, szociológus,
település- és agrármérnök, tájépítész, építészmérnök,
környezetgazdász, térinformatikus, ökológus - végezte
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Tokaj-Hegyalja gazdaságában, annak rurális jellege
miatt az ipar kisebb arányban van jelen, de tradicionálisan meghatározó szereppel bír. Az ipari tevékenység
elsősorban Sátoraljaújhelyen, Szerencsen összpontosul.
Sátoraljaújhelyen ma is meghatározó a fémfeldolgozás,
autóipari öntvények és alkatrészek gyártása, valamint
szerszám-gépgyártás, Szerencs iparában pedig az édesipar. Továbbá meghatározóan jelen van a térségben a
gépiparhoz fémalkatrészek és szerszámok gyártása, a
faipar és hordógyártás és az építőipari termékgyártás.
A bányászat évszázadok óta jelen van a térségben,
de környezeti, táji, turisztikai és szőlészeti szempontból
komoly viták tárgyát képezi borvidéki jövője. Ez a világörökségi cím elnyerése óta se lett egyelőre minden érintett
fél bevonásával tisztázva, így ez az elkövetkezendő évekre
vár. A 27 település közül 14 külterületén összesen 34 db
bányatelek és 1 db kutatási terület található. 30 bányatelek
a világörökségi felvétel időpontját (2002) megelőzően
került megállapításra, közülük 18 működik.
Az országos folyamatokkal összhangban a népesség
fogyása és elöregedése tapasztalható 1990 óta, ami alól
kivételt képez Bekecs és Bodrogkisfalud, ahol a 2010-es
évek elejéig kismértékben nőtt az állandó népesség. A
legnagyobb mértékű csökkenést Erdőbényén regisztrálták.
A megyei valamint az országos átlagnál is nagyobb arányú
csökkenés tapasztalható a térségben, ami előnytelenebb
földrajzi elérhetőségre és társadalmi feltételekre utal.
A munkaképes korúak teszik ki a lakosság többségét,
arányuk az elmúlt években növekedett az időskorúakéval
együtt, míg a 18 év alattiak aránya csökkent. A térség
társadalmának elöregedését a fiatalkorúak időskorúakhoz viszonyított arányának (öregedési index) változása is
kifejezi, amely 3 községben mutatott 190% feletti értéket.
A vándorlási egyenleg erős ingadozást mutat. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1990-ben, 2000-ben, illetve
2010-ben is vándorlási veszteséggel szembesült, ami a
legnagyobb 2010-ben volt, ekkor a lakosság 0,7%-át
tette ki. Tokaj-Hegyalja településeinek többsége ebben
az évben a megyeinél nagyobb népességarányos veszteséget szenvedett el.
A kétezres évek eleje óta a térség legtöbb városában
nőtt a foglalkoztatottak száma. A munkaképes korú (15–74
éves) lakosság létszámához viszonyított foglalkoztatotti
arány a térség valamennyi városában növekedett a vizsgált időszakban. A községekben kivétel nélkül nőtt a
foglalkoztatottak létszáma, legfajsúlyosabban a közfoglalkoztatás miatt az elmúlt években. A foglalkoztatottak
munkaképes korúakhoz viszonyított aránya ugyancsak
növekedett a vizsgált időszakban. A foglalkoztatottak
ágazatonkénti megoszlása alapján a mezőgazdaságban
és erdőgazdálkodásban ~6 %, az iparban és építőiparban
30 %, a szolgáltatási jellegű ágazatokban pedig 64 % volt
a foglalkoztatottak aránya. 2016-ra az egész térségben
csökkent a munkanélküliek száma. A regisztrált munkanélküliek korcsoportok szerinti megoszlása rámutat,
hogy a munkanélküliségnek a fiatalabb, pályakezdő korú
népesség van a leginkább kitéve.

Települési kutatások
A fejlesztési programok kialakítását és társadalmasítását
az elmúlt két év során megelőzték helyzetfeltáró terepi
munkák és elemzések, ahol a munkaszervezet térségfejlesztési munkatársai felmérték az adottságokat, hasonlóságokat és a különbségeket Tokaj-Hegyalja világörökségi
terület 27 települése között. A kutatás előkészítésére
polgármesterekkel, helyi gazdasági vezetőkkel és véleményformálókkal történő strukturált mélyinterjúk készültek
a települések szubjektív helyzetképéről és a megvalósítani kívánt települési, illetve térségi szintű fejlesztési
elképzelésekről, projektötletekről. A jövőkép eléréséhez
térségspecifikusan kerültek kijelölésre a borvidék egyes
településeinek a fejlesztési irányvonalai. A kutatás során
Dr. Váradi Zsuzsanna és Dr. Luda Szilvia által kialakított
módszertan által a hasonló települési irányok témakörök-

A Tokaji borvidék identitástérképe

be csoportosításával kirajzolódtak a borvidék településeit
jellemző, egymást kiegészítő fejlesztési értékterületek. A
kialakult értékterületek adták a fejlesztési dokumentumok
térségi fejlesztési területeinek alapját és kiindulópontját.
Az értékterületek az alábbiak szerint
kerültek kialakításra:
Az elit bor és gasztronómia terület célja a kifogástalan
minőségű borkészítés, magas szintű gasztronómia és
kulináris élvezeti értékek megteremtése, prémium minőségű alapanyagok felhasználása, a terroir jelentőségének
hangsúlyozása.
A nemzeti kultúra és hagyomány területhez tartozik
az épített, a természeti és táji örökség megóvása, a szőlőtermesztés és borászat, kézműipar és kismesterségek
hagyományának megőrzése, a kultúra ápolása és nemzetközi szintű megjelenése.
A természeti értékekhez tartozik a tájban rejlő potenciál,
a vulkanikus lejtők, a vizes élőhelyek és az erdők termé-

Forrás: Dr. Luda Szilvia és Dr. Váradi Zsuzsanna szerkesztése
a települési értékterületek kutatáshoz kapcsolódva
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el települési részletezettségű, de egyben összehasonlító
és térségileg integráló elemző kutatásaival. E munka
eredménye lett „A Tokaj Borvidék Helyzetértékelése”
című, több mint 700 oldalas összegző kiadvány, mely 2016
májusára készült el Dr. Luda Szilvia és Dr. Váradi Zsuzsanna
vezetése és szerkesztése alatt. A helyzetértékelés többek
között a következő fő jelenlegi gazdasági és társadalmi
körülményeket vázolja fel:
A Tokaji borvidék kettős arculatú térség. Egyfelől helyben megtalálhatóak egy világhírű borvidék fejlesztéséhez
szükséges környezeti adottságok, épített környezet, élő
hagyományok, tudás és szakértelem, másfelől az ország
társadalmilag-gazdaságilag leghátrányosabb térségei
közé tartozik szegénységben élő, leszakadó rétegekkel
és magas elvándorlással. A borvidék fejlesztése közben
elsőrendű kihívás ezzel a problémával is szembesülni,
megoldási lehetőségeket keresni a helyi társadalom szellemi és gazdasági megújulása érdekében.
Tokaj-Hegyalja összes termőterületén belül legnagyobb
arányú a nádas volt, amely közel 7 ezer hektáron terült
el. Szántó és a konyhakert egyenlő arányban osztozott
a területen 3,8-3,8 ezer hektárral. A szőlőterületek megközelítőleg 5,8 ezer hektárt fedtek le. A termőterületen
belül a gyümölcsös és a gyep alacsony arányt képviseltek,
és az erdőterületek 3%-át jelentették a térség összes
termőterületének.
Tokaj-Hegyalján mezőgazdasági területeket gazdasági
szervezetek és egyéni gazdálkodók használnak. A mezőgazdasági terület nagyobb részét (~53%) gazdasági
szervezetek, míg megközelítőleg 47%-át az egyéni gazdaságok hasznosítják. A mezőgazdasági termelésre épülő
feldolgozóipar térségi preferenciái tekintetében sorrendben a következők a prioritások: borászat; élelmiszeripari
feldolgozó üzemek a térségi foglalkoztatási körzetek
agglomerációjában koncentrálva; termelői feldolgozóüzemek ösztönzése; mezőgazdasági kutató bázis; nemzetközi
kapcsolatépítés; feldolgozott termékek (tejföl, túró, tojás,
hús, zöldség, méz, lekvár, szörp, pálinka); kistelepülési
közétkeztetés fejlesztése helyi alapanyagok felhasználásának ösztönzésével; kézműves termékek és bioenergia
hasznosítás.
A szőlészeti és borászati eljárások minőségét a Tokaji borvidéken évszázadok óta erősen szabályozott jogi
keretek biztosítják. Borvidékként 1737 óta élvez kiemelt
védettséget, amikor is egy királyi rendelet – a világon elsőként – zárt borvidékké nyilvánította a területet, melynek
értelmében nem lehetett máshonnét behozni szőlőt a térségbe borkészítés céljából. A 2004-es uniós csatlakozástól
a borvidéki rendtartás szabályozza a szőlészeti-borászati
tevékenységet. A borvidéki szőlőterületek települési arányát vizsgálva Mád áll az élen Tokaj-Hegyalján, Tállya a
második, Tolcsva a harmadik, mögötte pedig Tarcal a
negyedik helyen van.
Tokaj-Hegyalja 27 települése közül 11-ben van ottani
székhellyel rendelkező (összesen 23 db) erdészeti vállalkozás, melyek döntő többsége Tállyán, Erdőbényén és
Sárospatakon található.
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A települési értékterületek alapján való fejlesztési lehetőségek és tématerületek kutatása mellett a borvidéki
települések helyi gazdaságfejlesztési potenciálját is górcső
alá vette a Tanács munkaszervezete. Az elemzés alapját a
településvezetőkkel folytatott további interjúk képezték. A
helyi gazdaságfejlesztésre azt az általános meghatározást
vették alapul, miszerint ez a megközelítés tudatos helyi
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közösségi alapú beavatkozás a gazdasági folyamatokba
a fenntartható helyi fejlődés érdekében, alapvetően helyi – humán és természeti – erőforrásokra építve. Mivel a
Tokaji borvidék a fenntartható helyi gazdaságfejlesztési
gyakorlatok keresésének és alkalmazásának sikerességében az út elején jár, fontos volt figyelembe venni a helyi,
települési szintű olyan közmunka programokat, melyek
valós értékeket teremtenek, és melyek adott esetben megalapozói, iránymutatói lehetnek a későbbi, fenntartható,
alapvetően helyi erőforrásokra építkező gazdaságfejlesztési
kezdeményezéseknek – különféle szociális szövetkezeti
formáknak, társadalmi vállalkozásoknak stb. A kutatás
során itt is minden településnek kirajzolódott egy olyan
specifikuma, melynek létező alapjaira érdemes a jövőben
tovább építkezni, keresve a társadalmi-gazdasági fenntarthatóság és önállóság szempontjából legkedvezőbb
megvalósulási formákat.
E kutatásban a következő települési szintű
sajátosságok, fejlesztési adottságok, lehetőségek
rajzolódtak ki:
Abaújszántó: gombatermesztés és -feldolgozás, strandfürdő és szolgáltatásainak fejlesztése.
Bekecs: üvegházak építése a közösségi mezőgazdaság
fejlesztése céljából.
Bodrogkeresztúr: helyi kézműves termékek fejlesztése,
„A hegyalja éléskamrája” márka kialakítása borecet,
szörp stb.
Bodrogkisfalud: fóliás zöldségek termesztésének fejlesztése, lovasturisztikai szolgáltatások.
Bodrogolaszi: helyi kisüzemek fejlesztése, zöldségfeldolgozás, hagyományos magyar haszonállatok tartása, tájgazdálkodás és ártéri gazdálkodás támogatása,
aszalóüzem fejlesztése.
Erdőbénye: kecskesajt, birka, hagyományos állattartás
fejlesztése, gombatermelés fejlesztése, gombaszárító
kialakítása-fejlesztése, gyógynövénygyűjtés- és feldolgozás, hagyományos kádár munkakultúra, erdőgazdálkodási munkák.
Erdőhorváti: hegyaljai perec, mint márka kialakítása,
fejlesztése borperec.
Golop: állattartás, vágópont.
Hercegkút: bio- és megújuló energiafelhasználás, világörökségi pincesorok fejlesztése.
Legyesbénye: mezőgazdaság, gyümölcsfeldolgozás és
kertkultúra fejlesztése, közösségi konyhák.
Mád: mezőgazdaság, bio- és megújuló energiafelhasználás.
Makkoshotyka: gombafeldolgozó kialakítása, fejlesztése, gyógynövénykultúra, erdőgazdálkodási munkák.
Mezőzombor: magyar őshonos állattartótelep fejlesztése.
Monok: mezőgazdasági vállalkozások, gyümölcsösök
(alma, sárgabarack), zöldségeskertek, halastó fejlesztése.
Olaszliszka: mezőgazdaság, sertéstelep és az uborkatermesztés fejlesztése, művészeti tevékenységek
fejlesztése.

Rátka: helyi termék fejlesztése gasztronómia: füstölő
üzem, vállalkozás kialakítása kézműves termékek értékesítése céljából.
Sárazsadány: halgazdaság fejlesztése, vízparti szolgáltatások fejlesztése.
Sárospatak: mezőgazdaság, helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatások szövetkezeti formában való megvalósítása, vízi és strandszolgáltatások fejlesztése.
Sátoraljaújhely: mezőgazdaság, bio- és megújuló
energiafelhasználás, gépipari vállalkozások fejlesztése.
Szegi: zöldség- és gyümölcstermesztés fejlesztése, vízi
központ fejlesztése.
Szegilong: zöldség- és gyümölcstermesztés, gyógynövénykultúra (bodza, birsalma stb.)
Szerencs: fjúsági ökocentrum fejlesztés.
Tállya: mezőgazdaság, bio- és megújuló energiafelhasználás, művésztelep fejlesztése.
Tarcal: mezőgazdaság, helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatások szövetkezeti formában való megvalósítása, bio- és megújuló energiafelhasználás.
Tokaj: mezőgazdaság, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatások szövetkezeti formában való megvalósítása, szálláshely és települési infrastruktúrafejlesztés.
Tolcsva: mezőgazdaság, helyi termékek fejlesztése (ribizli lekvár, jam stb.), kastélyokhoz és kúriákhoz köthető
szolgáltatásfejlesztés.
Vámosújfalu: mezőgazdaságra alapozó kisipar, erdőgazdálkodási munkák.

Társadalmasítás
Koncepció
A Tanács munkaszervezete a térségfejlesztési koncepciót a kötelezően meghatározott véleményező szervek
mellett térségi szereplőknek, szakmai szervezeteknek és
szakembereknek társadalmi egyeztetésre bocsájtotta. A
munkaszervezet az egyeztetésbe bevont szereplőket a
társadalmasítási folyamat kezdete előtt nyilvánosan, a
térségben széles körben meghirdetett, a borvidék helyzetelemzéséről szóló 2016. május 5-én Tokajban megrendezett konferencia keretében szólította meg, ahol
koncepcionális fejlesztési súlypontokat és irányelveket
is bemutatott a párbeszéd elindítására. A konferencián
minden résztvevőnek lehetősége volt jelezni a további
egyeztetési, társadalmasítási folyamatba való bekapcsolódási szándékát. A társadalmasítás hivatalos elindulásánál
(a fent említett konferencián) további részvételi szándékát
jelző szervezetekkel, intézményekkel, civilekkel és magánszemélyekkel vette fel a kapcsolatot munkaszervezet a
jogszabályban meghatározott kötelezően bevont véleményező szervek mellett. Ezt egészítette ki további térségi
és országos szakintézmények és szakemberek felkeresése
a koncepció véleményezése céljából.
A véleményezés egyrészt a résztvevőknek a koncepció kezdeti, társadalmasítási változatának kiküldésével
kezdődött, másrészt a munkaszervezet a tokaji irodá-

ba tematikus műhelybeszélgetéseket hirdetett meg a
konferencián jelentkezőknek a koncepció különböző
tématerületeinek részletes megvitatására. A megvalósult
műhelymunkán, ahol térségi borász, közgazdász, vállalkozó, kutató és további térségi szakemberek voltak jelen, a
fejlesztési irányok és területek részletes átbeszélésére és
véleményezésére került sor. A műhelymunka meglátásait
és a beérkező véleményező dokumentumokat a munkaszervezet feldolgozta, értékelte és integrálta a fejlesztési
koncepcióba, melynek eredményeképpen létrejött a jelenlegi, társadalmasítás utáni, a Tokaj Borvidék Fejlesztési
Tanács elé került, elfogadásra javasolt dokumentum. A
koncepció fejlesztési elvei és a hozzá kapcsolódó átfogó
célok négy területen körvonalazódtak:
1. Világörökség: A világörökségi terület Magyarország
elsőszámú borvidéke a világ bortérképén vezető helyet
foglal el. A tokaji bor prémium minőségű, a termőterület
hazai és nemzetközi szinten példaértékű, a borászatok
a legmagasabb szintű minőségbiztosítási előírásokat
követik a termőterületek maximális és hatékony kihasználása mellett, mindenkor szem előtt tartva a környezeti
fenntarthatóságot.
2. Természetközeli kultúrtáj: A természetközeli kultúrtáj fenntartható területhasználattal hozzájárul a
térség ökológiai sajátosságainak és sokszínűségének
a megőrzéséhez. A szelíd turizmus és a természettel
harmonikus fejlesztések alapja a meglévő természeti
értékek megőrzése és lehetőség szerint fejlesztése,
bemutatása.
3. Kiegyensúlyozott társadalmi szerkezet: A térség
népességmegtartó ereje és kiegyensúlyozott, vonzó
társadalmi szerkezete, területi koherenciája, minőségi
oktatási intézményeivel, nemzeti, egyházi és különféle
helyi kulturális hagyományokat ápoló, a modern kor
kihívásaira reflektáló aktív közösségeivel, melyek számára pezsgő életteret fontos biztosítani.
4. Versenyképes gazdaság: Vidékfejlesztéshez kapcsolódó, helyi kezdeményezéseken alapuló, stabil jövedelmet
biztosító, értékteremtő munkahelyekkel, komplex és
innovatív vállalkozási környezettel, fenntartható mobilitási feltételekkel rendelkező fejlett és versenyképes
gazdasági térség megteremtése, minőségi és széleskörű
turisztikai attrakciókkal és szolgáltatásokkal, vonzó
településképpel.
Program
A területfejlesztési program véleményezése a dokumentum kezdeti, társadalmasítási változatának kiküldésével
kezdődött a koncepció társadalmasítása alatt bevont
résztvevőknek 2016 október végén, amit 2017 január
végéig volt lehetőségük visszaküldeni a Tanács munkaszervezetének.
Eközben a munkaszervezet tokaji irodájában tematikus műhelybeszélgetések keretében került sor a
tématerületek bemutatására és a program részletes
megvitatására 2016 novemberében az előzőekben
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szetes társulásainak tudatos megőrzése, ahol szükséges,
védettség alá vonása, fenntartható használata mellett
figyelve a társadalom környezeti életminőségének javítására, a természeti értékek megőrzésére, illetve törekedve a
határon túli, környezeti szempontból egymásra utalt és a
térségre hatással lévő területekkel való együttműködésre.
A gazdasági tér fő súlypontjai az élelmiszeripari fejlesztések, elsősorban a szőlészet és a borászat támogatása;
állattenyésztés, állattartás, fajtamentés, gyümölcstelepítés
és szőlőfelhasználás egyéb lehetőségeinek ösztönzése;
helyi kezdeményezések, termékek és kézműves manufaktúrák támogatása; erdőgazdálkodás: az erdő értékeinek
hasznosítása, erdei gyümölcs, fűszer, gomba- és gyógynövénykultúra, fenntartható vadgazdálkodás; inkubátorházak kialakítása, gépipari innováció, bányászatban rejlő
lehetőségek potenciális kiaknázása a környezeti fenntarthatósági és a társadalom környezet-egészségügyi, így a
levegő-, víz-, talajminőségi javítási, fejlesztési, környezeti
igazságossági szempontjainak figyelembevételével; a
gazdaság fejlődéséhez szükséges nagy infrastruktúrák
– közút, vasút – a világörökségi és a természetvédelmi
területek sajátos igényeire reflektáló, elsősorban a helyi
társadalom érdekeit figyelembe vevő fejlesztése.
Az egyházi hagyományok és oktatás területéhez a vallási
sokszínűség bemutatása, a vallási turizmushoz kapcsolódó
zarándoklatok jelentőségének hangsúlyozása; modell
értékű oktatási környezet fejlesztése és létesítése, a szőlészeti-borászati szakképzés színvonalának emelése országos
szintű beiskolázással; az oktatásban a térségspecifikus,
illetve helyi igényorientált tananyagok és programcsomagok – turizmus (vallási, aktív, szoft, természetközeli),
szőlészet-borászat, világörökség, nyelvoktatás, gasztronómia, vendéglátás, helyi termék és szolgáltatásfejlesztés
stb. – fejlesztése és kialakítása tartozik.
Az élményteremtés és a turizmus foglalja össze a hegyek
és vizek rekreációs célú kihasználását támogató, az aktív
életmódhoz köthető (túrázás, biciklizés, vízi turizmus,
extrém sportok) kikapcsolódást, a pihenést szolgáló turisztikai és egészségjavító fejlesztések megvalósítását, a
turisztikai potenciál erősítését; a családbarát turisztikai
szolgáltatásokat; az ifjúság környezettudatosságának
fejlesztését túrakínálattal és erdei iskolákkal.
A közösségfejlesztés a helyi társadalom kohézióját megteremtő intézkedések, lakóhelyi közösségek kialakítását;
a helyi identitás és szociális háló erősítését; intézményfejlesztést; közösségi terek létrehozását; társadalmi szervezetek megerősítését és térségi programok szervezését;
illetve család- és közösségbarát fejlesztések támogatását
foglalja magába.
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már résztvevő és további térségi szereplőkkel. A műhelymunka meglátásait és a beérkező véleményeket
ebben az esetben is feldolgozta, értékelte és integrálta
a dokumentumba a munkaszervezet. A területfejlesztési programot a borvidék polgármesterei személyes
találkozó keretében is megismerhették, ahol a program
bemutatását követően javaslataikat elmondhatták. A
releváns vélemények átvezetésre kerültek a fejlesztési
dokumentumokba.

A Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programja, a borvidék hosszú távú területfejlesztési koncepciójában foglalt
jövőkép és átfogó célok eléréséhez határozza meg a
térség középtávú stratégiai céljait, továbbá a 2020-ig
megvalósítandó operatív intézkedéseket a fejlesztési
prioritások mentén.
A Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programjának
fejlesztési prioritásai a következőképpen alakultak:

Prioritás megnevezése

készítése és a gasztronómia
feltételeinek fejlesztése

10.1 Szociális, egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
10. Települési környezet fejlesztése

11.1 Gyalogos és kerékpáros fejlesztések
11.2 Közúti fejlesztések
11. Közlekedésfejlesztés

11.6. Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése

1.2 Dűlőút-hálózat fejlesztése

12.1 Térségi, turisztikai marketing- és menedzsmenteszközök összehangolása

1.3 Kutatás-fejlesztési tevékenység és innováció támogatása

12. Egységes térségi arculat kialakítása

és kultúra ápolása

2.3 Ipari fejlesztésekhez kapcsolódó intézkedések

3.1 Világörökségi Gondnokság működtetése és kapcsolódó feladatok ellátása
3.2 Világörökségi helyszínek, attribútumok megőrzése, turisztikai célú fejlesztése
3.3 Településkép kialakítása és védelme

4.2 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerését szolgáló fejlesztések
4.3 Művészeti civil kezdeményezések és programsorozatok megvalósítása
4.4 Kreatív és kulturális iparhoz kapcsolódó tevékenységek fejlesztése
4.5 Gyerekek és fiatalok kultúra iránti érzékenyítése

5. Egyedi természeti értékek
megőrzése
6. Egyházi hagyományok ápolásának
és zarándoklat feltételeinek fejlesztése
7. Kiegyensúlyozott oktatási
és képzési struktúra kialakítása

5.1 Bodrog part rendezése, környezetileg fenntartható hasznosítása
5.2 A természet bemutatását célzó helyszínek kialakítása
5.3 Erdei iskolák, intézmények és szabadidőparkok kialakítása
6.1 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése
6.2 Zarándokutak és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
7.1 Humánerőforrás-fejlesztés
7.2 Duális képzésfejlesztés
7.3 Felsőoktatási képzésfejlesztés, tudományos ismeretterjesztés
8.1 Szálláshely-szolgáltatás fejlesztés
8.2 Élményhelyek, témaparkok hálózatának komplex fejlesztése
8.3 A kerékpáros turizmus feltételeinek javítása

8. Turizmusfejlesztés

8.4 Vízi turisztikai fejlesztések megvalósítása a Bodrog parton és a Tiszán
8.5 Aktív turizmus fejlesztése, extrém sportok feltételeinek kialakítása
8.6 Falusi és agroturisztikai fejlesztések
8.7 Minőségi gasztronómiai vendéglátóhelyek kialakításának ösztönzése
8.8 Egészségturizmushoz kapcsolódó fejlesztések
9.1 Lakóhelyi közösségek kialakítása
9.2 Helyi, települési és térségi identitás erősítése

9. Helyi közösségfejlesztés

12.2 Intelligens, innovatív tájékoztatási rendszerek kiépítése
12.3. Rendezvények minősítési rendszerének bevezetése
12.4. A Tokaji aszú hazai fogyasztásának növelése

2.2 Erdőgazdálkodás

4.1 Innovatív kulturális rendezvényhelyszínek fejlesztése, programkínálat kialakítása
4. Szellemi örökség

11.4 Légi közlekedési kapcsolatok fejlesztése

1.1 Közösségi infrastruktúra kialakítása és fejlesztése

2.4 Kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenységhez kapcsolódó intézkedések

védelme

11.3 Vasúti fejlesztések

11.5 A közlekedési rendszer hálózati és tarifális összehangolása

2.1 Mezőgazdasági termelést és értékesítést érintő fejlesztések

3. Világörökségi kultúrtáj

10.2 Települési közszolgáltatások fejlesztése
10.3 Közműellátottság és energetika fejlesztése

Intézkedés megnevezése

1.4 A helyi, minőségi alapanyagok előállításának támogatása

2. Helyi gazdaság élénkítése

Intézkedés megnevezése

9.3 Társadalmi kohézió és szociális háló erősítése

Kihívások és lehetőségek
A fejlesztési dokumentumok kialakítását több mint egy
évig tartó előzetes térségi helyzetértékelés, párbeszéd és
települési szintű egyeztetés előzött meg, mely folyamat
folytatódott a dokumentumok irányainak, céljainak és
részleteinek formálása során is a társadalmasítás keretein belül.
Fontos, hogy a dokumentumok megismertetése és azok
mentén való párbeszéd és közös gondolkodás a kormányzati elfogadás után se hagyjon alább, sőt intenzitásában,
hatékonyságában és a bevonandó térségi szereplők, civil
szervezetek, vállalkozások, társadalmi kezdeményezések
köre tovább bővüljön, mélyüljön. Az integrált térségi
szemlélet, a települések egymást kiegészítő arculatának
és fejlesztéseinek formálódása, az átfogó elképzelések,
tématerületek és irányok csak abban esetben hozzák meg
a várt gyümölcsöket, ha a dokumentumok elképzelései
a borvidéki gondolkodás és cselekvési lehetőségek keresésének szerves részei lesznek, melynek előfeltétele és
elengedhetetlen része a térségi és a térség boldogulásáért tenni akaró szereplők folyamatos és egyre mélyülő
együttműködése.
A jelenre és a jövőre nézve is fontos hangsúlyozni a
térség mind a mai napig meglévő kettős arculatát, a világörökségi és világhíres borvidéket, épített, táji, gazdálkodási
és szellemi értékeivel, a kulturális sokszínűség évszázados
hagyományaival, illetve az ezek mellett létező társadalmigazdasági feszültségekkel, társadalmi rétegek megélhetési
és együttélési nehézségeivel, konfliktusforrásaival. A helyi
társadalom fejlesztésekbe való bevonása mellett - legyenek azok akár örökséggazdálkodással, turizmussal, helyi
gazdaság vagy települési arculat és közlekedésfejlesztéssel
kapcsolatosak - ezekre az adottságokra együttesen kell

figyelni, cselekvési lehetőségeket keresve és megvalósítva
egy társadalmilag, gazdaságilag és környezetileg fenntartható világörökségi borvidéket a helyben élők közös
identitásának és boldogulásának alakításáért.
A cikk megírásához segítséget nyújtottak a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. munkatársainak a Tokaji
borvidék helyzetelemzésében, helyzetfeltáró kutatásaiban és fejlesztési dokumentumainak megalkotásában
tett tevékenységeik és elemzéseik, a nonprofit kft. külső
szakértőjeként Dr. Váradi Zsuzsanna, illetve további felkért
szakértők elemzői-kutatói munkássága.
A fejlesztési dokumentumok teljes terjedelemben elérhetőek
a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács honlapjáról:
www.tbft.hu

Összeállította és szerkesztette
Papp Gergely,

területfejlesztési szakértő
Papp Gergely - geográfus és kulturális
antropológus - 2016 év eleje óta a
Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit
Kft. munkatársa. Érdeklődési körébe tartozik a kulturális település- és
városfejlesztés, a különböző társadalmi és etnikai csoportok
együttélésének vizsgálata, a helyi gazdaság- és közösségfejlesztés, a társadalmi kezdeményezések, társadalmi vállalkozások
fejlesztésének elősegítése. Munkája során fontosnak tartja a
különböző társadalmi csoportok, közösségek és helyi érdekek minél szélesebb körű megismerését, a közös építkezést
megalapozó párbeszéd és együttgondolkodás kialakítását,
a helyi elképzelések összehangolását és becsatornázását a
térségfejlesztési folyamatokba.
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1. Prémium minőségű bor

Prioritás megnevezése

9.4 Közösségi aktivitás és részvétel erősítése
9.5 Közösségi terek használata
9.6 Közösségek önszerveződésének erősítése
Forrás: Tokaji borvidék Területfejlesztési Program
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A Tanyafejlesztési Program eredményei
Absztrakt | A magyar tanyák az Alföldnek organikus részét képezik, és évszázados múltra tekintenek vissza. A tanyai
élet a természeti-táji adottságokhoz alkalmazkodó hagyományos gazdálkodási tevékenységet jelent, valamint egyedi
kultúrát közvetít. Építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai révén a tanyák nem csak a magyar nemzet, de Európa
különleges kulturális szegmensét is jelentik. Helyzetük meghatározásának céljából több kutatómunka is elkészült az
évek során. Az FM szakmai irányításával 2016-ban átfogó felmérés készült, melynek keretében az Alföldön található
több mint 94 ezer tanyát jártak végig a kormányhivatalok munkatársai.
A Földművelésügyi Minisztérium célja a tanyás térségek sajátos értékeinek megőrzése, a tanyán élők életszínvonalának
javítása, a tanyai gazdálkodás megújítása. Ennek érdekében teljes egészében hazai forrásból működteti a Tanyafejlesztési Programot immáron 7. éve, mely a Nemzeti Vidékstratégia egyik legsikeresebb programja. A Tanyafejlesztési
Programnak olyan stratégiai súlypontjai vannak, mint az ökológiai gazdálkodás támogatása, a helyi piacok támogatása,
szociális szempontok stb. A területi nyitás óta már 724 alföldi településről lehet pályázatot benyújtani az önkormányzati
és az egyéni típusú konstrukció keretében egyaránt. A program sikerét mutatja az egyre növekvő támogatási igény is.
Eddig 1693 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben több mint 8,1 milliárd Ft értékben.

Abstract | The farms are fundamental part of the Hungarian Plain which takes pride in an age-long history. Living
on the farm means a traditional farming activity which adjusts to the circumstances of the nature and transmits unique
cultural marks. Farms have own architectural, lingual, ethnographic and landscape speciality. Because of this they
mean special cultural part not only for the Hungarian nation but for Europe as well. Several researches were made to
define their situation during the years. In 2016 an overall survey was made by leadership of the Ministry of Agriculture.
During this survey co-workers of govermnent offices visited more than 94 thousands farms on the Hungarian Plain.
The aims of the Ministry of Agriculture are the following: retain the special values of farm areas, improve living
standard of people living on farm and reform the farming. The Farm Development Program in Hungary is operated
out of national financial resources by the Hungarian Ministry of Agriculture for 7 years. This Program is one of the
most successful programs of National Rural Strategy. There are several strategic milestones of the Farm Development
Program such as support of ecological farming, subvention of local markets, social aspects, etc. Since the regional
expansion 724 Hungarian settlements have the opportunity to tender either the self-governing or the individual construction. The success of this Prorgram is shown by the growing and growing demand. Up to now 1693 projects have
been supported by the amount of 8.1 billion HUF.

Bevezetés
A Földművelésügyi Minisztérium az agrárfejlesztésen
belül mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy
Magyarország egyedi értékeinek megőrzését támogassa.
A tanyai gazdálkodás sajátos értékeinek megmentése,
megújítása, valamint a tanyai életmód, a tanyán működő
családi gazdaságok hátrányainak csökkentése érdekében
az FM 2011-ben elindította az első, teljes egészében hazai
forrásból támogatott Tanyafejlesztési Programot.
A népszerű Program eddigi hét éves működése során
közel 1700 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben több mint 8,1 milliárd Ft értékben. Méltán ne-
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vezhetjük a Nemzeti Vidékstratégia sikerprogramjának,
hisz meghirdetése óta töretlen népszerűségnek örvend.
Ide kapcsolódó siker az is, hogy a Hungarikum Bizottság
döntése alapján a magyar tanya, mint életforma, és mint
fogalom is a Magyar Nemzeti Értéktár része lett.
Reményeink szerint a Tanyafejlesztési Program megfelelően szolgálja a tanyavilág újbóli felvirágzását és az
intézkedések lehetőséget biztosítanak a tanyákon élők
életszínvonalának növeléséhez. A tanyák helyzetével foglalkozni különösen aktuális dolog, hisz az elmúlt évszázad
kedvezőtlen körülményei után ma egyértelmű lehetőségek nyílnak, melyek kellőképpen alátámaszthatják nem
csak a tanyák fennmaradását, de társadalmi-gazdasági

A Tanyafejlesztési Program egyik alapköve:
a tanya, mint fogalom
A tanya a magyar társadalmi, településszerkezeti és gazdaságtörténeti örökség több évszázados múltra vissza
tekintő eleme.
A Magyar Országgyűlés a tanyák és tanyás térségek
megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009 (V. 27.) számú
határozata alapján a tanya olyan településszerkezeti- és
gazdaságtörténeti örökség, valamint nemzeti érték, melynek fennmaradása és fejlesztése nemzeti érdek. A főleg
az Alföldre jellemző, történelmi behatásokkal érintett
településfejlődés következtében kialakult tanyás településrendszer egy sajátságos gazdálkodási formát, települési
formát és létformát közvetít. A tanyai élet a természeti-táji
adottságokhoz alkalmazkodó hagyományos gazdálkodási
tevékenységet jelent, valamint egyedi kultúrát közvetít.
Építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai révén a
tanyák nem csak a magyar nemzet, de Európa különleges
kulturális szegmensét is jelentik.
A tanyán élő generációk nemzedékről nemzedékre
adják át hazai termesztési-tenyésztési hagyományainkat, a
gazdálkodásban megszerzett és felhalmozott tudásanyagot, őrzik tájfajtáinkat és őshonos állatfajtáinkat, ezzel
megtartják a biodiverzitás gazdagságát, hozzájárulnak
a magyar táj fenntartható használatához és a heterogén
termelési kultúra megmaradásához.
Mindezek alapján a Magyar Kormány célja jelentős
hangsúlyt fektetni a tanya, a tanyás településrendszer és
gazdálkodási forma fennmaradására, új életre keltésére és
fejlesztésére. A Nemzeti Vidékstratégiával összhangban
a tanyás térségek fejlesztése az Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció (1/2014. (I..3. OGY határozat)
egyik területi célkitűzése is.

A magyar tanyák történeti előzménye
A magyar tanyák az Alföldnek organikus részét képezik.
Kialakulásukat tekintve nincs egységes álláspont. Ha a
fejlődéstörténetet akarjuk nyomon követni, akkor fontos
kihangsúlyozni, hogy a tanyák előzménye a XV. századtól
országosan is jellemző ún. „pusztásodás” jelensége. Ezt
a történelem természetes szelekciójának tekinthetjük,
azonban a másfél évszázados török uralom felgyorsította.
A török dúlások és a háborúk miatt a népesség nagyobb,
erősebb településekbe koncentrálódott, így ritka, nagy
határú településállomány jött létre. A tanyák nagy többsége a török hódoltság utáni, elnéptelenedett területeken
jelentkezett, így magányos településnek tekinthetőek.
Ugyanakkor pedig a mezővárosok tanyái a városok
csatolt, kettős települései voltak. A jószágok elszállásolását szolgáló szállások ideiglenes lakóhellyé váltak, így

ezeket, a már a török uralom előtt kialakult szállásokat
nevezhetjük a tanyák elődjeinek. A török kiűzése után a
település távoli határrészeinek hasznosítását megkívánta
a növekvő népesség ellátásához szükséges földművelés
és jószágtartás.
A tanyagazdaságok fénykorának a XIX. század második
felét, a XX. század elejét tekinthetjük. Az 1940-es, 1950es években több mint egy millió ember élt külterületen,
többek között tanyákon.
A tanyavilág hanyatlása a második világháború utánra
tehető, mely a nagyüzemi átszervezésekkel van össze
függésben. A külterületi lakosok egy része beköltözött a
falvakba, városokba, felhagytak a mezőgazdálkodással, és
az ipari szektorban helyezkedtek el. Erősen jelentkezett
az urbanizáció hatása, de a pártállami rendszer negatív
diszkriminációja is hozzájárult a külterületi népességszám
drasztikus visszaeséséhez. A külterületi lakosok száma
200 ezer főre csökkent. A szocializmus évtizedei alatt a
tanyák egyik alapja, a magántulajdon megszűnt, a tanyai
gazdaságok nagy része a kulák üldözés áldozata lett.
Az 1990-es években csak kevés ember tért vissza a
tanyasi élethez. Jelentős problémának számított az érdekképviselet hiánya. A 2000-es évektől beszélhetünk
arról, hogy a gazdaságok munkájukhoz támogatásokban
részesülhetnek, ennek azonban valódi látszata csak a
2010-es évekre tehető. 2011-től elindult a Tanyafejlesztési
Program, mely célzottan nyújt támogatást a tanyán élők
és tanyán gazdálkodók részére is.

Tanyák felmérése az elmúlt években
1970-ben volt az utolsó olyan népszámlálás, mely részletes
adatot szolgáltatott a külterületen élőkről, a külterületi
lakott helyekről és a tanyák állapotáról. A szocializmust
követően kevés adat áll rendelkezésre, így a tanyákról
pontos helyzetkép nehezen adható. A Központi Statisztikai
Hivatal a tanyát már nem kezeli külön kategóriaként, így a
tanyák helyzetének meghatározására leginkább részterületi
kutatómunkák állnak rendelkezésünkre.
A Lakiteleki Népfőiskola által életre hívott Tanyakollégium hallgatóinak jóvoltából 2002-2003 között széleskörű
felmérés készült, mely során több mint 800 tanyát mértek
fel. A felmérés adatait a Magyar Tudományos Akadémia (a
továbbiakban: MTA) Tanyai kaleidoszkóp című munkájában
összegezték. Ezt követően 2009‒2011 között újból végeztek
kutatásokat. Az egykori Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (a továbbiakban: VÁTI) és az
MTA 2005-ben átfogó vizsgálatot indított a Homokhátságon.
A kutatások célja az volt, hogy képet adjanak a tanyák XX.
század végi – XXI. század eleji állapotáról, a tanyai lakosok
életlehetőségeiről. Szintén 2005-ben Csatári Bálint vezetésével elkészült egy tanulmánysorozat is. A VÁTI 2006-ban
ismét tanyafelmérést végzett a dabasi járásban, melynek
során 485 tanya felmérése történt meg.
A Tanyafejlesztési Program keretein belül térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása, valamint megyei tanyafelmérések révén 2011-ben, 2012-ben, illetve 2013-ban

Fókuszban a területi folyamatok
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A magyar tanyák és tanyás térségek
területi folyamatai és
fejlesztési lehetőségei

szolgálatukat is. Az FM arra törekszik, hogy a tanyák a
jövőben is megmaradjanak ezen a felfelé ívelő pályán,
és a Magyar Alföld, így Magyarország sajátos értékeként
minél többen megismerjék jelentőségüket.
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Helyzetkép
Az 1990-es éveket követően komoly problémaként jelentkezett a tanyák érdekképviseletének megszűnése,
támogatási lehetőségük minimálisra csökkenése, illetve
a korábbi fejlesztések leállása. Ennek ellenére a tanyák
ma is nagyszámú lakónépességnek nyújtanak otthont. A
legfrissebb népszámlálás adatai alapján Magyarországon
a külterületi népesség 293 976 fő volt 2011-ben. Ebből
70% élt valamely alföldi megyében. A tanyás térségek
megújítása e koncentráltan fennmaradó tanyás területeken
különösen indokolt és szükséges.
Az MTA 2013-ban megvalósult tanyafelmérésének a
főbb megállapításai a következők voltak:
korösszetételt tekintve a tanyákon az aktív korúak vannak
többségben;
a tanyák egy része nem állandóan lakott, csupán hobbi
célokat szolgál, vagy csak gazdasági funkcióval bír;
a tanyaépületek közel harmadát még az 1940-es években építették;
a felmért tanyák háromnegyede esetében bír jelentőséggel a mezőgazdaság valamely ága, ezek között
említhető a kertészeti tevékenység, az állattartás és a
szántóföldi művelés;
a gazdasági funkcióval rendelkező tanyák 83%-a alapvetően önellátásra termel;
a falusi-tanyasi vendégfogadás nem meghatározó;
gyakran alapvető infrastrukturális elemek hiányoznak,
például a szilárd burkolatú utak, de a villamos energia
ellátás és a vezetékes vízszolgáltatás van a legrosszabb
helyzetben, és nagy szükség van a közbiztonság javítására is.

A Tanyafejlesztési Program létrejötte
A Kormány 2011-ben indította el a Tanyafejlesztési Programot, mely hazánk történetének első, teljes egészében
nemzeti forrásból finanszírozott tanyák fejlesztését célzó
programja. A Tanyafejlesztési Program egyik kiemelt térségi
komplex vidékfejlesztési nemzeti programja lett a Nemzeti
Vidékstratégiának, amelyet a „magyar vidék alkotmányaként” említhetünk, és amely 2020-ig határozza meg a vidék
fejlesztését szolgáló feladatokat. Ebben az évben először
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az egykori Vidékfejlesztési Minisztérium meg is hirdette a
Tanyafejlesztési Program pályázati lehetőségét. Az azóta
elmúlt évek eredményeit tekintve a Tanyafejlesztési Program népszerűsége töretlen és a Nemzeti Vidékstratégia
legsikeresebb programjának tekinthető.
A Tanyafejlesztési Program kidolgozása és továbbfejlesztése során a következő szakmai szempontokat vették
figyelembe:
a támogatás eljuttatása lehetőség szerint minél több
tanyás településre;
minél több tanya, tanyai lakos, tanyai gazdálkodó segítése;
mintajellegű, követhető megoldások bemutatása;
a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanyán élő
lakosok, illetve a gazdálkodó tanyák elsődleges célcsoportként való megjelölése;
tanyai jegyeket erősítő, megvalósító tanyai, illetve
településfejlesztési koncepciókba, térségi fejlesztési
programokba illeszkedő fejlesztések, tevékenységek
támogatása.

A Tanyafejlesztési Program célja
összefoglalva
A Tanyafejlesztési Program egyik alapvető célkitűzése a
tanyán élők életszínvonalának javítása a tanyai életmód
hátrányainak csökkentésével. A Tanyafejlesztési Program másik alapvető célkitűzése a tanyai gazdálkodás
megmentése, megújítása, a tanyai gazdaságok anyagi
támogatásával, a gazdálkodási feltételeik megerősítésével,
az egykori gazdaságok újjáélesztésével, új tanyagazdaságok indításának támogatásával. Mindezzel a legfőbb cél
megőrizni a tanyás térségek sajátos értékeit.

A Tanyafejlesztési Program
stratégiai súlypontjai
Génmegőrzés, a biológiai sokféleség fenntartása
Kormányzati szándék a génmegőrzési tevékenység, illetve
a génmegőrzési feladatokban való állami szerepvállalás
növelése. Az őshonos állat- és növényfajták tenyésztésben, termesztésben való elterjesztésére, fenntartására a
Tanyafejlesztési Program kiemelt lehetőséget biztosít.
A Program pályázatainak bírálata során előnyt élveztek minden korábbi és az idei évben is azok a pályázók,
akik hangsúlyt fektettek arra, hogy tanyagazdaságukban
őshonos állatokat tartsanak, tájfajta növényeket termeszszenek, tájfajta gyümölcsfát ültessenek. Emellett 2016-ban
többlet pontot kaptak azok a tanyagazdák, akik vállalták
a 9 magyar kutyafajta valamelyikének tartását. Fentieken
túl a Program jutalmazza a legeltetés folytatását.
Növénytermesztés-állattenyésztés
egyensúlyának megteremtése
A hagyományos gazdálkodásban nagy figyelmet fordítottak
a földek termékenységének fenntartására. A műtrágyák
használatának elterjedésével csökkent a szerves trágya fel-

használás és ezzel együtt annak pozitív hatása is. Ezen trend
megfékezése érdekében ösztönözzük a Program keretében
a pályázókat arra, hogy komplex pályázatokat nyújtsanak
be, hiszen a tartalmi bírálat során előnyt élveznek azok,
akik több célra is pályáznak. Ezzel közvetve hatást gyakorol
a Program arra, hogy szerves trágya keletkezzen, melyet
aztán nagy valószínűséggel visszajuttat a gazda a termelésbe.
Klímavédelmi tevékenységek segítése,
alkalmazkodás ösztönzése
A Program keretében közvetve szárazságtűrő növények
termesztését is támogatjuk. A pályázatok bírálati rendszerében előnyt élveznek azok a gazdák, akik szárazságtűrő
növény termesztését vállalják.
Ökológiai gazdálkodás támogatása
Fontosnak tartjuk, hogy olyan gazdaságok is létrejöjjenek,
ahol a vegyszerterhelés a minimumra csökken, ezzel óvva
mind a természetben végbemenő folyamatok egyensúlyát, mind az emberi egészséget. A Program előnyt
biztosít azon gazdáknak, akik vállalják ökológiai gazdálkodás folytatását, ezzel járulva hozzá az ökoszisztéma
védelméhez és az egészséges élelmiszer előállításához.
Helyi piacok támogatása
A tendenciák azt mutatják, hogy a fogyasztók igénye ismét
megnőtt a helyi piacokon elérhető, egészséges, helyben
előállított termékek iránt. Ezért több kezdeményezés is
elindult termelői piacok létrehozására. A Program lehetőséget biztosított arra, hogy védjegyet hozzanak létre a
helyi termékek összefogása és népszerűsítése érdekében.
Ezzel a termékek előállítása során kibocsátott szennyezés
is csökken. A piacok létrehozásának alapvető célja pedig
az volt, hogy megkönnyítse az élelmiszerek közvetlen
eljuttatását a tanyasi termelőtől a fogyasztókhoz.
Épületenergetikai korszerűsítés
A tanyán élő népesség életkörülményei a tanyavilág jelentős részén alacsony szinten stagnálnak. A lakóépületek
többsége leromlott állapotú. A társadalmi-szociális helyzet
javítása érdekében a Program a korábbi években támogatta a villamoshálózat kiépítését, illetve azon belül is
előnyben részesültek a megújuló energiaforrás felhasználását célzó projektek. Ezt a törekvést a Vidékfejlesztési
Program átvette, de a Tanyafejlesztési Program keretében
továbbra is lehetőség van a lakóépületek energetikai
korszerűsítésére (külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje,
fűtéskorszerűsítés). A megújuló energia használata prioritást kapott a bírálat folyamatában is.
Szociális szempontok
A Program egyik alapvető és elsődleges célja a tanyasi
életmód hátrányainak csökkentése és az életszínvonal
növelése. A Tanyafejlesztési Program célterülettől és a
pályázó korától függően 75%-os, 90%-os, illetve 100%os intenzitású vissza nem térítendő támogatást nyújt,
pályázati díj fizetése nélkül. A tapasztalatok alapján

sok tanyai lakos azért nem tud pályázatot benyújtani,
mert nem áll rendelkezésére megelőlegezhető anyagi
forrás. Mióta a jogszabályi háttér lehetőséget ad rá, a
Tanyafejlesztési Program magasabb előleget biztosít a
pályázók részére. A kezdeti években meghatározott 25
%-os, illetve 50 %-os előleg helyett 2016-tól 75 %-os
előleg igénylésére teremtett az FM lehetőséget.
A Program támogatja a fiatal gazdálkodókat is, ugyanis a
2. célterület (tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének
támogatása) esetében a fiatal gazdálkodók (azok a gazdálkodók, akik még nem töltötték be 40. életévüket) a 75%-os
helyett 90%-os támogatási intenzitásban részesülhetnek.
Továbbá az egyéni pályázati konstrukciók esetében az
elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik
jelentős munkanélküliséggel sújtott településről nyújtják
be pályázataikat, illetve azok a tanyák, ahol több generáció
él együtt, kis területen gazdálkodnak, a lakóépületet vagy
gazdasági épületet 2000-ben vagy az előtt újították fel
utoljára, nincs se vezetékes, se egyedi villany, vezetékes
ivóvíz vagy fúrt kút, vagy a tanya szilárd burkolatú úttól
több mint 3 km-re található.
A tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó- és
vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések pályázati
konstrukció esetében ezen felül még előnyt élveznek
azok a pályázók, akik önfoglalkoztatottak, munkanélküliek, gazdaságilag nem aktívak vagy egyedül nevelik
gyermekeiket, illetve azok a tanyák, ahol 60 év feletti,
tartósan beteg, fogyatékkal élő vagy rokkant személy
(személyek) él (élnek), továbbá ahol alacsony a tanyán
élők egy főre jutó havi jövedelme. Előnyben részesülnek
még azok a tanyák, amelyeket 1940, 1966 vagy 1981 előtt
építettek, ahol a lakóépület falazata vályog vagy vert fal,
amely nem rendelkezik alappal, ahol nincsen ácsolt tető
az épületen, továbbá ahol a tető héjalása azbeszt cement,
pala, nád vagy szalma, illetve amelynek komfortfokozata
komfort nélküli vagy félkomfortos.

A Tanyafejlesztési Program folyamata
A Tanyafejlesztési Program kidolgozása során felmerült
igények, valamint a gyakorlati tapasztalatok minden évben
beépítésre kerültek.
A Tanyafejlesztési Program kétféle konstrukció keretében
nyújt támogatást: önkormányzati típusú, helyi közösségek;
illetve egyéni típusú, tanyai lakosok, tanyagazdák számára
kiírt pályázati konstrukció.
A Tanyafejlesztési Program esetében egyszerű pályázati eljárásrendről beszélhetünk, a bírálatban a szakmai
és jogosultsági szempontok kapnak hangsúlyt, hiszen a
szakmai tartalmat megfelelően alá is kell támasztani az
egyes pályázatok benyújtásakor.
Ma a Tanyafejlesztési Program kiírója a Földművelésügyi Minisztérium, a pályázatok kezelését a Herman Ottó
Intézet Nonprofit Kft., a támogatások kifizetését pedig
a Magyar Államkincstár végzi. A támogatási döntést a
Bíráló Bizottság javaslatára a földművelésügyi miniszter
hozza meg.

Fókuszban a területi folyamatok

FÓKUZSZBAN

több tanulmány érkezett be az FM részére, melyek egyegy tanyás térség bemutatására szolgáltak. 2013-ban a
Tanyafejlesztési Program keretében az MTA ismét felmérést
végzett, mely 8 598 tanyát érintett.
Az FM szakmai irányításával 2016-ban átfogó felmérés
készült, melynek keretében több mint 94 ezer tanyát jártak
végig a kormányhivatalok munkatársai. A felmérés alapján a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. elkészített egy
előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, amely többek
között bemutatja a villamos energiát nélkülöző tanyák
helyzetét, valamint lehetőségeket, javaslatokat fogalmaz
meg a villamosítási problémákkal kapcsolatban. A felmérés
alapján 4779 alföldi lakott tanyán nincs elektromos áram.
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A tanyás településtípus leginkább és tipikusan az Alföldre
jellemző. 2011-ben 206, míg 2012-ben 240 alföldi település
volt jogosult a pályázat benyújtására. Viszont a 2013. évi
földrajzi lehatárolás – pályázói igényeknek megfelelően – jelentős területi nyitást jelentett – a források teljes
szétaprózódása nélkül –, melynek hatására 2013-tól 724
településről lehet pályázatot benyújtani. Továbbá 2017ben új területként jelenik meg a „Tanyafejlesztési Program
továbbfejlesztését szolgáló mintaprogram”. Az FM ennek
keretében kívánja felmérni, hogy a jövőben érdemes-e
más területeket is bevonni a Tanyafejlesztési Programba
az alföldi tanyás térségeken kívül.

Önkormányzati típusú, helyi közösségek
számára kiírt pályázati konstrukciók
eredményei
Ez a pályázati konstrukció egyrészt a tanyai közösséget
célozza megőrizni, másrészt pedig a szociálisan hátrányos
helyzetű tanyai lakosok segítésére irányul.
A Tanyafejlesztési Program már a kezdetektől fogva támogatta a helyi, tanyai termékek piacra jutását. A 2011-12-ben
megjelent „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése”
célon belül a következő alcélok megvalósítására lehetett
pályázni: tanyai termékek város-vidék együttműködés
keretében történő piacra juttatása (3 év alatt 31 nyertes
pályázat); tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítése, fejlesztése (3
év alatt 43 nyertes pályázat); tanyai termékek értékesítését
biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése (3 év
alatt 14 nyertes pályázat); tanyai termékek feltárása (3 év
alatt 33 nyertes pályázat); tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése és fejlesztése (3 év
alatt 23 nyertes pályázat); tanyagazdaságokat összefogó, a
termékeik piacra juttatását segítő, a termékeik feldolgozását,
magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó
kapacitások létrehozása és fejlesztése (3 év alatt 22 nyertes
pályázat); tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutás, a
termelést és a helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést
segítő szolgáltatások biztosítása (a nyertes pályázatok száma
2013-ra 25-re emelkedett).
A 2011-12-es évek konstrukciói 2013-ban kiegészültek
„a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi
piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak
piacain” elnevezésű céllal, melynek keretében 7 pályázat
részesült támogatásban. Ezen cél esetében is hasonló
alcélokra lehetett pályázni, mint az eredeti konstrukció
keretében.
Összességében a három év során a tanyai termékek
piacra juttatása fő cél keretében 219 pályázat valósult
meg. Fejlesztésbe bekapcsolt tanyagazdaságok és a nyertes pályázatok arányát nézve 2011 volt a legsikeresebb
év. Tanyai termékek piacra juttatásában a 2013-as volt a
legsikeresebb év.
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2014-2015 között nem lehetett tanyai termékek piacra
jutására pályázni, de 2016-ban régi-új elemként visszakerült
a „tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése” cél a Tanyafejlesztési Programba, mely
keretében az FM 5 pályázatot 19 632 716 Ft támogatásban
tudott részesíteni. 2016-tól az igények felmérésének köszönhetően pályázati lehetőség nyílt szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak
kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.
Több egyeztetés után 2017-től újabb támogatható
tevékenységek is szerepelnek a Tanyafejlesztési Programban, melyek a tanyasi közösség erősítését célozzák. Ezen új
célok a következők: tanyasi gazdálkodók részére tudásátadás
biztosítása, kiadvány készítése; nyitott tanyagazdaságok
hálózatának kialakítása, fejlesztése; tanyasi idegenforgalmat
támogató szolgáltatások fejlesztése; tanyai közösségi tér
kialakítása; a tanya, mint tájérték megőrzése érdekében a
tájgondnok képzésben való részvétel támogatása.
A közösségi típusú konstrukció keretében az évek
többségében lehetőség nyílt tanyagondnoki szolgálatok
fejlesztésére, például a tanyagondnokok kisbusz vásárlására nyerhettek el támogatást. Erre a támogatható tevékenységre azonban 2015-ben a Vidékfejlesztési Program
keretében volt lehetőség pályázatot benyújtani.
A Tanyafejlesztési Program lehetőséget biztosít
vízminőség vizsgálatok elvégzésére is, mely hozzásegíti
a tanyasi lakosságot az egészséges ivóvízhez.
2015-ig közösségi támogatás keretében is lehetőség
nyílt villamosenergia-fejlesztésre, azonban ezt 2016-ban
átvette az európai uniós finanszírozású Vidékfejlesztési
Program. Villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító
önkormányzati fejlesztéseken belül a 4 év leforgása alatt 24
pályázat által 128 tanyán megújuló, illetve 9 pályázat által
77 tanyán nem megújuló energiaforrású fejlesztés történt.
2013-ig lehetőség volt külterületi földutak karbantartását
biztosító vontatott munkagépek, gépi eszközök beszerzésére. A pályázatok benyújtása során előnyt jelentett,
ha a pályázó olyan fejlesztések megvalósítását tűzte ki
célul, amely több települést összefogott, minél hosszabb
útszakasz rendszeres felújítására, karbantartására terjedt ki,
és hozzájárult az érintett tanyagazdaságok fejlesztéséhez
is. Ez a támogatási cél a Vidékfejlesztési Program részét
képezi. 2016-tól lehetőség nyílt lakó- és vagyonbiztonsági
eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó
kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.
Minden évben lehetőség van egészségügyi szűrővizsgálatok végzésére is. 2011 és 2013 között tanyafelmérések
elvégzésére nyílt lehetőség, melynek hatására rajzolódott
ki, hogy szükséges egy, az egész Alföldet lefedő kutatás
elindítása, mely 2016-ban megvalósult.

Egyéni típusú, tanyai lakosok,
tanyagazdák számára kiírt pályázati
konstrukciók eredményei
Az egyéni típusú konstrukción belül már a kezdetektől
lehetőség volt meglévő tanyagazdaságok támoga-

tására pályázni. 2013-ban teljesen új célterületként
jelent meg a tanyagazdaságok indító támogatása, így
mezőgazdasági tevékenységet még nem folytató, de
tanyán élő lakosok is kaptak „csekély összegű” támogatást gazdaságuk beindítására. A két célterületen
belül azonos célokra lehetett pályázatot benyújtani:
többek között lakó- és gazdasági épület felújítására,
építésére, gazdálkodási gépek, eszközök beszerzésére,
karám, kerítés építésére, felújítására, állati és növényi
szaporítóanyag beszerzésére, feldolgozó kapacitások
kiépítésére, energetikai fejlesztésekre, illetve lakó- és
vagyonbiztonságot fokozó rendszerek kiépítésére. 2015ig lehetőség nyílt pályázni villamosenergia-fejlesztésre,
ivóvíz beszerzéshez szükséges létesítmények kialakítására, szennyvízkezelésre, szennyvízelhelyezésre, azonban
e célok is átkerültek a Vidékfejlesztési Programban
meghatározott támogatási célok közé.
2016-tól egy új, tanyák lakóépületének felújítására,
valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni
fejlesztésekre szolgáló célterülettel bővült a Tanyafejlesztési Program.
Tanyagazdaságok fejlesztésére, illetve indítására össze
sen 994 pályázat nyert el támogatást az elmúlt hat évben,
2 206 841 664 Ft értékben.

A Tanyafejlesztési Program során nyújtott
támogatások és felmerült igények
A Program eddigi hatéves működése során összesen 1693
pályázat részesült pozitív támogatási döntésben, több mint
8,1 milliárd Ft értékben. A benyújtott pályázatok számának
évről-évre történő növekedése jelzi a Program fennmaradásának és bővítésének szükségességét. A támogatási
igény a benyújtott pályázatok számának növekedésével
arányosan nőtt az elmúlt évek alatt.
A támogatási igény, valamint a megítélt támogatás
között jelentős különbség van, ezt legjobban a 2015. évi
pályázati adatok mutatják: 1 735 db pályázat érkezett be,
ez összesen több mint 5 432 millió Ft támogatási igényt
jelentett, ebből az FM 360 db pályázatot tudott pozitív
elbírálásban részesíteni a rendelkezésre álló 1 201 millió
Ft összegű forráskeretből. Ez azt jelenti, hogy több mint
4,5-szer magasabb volt a támogatási igény, mint amennyit
az FM odaítélhetett. A legnagyobb különbség a Tanyagazdaságok indító támogatása célterületen jelentkezett,
ahol 11,5-szeres volt a túligénylés.
2016-ban, mikor a pályázói rendszer – ebben az évben
először – a rendelkezésre álló forrás 200%-ának elérésekor
lezárt, az igénylők magas számát mutatta, hogy a meghirdetett összes célterület majdnem minden célja a pályázati
felület nyitásának napján (egyes célterületek esetében
3-4 órán belül) lezárt.
A területi eloszlást tekintve a hagyományosan tanyás
térségek településeiről érkezik a legtöbb pályázat. Az
egyéni típusú fejlesztések esetében a legtöbb pályázat a
régi nagyhatárú mezővárosok területéről, valamint azokkal
szomszédos területekről érkezett.

A program kiterjesztése, továbbfejlesztése
2015-ben első alkalommal indította útjára az FM a Zártkerti Revitalizációs Programot, melynek célja az országos
külterületi mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok megvalósítása. A Program keretén belül egyedi
támogatási kérelem benyújtására Magyarország területén
lévő önkormányzat vagy önkormányzati konzorcium jogosult. A Program támogatási formája vissza nem térítendő
támogatás, a támogatási intenzitás 100%-os. A támogatás
utófinanszírozott, támogatási előleg igénybevételével. A
Program keretén belül 2015-ben 20 település mintaprogramja
valósulhatott meg mintegy 178,4 millió Ft támogatással.
2016-ban a tárca részéről 300 millió Ft állt rendelkezésre,
mely keretösszegből 36 önkormányzat nyert támogatást. A
program keretében több mint 50 000 facsemete, oltvány,
szőlőtő és növénypalánta került beszerzésre, megközelítőleg
80 hektár területen. 2016-ban indult az a kezdeményezés,
hogy az alföldi tanyás térségen kívüli területen pilot jelleggel
indítson az FM el egy programot. Ennek eredményeként egy
külön célterület került meghatározásra. A „Tanyafejlesztési
Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramok” keretében bakonyi tanyák (Szentgál és környéke), Heves megye
déli járásának tanyái, illetve történelmi gyümölcsösök nyerhetnek támogatást. A célterület a 2017. évi Tanyafejlesztési
Programba került beépítésre.

Jövőbeli tervek, kilátások
A tanyás térségek felkarolására, fejlesztésére a jövőben is
kiemelt figyelmet kell fordítani. Minden eddiginél nagyobb
szükség mutatkozik a villany nélküli tanyák elektromos
árammal történő ellátására. A 2016. évi tanyakutatás
során megállapították, hogy 4 779 tanya egyáltalán nem
rendelkezik villamos energia ellátással. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján elmondható, hogy a
napjainkban villamos energiát nélkülöző tanyák elektromos
árammal történő ellátásának költsége nagyságrendileg
39-40 milliárd Ft körüli összegből valósítható meg. Ennek
érdekében az FM közös kormány előterjesztést nyújt be
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.
Megállapítható, hogy ezen kívül szükség van még a
közbiztonság javítására, az értékesítési nehézségek és az
alacsony jövedelmezőség miatt a tanyagazdaságok számára
megfelelő támogatási, a tanyagazdaságok termékeinek
piacra juttatásához megfelelő értékesítési lehetőségek biztosítására és a tanyagondnoki szolgálatok működtetésére.
A cikk többek között a Földművelésügyi Minisztérium 2017-ben
megjelenő A magyar tanyák és a Tanyafejlesztési Program című
kiadványa alapján készült.

Szerzők
Lantos Gergely,

főosztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium

Háda Attila Elemér,

főosztályvezető-helyettes, Földművelésügyi Minisztérium
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A fejlesztéspolitika területfejlesztési
eredményei a gazdasági válságot követően
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Területi differenciák
A piaci folyamatokba az állami politika megpróbál aktívan beavatkozni, hogy korrigáljon vagy elősegítsen,
ösztönözzön bizonyos folyamatokat. Az EU-csatlakozást
követően a fejlesztéspolitika eszközrendszere jelentősen
kibővült, s nagyobb lehetőséget biztosított minderre.
Miközben a beruházás-ösztönzési ill. a hatékonyságot
javító gazdaságfejlesztési támogatások révén az állami
politika is hozzájárult a térbeli differenciálódáshoz, a területfejlesztés révén igyekezett e folyamatokat korrigálni,
s a differenciálódást tompítani.
Ugyanakkor a gazdasági hatékonyság és a társadalmi
szolidaritás egymással nehezen összeegyeztethető, s a
súlypontok eltolódtak előbbi irányába, hiszen az elsődleges cél a gazdasági növekedés volt. Ez a területfejlesztés
lehetőségeit is korlátozta. A közvetlen területfejlesztési célú
beavatkozásokkal szemben a területfejlesztési hatással is
bíró, de azt nem fő célként megfogalmazó intézkedések
szerepe felértékelődött, ami egyben azt is jelentette,
hogy önálló területfejlesztési politika helyett egyre inkább egy fejlesztéspolitikába integrált területfejlesztésről
beszélhetünk.
A beruházások több mint kétharmadát az EU kohéziós
(regionális) politika finanszírozta a vizsgált időszakban, a
támogatáspolitikában a hazai források háttérbe szorultak
és az EU támogatások kötelező társfinanszírozása mellett
csak néhány területre fókuszáltak (kultúra, sport, szociális
ellátás, energetika, foglalkoztatás), s minimális összegeket
allokáltak. Noha a területi kohézió az EU kiemelt politi-
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kai célja, az elsősorban az EU-n belüli, regionális szintű
fejlettségbeli különbségek mérséklésére törekedett. A
megyei és járási lépték esetében a területi fejlődés differenciái és a területfejlesztés eredményei már nem ennyire
egyértelműek, s az is kérdés, hogy a beavatkozások valós
vagy csak látszólagos hatásúak. A fejlesztéspolitikán belül
elsősorban a regionális operatív programok valósították
meg a területi célokat, de az ezekből finanszírozott beavatkozások hatása erősen korlátozott, mivel forráskeretüket
a maradékelv alapján határozták meg.
2009-2014 között jelentősen nőtt az egy főre jutó GDP
az ország északkeleti részén (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg), miközben éppen Budapesten
volt az egyik legkisebb a növekedés. Regionális szinten
kiegyensúlyozottabb lett a növekedés, nivellálódási folyamatok kezdődtek. Természetesen alacsonyabb területi
szinteken a területi különbségek jobban kidomborodnak,
s jól láthatók azok a vesztes térségek, melyek a gazdasági
visszaesésből nem, vagy csak nehezen tudnak kilábalni.
A területi egyenlőtlenségek elemzésére jó indikátor a
népességszám és a jövedelmek alapján számolt Hooverindex1. Akár megyei, akár járási szinten, akár a főváros
adataival, akár a nélkül (Budapestet egy egységnek tekintve a járások között is) vizsgáljuk, a fajlagos jövedelmi
adatok szerint csökkentek a területi különbségek 2000
után2. Természetesen járási szinten nagyobbak a területi
egyenlőtlenségek, mint megyei szinten, valamint Budapest nélkül is kisebb különbségeket tapasztalni mindkét
területi szinten.
A területi különbségek mérséklődésében nagy szerepet
játszott Budapest relatív pozícióvesztése. Népessége a
vizsgált időszak kezdetén és végén is az ország lakosságszámának 17 %-át tette ki, azonban a jövedelmekből
való részesedése 24,3 %-ról 21,7 %-ra csökkent. A főváros
tehát az országos területi egyenlőtlenségi index értékét
1,3 százalékponttal csökkentette. Ezzel párhuzamosan
viszont Pest megye 0,6 százalékponttal növelte azt, mivel
az országos jövedelemből jobban növelte az arányát, mint
1 A Hoover-index az egyik leggyakrabban használt területi egyenlőtlenségi mutató, két mennyiségi ismérv területi megoszlásának eltérését méri. Értéke 0 és
100% között változhat, azt mutatja meg, hogy az egyik vizsgált jelenség hány
százalékát kell a területegységek között átcsoportosítani ahhoz, hogy annak a
másik jellemzővel azonos legyen a területi megoszlása. Tehát minél magasabb
az értéke, annál nagyobbak a területi egyenlőtlenségek.
2 A 2010 és 2011 közötti növekedés elsősorban a jövedelmek számításának módszertani változásából fakad, az ekkor megjelenő növekedésért szinte teljes egészében
Budapest és Pest megye növekvő jövedelmi szintje felelős.
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1. ábra: a megyei és járási Hoover-index
változása, 2000-2015

az országos népességből. A megyei index csökkenő értéke
mögött azonban nem csak a Közép-Magyarország régió áll,
hiszen a többi tizennyolc megye közül tizenhárom mutatói
az index csökkenéséhez járultak hozzá. Csak Baranya, Zala
és Komárom-Esztergom megyében nem volt ez így, az első
kettőben nagyobb volt a jövedelmi részesedés vesztesége,
mint a népességé, az utóbbiban pedig stagnáló népesség
mellett tudott növekedni a jövedelmi részarány.
Járási szinten hasonló a kép, itt az index csökkenéséhez
legnagyobb mértékben a Szombathelyi, Szegedi, Dunaújvárosi, Pécsi, és Veszprémi járás a relatíve lassabban
növekvő jövedelmével, a Nyíregyházai, Mátészalkai és
Kiskőrösi járás pedig a jövedelmi felzárkózással járult
hozzá. Ezt csak kisebb mértékben tudta ellensúlyozni a
fővárosi agglomeráció járásainak, valamint Tatabánya,
Paks, és főleg az utolsó években Sopron és Győr járásainak gyors fejlődéséből eredő hatása, így a Hoover-index
járási szinten is csökkent a vizsgált időszakban. (1. ábra)

A vizsgálat tárgya
Jelen tanulmány a 2009-2014 közötti időszakban Magyarországon felhasznált, a támogatási rendszeren keresztül eljuttatott összes uniós és hazai támogatást vette
számba (az egyéb, pl. egyedi kormánydöntéshez vagy
adózáshoz kapcsolódó, pl. TAO stb. támogatások nem
képezték a vizsgálat részét), s értékeli azok területi allokációját (kötelezettségvállalás, kifizetés). A nem hazai,
főleg európai uniós fejlesztési források között a kohéziós politika forrásai (Európai Regionális Fejlesztési Alap,

2013

2014

2015

Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap által finanszírozott
operatív programok), az agrár-vidékfejlesztési források
(Európai Mezőgazdasági Garancia Alap támogatásai,
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Európai
Halászati Alap által finanszírozott operatív programok),
a határmenti, transznacionális és interregionális programok (Európai Területi Együttműködés) keretében nyújtott
támogatások és egyes közvetlen uniós és egyéb források
(LIFE program, Norvég Alap, Svájci Alap) is figyelembe
lettek véve. A hazai fejlesztési források között a közvetlenül területfejlesztési célt szolgáló hazai előirányzatok (pl.
területfejlesztési célelőirányzat) mellett a területfejlesztési
célokat közvetetten szolgáló hazai előirányzatokra (pl.
Tanyafejlesztési Program, stb.) is kitért a vizsgálat. Meg
kell azonban említeni, hogy a támogatások egy része nem
teljes mértékben kapcsolódik a fejlesztéspolitika céljaihoz.
Döntő részben uniós, kisebb részben hazai forrásból is
voltak olyan támogatások, elsősorban a mezőgazdasági
termeléshez kapcsolódóan (területalapú és kompenzációs
támogatások stb.), melyek nem tekinthetők fejlesztési célú
támogatásnak, de hozzájárulnak az ágazat fejlődéséhez.
A támogatások esetében négy fő tématerület, azon belül
18 fejlesztési célterület került lehatárolásra: gazdaságfejlesztés (vállalkozásfejlesztés; üzleti környezet fejlesztése,
pénzügyi eszközök; k+f+i; turizmus; agrárgazdaság),
vonalas infrastruktúra-fejlesztések (közlekedés és szállítás; lakhatási infrastruktúra; energia; infokommunikációs
technológiák), humán közszolgáltatások (oktatás; egészségügy; közművelődés, kultúra, sport; szociális ellátás;
társadalmi kohézió; közigazgatás), természeti és épített
környezet fejlesztése (integrált település- és településhálózat-fejlesztés; környezeti beavatkozások).

Fókuszban a területi folyamatok
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Az elmúlt évtizedben a területi folyamatok változását alapvetően befolyásolták a külső környezetben bekövetkezett
változások (pl. EU-csatlakozás, gazdasági világválság).
Hazánkban a 2008-2009-es globális válság magában
hordozta a területi differenciálódás felerősödésének lehetőségét, melyet aztán a 2010-es évtizedben állami
beavatkozások (támogatáspolitika, beruházás-ösztönzés,
beruházás-orientálás, foglalkoztatási programok stb.) segítségével igyekezett megakadályozni a fejlesztéspolitika.
Ebben nagy szerepet játszott az, hogy hatalmas mennyiségű európai uniós forrás segítette a fejlesztéspolitika
céljainak megvalósítását. A tanulmány a hazai és uniós
támogatások elosztásának területi különbségeit mutatja
be a 2009 utáni ötéves időszakban.
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A vizsgált időszak nem tartalmazta a 2007-2013-as
európai uniós ciklusban leköthető források utolsó kifizetési évét, 2015-öt, (amikor egyébként az egész ciklus
forrásainak mintegy 25%-át fizették ki), illetve első két
évét, 2007-2008-at, amikor azonban összességében minimális volt a kifizetett uniós forrás. (Ebből a szempontból
a kötelezettségvállalások vizsgálata is fontos, hiszen a
2009-2014-es időszakban összesen több mint 13 ezer
Mrd Ft-ról írtak alá támogatási szerződést). A tanulmány
elsősorban a kifizetett források területi képét vizsgálja.3
2009 és 2014 között több mint 8 ezer Mrd Ft fejlesztési célú támogatást (s ezen felül további, több mint
2 ezer Mrd Ft, döntően a mezőgazdasági termeléshez
kapcsolódó, területalapú és kompenzációs támogatást
fizettek ki. A támogatási összeg évi átlagban kb. 2 ezer
Mrd Ft (ez a GDP 5-7 %-ának felel meg). A fejlesztési
célú támogatások döntő többsége, több mint 90 %-a
európai uniós forrásból származott, a hazai források szerepe kiegészítő jellegű volt. Nemcsak összvolumenében,
hanem a támogatott projektek nagyságrendjét illetően
is jelentős különbségek voltak az uniós és hazai finanszírozás között. Uniós forrásból átlagosan jóval nagyobb
projekteket támogattak, az egy projektre jutó kifizetés
az uniós finanszírozásnál 50 millió Ft feletti, míg a hazai
finanszírozásnál 3 millió Ft alatti.

A támogatási források elosztásának területi
jellegzetességei/képe
Regionális szinten a területi kohéziós célok elérését nagyban segítette, hogy a kevésbé fejlett régiók jóval nagyobb
arányban részesedtek a forrásokból, mint országon belüli
– népességi, gazdasági – súlyuk ezt indokolta volna. Ebben
szerepet játszott az uniós támogatási források elosztásánál
alkalmazott regionális támogatási térkép is, mely a fejlettségi szintnek megfelelően határozta meg a versenyszférába
tartozó tevékenységek maximális támogatási intenzitását.
Ennek köszönhetően végül 2009-2014 között Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl az
összes uniós forrás 60 %-át kapta, miközben népességaránya mindössze 49 %, a GDP-ből való részesedése pedig
alig 32 %. A területi jellegzetességek azonban alacsonyabb
területi szinteken rajzolódnak ki igazán.
A legnagyobb támogatási volumen Budapestre (650 Mrd
Ft, az összes forrás 8,5 %-a) és Pest megyébe, valamint
a Dunától keletre található megyékbe jutott (SzabolcsSzatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-AbaújZemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, és Békés),
miközben Nógrád és Heves, valamint a dunántúli megyék, (különösen Tolna, Zala, Komárom-Esztergom, Vas,

Somogy, Baranya, Fejér, Veszprém) kisebb támogatási
összeget kaptak.
Az abszolút értéknél pontosabb képet mutat azonban
az egy főre jutó leszerződött támogatások vizsgálata,
ebből a szempontból Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád
és Békés megyék emelkednek ki, miközben Pest megye
és Budapest jelentősen elmaradtak az országos átlagtól.
Összességében megállapítható, hogy a fejlettebbnek
tekinthető főváros és egyes megyék jellemzően kevesebb, míg a kevésbé fejlettek nagyobb egy főre jutó
támogatást kaptak, ettől a trendtől csak Nógrád, Tolna
és Borsod-Abaúj-Zemplén megye relatív alacsonyabb
támogatottsága, valamint Győr-Moson-Sopron és Vas
megye magasabb támogatási értékei térnek el. Azaz a
kohéziós politika az elosztott források volumenét tekintve
megyei szinten viszonylag eredményes volt. (1. térkép)
A támogatások célterületei szerint jelentős strukturális különbségek rajzolódnak ki a megyék között. A legmagasabb
egy főre jutó értékekkel rendelkező Jász-Nagykun-Szolnok
és Csongrád megyében a vonalas infrastruktúra (elsősorban
közúti és vasúti) fejlesztések domináltak. Hasonlóan magas
ezen fejlesztések súlya Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém,
Fejér, Pest és Békés megyében, ahol szintén komoly közúti
és vasúti fejlesztések valósultak meg. A gazdaságfejlesztési
támogatások Bács-Kiskun megyében képviselik a legmagasabb arányt, de szintén átlag feletti a részesedésük HajdúBihar és Baranya megyében. A humán közszolgáltatások
Budapesten rendelkeznek a legnagyobb részesedéssel,
s ebben nagy szerepe van az itt felhasznált jelentős hazai
forrású támogatásnak. A főváros mellett még Hajdú-Bihar,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Baranya megye átlag
feletti ezen a területen. A természeti és épített környezet
támogatási területén csak kisebb különbségek voltak.

1. térkép: Az egy főre jutó összes kifizetett támogatás
területi különbségei megyei szinten (2009-2014)

2. térkép: Az egy főre jutó összes kifizetett támogatás
területi különbségei járási szinten (2009-2014)

Járási szinten vizsgálva természetesen nagyobb különbségek láthatóak az országban. Budapest térségében messze
az országos átlag alatti az egy főre jutó támogatás, s nemcsak a központi régióban, hanem Komárom-Esztergom,
Nógrád, Fejér és Tolna megye járásainak többségében is.
E térségek jellemzően fejlettnek tekinthetők, mindössze
Nógrád megye kivétel. A legalacsonyabb egy főre jutó
támogatás a Pest megyei járásokat jellemzi (Dunakeszi,
Monori, Vecsési, Budakeszi és Szentendrei). (2. térkép)
Járási szinten a kiemelkedő támogatottság többnyire
a vonalas infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódik,
ilyen Jász-Nagykun-Szolnokban a Törökszentmiklósi,
Kunhegyesi, Karcagi járás, Csongrádban a Makói járás,
Győr-Moson-Sopronban a Csornai járás, Szabolcs-Szatmár-
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3 Különösen a nagyobb infrastrukturális és egyéb térségi fejlesztések földrajzi helyhez kötése nem könnyű. A fejlesztések között számos olyan van, amelyek megvalósulása
több járást, vagy akár megyét is érint (pl. árvízvédelmi, közúti, vasúti infrastrukturális fejlesztések). Azonban megközelítésünk szerint ezek a beruházások elsősorban a
megvalósulásuk közvetlen környezetében fejtik ki pozitív hatásukat – elég csak egy, a településeket elkerülő új gyorsforgalmi útra gondolni -, így az adott területi szinthez
rendelésük indokolt. Ezért a projekteket a fellelhető támogatási adatok alapján a lehető legalacsonyabb területi szinthez kapcsoltuk: jellemzően járási, néhány esetben
megyei szinthez rendeltük a forrásokat. A nagyobb támogatási összegeket az érintett területegységek között vagy a lakosságszám, vagy vonalas infrastrukturális fejlesztések
esetében a megépített szakaszok hossza alapján osztottuk szét. Ez több projekt esetében azonban nem volt lehetséges, a térképeken külön jeleztük azokat a forrásokat,
amiket az adott területi szinten nem lehetett pontosan hozzárendelni a területegységekhez. Ebbe a kategóriába kerültek az országos hatáskörű fejlesztések is. Az országos
szervezetek budapesti helyszínnel feltüntetett, de valójában máshol végrehajtott fejlesztéseit a projektleírások alapján a valódi megvalósulási helyszínhez kötöttük.
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4. térkép: Az egy főre jutó „gazdálkodást szolgáló”
kifizetett támogatások területi különbségei (2009-2014)

feletti támogatást kapott, mint Borsod-Abaúj-Zemplén
északi és Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti járásai, a Tisza-tó
térsége, vagy Dél-Baranya. (3. térkép)
A fejlesztési célú támogatások mellett igen jelentős (több
mint 2000 Mrd Ft) agrár- és vidékfejlesztési, jellemzően
területalapú és egyéb piaci, kompenzációs, döntően európai uniós támogatást kaptak a kedvezményezettek. Ezek
nem fejlesztési célú, hanem a „gazdálkodást szolgáló”
támogatásoknak tekinthetők, melyek önmagukban is
hozzájárulhatnak az ágazat fejlődéséhez. A legnagyobb
volumenű és arányú „gazdálkodást szolgáló” támogatások
a mezőgazdasági termelést intenzíven folytató területekre
érkeztek – az Alföld jelentős részére, a Kisalföld bizonyos
járásaiba, és a Dél-Dunántúlra. Ez azt eredményezi, hogy
az Alföldön, néhány kivételtől eltekintve alig vannak az
országos átlagnál alacsonyabb támogatottságú járások,
és a Dél-Dunántúl adatai is kedvezőbb képet mutatnak.
Mivel a „gazdálkodást szolgáló” támogatások jelentős
része, több mint négyötöde területalapú támogatás, így a
nagy területi kiterjedésű, jelentős mezőgazdasági termőterülettel jellemezhető járások emelkednek ki. (4. térkép)
Az uniós források közül a területfejlesztési célokat elsősorban a regionális operatív programok szolgálták. A hét
regionális operatív program keretében 2009-2014 között
5. térkép: Az egy főre jutó kifizetett támogatás a regionális
operatív programok keretében az országos átlag
százalékában (2009-2014)
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3. térkép: Az egy főre jutó kifizetett támogatások területi
különbségei a közlekedés és szállítás fejlesztési célterület
nélkül (2009-2014)

Beregben a Záhonyi járás – itt mindenhol nagy összegű
közúti és/vagy vasúti fejlesztések valósultak meg. Két
kimagasló támogatottságú járás van, ahol nem a közlekedési fejlesztések dominálnak: a Kiskőrösi járás, ahol
jelentős gazdaságfejlesztési beruházások történtek, és a
Devecseri járás, ahol a vörösiszap-katasztrófa kárrendezésére érkezett jelentős forrás.
Az országos átlag felett támogatott járások többsége az elmaradottabb térségekben található. Csongrád megye teljes egésze, Borsod, Baranya, Bács-Kiskun,
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelentős
része az országos átlagnál nagyobb támogatottságú. A
fejlettebb térségekben is, például Vas megyében a közlekedési beruházások dominálnak. Ugyanakkor a Győri
járás fejlettsége ellenére volumenében és egy főre vetítve
is kiemelt támogatottságú volt. Több megye területi képe
is igen változatos, annak ellenére, hogy a megyén belüli
fejlettségi különbségek nem olyan nagyok: Borsod-AbaújZemplén, Békés, Baranya és Veszprém megyében járási
szinten igen eltérő volt a forrásszerző képesség.
Mivel a közlekedés és szállítás területén megvalósult
nagyprojektek egy-egy járás esetében kimagasló támogatottságot eredményeztek, ezért érdemes megvizsgálni a
területi képet e projektek nélkül (az összes támogatás közel
negyede jutott e fejlesztési célterületre). A közlekedési
projektek nélkül elsősorban Vas és Győr-Moson-Sopron
megye pozíciója kedvezőtlenebb, míg Borsod-AbaújZemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéé kedvezőbb.
Több, alacsonyabb fejlettségű járás is jelentősen átlag
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A leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek speciális
támogatásokat kaptak 2008-2011 között. A LHH térségekbe érkező források több mint fele közvetlenül a térségi
felzárkózást szolgálta. E források struktúrája azonban
nagyban különbözik az átlagtól, mivel a támogatások
50 %-a az oktatásba és egészségügybe, 20 %-a vállalkozásfejlesztésre, 5 %-a a foglalkoztatás javítására, 5
%-a közlekedésfejlesztésre és mindössze 0,3 %-a jutott
az üzleti környezet javítására. 2011 után ráadásul ezek a
területi preferenciák minimálisra zsugorodtak.
A településhierarchiában különböző szinten lévő települések forrásszerző képességét tekintve megállapítható,
hogy a források legnagyobb hányadát a megyei jogú
városok és a községek kapták, a többi város és a főváros
kevesebb támogatáshoz jutott. A megyei jogú városok
népességarányukhoz képest is jóval több forrást kaptak.
A tízezer fő alatti városok szintén kissé jobban jártak,
a tízezer fő feletti városok pedig népességarányosan
részesültek a támogatásokból. A főváros és a községek
viszont népességarányukhoz képest jelentősen kevesebb
fejlesztési forrást használhattak fel.

Község
30%
25%
20%
15%
10%
Budapest

Város
10 ezer
fő alatt

5%
0%

Megyei jogú
város

Város 10 ezer
fő felett
Kifizetett támogatás aránya
Lakónépesség aránya (2014)

1. ábra: Az összes kifizetett támogatás a lakónépesség
arányában településkategóriánként (2009-2014)
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Támogatások megoszlása
fejlesztési célterületenként
A 2009-2014 között kifizetett támogatások esetében
egyértelmű a közlekedés és szállítás fejlesztési célterület vezető szerepe, a vizsgált időszakban közel 2000
milliárd forint támogatást fizettek ki e célra. Jelentős volt
a „gazdálkodást szolgáló” (főleg a területalapú) támogatások volumene is. A többi fejlesztési célterület közül
a környezeti beavatkozások, az agrárgazdaság, a lakhatási infrastruktúra és a vállalkozásfejlesztés támogatása
volt kiemelkedő. A fejlesztési célú támogatások 36 %-a
infrastruktúrafejlesztésre, 29 %-a gazdaságfejlesztésre,
és 21 %-a humán szolgáltatások fejlesztésére jutott. Az
alábbiakban kiemelünk néhány célterületet, bemutatva,
hogy milyen volt a forrásallokáció területi szerkezete.
Közlekedésfejlesztés (6. térkép)
A közlekedési beruházások tekintetében a főváros mellett
kiemelkedő Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Csongrád
megye súlya. A legkevesebb támogatás Tolna, Nógrád,
Baranya és Heves megyébe érkezett.
A források felhasználása rendkívül koncentrált volt, az
ország jelentős része nem kapott számottevő támogatást a
közlekedésfejlesztésre, s csak néhány járás támogatottsága
haladta meg az országos átlagot. Volumenében Budapestre érkezett a legtöbb pénz (ennek hatvan százalékát a 4-es
metró fejlesztése tette ki), de az egy főre jutó támogatást
tekintve a főváros elmaradt az országos átlagtól.
Kiemelkedő támogatást kapott a Törökszentmiklósi járás
és a Karcagi járás Jász-Nagykun-Szolnok megyében, itt a
Szajol-Püspökladány vasúti és az M4 gyorsforgalmi út fejlesztése eredményezte a kimagasló támogatást. A Csornai
járásban az M85 és M86 kiépítése miatt kimagasló az egy
főre jutó támogatás. A Makói és Szegedi járásban az M43
autópálya építése révén érkezett jelentős fejlesztési forrás.
A Záhonyi járásban a nagyszabású vasúti fejlesztések
mellett jelentős közúti projektek is megvalósultak, a vasúti
logisztikai központhoz kapcsolódóan. A Dunántúlon, Vas
megyében a Sopron-Szombathely-Szentgotthárdi vasútvonal és az M86 fejlesztése kapott komoly támogatást.
A Siófoki, a Váci, az Esztergomi és Pilisvörösvári járásban
is jelentős vasúti fejlesztés történt. A Dunától keletre a
nagy regionális központok, Miskolc, Debrecen és Szeged
villamos fejlesztései egyenként több tízmilliárdos nagyságrendűek voltak. A Szolnoki és Ceglédi járás szintén a
már említett vasúti és M4 közúti fejlesztésekből részesült.
Ezen kívül a Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti M3 autópálya által érintett járások kaptak nagyobb támogatást.

6. térkép: Az egy főre jutó kifizetett támogatás
a közlekedés és szállítás célterületeken az országos átlag
százalékában (2009-2014)

7. térkép: Az egy főre jutó kifizetett támogatás
a vállalkozásfejlesztés célterületen az országos átlag
százalékában (2009-2014)

Vállalkozásfejlesztés (7. térkép)

FÓKUZSZBAN

közel 1500 milliárd Ft került kifizetésre. Az egy főre jutó
támogatás tekintetében az északkelet-magyarországi,
különösen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járások emelkednek ki, ugyanakkor az országos egy főre jutó átlag
legalább kétszeresét kapta a Hajdúszoboszlói, a Kunhegyesi, a Kisteleki, a Mórahalmi, valamint a Dunántúlon a
Siklósi, Sellyei, Szentlőrinci, Balatonfüredi és Devecseri
járás. Az országos átlagtól jelentősen elmaradó járások
többsége a Dunántúlon található, a Dunától keletre csak
a Monori és Mezőtúri járás ilyen. (5. térkép)

A vállalkozások technológiai fejlesztésére, versenyképességük javítását célzó projektekre, beruházás-ösztönzésre
a 2009-2014 közötti időszakban 1000 Mrd Ft támogatás
került kifizetésre. A vállalkozásfejlesztést célzó támoga-
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tások jelentős része az ország keleti megyéibe érkezett,
míg a Dunántúlra kisebb összeg jutott. Megyei szinten
Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye emelkedik ki. A legkevesebb támogatás Nógrád,
Zala, Tolna és Somogy megyébe érkezett.
Az egy főre jutó támogatások esetében kisebbek a
területi különbségek. Az ország járásainak jelentős része
az átlaghoz közeli fajlagos értékkel rendelkezik. Szinte
minden megyében vannak átlag alatti és átlag feletti
támogatást kapott járások is, csak a Pest megyei járások
támogatottsága egységesen alacsony. Az átlagnál nagyobb
támogatások Baranya, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun
és Hajdú-Bihar megyét jellemzik. Járási szinten kiemelkedik
a Hatvani, a Nyírbátori, a Csengeri, a Kiskőrösi, a Kisteleki
és a Bólyi járás.
Üzleti környezet fejlesztése, pénzügyi eszközök
(8. térkép)

tésére. A 2009-2014 közötti időszakban közel 500 Mrd
Ft támogatás került e célra kifizetésre. A legnagyobb
támogatási volumen Budapestre, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jutott, de jelentős forrásokat allokált
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Pest megye is. A
legkevesebb támogatás Nógrád, Vas, Veszprém és Tolna
megyébe érkezett. Járási szinten koncentráltabb a kép,
jelentős az országos átlag alatt támogatott járások száma,
míg Budapest s több nagyobb település, mint Miskolc,
Debrecen, Székesfehérvár, Pécs, Szeged és Sopron járásának az egy főre jutó támogatottsága meghaladja az
országos átlagot. Összefüggő, jelentősen támogatott
térség található Bács-Kiskun és Csongrád, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Kiemelkedő a Záhonyi,
a Szikszói, a Bólyi és a Hegyháti járás támogatottsága.
Jelentősen alultámogatott viszont Nógrád és Veszprém
megye nagy része.
K+F+I (9. térkép)

9. térkép: Az egy főre jutó kifizetett támogatás a K+F+I
célterületen az országos átlag százalékában (2009-2014)

A kutatás-fejlesztésre, innovációra 330 Mrd Ft támogatási
összeget fizettek ki 2009-2014 között. E fejlesztési célra a
többi tematikus beavatkozáshoz képest területileg igen
koncentráltan kerültek allokálásra a források. Ez alapvetően a tevékenység jellegéből következik, hiszen megfelelő háttér infrastruktúra és humán erőforrás kapacitás
10. térkép: Az egy főre jutó kifizetett támogatás a lakhatási
infrastruktúra célterületen az országos átlag százalékában
(2009-2014)
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8. térkép: Az egy főre jutó kifizetett támogatás az üzleti
környezet fejlesztése, pénzügyi eszközök célterületen az
országos átlag százalékában (2009-2014)

A gazdaságfejlesztés egyik alapvető eleme a vállalkozások
versenyképességének javítását biztosító üzleti környezet
feltételeinek fejlesztése, melyek közé az infrastrukturális
elemek mellett a pénzügyi ösztönzők (exporttámogatás, tőkeprogramok, hitelek, kamattámogatások stb.) is
tartoznak. Az ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak
fejlesztése, a barnamezők rehabilitációja mellett jelentős
források jutottak a klaszterek, vállalati együttműködések támogatására, vállalati tanácsadásra, a piacszerzés
segítésére, promóciókra, s a vállalkozóvá válás elősegí-
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Tudományos közlés

Lakhatási infrastruktúra fejlesztése
(hulladék, szennyvíz, ivóvíz) (10. térkép)
2009-2014 között számottevő fejlődés következett be a
lakosság infrastrukturális ellátását illetően. Számottevően
bővült a közműhálózat (elsősorban a szennyvízelvezetés
és tisztítás területén), korszerűbb nagytérségi hulladékrendszerek jöttek létre, új hulladéklerakók kialakításával,
valamint jelentős források jutottak a jobb minőségű ivóvízellátás fejlesztésére is. Mindezen beruházások környezeti
célokat is szolgáltak, de elsődleges szempont a lakossági
ellátás fejlesztése, modernizálása volt. Az ország nagy
részén megvalósultak ezek a rendszerek, döntően európai
uniós forrásokat felhasználva. 2009-2014 között összesen
950 Mrd Ft-ot ítéltek meg erre a célra, s 600 Mrd Ft került
kifizetésre (számos projekt csak 2015-ben fejeződött be).
E célterület vonatkozásában Pest megye emelkedett ki, de
jelentős támogatás jutott Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Csongrád megyébe is. A legkisebb támogatást Nógrád,
Vas és Komárom-Esztergom megye kapta. A felhasznált
források területi szerkezetét vizsgálva megállapítható,
hogy leginkább a Pest megyei és az alföldi járásokban
volt az egy főre jutó felhasznált forrás magasabb. Így
például kiemelkedő volt a Békéscsabai járás (ivóvízminőség-javítás, szennyvízelvezetés, -tisztítás), az Orosházi
járás (szennyvízelvezetés, -tisztítás, hulladéklerakás), a
Makói járás (szennyvízelvezetés, -tisztítás), a Nagykátai
járás (szennyvízelvezetés, -tisztítás), a Nyíregyházi járás
(szennyvízelvezetés, -tisztítás, hulladékrekultiváció) és
az Érdi járás (szennyvíztisztítás, -elvezetés) területén felhasznált forrás.
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Összegzés
Az elmúlt években a területi különbségek oldásában
fontos szerepet töltött be az Európai Unió kohéziós politikája. A fejlesztési célú támogatások elosztása során a
társadalmi szolidaritás elve is megjelent (pl. a lakhatási
infrastruktúra esetében), de a versenyképesség növelése
kapott nagyobb szerepet, mely abban is megnyilvánult,
hogy a nagyobb településeken jelentősebb támogatási
forrás koncentrálódott.
Mi várható a jövőben? 2014-2020 között Magyarország az
uniós források 60 %-át a tervek szerint gazdaságfejlesztésre
fordítja. Mindez előrevetíti, hogy elsősorban azokba a térségekbe jut majd több forrás, melyek a gazdasági növekedést
nagyobb eséllyel felpörgethetik, azaz ott koncentrálódik
majd több fejlesztési támogatás, ahol már amúgy is jelentős
a gazdasági erő. Ez a területi differenciálódást növelheti. A
Terület- és településfejlesztési Operatív Program forrásainak
elosztásánál a területfejlesztési elvek érvényesítése megjelenik, de kérdés, hogy ennek hatása mit is eredményez? Ez
nemcsak területi szinten, hanem a településhierarchiában is
erősítheti a differenciákat, hiszen a forráselosztásnál a megyei
jogú városok, a járásszékhelyek és az egyéb települések
forrásszerző képessége különböző, mely a város-vidék
különbségek kiéleződéséhez is vezethet.
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Az elmaradottság dinamikus mérése
és annak jelentősége a területfejlesztésben

Absztrakt | Az európai uniós és a hazai fejlesztéspolitika számára mindenkor fontos cél a területi különbségek
mérséklése, a területi kohézió erősítése. A különbségek csökkentéséhez azonban szükséges meghatározni a területi
beavatkozások akcióterületeit, a kedvezőtlen helyzetű, fejlesztésre szoruló térségeket, településeket. Az 1990-es
évek eleje óta számos különböző módszerrel, eltérő számú és összetételű indikátor felhasználásával készültek
olyan mérések, amelyek a területi felzárkóztatást hivatottak elősegíteni. Ezek az értékelések azonban csak bizonyos
időközönként, egy-egy kitűntetett időpontra vonatkozóan adtak információt a területi különbségek alakulásáról,
nem tették lehetővé a területi folyamatok megismerését, nyomon követését, monitorozását. 2015-ben a kedvezményezett térségek és települések megállapítását követően, annak eredményeire alapozva Magyarország Kormánya
határozatban írta elő egy, a területi különbségek időközi változásainak megismerését célzó mérőrendszer kimunkálását. Jelen cikk a szerzők által kidolgozott és a Kormány által elfogadott dinamikus mérőrendszerről szóló jelentés
legfontosabb megállapításait összegzi.
Kulcsszavak | területi egyenlőtlenségek, dinamikus mutatószámrendszer
Abstract | Reduction of spatial disparities and promoting territorial cohesion is always an outstandingly important
goal for the development policy both in Hungary and in the EU. In order to reduce these differences it is essential
to define the spatial dimensions of policy interventions by the delineation of underdeveloped and disadvantageous
municipalities and districts. For this purpose many different method and different sets of indicator has been elaborated
and used since the 1990’s. However all of these measures were able to provide information about the inequalities
periodically, for a chosen reference year and were not enabled the continuous observation of the spatial progress.
After the delineation of beneficiary municipalities and districts on the basis of the outcomes the preliminary studies
the Cabinet of Hungary had prescribed in its decision the elaboration of a dynamic statistical model that enables
the monitoring of the spatial progress. This article is summarizing the most important ascertainment and results of
its authors from the report that has been approved by the Cabinet.
Keywords | territorial inequalities, dynamic indicator system
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A fejlesztéspolitika egyik fontos feladata az országon
belüli területi különbségek mérséklése, felszámolása.
Az országon belüli területi különbségek csökkentésének nélkülözhetetlen eszköze az elmaradottabb területi
egységek (térségek és települések) lehatárolása. Már az
1990-es évek kezdete óta léteznek különböző módszerekkel történő lehatárolások, melyek fő célja ugyanaz:
meghatározni azokat a térségeket, amelyek fejlesztése
kiemelten fontos. Ezek a lehatárolások statikusak, egy
aktuális állapotot tükröznek. Azonban a fejlesztéspolitika
számára fontos lenne figyelemmel kísérni ezen térségek
fejlődését, melyre a Kormány tett is intézkedéseket, és
elkészült egy ún. dinamikus mutatószámrendszer, mely
többféle módszert ötvözve képes bemutatni az egyes
járások abszolút és relatív elmozdulását is.

Az államigazgatás és a fejlesztéspolitika számára az
1990-es évek kezdete óta kiemelten fontos a beavatkozások területi kereteinek és fókuszának megfelelő kijelölése, hiszen ez elengedhetetlen a területi konvergencia
előmozdításához és a kedvezőtlen polarizációs hatások
mérsékléséhez. A térségek lehatárolásának módja a 90-es
évek óta eltelt negyed század során számtalanszor módosult (Nagy 2012). Ez idő alatt a mérés alapját képező
társadalmi, gazdasági jelenségek és azok jellemzői is sokat
változtak, így ennek megfelelően a felhasznált statisztikai
mérőszámok, módszerek is jelentősen átalakultak (Pénzes
2015). Időközben többször változtak a mérés és lehatárolás
területi alapegységeként használt közigazgatási egységek
is. A kedvezményezett térségek és települések körének
újbóli meghatározására – 2007 után egy hosszabb szünetet
követően – legutóbb 2014-ben került sor. A felülvizsgálat
eredményeként az új területi lehatárolást a kedvezménye-

Fókuszban a területi folyamatok

FÓKUZSZBAN

szükséges az innovációs tevékenységekhez, melyek szintén
erősen koncentráltak a térben. Nem meglepő, hogy a
források jelentős aránya, 18 %-a Budapestre jutott, hiszen
itt koncentrálódik a kutatási tevékenységek kiemelkedően
nagy része is. Ugyanakkor, mivel az ország K+F+I tevékenységének több mint fele a fővárosban valósul meg,
elmondható, hogy a vidéki városokhoz képest a főváros
kevesebb támogatást kapott, ami főleg a K+F+I-ben
jelentős súllyal rendelkező fővárosi felsőoktatási és akadémiai intézetek munkavégzését nehezítette. A főváros
mellett csupán néhány, jellemzően egyetemvárossal vagy
jelentősebb K+F aktivitással rendelkező nagyvállalattal
fémjelzett járás emelkedik ki, s mindössze kilenc járásban
összpontosult a kutatás-fejlesztési tevékenységre fordított
támogatások kétharmada. Ugyanakkor mindössze hat
járásban nem valósítottak meg K+F+I projektet.

63

2017

2017

Tudományos közlés

2011-ben az Állami Számvevőszék jelentést készített
a 2007–2011 közötti időszakra vonatkozóan a térségek
felzárkóztatására fordított pénzeszközök felhasználásáról.1 A jelentés többek között a forráselosztás kockázatai
között említette, hogy az egyes mérési időpontok között nem volt megfelelő a területi folyamatok követése,
a változások, hatások monitorozása. A lehatároláshoz
használt egyes mutatók időközben elavultak, egy korábbi
időszakra vonatkozó meghaladott állapotot tükröztek. A
jelentés szerzői mindezt a következőképp fogalmazták
meg: „… magas a kockázata annak, hogy a döntéshozók
olyan időbeli késedelemmel jutnak információkhoz, amely
nem segíti a felzárkóztatási célkitűzések megalapozását,
az irányok meghatározását”. A jelentés világossá tette,
hogy a változások folyamatos követése elengedhetetlenül
fontos ahhoz, hogy a fejlesztéspolitika az esetlegesen
bekövetkező területi hangsúly eltolódásokhoz rugalmasan
tudjon alkalmazkodni.
A fentiek okán Magyarország Kormánya a területi különbségek bemutatását célzó jelenlegi statikus (egyetlen
időpontra vonatkozó) mérés mellett szükségesnek és
indokoltnak tartotta egy, a járások fejlettségét és annak
változását bemutató dinamikus (az időbeli változásokat
bemutatni képes) mérőrendszer kidolgozását. Az erről
szóló döntést az 1247/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
tartalmazta.

Módszertan
A kormányhatározat szövege tehát olyan mérőrendszer
kidolgozását adta feladatul az érintett tárcák, illetve a KSH
számára, amely egyrészt a fejlettség egy bizonyos kiinduló
állapotához képest a járások összességére, azaz a térszerkezet egészére vonatkozóan próbálja meghatározni
a változást, másrészt a fent említett kedvezményezetti
besorolásban foglalt fogalmi és mérőrendszert, mint a
dinamikus mérőrendszer kiinduló pontját jelölte meg.
Lényeges, hogy a rendszer állandóságára való tekintettel
a dinamikus mutatószámrendszer nem változtat a fogalmi
kereteken és ugyanazt a 24 indikátort használja fel a
fejlettségbeli változás vizsgálatára, amelyet a Kormány
meghatározott a kormányrendeletekben.

1 Állami Számvevőszék (2011) Jelentés a térségek felzárkóztatására fordított
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről ( jelentés sorszáma 1125)
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A kormányhatározatban foglaltak miatt, egyfelől szükséges volt a teljes térszerkezet vizsgálata, tehát nem
lehetett vizsgálatot folytatni a térségek egy vagy több
kitűntetett csoportjára, így a térstruktúra egészében
megjelenő konvergenciák és divergenciák leírására
kellett törekedni. Másrészről fontos jellemzőként került
meghatározásra az, hogy a rendszer képes legyen leírni
az egyes térszerkezeti egységek ( járások) egyedi pályáit
is. E két kritérium alapján időben kétféle mozgásforma
írható le: az adott térszerkezeti egység olyan időszaki
helyzetváltozása, amely a rendszer egészére jellemző elmozduláshoz képest következik be, illetve olyan mozgása,
amely korábbi saját helyzetéhez mérten valósul meg.
A helyzetváltozást leíró mérőrendszerrel szemben – a
felhasználás elősegítését és a korábban leírtakat figyelembe véve – előzetesen az alábbi fontos feltételek kerültek
meghatározásra:
Mutassa be az egyes területegységek abszolút és relatív
helyzetváltozását.
Az egyes jelenségekben, mutatókban bekövetkező
változások mellett a tendenciák legyenek valamilyen
módon összegezhetőek, hogy ezzel a változás egészére
is hordozzon információt.
Az eredmény legyen világos, könnyen értelmezhető és
könnyen interpretálható.
A felhasznált módszer legyen egyszerű és transzparens.
Hosszabb időszak értékváltozásait vegye alapul annak érdekében, hogy ne esetleges kiugrásokat, hanem
trendszerű változásokat mutasson ki.
Kerülendő a jogszabályban foglaltaktól eltérő fogalmi
alapokon nyugvó mérőrendszer kialakítása, mivel ettől eltérő értékelési alap a teljes rendszer működését
aláássa.
A mérőrendszer kialakításakor számos körülményt kellett
mérlegelni, és számos korláttal és problémával kellett
szembenézni.
Minden mérőrendszernél felmerül annak az igénye,
hogy az valamilyen módon reflektáljon a beavatkozások
eredményességére. Az általunk vizsgált és alkalmasnak
ítélt módszerek egyike sem tehető azonban teljes mértékben képessé a beavatkozások eredményeinek és
hatásainak kimutatására. A beavatkozások mérése
több szempontból is nehéz vállalkozás, hiszen az egyes
beavatkozások eredményei nem tisztán, hanem a
gazdaság, a társadalom és a környezet kölcsönhatásai által befolyásolva jutnak érvényre. (Fertő,
Varga 2015) Általában a különböző közvetett, vagy
közvetlen hatások együttesen váltanak ki reakciókat,
és ezek szétválasztása igen nehéz, csaknem lehetetlen
feladat. A beavatkozások eredményei pedig bizonyos
esetekben csak olyan távoli időhorizonton jutnak
érvényre, amelyet egy ehhez hasonló mérőrendszer
képtelen felfedni. A kormányhatározat céljához idomulva
inkább ellentétes irányban közelítettünk a témához,

hiszen a mérőrendszerrel a lehetséges beavatkozások tervezéséhez, felülvizsgálatához, a forráselosztás
esetleges módosításához szerettünk volna megfelelő
támpontot adni.
A dinamikus méréseknek merev korlátot szab a térstruktúra változása is, amely különösen a közigazgatás általunk vizsgált alsóbb szintjeit tekintve gyakorta
bekövetkezik. Mivel a megfigyelés alapját a térelemek
( járások) sokasága képezi, így a térbeli határok megváltozása a benne foglalt sokaság (népesség, vállalkozások,
stb.) együttes jellemzőit is módosítja. Ezek a változások
pedig könnyen belátható módon helyzet- és rangsorváltozáshoz vezetnek. Ez viszont azt is jelenti, hogy a
dinamikus rendszerek alapját jelentő időbeli összemér
hetőség megteremtéséhez minden egyes határmódosulás a teljes rendszer visszavezetését, homogenizációját
vonja maga után az aktuális közigazgatási határoknak
megfelelően. Ezzel kapcsolatban felvetődik persze az
egész mérés érvényességére vonatkozó kérdés is, hogy
mennyiben korlátozza a kapott eredmények értékelését
az, hogy korábban nem létező és nem érvényes térbeli
struktúrák múltbéli értékeit vonjuk be a vizsgálatba és
azokhoz viszonyítjuk a változást.
A dinamikus időbeli mérés másik korlátját jelenti az,
hogy a statisztikák maguk sem állandóak, hanem tartalmuk és rendelkezésre állásuk időben változhat. Egyfelől
vannak olyan statisztikák, amelyek nem minden évben
állnak rendelkezésre, azonban olyan fontos tartalmat
hordoznak, amelyek más forrásból nem helyettesíthetőek. Másrészről vannak olyan mutatók, amelyek tartalma
a megfigyelt sokaság jellemzőiben történt változások
vagy jogszabályi módosulások miatt átalakul.
A statisztikai mutatókkal kapcsolatos probléma az is,
hogy azok több különböző forrásból származnak, így
minőségük sem egyenletes. Vannak közöttük olyan
adminisztratív adatok is, amelyek nem elsődlegesen
statisztikai célokat szolgálnak, így alkalmazásukkor –
különösen a mélyebb területi (pl. települési) szinteken
– számolni kell olyan számbavételi eltérésekkel, amelyek
időbeni összemérésüket megnehezítik. Ezek a statikus
mérőrendszerek esetében kisebb problémákat okoznak,
ugyanakkor a dinamikát jelentősen torzíthatják.
Az indikátorértékek időbeli változékonyságát vizsgálva
arra jutottunk, hogy a rendszer egészét érintő területi
változások általában lassan mennek végbe, így nem
indokolt az évenkénti mérés, inkább hosszabb, többéves
időszakok vizsgálata célravezető. A korábbiakban említett térbeli és statisztikai korlátok miatt nagyon nehéz
az igazán hosszú időtávon történő megfigyelés, amely
a gazdaság ciklusait és a társadalomban bekövetkező
lassú változásokat is megfelelően követni tudja, továbbá
visszajelzést szolgáltat ezekről. (Ezen korlátok egyébként
megnehezítik a bonyolultabb matematikai-statisztikai
modellek építését is.)
Nem lehet a kétféle mozgásformát, azaz a saját korábbi
helyzethez képest bekövetkező és az egymáshoz, illetve valamely kitűntetett értékhez képest bekövetkező

változást, egyetlen (a feltételeknek megfelelő egyszerű)
mérőeszközzel bemutatni.
A változások többféleképpen ragadhatók meg: egyrészről százalékos, másrészről naturális mértékegységben
kifejezett abszolút elmozdulásként. Előbbi használata
főként azokban az esetekben jelent problémát, amikor
a bázis értéke 0. Az abszolút változás azért kezelhető a
rendszerben, mivel az alapmutatók fajlagos mutatók,
amelyek a közvetlen összemérést lehetővé teszik, tehát
a fajlagos mutatók értékében bekövetkező változások
is összemérhetőek.
A fejlettség jellemzésére használt mutatók a fogalom
komplex jellegéből adódóan sokfélék. Mértékük és
nagyságrendjük rendkívül változatos, de különböznek
egymástól időbeli változékonyságukat tekintve is.
Ennek megfelelően ezek összemérhetővé tétele, azonos skálára transzformálása esetén valamelyest mindig
megváltozik ezek egymáshoz való viszonya. Az előbbiek
miatt a választott egyszerű módszerek nem képesek a
valós változásokat torzításmentesen visszaadni. Ennek
oka, hogy az eltérő mértékű és léptékű változások össze
mérhetővé tétele során megváltozik azok természetes
eloszlása, aminek következménye, hogy ezen eljárások valamely különbségeket felnagyítanak, másokat
pedig kisebbé tesznek. Előbbi megállapítás közvetlen
következménye, hogy a változások összegzése során
nem kaphatunk az elmozdulás mértékére vonatkozóan
pontos eredményt. Ennek mértékét csak mesterséges
relatív kategóriák szerint szabad értékelni.
A fejlettség fogalmának összetettségére, az azt leíró
mutatószámok sokszínűségére jellemző az is, hogy
magukban foglalnak olyan jelenségeket is, ahol nem a
növekedés, hanem éppen a csökkenés számít kedvező
folyamatnak. Ennek megfelelően az összemérhetőség
biztosítása érdekében (a statikus rendszerhez hasonlóan) elengedhetetlen egyirányúvá tenni a felhasznált
mutatószámokat.
A célok, az előzetesen felállított kritériumok és az előbbiekben ismertetett korlátok és tapasztalatok tükrében
egy négyelemű, egyszerű mérőrendszer került kidolgozásra. Ennek egyes elemei egymást kiegészítő jelentéstartalommal bírnak és csak együttesen képesek leírni
az egyes területegységek fejlettségében bekövetkező
időbeli változásokat.
„A” módszer – Az elmozdulás iránya
A módszer az adott járás abszolút (tehát saját magához
mért) elmozdulásának irányát (pozitív vagy negatív) méri.
A módszer segítségével kiderül, hogy az egyes mutatóknál
milyen tendencia figyelhető meg, többségében pozitív
vagy negatív irányba mozdultak el a járások. Ezen kívül
a mutatók áttekintését is el lehet végezni, ebből pedig
az derül ki, hogy adott járás, hány mutató tekintetében
mozdult el pozitív vagy éppen negatív irányba. A módszerrel számítható egy összegző, ún. komplex mutató is
minden járásra.
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zett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm.
rendelet, illetve a kedvezményezett települések besorolásáról
és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.
23.) Korm. rendelet tartalmazza. Az említett jogszabályok
azonos, normalizáláson alapuló indikátorképző módszert
alkalmaznak, és mutatókészletük is csak kis mértékben
tér el egymástól, annak érdekében, hogy azonos elvek
alapján jelöljék ki a fejlesztendő téregységeket. A komplex mutatók képzése a kormányrendeletekben felsorolt
mutatók felhasználásával történik; a mutatók köre a
2007. évi besoroláshoz képest csak mérsékelten módosult.
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„B” módszer – Az elmozdulás iránya
az országos átlaghoz viszonyítva
A módszer az adott járás országos átlaghoz képesti elmozdulásának irányát (átlagosnál kedvezőbb, átlagosnál
kedvezőtlenebb, átlagossal megegyező) méri. A módszer
segítségével kiderül, hogy az egyes mutatóknál milyen
tendencia figyelhető meg, többségében pozitív vagy negatív irányba mozdultak el a járások az országos átlaghoz
képest. Ezen kívül a mutatók áttekintését is el lehet végezni,
ebből pedig az derül ki, hogy adott járás, hány mutató
tekintetében mozdult el az országoshoz képest pozitív
vagy éppen negatív irányba. A módszerrel számítható egy
összegző, ún. komplex mutató is minden járásra.

összemérhetővé teszi egymással a különböző mutatók
értékeiben megjelenő változásokat és azok mértékét. A
módszerrel számítható egy összegző, ún. komplex mutató
is minden járásra az egyes mutatóknál jellemző normalizált értékek átlagolásával. A módszer alapvetően a relatív
helyzetváltozás mértékét tudja többé-kevésbé pontosan
leírni. A változás abszolút irányára (növekedés-csökkenés) nem ad közvetlen információt, éppen ezért csak az
első módszerekkel („A” és „B” módszerrel) kombinálva ad
megfelelő visszajelzést a változásról.
Eredmények: a kidolgozott módszerek
A dinamikus mutatórendszer négy különböző módszere
együttesen vizsgálva ad információt a járások társadalmigazdasági helyzetében bekövetkező változásokról. Célszerű
a rendszert több év távlatában vizsgálni, mivel a legtöbb
statisztikai mutató nem mutat jelentős változást egy-egy
rövid időszakra vonatkozóan (pl. évente), ezért a rendszer
bemutatása 5 éves időszakra vonatkozik (2009-2013).
A dinamikus mutatórendszer alkalmazható egy-egy
kiválasztott mutató teljes térszerkezetre vonatkozó változásának bemutatására, valamint kiragadható egy-egy
járás, mely esetében mind a 24 mutató változása adja az
adott járás fejlettségbeli változását.
Jelen elemzésnek nem célja a rendszer teljes bemutatása
minden mutatóra és járásra, csupán példát ad a rendszer
alkalmazhatóságára.

„D” módszer – A változás mértékének
normalizált értéke
E módszer minden mutatónál a változás mértékét normalizálja (0 és 100 közötti értékre transzformálja), mely
transzformációs eljárás nem változtatja meg jelentősen az
eloszlás alakját, így ha pontos eredményt nem is szolgáltat
az eredő elmozdulás mértékéről, bizonyos szempontból
2009
Járás

Változások a „tízezer 0–2 évesre jutó kisgyermekek
napközbeni ellátásait biztosító (bölcsődei és családi
napközis) férőhelyek száma” mutató esetében
1. táblázat: A dinamikus mutatószámrendszert
bemutató összefoglaló táblázat (Forrás: KSH)
Változás

A

B

C

D

Elmozdulás iráVáltozás mértéVáltozás mérténya az átlaghoz
kének normalikének sorrendje
viszonyítva
zált értéke

Érték

Sorrend

Érték

Sorrend

Érték

Sorrend

Elmozdulás
iránya

Bácsalmási

203,3

168

1371,7

87

1168,4

81

+

+

Bajai

1172,4

47

2106,3

42

933,9

5

+

0,0

189,5

0,0

194

0,0

-4,5

0

Kalocsai

108,8

176

774,0

140

665,2

36

+

-

70

46,6

Kecskeméti

1347,8

34

2187,6

38

839,8

-4

+

+

49

55,9

Kiskőrösi

590,9

117

888,6

127

297,7

-10

+

-

135

27,1

Jánoshalmi

13

73,4

+

33

60,9

-

191

11,2

Kiskunfélegyházi

1288,3

40

2161,0

41

872,7

-1

+

+

47

57,6

Kiskunhalasi

1074,7

57

863,2

129

-211,5

-72

-

-

197

0,0

Kiskunmajsai

643,4

103

1037,9

115

394,5

-12

+

-

116

32,2

Kunszentmiklósi

476,7

135

1115,1

107

638,4

28

+

-

75

45,2

Tiszakécskei

599,7

113

1518,2

73

918,5

40

+

+

36

60,1

Országos átlag
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1. ábra: Változás a „tízezer 0-2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei és családi napközis férőhelyek száma” mutató esetében (2009-2013) (Forrás: KSH, saját szerkesztés)

A teljes térszerkezetre vonatkozó
változások bemutatása néhány
kiválasztott mutató esetében

1008,1
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693,6

Minden mutató esetében elkészíthető az alábbi táblázat, amely példajelleggel Bács-Kiskun megye járásait
tartalmazza. A táblázatban szerepel a mutató 2009-es és
2013-as értéke, a változás - a két év értékének különbözeteként -, valamint az értékek rangsor szerinti sorszáma. A 4
módszer alapján elemezhető az adott mutató változása az
ország járásaiban. Az „A” és „B” módszer a járások abszolút
helyzetében bekövetkező változást mutatja: önmagához
képest javult-e, ill. romlott-e a mutató értéke, továbbá az
országos átlaghoz viszonyítva a változás nagyobb ütemű
volt-e, mint az átlag, vagy esetleg elmaradt attól. A „C” és
„D” módszer azt mutatja meg, hogy a változás mértéke
alapján a járások sorrendjében hol helyezkedik el az adott
járás. (1. táblázat)
A térképek alapján az ország szinte egészében javult
a helyzet a kisgyermekek napközbeni ellátásait biztosító
férőhelyek tekintetében. Országosan átlagban tízezer 0-2
éves gyermekre 693 új férőhely jutott a vizsgált időszakban. A járások közel 95%-ában növekedett a férőhelyek
arányszáma, azonban az országos átlagot csupán 33%-uk
haladta meg, 62%-ukban növekedett ugyan a férőhelyek
arányszáma, azonban ez a növekedés elmaradt az országos átlagtól. Érdekes, hogy volt 3 olyan járás (Gönci,
Sárospataki, Kiskunhalasi járás), ahol 2009-hez képest
csökkent a kisgyermekek napközbeni ellátásait biztosító
férőhelyek arányszáma 2013-ra.

A járások egymáshoz képesti rangsora is változott 2009
és 2013 között a kiválasztott mutató tekintetében. A „C”
módszer azt mutatja meg, hogy a változás mértéke alapján
hányadik helyre sorolódik az adott járás. Minél kisebb a
sorszáma a járásnak, annál nagyobb mértékű volt a változás 2009 és 2013 között. Az alábbi térképeken kirajzolódik
a fővárosi agglomeráció nyugati része, ahol alacsony
rangsorszámmal szerepelnek a járások, tehát nagyobb
mértékű változás következett be a mutató tekintetében,
továbbá a „B” térképről leolvasható, hogy ez a növekedés
meghaladta az országos átlagot is.
A „D” módszerrel a változás mértéke alapján 0 és 100
közé eső értékeket kaptak a járások, arányosan megtartva az egymáshoz képesti elmozdulásukat. A 100 körüli
értékkel rendelkező járásokat nagyobb mértékű változás
jellemzi. Ezzel a módszerrel is a fővárostól nyugatra eső
hozzá közeli járások emelkednek ki a korábban említettek
alapján. (1. ábra)
Változás „az egy lakosra jutó SZJA-alapot képező
jövedelem” mutató esetében
Az egy lakosra jutó bruttó jövedelem a vizsgált időszakban
(2009 és 2013 között) – néhány járástól eltekintve – abszolút értékben növekedett. A 197 járásból 16 járásban
csökkent a mutató abszolút értéke, azonban már több
járásban (74 járásban) elmaradt a bruttó jövedelem növekedése az országos átlaghoz viszonyítva.
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„C” módszer – A változás mértékének sorrendje
A módszer minden mutatónál a változás mértéke alapján
rangsorolja a járásokat, amelyből kiderül, hogy hol voltak
a legnagyobb, illetve a legkisebb elmozdulások. A módszerrel számítható egy összegző, ún. komplex mutató is
minden járásra az egyes mutatóknál jellemző rangszámok
átlagolásával. A módszer nem ad közvetlen visszajelzést
az elmozdulások pontos irányáról, mértékéről. A járások
egymáshoz viszonyított helyzetének módosulása ebben
a módszerben már megjelenik, de az elmozdulás mértéke
közvetlenül nem, csak a rangszámokon keresztül érzékelhető. A változás abszolút irányára (növekedés-csökkenés)
nem ad közvetlen információt, éppen ezért csak az első
módszerekkel („A”, „B” módszerekkel) kombinálva ad
megfelelő visszajelzést a változásról.
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Változás a „tartósan – legalább 12 hónapja
folyamatosan – nyilvántartott álláskeresők aránya
a munkaképes korú népességből” mutató esetében
A tartós – legalább 12 hónapja folyamatosan – munkanélküliek aránya 2009 és 2013 között szinte az egész
országban csökkent (pozitívan változott), azonban az
országos átlagos csökkenést a járások 41,6%-a nem érte
el, vagyis kisebb mértékben csökkent a tartós munkanélküliek aránya. A munkanélküliségben ez a kisebb mértékű
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javulás főleg Pest megyére, valamint az autópályák (M1,
M5, M6) menti járásokra jellemző. Az ország nagy részében a munkanélküliség javulásának egyik lehetséges oka
a közmunkaprogram bevezetése volt.
A „C” és „D” módszer szerinti járási rangsorok is hasonló
képet festenek: az ország középső területein volt kisebb
mértékű a munkanélküliségi ráta javulása, így nagyobb
rangszámot, ill. kisebb normalizált értéket kaptak a járások.
(3. ábra a 69. oldalon)
Változás „a működő vállalkozások
ezer lakosra jutó száma” mutató esetében
A működő vállalkozások számát tekintve 2009 óta folyamatos csökkenés jellemzi az országot, csupán néhány
járásban (12-ben) növekedett (önmagukhoz képest)
2009 és 2013 között. Országosan 4,9 ezrelékponttal
csökkent a két év között a működő vállalkozások száma,
azonban a vállalkozások számának csökkenését némileg
árnyalja, hogy a járások többségében (összesen 118
járás) kisebb mértékben csökkent a mutató értéke, mint
az országos átlag.
A „C” és „D” módszerrel készült térképeken jól látszik,
hogy mely járásokban volt nagyobb mértékű a relatív
elmozdulás: a legnagyobb mértékű csökkenés főleg a
Balaton környéki járásokat jellemezte. (4. ábra a 70. oldalon)

A 24 fejlettségi mutatóból képzett
összesített (komplex) mutató
A 24 mutatót együttesen vizsgálva az első két módszer
megmutatja, hogy mely térségek fejlődtek inkább és melyek maradtak el az országos fejlődési ütemtől. Az összeg
zett értékek mind az „A”, mind a „B” módszer esetében azt
mutatják, hogy a pozitív, vagy a negatív értékek jellemzik
inkább az adott járást. Az „A” módszertan esetében minél
nagyobb az érték, annál több mutató esetében mutatható
ki pozitív változás. A „B” módszertan összegzett értéke azt
mutatja, hogy minél nagyobb az érték, annál több mutató
esetében volt a változás az országos átlagot meghaladó
mértékű. (2. táblázat, 71. oldalon)
E táblázat adatai alapján elmondható, hogy az ország
járásainak nagy része 2009-hez képest javult, elmaradást,
vagy csökkenést a középső területek mutattak, főleg
a fővárosi agglomeráció és közvetlen környéke. A „B”
módszer alapján pozitívum, hogy az elmaradottabb
észak-keleti járások, a keleti országhatár menti járások, a
Dunántúl belső perifériái, valamint a dél-baranyai járások
mutattak jelentősebb – az országos átlagot meghaladó – pozitív változást a vizsgált mutatók tekintetében.
A „C” módszernél a változás mértéke alapján előálló
24 mutatóhoz tartozó rangszám értékeket, míg a „D”
módszernél a normalizált értékeket átlagoltuk járásonként az összesítéshez. A „C” és „D” módszer a járások
egymáshoz képesti helyzetbeli változását méri, mely

3. ábra: Változás a „tartósan – legalább 12 hónapja
folyamatosan – nyilvántartott álláskeresők munkaképes
korú népességből” mutató esetében (2009-2013)
(Forrás: KSH, saját szerkesztés)

alapján szintén kimutatható, hogy a nagyobb mértékű
relatív változást az észak-keleti járások produkálták, míg
a középső területek elmaradtak. (5. ábra a 70. oldalon)

Néhány kiválasztott járás társadalmigazdasági helyzetében bekövetkezett
változások bemutatása
A dinamikus mutatórendszer alkalmas az egyes járások
komplex társadalmi-gazdasági helyzetében bekövetkező
változások vizsgálatára is. Példa jelleggel Bács-Kiskun
megye járásaiban bekövetkező változások az egyes módszerek alapján:
Az „A” módszer alapján, mely megadja, hogy a vizsgált
járásnak mely mutatók tekintetében javult a helyzete,
Bács-Kiskun megye járásai közül összegezve a Kiskőrösi
járásban volt a legpozitívabb a változás (országos szinten
a legmagasabb értéket kapta az „A” módszer szerint). A
Kiskőrösi járásban leginkább a társadalmi és demográfiai
mutatók javultak, valamint az infrastrukturális és környezeti
mutatók mutattak pozitív változást 2009 és 2013 között.
A vizsgált mutatók közül csak 5 esetében volt negatív a
változás mértéke. E járás tekintetében a jövőben javasolt a lakhatási és életkörülmények, valamint a gazdasági mutatók javítása. Ha a járás mutatóinak változását
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A „C” módszer azt mutatja meg, hogy a változás mértéke
alapján hányadik helyre sorolódik az adott járás. Minél
kisebb a sorszáma a járásnak, annál nagyobb mértékű
volt a változás 2009 és 2013 között. A 3. térkép alapján
az ország észak-nyugati megyéiben történt a legnagyobb
mértékű változás, mely az első két térkép alapján látszik,
hogy pozitív irányú – az országos átlagot meghaladó
– változást jelent. A legkisebb mértékű – az országos
átlagtól elmaradó – jövedelmi növekedés a dél, délkeleti
megyéket jellemezte.
A 3. térképhez hasonlóan a 4. térképen is ugyanaz a kép
rajzolódik ki: az északnyugati megyékben volt nagyobb
mértékű a bruttó jövedelem növekedése. A „D” módszer
normalizálja a változás mértékét, ahol minél magasabb
értéket kap egy járás, annál nagyobb mértékű volt a változás (mely változás irányának meghatározásához szükséges
az „A”, ill. a „B” módszer). (2. ábra)

2. ábra: Változás „az egy állandó lakosra jutó személyi
jövedelemadó alapot képező jövedelem” mutató esetében
(2009-2013) (Forrás: KSH, saját szerkesztés)
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2. Halálozási ráta (az 1000
lakosra jutó halálozások száma)
az elmúlt öt év átlaga, ‰

FALU VÁROS RÉGIÓ

ÖSSZESÍTVE

Bólyi

+

-

-

2

-

-

+

2

Komlói

-

-

+

0

Mohácsi

-

-

-

0

Pécsi

-

-

-

-4

Pécsváradi

0

-

+

-1

Sellyei

0

-

+

3

Siklósi

+

+

+

8

-+

55

113

124

0

77

0

0

-

65

84

73

összevetjük az országos átlaggal, elmondható, hogy a
Kiskőrösi járás a legtöbb mutató tekintetében magasabb
ütemben fejlődött, mint az átlag.
Az alapvetően kedvezőbb helyzetű megyeszékhely és
térsége (a Kecskeméti járás) országos szinten jelentős
pozitív változást mutatott. Pozitív változás mutatkozott
a társadalmi mutatókban, a gazdasági, munkaerő-piaci
mutatókban, valamint az infrastruktúrát mérő mutatókban
is. Annak ellenére, hogy a Kecskeméti járás önmagához
képest fejlődött, az országos fejlődési ütemet nem haladta
meg, összességében elmaradt attól. Leginkább a gazdasági, munkaerő-piaci, valamint az infrastrukturális mutatói
maradtak el az országos fejlődési ütemhez képest (mely
mutatókban önmagához képest javult ugyan a helyzete).
A megyében a legkevésbé javuló járás a Tiszakécskei
járás volt, mely inkább stagnált a 2009 és 2013 közötti
időszak során, a társadalmi, demográfiai mutatóit tekintve
romlott a helyzete. A vizsgált mutatók közül közel azonos
számban volt önmagához képesti javulás és elmaradás.
A stagnálás ellenére több olyan mutatója van a járásnak,
amelyekben bekövetkező változás meghaladta az országos
átlagot, ezek leginkább a lakás- és életkörülmény mutatók.
A változás mértéke alapján felállított járási rangsorban
Bács-Kiskun megye járásai nagyjából a középmezőnyben
szerepelnek, a legjobb rangszámot a Kiskőrösi járás kapta,
mely azt mutatja, hogy nagymértékű változás volt a helyzetében 2009 és 2013 között. A rangsorok alapján például
a hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányát tekintve a 13.
leginkább javuló járás lett a Kiskőrösi.
Jelen elemzés csak egy kis szelete a dinamikus mutatószámrendszer gyakorlati alkalmazására, természetesen
mind a 24 mutató és minden járás esetében megvizsgálható a fejlettség változása két tetszőleges időpont között.
Felhasznált irodalom
Nagy A. (2012): A fejlettség, elmaradottság mérése a
magyar területfejlesztési politikában. PhD doktori diszszertáció. Budapest. ELTE TTK
Pénzes J. (2015): A kedvezményezett térségek lehatárolásának aktuális kérdései. Területi Statisztika, 55 (3)

70

3. Vándorlási különbözet
ezer lakosra (az utolsó öt év
átlaga), fő

2. táblázat: Összesítő az „A” és a „B” módszer szerint
(Forrás: KSH)

Tóth B. I. (2013): Időszerű áttekintés: területi fejlettségi
vizsgálatok Magyarországon az ezredforduló után.
E-conom 2 (1): 76–89.
Fertő I., Varga Á. (2015): Az európai uniós támogatások
hatása a kistérségek helyzetére. Tér és Társadalom 29.
évf., 1. szám, 2015 p. 116-131
Állami Számvevőszék (2011) Jelentés a térségek felzárkóztatására fordított pénzeszközök felhasználásának
ellenőrzéséről ( jelentés sorszáma: 1125)
Szerzők
Madarász Anett,

területfejlesztési szakreferens,
Nemzetgazdasági Minisztérium

Némethné Csehi Tünde,
főmunkatárs,
KSH

Kezán András,
vezető- tanácsos,
KSH

Szilágyi Dániel,
tanácsos,
KSH

Fókuszban a területi folyamatok

FÓKUZSZBAN

5. ábra: A 24 fejlettségi mutatóból képzett összesített (komplex) mutató (2009-2013) (Forrás: KSH, saját szerkesztés)

1. Urbanitás/ruralitás indexe (az adott
járás népességének hány %-a él 120
fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű
településen)
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4. ábra: Változás „a működő vállalkozások ezer lakosra jutó
száma” mutató esetében (2009-2013)
(Forrás: KSH, saját szerkesztés)
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A területrendezési tervekről
A területfejlesztési dokumentumok, a területrendezési,
településfejlesztési és településrendezési tervek egymáshoz kapcsolódó, jól áttekinthető rendszert alkotnak. Az
országos elképzelések a kiemelt térségi, illetve a megyei
szinten keresztül a térségi elhatározásokkal kiegészülve jutnak a településekhez. A települési szint az, ahol
a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges
területfelhasználás a szabályozási tervben helyrajzi szám
mélységben kerül szabályozásra.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényt
(Tftv.) 1996-ban fogadta el az Országgyűlés, melyben meghatározásra kerültek a két szakterület alapvető fogalmai
és az államigazgatás különböző szintjén adódó feladatai.
A törvény értelmében, a területrendezési tervek hierarchiájából adódóan, a különböző szintű területrendezési
terveknek egymással összhangban kell lenniük. A 2003ban elfogadott Országos Területrendezési Terv (OTrT)
első módosítására 2008-ban került sor. Ugyanebben az
évben fogadta el az Országgyűlés a 2000. évi Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervéről szóló törvény (Balaton törvény) első módosítását is. 2005-ben
került elfogadásra a másik kiemelt térség, a Budapesti
Agglomeráció területrendezési terve, melynek első módosítása 2011-ben volt.
A 2008. évi OTrT módosítás előírásainak megfelelően
a megyei tervek felülvizsgálata – központi támogatással
– 2009 és 2012 között, mind a 19 megyében megtörtént,
a megyei rendeletek elfogadásra kerültek. Az OTrT 2008.
évi elfogadása után csak négy évvel, 2012-re állt elő az a
helyzet, hogy az összes területrendezési szint összes terve
egymással összehangolva elkészült. Az OTrT 2013. évi felülvizsgálata azonban ezt megbontotta, ugyanis a törvény
módosítása maga után vonta a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési tervek összhangba hozási kötelezettségét.
Az OTrT módosítását azonban nem követte a két kiemelt
térség, a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervének
és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének
módosítása és ehhez hasonlóan a megyei területrendezési
terveknek a 2013. évi OTrT-vel összhangot teremtő módosítására sem került sor (Tolna megye kivételével).
Jelenleg a területrendezési tervek érvényesülését a
településrendezési tervek számára az OTrT átmeneti rendelkezései biztosítják, mely szabályok azonban nehéz-
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kesek és több problémát hordozó alkalmazást tesznek
csak lehetővé.

A területrendezési tervek érvényesülése
a tervhierarchiában
A területrendezés céljai a területrendezési terveken és
a településrendezési eszközökön keresztül érvényesülnek.
A jogszabályoknak megfelelően a területrendezési tervek
és a településrendezési eszközök hierarchikusan egymásra
épülnek, így a kiemelt térségi, illetve a megyei területrendezési tervek – a pontosítási szabályok alkalmazása
mellett – az OTrT-vel nem lehetnek ellentétesek.
A területrendezési tervek területfelhasználásra vonatkozó előírásai elsősorban a tervi szintek közötti átvezetés
mikéntjére vonatkoznak: az országosan meghatározott
lehatárolások — a léptéknek megfelelően — az alsóbb
szintű rendezési tervekben, a területhasználatot előíró
szabályoknak megfelelően pontosíthatók.
A műszaki infrastruktúra-hálózatok tervi szintek közötti
átvezetését az OTrT a hosszeltérés meghatározásával
szabályozza.
A térségi övezetek lehatárolása a külön jogszabályban
meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása alapján történik, amitől a településrendezési
eszközök készítésekor – a térképi léptékek közötti különbség kiküszöbölése érdekében – igen kis mértékben
(±5%) lehet eltérni.
Az OTrT érvényesülése a kiemelt térségi
és a megyei területrendezési tervekben
Az OTrT országos jelentőségű elhatározásai a kiemelt
térségi és megyei területrendezési terveken keresztül – a
térségi elképzelésekkel kiegészülve – a településrendezés
eszközeiben, ott már telekszinten érvényesülnek.
Az országosan meghatározott területfelhasználásra
vonatkozó szabályok 25, illetve 10% lehetőséget hagynak a kiemelt térségi és megyei specifikumok, valamint
a léptékváltás okozta pontosítások érvényesíthetőségének, valamint az országosan csak ikonnal ábrázolt
települési térségek kijelölésére is. A szabályozás további
szabadságot hordoz magában a tekintetben, hogy az
országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére
vetítve kell teljesülniük.

Az OTrT 2013. évi felülvizsgálata már átmeneti szabályokban rögzítette a megyei területrendezési tervek – új OTrTvel harmonizáló – felülvizsgálatáig a településrendezés által
követendő szabályokat. Az OTrT közvetlen érvényesítése
a települések rendezési terveiben – a hatályos előírások
ellenére – azonban bizonytalanságot hordoz magában a
nagy léptékváltás miatt. A tapasztalatok alapján elengedhetetlen a rendezési tervhierarchia középső szintjén álló
kiemelt térségi/megyei területrendezési tervek összhangjának megteremtése az OTrT-vel. A településrendezési
eszközök csak e térségi tervekből tudnak a területfelhasználásra vonatkozó hiteles, szakmailag megalapozott
információhoz jutni.
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben
határolt területfelhasználási kategóriák területrendezési
előírásoknak való megfelelése korábban csak a térképek
szemrevételezésével volt ellenőrizhető, ami szubjektív
eredménnyel járt. A területrendezési monitoring kialakítása
2014-ben elindult az Építésügyi Monitoring (továbbiakban:
ÉMO) egyik moduljaként. Az ÉMO rendszer térinformatikai
módszerekkel vektoros adatbázisban feldolgozta az ország, a két kiemelt térség és a 19 megye területrendezési
tervét, így a vektoros állományok összevetése lehetővé
vált, azonban a modul még nem nyilvános és csak a már
elfogadott tervek összehasonlítását teszi lehetővé.
A kiemelt térségek területrendezési terveinek
érvényesülése a településrendezési eszközökben
A kiemelt térségek területrendezési terveinek érvényesülése a településrendezési eszközökben a megyei területrendezési tervekével azonos OTrT szabályok és az
azokat kiegészítő kiemelt térségek területrendezési terveit
tartalmazó törvények egyedi szabályozása alapján történik.
A Budapesti Agglomeráció 81 települése közül a vizsgált
2009 és 2014 közötti időszakban 44 település készített
teljes települési területre vonatkozó településrendezési
eszközt vagy módosítást egységes szerkezetben, és 51
település hajtott végre tervmódosítást.
Az Agglomerációs törvény a területfelhasználási kategóriák tekintetében élt az OTrT adta lehetőséggel, így az
OTrT-ben meghatározott területfelhasználási kategóriákon kívül három egyedi területfelhasználási kategóriát
határozott meg, melyek szabályai a térség egyediségének
megőrzésére vonatkoztak.
Az Agglomerációs törvény településrendezési eszközökben való érvényesülésének vizsgálatát a területrendezési
terv 2011. évi felülvizsgálatát készítő Pestterv Kft. végezte
el 2014, illetve 2015 tavaszán. E szerint, a 2011. évi törvény mellékletében rögzített területi mérleghez képest, a
településrendezési eszközökben a következő változások
történtek a települési térség tekintetében:
a települési térség kiterjedése tekintetében nem történt változás az agglomeráció 11 településén (14%) és
Budapest területén,
a települési térség csökkenése történt az agglomerációs
települések közül 33 településnél (41%).
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A területrendezési tervek
érvényesülése és korszerűsítése

Az országos területfelhasználásnak a kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben történő érvényesítése
során a legtöbb észrevétel az erdőgazdálkodási térség
vonatkozásában adódott, így az OTrT 2013. évi módosítása során – a megyei önkormányzatok számára nagyobb
döntési szabadságot adó – vegyes területfelhasználású
térségek kerültek nagyobb arányban kijelölésre a szerkezeti
tervben, melyek lehetővé tették a mozaikos térségekben,
az adottságoknak és a tervi léptéknek megfelelő területhasználat kijelölését.
Az országosan meghatározott műszaki infrastruktúra-hálózatok az előírt átvezetési szabályoknak megfelelően érvényesülnek. Az országos jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos
jelentőségű építmények elhelyezkedését az OTrT térképi
(Ország Szerkezeti Terve) és szöveges melléklete rögzíti.
A kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervek
készítése során az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét az
OTrT-ben meghatározott térbeli rend figyelembevételével
kell meghatározni azzal, hogy az országos jelentőségű
műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a kiemelt térség/
megye területére vetített hossza legfeljebb ±10%-kal
térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított
nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti,
társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb
eltérés indokolt.
Az infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának (irányultságának) meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos
megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás
lehetőségét – ez az Ország Szerkezeti Tervének legfontosabb feladata, az infrastruktúra elemek helybiztosítása
mellett.
A megyei területrendezési tervek készítése során a
legtöbb észrevétel az OTrT közlekedési infrastruktúrahálózatának érvényesítése során fogalmazódott meg,
elsősorban a település-elkerülő utak és a magasabb szintű
elérhetőséget biztosító nyomvonalak (gyorsforgalmi utak,
főutak) igénye vonatkozásában. Az észrevételek jelentős,
a szaktárca által is támogatott része beépítésre került az
OTrT 2013. évi módosításába.
Az országos övezetek az OTrT-ben előírt átvezetési
szabályoknak megfelelően érvényesülnek. Az OTrT 2013.
évi módosítása már lehetővé tette ún. ajánlott megyei
övezetek kijelölését is a közgyűlési rendeletben.
A 2008. évi OTrT érvényesítése során problémát okozott,
hogy a térségi övezetekre vonatkozóan nem minden övezet esetében volt államigazgatási szerv kijelölve. Az OTrT
2013. évi módosításában már csak olyan övezet kerülhetett
nevesítésre az OTrT-ben, melyek előzetes lehatárolása
államigazgatási szerv útján történik. Ezzel a lehatárolás
egységes szemlélete, a szakmai kontroll biztosítottá vált.
A megyei területrendezési tervek az OTrT-ben előírt
övezeti szabályokat alkalmazzák. A szabályokon keresztül
az országos elképzelések érvényesülnek, a szabályrendszer
egyedi megyei szabályozással nem egészíthető ki.
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a legfeljebb 2%-os települési térség növekmény lehetőséggel 18 település (22.5%) élt, jellemzően 1%
alatti települési térséget igénylő területfelhasználás
volt tapasztalható.
mindössze 18 település (22.5%) esetében — elsősorban
a területrendezési terv és a településrendezési terv eltérő
léptékéből, valamint néhány esetben a közigazgatási
határ változásából adódóan — nem lehetett pontosan
kimutatni a települési térség növekményét.
Az Agglomerációs törvény településrendezési eszközökben való érvényesítése a településrendezést többször
nehéz, néhol megoldhatatlan feladat elé állította, melyet
többszöri egyeztetéssel lehetett feloldani:
egyes települések közigazgatási területének jelentős
hányada települési térség területfelhasználási kategóriába esik, a fennmaradó, igen kis területen a besorolási
szabályokból adódó területi mérleg betartása szinte
semmilyen változtatást nem enged meg;
az erdőgazdálkodási térség szabályai gondot okoztak
a településeknek, így az Országos Erdőkataszter Adattárhoz tartozó területekre vonatkozó OTrT szabály, az
Agglomerációs törvény erdőgazdálkodási térségre
vonatkozó szabálya, valamint az erdőtörvény erdőpótlási előírásainak együttes betartása. Az ártéri és
a honvédségi erdők területfelhasználása sem kellően
tisztázott;
a vízgazdálkodási térség kijelölése és szabályozása a
vízműterületeken, kavicsbányák és a dunai szigetek
területén több problémát is felvetett;
az Agglomerációban jellemző erőteljes közúthálózat
településszinten, területtel történő kijelölése a kis mozgástérrel rendelkező agglomerációs települések esetén
a területi mérleg betartását veszélyeztetheti;
egyes esetekben a területi és települési alaptérképek
összhangjának hiánya is a területi mérleg betartását
nehezítette.
Speciális helyzetben van a Budapesti Agglomeráció, hiszen
a nagyfokú beépítettség miatt az egészen kis területű
tervezett erdők is arányaiban nagynak számítanak, ami
a települések elképzeléseit korlátozhatják.
A fentiek mellett a törvény néhány szabályának alkalmazása nem járt a várt eredménnyel. Így a 200m-es
szabály nem akadályozta meg a települések összenövését,
mivel a területrendezési hatósági eljárások során minden
település megkapta az ez alóli felmentést. Azon szabályok
alkalmazása is nehézségeket okozott, amelyek a településrendezési eszköz készítéséhez írtak olyan feltételeket,
amelyek a beruházás során tisztázhatók csak.
A kiemelt térség területrendezési tervének érvényesítése során felmerült észrevételek szükségessé teszik
az Agglomerációs törvény szabályainak felülvizsgálatát,
pontosítását.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 179 települése közül
a vizsgált 2008 és 2014 közötti időszakban 48 település
készített teljes települési területre vonatkozó településren-
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dezési eszközt vagy módosítást egységes szerkezetben, és
45 település hajtott végre tervmódosítást településrészre
vonatkozóan.
Az elkészült településrendezési eszközök a települési
térség esetében éltek leginkább az 5%-os növekedési
lehetőséggel a mezőgazdasági térség és erdőgazdálkodási
térség rovására. Az OTrT-től eltérő elem az új beépítésre szánt területek összenövésének meggátolása, azaz
a közigazgatási határtól számított 200 méteren belüli
terjeszkedés tilalma. A tilalom betartása első tervezési
javaslati körben egyes Balaton part menti települések
és tradicionálisan a közigazgatási határra illeszkedő települések esetében okozott gondot, amelyre a tervezés
előrehaladásával megoldás született egyéb fejlesztési
terület elfogadásával.
Az erdőgazdálkodási térség településrendezési lehatárolása esetén sok esetben jelentett problémát, hogy az
aktuális erdészeti ágazati adatszolgáltatás eltérő volt a
Balaton-törvényben ábrázolttól, mind a meglévő erdő és
mind a javasolt erdő kategóriában az 5%-ot meghaladta.
Ezt hosszas többoldalú – tárcák közti, ágazati, tervezői,
önkormányzati és tulajdonosi – egyeztetéssel oldották
meg végül a településtervezők. Ezen túlmenően több
esetben jelezték a településtervezők, hogy az ingatlannyilvántartásban bejegyzett erdő művelési ág jelentős
eltérést mutat a valós állapothoz képest.
Több település esetében merült fel a parti zöldterületek, strandok megőrzésére vonatkozó, szigorú szabályok
enyhítésének, a kikötők és egyéb fejlesztési lehetőségek
biztosításának igénye.
A megyei területrendezési tervek érvényesülése
a településrendezési eszközökben
A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
érvényesülési szabályok betartása tekintetében az erdőgazdálkodási térség kijelölése okozott problémát az
egyes településrendezési eszközök készítése során, mert
a tervezett erdők település számára előírt mértéke nem
egyezett a település elképzeléseivel. A problémát a 2013.
évi OTrT részben orvosolta azzal, hogy a mozaikos (mezőés erdőterületekkel tarkított) térségekben a vegyes területfelhasználású térség kijelölésével nagyobb szabadságot
adott a megyei területrendezési terveknek, illetve ezen
keresztül a településrendezési eszközöknek.
További problémát okozhat, hogy számos tervezett
műszaki infrastruktúra nyomvonal még nem rendelkezik
környezetvédelmi engedéllyel, csak koncepcionálisak, ezért
a településrendezési szabályozási tervben a nyomvonalak
rögzítése nem célszerű, így azonban helyük biztosítása
csak a későbbiekben, a nyomvonal véglegesítése során
lehetséges.
A megyei területrendezési tervi előírások érvényesülésének vizsgálatához, a Lechner Tudásközpontban működő
Építésügyi Dokumentációs és Információs Központban,
a területrendezési eszközök vektoros állományban rendelkezésre állnak, a településrendezési eszközök azonban

A tervrendszer problémái az érvényesülés tapasztalatai alapján, a települések és a megyei önkormányzatok,
tervezők jelzései alapján kerültek felszínre, melyek az
alábbiakban összegezhetők:
a különböző szintű területrendezési tervek nem egy
időben készülnek el, így összhangjuk csak csekély
időintervallumban biztosított;
a területrendezési tervek és a területfejlesztési koncepciók és programok is egymástól eltérő időben készülnek,
laza kapcsolódással, így nem tudják megadni kellő
időben a fejlesztési célok területi vetületét;
a tervezési hierarchia középső szintjén álló megyei
területrendezési tervek szabályozási önállósága csekély, a területi sajátosságok csupán ajánlási szinten
jelenhetnek meg, így a saját térségi érdekeiket nem
tudják megfelelően érvényesíteni;
a területrendezési tervek településrendezési eszközökben való érvényesülése nehézkes az eltérő alaptérkép,
valamint a sok esetben eltérő ágazati adatszolgáltatás
és fogalomhasználat következtében;
területrendezési tervekben a védelmi célú, korlátozó
szabályok érvényesülnek, a szabályozás kevésbé jelenít
meg fejlesztési célú területrendezési érdeket, szándékot.

A Kormányzat a fenti problémák megoldására, a tervrendszer hatékonyságának növelésére törekszik. A célok
tekintetében a legfontosabb a jogbiztonság megteremtése, a lakosság és a beruházások számára kiszámítható
korszerű, értékalapú és a gazdaságélénkítést is támogató,
hosszú távú feltételek meghatározása.
2014-ben jelentős változás következett be a területrendezési szakterület államigazgatásban betöltött szerepe vonatkozásában. Az építésüggyel kapcsolatos új, kormányzati
elképzelések megvalósításához a területrendezés átkerült
a Belügyminisztériumból a Miniszterelnökséghez, hogy az
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság szervezeti
egységeként – a településüggyel együtt – biztosítsa az
új célok eléréséhez kapcsolódó feladatok végrehajtását.
A megvalósítandó célokat az építésüggyel kapcsolatos
társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat
jelölte ki, ahol kiemelten a lakossági építkezés, valamint a
közösségi és nagyberuházások segítése és a gazdaságélénkítő fejlesztések támogatása érdekében, az egyszerűsítés, a gyorsítás, a rendszerszemlélet, a bürokrácia- és
a költségcsökkentés lehetőségei kaptak prioritást. A célok
elérését biztosítandó programcsomagokat az építésügy
átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó
feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat (a
továbbiakban: Korm. határozat) nevesíti, melynek 7. és 9.
pontjában kerültek megfogalmazásra az új területrendezési
tervrendszer létrehozásával kapcsolatos feladatok.
A feladatok között kiemelt szerepet kap a területrendezési tervek hatékonyságának a növelése, a 2014-20-as
európai uniós programozási időszakban megvalósuló
fejlesztések elősegítése, területi megalapozása. Kiemelt
célként szerepel a területfejlesztési dokumentumokkal
való összhang erősítése is.
A fentiek érdekében a Korm. határozat az alábbi fő
feladatokat nevesíti:
meg kell teremteni a területrendezési tervek egy időben történő készítésének és elfogadásának jogszabályi
feltételeit és új tartalmi követelményeit, összhangban
a terület- és településfejlesztési tervezéssel;
a területrendezési tervek készítéséhez el kell készíteni a településrendezési tervezéssel szinkronban lévő,
adattartalmában módosított alaptérképet;
el kell készíteni az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, valamint
a megyei területrendezési tervek készítését koordinálni
és finanszírozni kell.

A digitális eszközök fejlődése is kihívások elé állította a
tervezési rendszert. A területrendezési tervek lehatárolásainak térinformatikai alapú vizsgálata már lehetséges,
azonban a rendezési tervek érvényesülésének, a területi
tervezési folyamatoknak részletes és teljes vizsgálata,
interaktív megjelenítése csak a településrendezési tervek
vektoros állományának rendelkezésre állása esetén lesz
lehetséges. Addig a tervek érvényesülését nem lehet
megfelelő mértékben monitorozni.

A Korm. határozat jelentős szerepet szán a fenti feladatokban a térinformatikai alkalmazásoknak, mely a tervezés és
egyeztetés folyamatának gyorsítását egyaránt biztosítja:
egységes digitális alaptérkép, digitális egyeztető felület,
Nemzeti Fejlesztési Potenciál Térkép megalkotása, Dokumentációs Központ szerepének erősítése.
A Korm. határozatban lévő feladatok végrehajtása 2016ban megkezdődött számos, eredményükben és hatásukban
egymásra épülő jogszabály átalakításával:

– jogszabályi kötelezettség hiányában – csak papír, vagy
nem szerkeszthető (pdf) formátumban.
Az ÉMO rendszer térinformatikai módszerekkel, vektoros
adatbázisban nemcsak az ország, a két kiemelt térség és
a 19 megye területrendezési tervét dolgozta fel, hanem
446 település szerkezeti tervét is. Szintén feldolgozásra
került a települések szabályozási terve, de az még csak
raszteres formában használható, vektoros állománya
nem áll rendelkezésre. Jelentős előrelépés lenne, ha az
építésügyi jogszabályok a településrendezési eszközök
számára olyan térképi formátumot határoznának meg,
amely könnyen összevethető lenne a területrendezési
tervek térképi állományaival.
A területrendezési tervek településrendezési eszközökben való érvényesítése tekintetében országos értékelést
az ÉMO területrendezési modulja jelenlegi állapotában
nem tesz lehetővé, mivel a településrendezési eszközök
alig több mint 12%-a (392) került feldolgozásra, és a lekérdezés településenként, azon belül területfelhasználási
egységenként vagy övezetenként lehetséges, így összesítés
nem áll rendelkezésre.

A területrendezés korszerűsítéséről
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hogy a közvetlen parti területek beépítés-mentessége
megmaradjon. A Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó
települések listája kiegészült Balatonakarattya községgel,
mivel a település 2014. október 12-től önálló település a
Köztársasági Elnök határozata alapján.
2016 második felében került módosításra a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő
dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról
és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet. A
módosítás kibővíti a Dokumentációs Központba leadandó
dokumentumok körét a területrendezési hatósági eljárás
során kiadott határozattal, a térségi területfelhasználási
engedély iránti kérelemmel, valamint a törvényszéki határozattal. A módosítás előírja a Dokumentációs Központba
beküldendő jóváhagyott területrendezési tervek rajzi
munkarészeire vonatkozóan a digitális dokumentálás
részletszabályait és tartalmát, valamint a Dokumentációs
Központ erre vonatkozó adatszolgáltatási részletszabályait.
Ezzel lehetővé válik, hogy valamennyi területrendezési terv
digitálisan egységes formátumban álljon rendelkezésre
az adatbázisban, amely megkönnyíti a tervek közötti
átjárhatóságot, az összhang igazolását és ellenőrzését.
A módosítás tartalmazza továbbá az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal számára a területrendezési hatósági eljárások éves
összesítésének és Dokumentációs Központba történő
beküldésének a kötelezettségét.
A területrendezési törvény-módosításokkal összhangban, 2017 közepén került sor a végrehajtási rendeletek
módosítására, mely jogszabálycsomag egy része még
kihirdetés előtt áll.
Az egyik módosítandó jogszabály a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002.
(XII. 21.) Korm. rendelet. Módosítása következtében
megszűnnek a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok. A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekre vonatkozó szabályok viszont
hatályban maradnak a Balaton-törvény soron következő
felülvizsgálatáig, mivel több önkormányzati kezdeményezésre történő módosítás még folyamatban van. A
Balaton-törvényből a kormányrendeletbe kerültek át a
partvonal-szabályozás tartalmi követelményei és szempontjai, tekintettel arra a tényre, hogy e rendelkezések
részletszabályokat tartalmaznak.
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.
(IV. 8.) Korm. rendelet módosítása az összhang igazolására
vonatkozó területrendezési hatósági eljárást egyszerűsíti,
mely a települési önkormányzatok számára jelent
bürokráciacsökkentést.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása kiegészítette
a fogalmak körét egyes, a tájképi szabályozáshoz
kapcsolódó fogalom-meghatározásokkal. A módosítás
szerint differenciálásra került a területfejlesztési és

területrendezési dokumentumokhoz készülő területi
hatásvizsgálat tartalmi követelménye is. Új szabály,
hogy a meglévő és tervezett műszaki infrastruktúrahálózatokat és egyedi építményeket az elfogadásra kerülő
munkarészekben eltérően kell ábrázolni. A területrendezési
tervek egyeztetése egyszerűsödik a területrendezésért
felelős miniszter által (a Lechner Tudásközpont útján)
üzemeltetett digitális egyeztető felület alkalmazásával,
melynek részletszabályai is bekerültek a jogszabályba.
Fontos eleme a módosításnak, hogy a különböző szintű
területrendezési tervek digitális alaptérképen készülnek,
mely lehetővé teszi a tervhierarchián belüli átjárást. 2017.
május 30-án fogadta el az Országgyűlés az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvényt,
mely az alaptérképek ingyenességét a területrendezési
tervek, a településrendezési eszközök és a településképi
dokumentumok készítéséhez egyaránt előírja.
A településrendezés terén megtett intézkedések elsődleges szempontjai a szabályok egyszerűsítése és csökkentése, az önkormányzati döntési jogkör erősítése, a tervezési
költségek csökkentése, a társadalmi szerepvállalás erősítése és a bürokratikus terhek csökkentése voltak. Ennek
érdekében 2016 januárjában megszületett az egyszerű
bejelentés jogintézménye, majd az Országgyűlés megalkotta a szimbolikus jelentőségű településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, és 2016. december 30-án
hatályba lépett a 314/2012. Korm. rendelet módosítása,
amely a települési tervek költséghatékonyabb és gyorsabb
elkészítését és módosítását hivatott segíteni.
E jogszabályi keretfeltételek megteremtésén túl azonban
bizonyos technikai fejlesztéseknek is teljesülnie kellett a
korszerű, a különböző tervezési szinteken is egységes, a
települési önkormányzatok által használt, nagyítható, az
ingatlan-nyilvántartási térképet alaptérképként használó
tervlapok elkészítéséhez, melyek immár teljesen átjárhatóvá teszik a terület- és településrendezés rendszerét.
A területrendezési és a településrendezési tervek egységes digitális alaptérképeinek előírásával (és ingyenes
rendelkezésre bocsátásával) a tervezés gyorsabbá és
költséghatékonyabbá válik.
A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett
Dokumentációs Központban működő digitális tervtár
fejlesztése lehetővé teszi a területrendezési tervek és

településfejlesztési és -rendezési eszközök szabványosított rajzi munkarészeinek egységes tárolását, érvényesülésük ellenőrzését és az egymásra épülő hierarchikus
tervi rendszer átjárhatóságát.
Megváltozott a jogszabályon alapuló szakmai egyeztetés módja, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
által gondozott digitális egyeztetési felületen keresztül
zajlik, mely meggyorsítja és költséghatékonnyá teszi
az egyeztetés folyamatát.
A Miniszterelnökség arra törekszik, hogy a 2015-ben
megkezdett építésügyi bürokráciacsökkentést a területrendezésben is végigvigye. Egy olyan szabályozási
környezet kialakítása a cél, amely keretjelleggel, Magyarország értékeit óvó védelmi szintek fenntartása mellett
csak a legszükségesebb megkötéseket tartalmazza, és
amely felületet és fejlődési lehetőséget biztosít a magyar
polgárok, önkormányzatok és vállalkozások számára.

Szerzők
Devecseri Anikó,

Lechner Tudásközpont

Gyarmati Edit Amália,
Miniszterelnökség

Kolossa József DLA,
Miniszterelnökség
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A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény (Tftv.) módosítása hivatott orvosolni azt
a problémát, hogy a tervhierarchia különböző szintjein
lévő területrendezési tervek eddig jellemzően nem egy
időben készültek, az egymás közötti összhang csak csekély
ideig volt jellemző. Az egymással összhangban nem lévő
területrendezési tervek alkalmazására – az összhang
megteremtéséig – a jogalkotó ún. átmeneti rendelkezéseket vezetett be, amelyek nehézkesnek és bonyolultnak
bizonyultak. A módosítás ennek kiküszöbölését szolgálja
azzal, hogy a különböző szinteken lévő tervek felülvizsgálatát és elfogadását időben összehangolja.
A módosítás tartalmazza a területrendezési tervek egy
időben történő elkészítésének kötelezettségét, igazodva
az európai uniós tervezési ciklus 7 éves periódusához,
ezzel biztosítva a területfejlesztési és területrendezési
tervek kapcsolatának erősítését. A módosítás tartalmazza,
hogy a megye területrendezési tervének módosítását az
ország és a kiemelt térség területrendezési terve átfogó
módosításának elfogadását követő egy éven belül kell
elfogadni. A módosítás csökkenti a területrendezési tervek
egyeztetési idejét két hónapról egy hónapra, valamint az
összhang igazolására vonatkozó területrendezési hatósági
eljárás idejét is (tizenöt nap).
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény (OTrT) módosítása a megyei önkormányzatok
területfelhasználásra vonatkozó szabályozási önállóságának megteremtését hivatott biztosítani azzal, hogy a
megyei önkormányzatok egyedi övezeteket is kijelölhetnek. Ezáltal a helyi sajátosságok, a megye településeket
koordináló szerepe jobban érvényesülhet. Az egyedileg
meghatározott övezeteket a megyei önkormányzat csak
a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását követően fogadhatja el.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII törvény (Balaton
törvény) 2016. évi módosítása a balatoni tervrendszer
egyszerűsítését szolgálja, mellyel megkezdődött a 43
db vízpart-rehabilitációs tanulmányterv tervrendszerből
való kivezetése. Egyúttal megszűntetésre került a vízpartrehabilitációs tanulmánytervek módosítására irányuló
önkormányzati kezdeményezés lehetősége. A rendelkezés
hatályon kívül helyez minden, a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv felülvizsgálatára és azt követő elnevezésére
utaló rendelkezést. A készítendő partvonal-szabályozási
terveket – a módosítás szerint – a vízgazdálkodásért felelős
miniszter által kiadott rendeletben, a környezetvédelemért
és a természetvédelemért, valamint a településrendezésért
és területrendezésért felelős miniszter egyetértésével
fogadhatja el.
A törvénymódosítás biztosítja ugyanakkor, hogy a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások
megvalósításához szükséges településrendezési eszköz
módosítását – amennyiben azok egyéb jogszabályi előírásokba nem ütköznek – a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek ne hátráltassák. A módosítás egyben előírja,

Fókuszban a területi folyamatok

77

2017

2017

interjú

Összekapcsolni a tudományt
és a fejlesztést
Interjú Kovács Katalinnal, az MTA Közgazdaságés Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális
Kutatások Intézetének igazgatójával
és az intézet vezető munkatársaival
A beszélgetés résztvevői: Dr. Kovács Katalin (igazgató, tudományos főmunkatárs, kandidátus), Dr.
Hardi Tamás (osztályvezető, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens), Dr. Perger Éva (osztályvezető,
tudományos főmunkatárs, kandidátus), Dr. Varjú Viktor (osztályvezető, tudományos főmunkatárs, PhD),
Dr. Virág Tünde (osztályvezető, tudományos főmunkatárs, PhD), Rácz Szilárd (tudományos titkár).

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete a hazai területi
kutatások, a regionális tudomány meghatározó műhelye.
Mikor és milyen tevékenységi körrel alakult az intézet?
Kik a meghatározó kutatói?
Kovács Katalin: Az MTA Regionális Kutatások Központját
1984-ben hozták létre Enyedi György akadémikus kezdeményezésére és vezetésével, a Dunántúli Tudományos
Intézet (DTI) jogutódjaként. Jelenleg az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális
Kutatások Intézeteként működik.
A DTI alapító igazgatója Szabó Pál Zoltán geográfus volt,
akit Babics András történész, majd Bihari Ottó jogászprofesszor, akadémikus követett az intézet élén. Az 1970-es
években Bihari Ottó vezetése jelentős megújulást hozott:
egyrészt az 1974-ben odakerült Sas Béla közgazdász
révén fiatal munkatársak érkeztek az intézetbe, másrészt
az államjogász Bihari Ottóval a jogi, politológiai kutatások
váltak az egyik fő kutatási területté, mely mind a mai napig
érvényesül. A Dunántúli Tudományos Intézet a magyar
területfejlesztési kutatások egyik jelentős elméleti és területi tervezést végző műhelyévé vált ebben az időben. A
kutatói összetétel kiszélesedett, és lényegesen megnőtt a
közgazdasági, jogi és politológiai kutatások súlya.
Enyedi György 1991-ig töltötte be a főigazgatói tisztet.
Az RKK megalapítása mellett megszervezte az MTA Regionális Tudományi Bizottságát, megalapította a szakma
máig legrangosabb folyóiratát, a Tér és Társadalmat, és az
MTA társadalomtudományi alelnöki tisztségét is betöltötte.
Az intézet kutatási céljaiból, a területiséggel való kapcsolatából adódik széles körű hálózata. Hogyan fejlődött
tovább az intézeti struktúra?
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Dr. Kovács Katalin

Kovács Katalin: Az RKK központja kezdettől fogva Pécsett
volt, a Dunántúli Tudományos Intézet talaján. A pécsi
osztály súlya mindmáig megmaradt, létszámát és kutatói,
fejlesztői potenciálját tekintve egyaránt a legnagyobb
szervezeti egység. A Regionális Kutatások Intézete abban
tűnik ki az Akadémia társadalomtudományi intézetei
közül, hogy székhelye a fővároson kívül helyezkedik el,
és hálózatos rendszerben működik győri, kecskeméti, békéscsabai és budapesti osztályokkal, bő félszáz kutatóval.

Rácz Szilárd: A csúcson, a 2000-es évek elején, 120 munkatársa, köztük 70 kutatója és 14 egyetemi tanára volt
az intézetnek.
Milyen körülmények és adottságok tették lehetővé ezt
a fejlődést?
Kovács Katalin: Az RKK expanzív időszakának hátterében
az intézet markáns szakpolitikai érdeklődése és kapcsolatrendszere állt. Ez abban az időszakban elsősorban a
területfejlesztést és a településfejlesztést jelentette, ennek önkormányzati vonatkozásait is beleértve. Az intézet
élni tudott a rendszerváltást követő időszak szakpolitikai
keresletével: képes volt arra, hogy kielégítse az akkoriban
tömeges igényt az iránt, hogy új szemlélettel, új struktúrákat
hozzanak létre. A szakpolitikai kapcsolatrendszer is megvolt
ehhez: a területfejlesztés kormányzati irányításáért hosszú
időn át felelős Szaló Péter nagymértékben támaszkodott az
RKK munkájára, mint ahogyan Pálné Kovács Ilona és Csefkó
Ferenc révén az intézet kezdettől fogva bekapcsolódott
az önkormányzati törvény kialakításába, majd később, a
2000-es évek elején annak az IDEA program keretében
zajló reformjába is. Az első területfejlesztési törvény szakmai
megalapozását szintén elsősorban az intézet munkatársai
végezték, bár a későbbiekben sok változtatás történt rajta.
Pécsi kutatók készítették el az első európai uniós igények
és szemlélet szerinti regionális fejlesztési tervet 1994-ben
a Dél-Dunántúlra, akkor még Zala megyére is kiterjedően.
Ez a területfejlesztési gyakorlat a ’90-es években nagyon
jelentős pozíciókat biztosított az intézet számára, mind
központi szinten, a regionalitás szempontjából jelentős
törvények megalkotásában, mind regionálisan, a területfejlesztés intézményrendszerének kiépítését illetően.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy az RKK megalakulásakor és felívelő periódusában, erősen összekapcsolódott
a tudományos kutatás és a fejlesztés. Az intézet abban volt
jobb partnereinél, hogy annak ellenére, hogy akadémiai
intézetként működött, fejlesztéssel is foglalkozott, és
mindkettőt mindig magas színvonalon végezte. Amikor
az intézet létrejött, már működtek olyan cégek, amelyek
tervezéssel, fejlesztéssel foglalkoztak, a ’90-es években
pedig megjelentek a piaci tanácsadó cégek is, ezeknél
azonban hiányzott a tudományos háttér, míg a másik
oldalon, a tudományos intézeteknél a tervezői, gyakorlati
érdeklődés nem volt meg. Az RKK esetében a tudományos
igényesség és a gyakorlati tervezői, fejlesztői szemlélet
ötvözete már a nyolcvanas évek kiemelkedői munkáiban
is érvényesült (köztük talán a legemlékezetesebb a Tóth
József, az intézet egykori főigazgató-helyettese által vezetett, a dél-békési városok összehangolt fejlesztését célzó
munka), és mindvégig megmaradt.
Rácz Szilárd: Az intézet missziója az, hogy ne csak kutassa
és leírja a területi folyamatokat, jelenségeket, hanem arra
is választ, javaslatokat adjon, hogy mit és hogyan változtassunk meg a fejlődés érdekében. Kiemelkedő ebben a
tekintetben Faragó László tevékenysége, de ez a szemlélet,
törekvés szinte minden kutatót jellemzett. Mindenki úgy
látta, hogy van értelme annak, amit csinál, mert a kidol-

gozott koncepciók nem az asztalfiókba kerültek, hanem
legtöbbjükből konkrét eredmény származott.
Kovács Katalin: Ehhez kapcsolódóan meg kell említeni
a vidékszociológiát is, amellyel a Dunántúli Tudományos
Intézetbe kerülve magam is foglalkoztam a nyolcvanas
években. A vidékszociológia a Bihari Ottó által a hetvenes
években kibővített kutatási profil része volt, és a későbbiekben tovább erősödve máig az maradt. Amikor az
alkalmazott kutatási profilról és a fejlesztés párhuzamos
meglétéről beszélünk, akkor tehát nemcsak a területfejlesztésről kell szót ejtenünk, hanem a társadalompolitikának
a területi kérdésekkel összefüggő szegmenseiről is, ami
a Budapesten működő Közép- és Észak-Magyarországi
Tudományos Osztály tevékenységének egyik hangsúlyos
ága. Hadd emlékezzem itt meg tragikus hirtelenséggel
elhunyt néhai kollégánkról, G. Fekete Éváról, aki 2008-ig
az RKK miskolci osztályát vezette; az ő leszakadó vidéki
térségekkel, szociális gazdasággal foglalkozó, a földrajzi
és szociológiai szemléletet ötvöző kutatásai is ebbe a vonulatba illeszkedtek. A 2007−13 közötti ciklusban nagyon
karakteresen jelentkezett az egyes társadalompolitikák
területi vonatkozásainak kidolgozását célzó igény, ezek
között a legjelentősebb, akkori terminológiával a leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztésére irányuló, ún.
„LHH” program volt. Manapság kevésbé kap figyelmet
ez a nagyon lényeges problémakör, fontos lenne, hogy a
„társadalmi és területi célok” újra a szakpolitikai érdeklődés
középpontjába kerüljenek.
A szakpolitikai szinten túl milyen területi, helyi együttműködéseket alakított ki az intézet? Mennyire fontos
a helyi kapcsolatrendszer?
Perger Éva: Az intézet és tevékenységének összefonódása
a területfejlesztési, településfejlesztési és egyéb területi
kérdésekkel olyan formában is megnyilvánult, hogy az új
kutatói csoportok, már a Földrajztudományi Intézet keretében is, így például a kecskeméti vagy a győri csoport,
a helyi önkormányzatok pénzügyi támogatásával jöttek
létre. Ez a modell mintává vált, és annak, hogy az intézet
a már említett területi hálózatát kiépítse és folyamatosan
bővítse, ezek a pénzügyi támogatásban, megbízásokban,
egyéb formában megjelenő helyi együttműködések egyik
fontos szegmensét képezték. Nagyon fontos volt tehát a
helyi támogatottság; a megyei önkormányzati és felsőoktatási intézményekkel való szoros kapcsolat erős helyi
gyökeret adott ezeknek a csoportoknak. Ez azonban azt is
eredményezte, hogy abban az esetben, amikor az intézeti
csoportok és a helyi szereplők közötti kapcsolatrendszerben valami megingott, akkor működési, fenntartási
problémák keletkeztek. Ilyen problémák okozták az 1992ben alakult szolnoki csoport megszűnését 2008-ban és a
debreceni csoport megszűnését 2013-ban.
A helyi kapcsolatrendszer változása mellett mely körülmények hatottak leginkább az intézet helyzetére?
Kovács Katalin: Hogy 2008-ban be kellett zárnunk a
miskolci osztályt, az mutatta már az elbizonytalanodást,
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a szaktudomány iránti érdeklődés csökkenését, aminek
több oka volt és van. Az egyik legfontosabb az, hogy
megszűnt a tudományterület unikalitása. Másik nagyon
fontos ok a szaktudomány megjelenése az egyetemi képzésben. Megerősödtek a vidéki egyetemek, minden nagy
egyetemi városban előbb vagy utóbb alakultak regionális
tudománnyal foglalkozó tanszékek, amelyek – nem kis
részben az RKK kutatóinak közreműködésével – kinevelték
a regionalisták következő, önkormányzatoknál, tervező
intézeteknél és vállalkozásoknál elhelyezkedő generációját.
Rácz Szilárd: Győr jó példaként említhető, ott Rechnitzer
János harminc év alatt lényegében megteremtette a társadalomtudományokat, ő volt az első társadalomtudományi
dékán, komoly szerepe volt abban, hogy a társadalomtudományok megerősödtek a város egyetemén. Ez akkor
is pozitív, ha sok fiatal az RKK-ból ment át az egyetemre.
Jelenleg mintegy húsz felsőoktatási intézményben
folyik a regionális tudományhoz, terület-, település- és
vidékfejlesztéshez kapcsolódó tárgyak oktatása, valamint
a csúcson négy olyan doktori iskola működött, amiben
volt ilyen tudományterület. Az RKK még mindig a vezető
intézet, ugyanakkor már más szereplők is működnek a
tudomány- és szakterületen. Ami az RKK-nak missziója
volt, az egyben megteremtette a saját konkurenciáját. Az
intézet olyan innovatív szemléletű fiatalokat bocsátott útjukra, akik közül sokan tanácsadók lettek a piaci cégeknél.
Ugyanakkor a kutatás, fejlesztés, oktatás és tanácsadás
nem minden elemében volt az intézet mindig a legjobb, és
a másfajta, nem kutatói személyiséget, szemléletet igénylő
területeken, például szakpolitikai döntések előkészítése
terén más szervezetek jobban tudtak érvényesülni.
Kovács Katalin: A fejlesztő intézményrendszer irányába
is jelentős volt a mozgás. Nagyon sok fiatal, PhD-t végzett
kutató ment például a regionális fejlesztési ügynökségekhez. Akik inkább a gyakorlati fejlesztő profilhoz kötődtek,
és sikeresek voltak, jellemzően elmentek. Egyes osztályok
és csoportok így nem tudták megtartani a kutatóvá kiképzett, doktori fokozatot szerzett fiatalokat. A mostani,
a nyolcvanas években létrejött intézményi szerkezet az,
ami valószínűleg meg tud maradni, mert azok a kis osztályok, amelyek egy felívelő szakaszban születtek, azóta
megszűntek.
Milyen a tudományterület, a területi kutatások nemzetközi helyzete? Az intézet milyen nemzetközi kutatási
programokban vesz részt?
Perger Éva: A tudományterület a nemzetközi kapcsolatokat és az akadémiai vonalat tekintve felívelő ágban volt
kezdetektől. Enyedi György magával hozta az intézetbe
saját nemzetközi kapcsolatrendszerét. A regionális tudomány iránt nemzetközi szinten is nagy volt az érdeklődés.
Rácz Szilárd: Horváth Gyulának két cikke is megjelent a
Tér és Társadalomban arról, hogy a regionális tudomány
a posztszocialista országokban, még a szocializmus időszakában lehetőséget adott az önkormányzatiság burkolt
gyakorlására. Ezért van ennyire kiterjedt regionális tudomány „köztes-Európában”, ezért olyan nagy, relatíve, a
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regionális kutatók száma a tudományos társaságokban
Romániában, Lengyelországban és Magyarországon, szemben a nyugati országokkal. Fontos sajátosság és különbség
az is, hogy itt nemcsak a „hard core” modellezést jelenti
a regionális tudomány, hanem mindent magában foglal,
ami a területiséggel kapcsolatos. Itt mindenki helyet talált,
aki területi kérdésekkel akármilyen nézőpontból hajlandó
volt foglalkozni. Az új tudomány szárnyalása - doktori
iskola alakult, egyetemi tanszék, mesterszak - egészen a
2000-es évek közepéig, az EU-csatlakozásig tartott, majd
2005 után, 2007-2008-ban kezdett gyengülni.
Kovács Katalin: Az intézet benne van a nemzetközi tudományos áramlatban, folyamatosan pályázunk, évről
évre, hónapról hónapra. Nagyon nehéz ez a terep, de
fontos, hogy át tudjuk menteni ezt a gyakorlatorientált
szemléletet a jövő számára. Ebben a tekintetben is fontos
beszélni az ESPON kutatásokról, amely az európai pályázati rendszernek egy olyan vonala, amely még teret ad az
alap- és az alkalmazott kutatások együttes alkalmazására.
Nem véletlen, hogy itt az intézet a mai napig megőrizte
pozícióit, és ha kelet-közép-európai partnert keresnek,
akkor jó eséllyel megtalálják. Ez egyrészt nemzetközi
kitekintésre és kapcsolódásra, másrészt az alkalmazott és
alapkutatás integrált művelésére ad lehetőséget. A másik
ilyen programcsomag az Interreg, amiben a budapesti
osztály kivételével az összes osztály nagyon sokszor vett,
és vesz részt jelenleg is. A legfontosabb célunk, hogy ez
a jövőben is így maradjon.
Rácz Szilárd: Darabszám alapján a varsói egyetem után
az RKK-nak van a legtöbb ESPON partnersége az alapításától kezdve. Négyszáz tételes a publikációs jegyzék, amit
intézet szerzői Kárpát-medence, határok, határkutatás,
Duna és egyéb témákban írtak. Ez a magyar kutatók
összes ilyen témákban írott műveinek körülbelül 40%-át
adja, beleértve az egyetemi és a határon túli kutatókat is.
Ez volt az egyik indoka, ami miatt korábban határkutató
csoportokban gondolkodtunk, mert ez egy olyan terület,
amiben erős az intézet, és rendelkezik a kutatásokhoz
szükséges alapokkal.
Perger Éva: Nemcsak az ESPON-ban, hanem a Horizont
2020 programban is erősödött a gyakorlatorientáltabb
irány, sok ilyen jellegű pályázati kiírása van. Nehézsége,
hogy nagyon erős a mezőny. Tavaly három nyertes Horizont 2020 projekt indult az intézetben, ami biztató, jó
arány.
Az intézet nemzetközi tevékenységével és kapcsolatrendszerével is összefügg a Magyar Regionális Tudományi
Társaság megalapítása és a Kárpát-medencei regionális
kutatói hálózat szervezése. Milyen módon indultak el
ezek a kezdeményezések és hol tartanak ma?
Rácz Szilárd: A Magyar Regionális Tudományi Társaság
abból kiindulva alakult meg, hogy a regionalitásnak nem
volt hazai tudományos összefogója, bár civil szervezetek,
egyesületek működtek ezen a területen. Fontos volt, hogy
a magyar regionális tudomány hangsúlyosabban legyen
jelen például a nemzetközi konferenciákon, tudományos

fórumokon. Az MTA Regionális Tudományi Bizottság tagjai
2002-ben döntöttek úgy, hogy létrehozzák az MRTT-t.
Horváth Gyula főigazgató az intézet pécsi székhelyére
alapozva szervezte meg a társaságot, mely missziója
szerint a magyar regionális tudomány szakmai fóruma,
egy független civil szervezet, amely a területi kutatással,
fejlesztéssel foglalkozó szakembereket fogja össze. Azzal
a céllal alakult meg, hogy szakmai fórumot teremtsen a
regionális tudomány művelőinek, hogy kapcsolatot teremtsen a tudomány hazai és nemzetközi fórumai között, a
regionális tudomány kutatóhelyei, felsőoktatási műhelyei,
valamint a regionális politikával foglalkozók között, támogassa a hazai és a Kárpát-medencei regionális kutatásokat.
A társaság regionális alapon szerveződik, tizenhárom
tagozatot működtet, köztük hét határon túli tagozatot,
egyben az Európai Regionális Tudományi Társaság magyar tagozata. Tagjainak száma meghaladja a háromszáz
főt, száztizenöt fő a határon túli tag. A tagok többsége
kutatóintézetekben és a felsőoktatásban tevékenykedik,
kisebb része a közigazgatásban, illetve tervező, kutató,
tanácsadó cégekben. Van egy „science−studies” vita, hogy
az MRTT melyik oldalhoz tartozik, hiszen a tagok 90%-a
„studies”-zal és fejlesztéssel foglalkozik, ennek ellenére a
„science” társaságnak vagyunk az európai tagszervezete.
Mindkét részről jelen vannak jeles kutatók, akik értékelik
ezt a kettős profilt.
Horváth Gyula nevéhez fűződik a Kárpát-medencei, határon túli regionális kutatói kapcsolatrendszer kiépítése, aki
felismerte, hogy a regionális tudomány és a regionalizmus
jelenléte, megszervezése a határon túli magyar közösségek lakta térségekben versenyelőnyt is jelenthet. Ezért
„begyűjtötte” a regionalizmus iránt érdeklődő fiatalokat,
támogatta a doktori iskolában való részvételüket. Ennek
köszönhetően például Székelyföldről, Vajdaságból érkezők is
szereztek doktori fokozatot, Rechnitzer János révén pedig a
Felvidék viszonylatában is működik ez a kapcsolat. Horváth
Gyula mindig kereste, hol működnek, illetve hol lehet még
kiépíteni kutatóhelyeket a Kárpát-medencében, hogyan
lehet az együttműködést megteremteni közöttük. Emellett
ösztönözte a határon túli magyar kutatók erőteljesebb bekapcsolódását az adott ország regionális tudományi életébe,
például az illető ország regionális tudományi társaságába.
Gyakorlatilag ott is felnőtt egy kutatói, szakértői generáció, akik most már a negyvenes korosztályhoz tartoznak,
sokan sikeresek, tanácsadóként vagy minisztériumban
dolgoznak. Nagyon sok együttműködésben, például a
Dél-Alföld−Vajdaság viszonylatában vagy a Bihar-Bihor
eurorégióban az MRTT tagok érdemben tudtak kooperálni.
Ebben szerepet játszott az is, hogy Magyarország „éltanuló”
volt ezen a területen a ’90-es években, és sokan kíváncsiak
voltak a környező országokban, hogy ez a típusú tervezés,
programozás, fejlesztés hogyan működik.
Horváth Gyula személyesen rengeteget tett ezen a területen, tartotta a kapcsolatot a határon túli műhelyekkel,
és a regionális tudomány nem magyar szereplőivel is jó
kapcsolatot épített ki. Ezt a küldetést a munkatársaira is
„ráragasztotta”. Az RKK a határon túli magyarságot és a

Kárpát-medence területi kutatását támogató tevékenységében szervezte és támogatta a regionális kutatási
műhelyeket, biztosította az egyetemi és doktori iskolai
képzés lehetőségét, térségi kutatási programokat indított,
fejlesztéspolitikai és határ menti kutatásokat végzett,
tudományos és szakmai rendezvényeket szervezett, például nyári egyetemet. A határon túli kutatók bevonásával
elindította a Kárpát-medence régiói tudományos monográfiákat, melynek első kötete 2002-ben jelent meg
Székelyföldről. Ma már 13 kötetnél tart a sorozat, kettő
hiányzik a befejezéshez. Az intézet missziója e hatalmas
munka továbbvitele.
Hogyan tud az intézet megfelelni a tudományos élet és
a szakpolitikai feladatok elvárásainak?
Kovács Katalin: Amint erről volt már szó, mindig is kettős
követelménynek való megfelelés jellemezte az RKK-t: az
akadémiai és a szakpolitikai, fejlesztői elvárások. Mivel az
intézet az Akadémia tagintézménye, így meg kell felelnie
az akadémiai elvárásrendszereknek. A magyar és a nemzetközi akadémiai világban ugyanakkor történt egy fordulat,
amelynek lényege, hogy kizárólag az impakt faktoros,
angol nyelvű, jelentős presztízsű folyóiratokban történő
publikáció számít, aminek nem könnyű megfelelni, hiszen
például a vidékfejlesztés témakörében mindössze három
ilyen lap van Európában. Fontos lenne ezért a középeurópai folyóiratok pozícióinak erősítése. Mindemellett
nagyon nehéz megfelelni a kétféle igénynek, mert egyre
inkább specifikáció zajlik. Az akadémiai világ azt szeretné,
ha tökéletesen akadémiai jelleggel működne az intézet,
míg a fejlesztők világa a szakpolitikai naprakészséget és
reagáló képességet igényli.
Rácz Szilárd: Máig elvárás az RKI felé, hogy az irányokat,
trendeket előre jelezze, szintetizáló munkákat készítsen
a szakpolitika számára, amelyekhez a hazai fejlesztési
gyakorlat ismerete mellett a nyugat-európai tudományos
és szakmai főáramlat követése is szükséges.
Kovács Katalin: Fontos lenne, hogy ez az igény újra
nagyobb hangsúlyt kapjon. Abban az időszakban, amikor
az intézet a területfejlesztési szakpolitika számára nagyon
hasznosan tudott működni, az együttműködést egy, a
területfejlesztésért felelős minisztérium vagy a Miniszterelnökség és az Akadémia közötti keretmegállapodás
rögzítette, melyhez a finanszírozási forrást közvetlenül,
fejezeti kezelésű költségvetési előirányzat átcsoportosításával biztosították. A keretmegállapodás alapján évről
évre konkrét kutatásokkal bízta meg a minisztérium az intézetet. Ezek között voltak nagy ívű, az európai kontextust
körbejáró témák, például a Duna Stratégia előkészítése, a
magyar EU−elnökség előkészítése, de az Alföld kutatási
program is ilyen volt. Legutóbb 2014-ben kötött keret
jellegű együttműködési megállapodást az NGM és a
KRTK, fontos lenne, ha a konkrét kutatási feladatokat is
hozzá tudnánk rendelni.
A keretmegállapodások nemcsak a tudományfinanszírozás másodlagos eszközeiként voltak fontosak, hanem azért
is, mert legitimálták a tárca szakmai döntéseit. Biztosítot-
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ták az elméleti bázist és hátteret a szakpolitikai döntések
megalapozásához. Ha az intézet és a szaktárca közötti
szakmai együttműködés erősítésében gondolkodhatunk,
akkor a meglévő keretmegállapodásban kellene ezt a
megközelítést érvényesíteni. Évente, kétévente pedig meghatározni a konkrét szakmai tartalmat, ami hatékonyabb
lenne a jelenlegi eseti, rövid távú kutatási pályázatoknál.
Azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez a típusú szakmai
együttműködés egy olyan tudást, készséget igényel, ami
el tud veszni. A kutatónak ugyanis érzékenynek kell lennie
a szakpolitikai problémákra, azonnal és hasznosan kell
tudni reagálnia az igényekre, amelyhez szükséges ez a
keret, ami „benntartja” a kutatót a problémarendszerben,
ami alapján gyorsan tud reagálni. Az RKK csapatának
egy generációja ezt kialakította, tudta, de kérdés, hogy a
következő generáció ezt hogyan tudja folytatni.
Rácz Szilárd: A mai hatvanas, hetvenes kutatókkal gyakorlatilag kimegy az a generáció, akiknek még természetes
volt, hogy a szakpolitikai aktualitásokban otthon kell
lenni. A fiatalok nem látják ebben a perspektívát, mert ha
az akadémiai szférában akarnak működni, akkor a nem
akadémiai jellegű feladatok ezt hátráltatják egyrészről,
másrészről pedig az egy-egy egyedi szakpolitikai megrendelés nincs arányban azzal az energiabefektetéssel, amit
a fenti szakpolitikai jellegű tudás és készség folyamatos
szinten tartása kíván. Hozzájárul ehhez az is, hogy míg
korábban nagy igény volt a kutatási pályázatokban az
ilyen típusú kutató-fejlesztő kutatási projektekre, mára
visszaszorultak az alkalmazott kutatások ott is.
2012-ben lezajlott egy intézményi átalakulás, integráció.
Milyen keretek között működik most az intézet?
Kovács Katalin: Az RKI már nem önálló intézet, hanem
a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont
egyik tagintézete. A kutatóközponthoz három intézet tartozik: a Közgazdaságtudományi Intézet, az RKI és a Világgazdasági Intézet. A kutató létszámát tekintve 40-40-20 %
az intézetek közötti arány, a Regionális Kutatások Intézete
körülbelül azonos fajsúlyú, mint a Közgazdaságtudományi
Intézet, míg a Világgazdasági Intézet csak egy kicsivel
nagyobb, mint az RKI Dunántúli Tudományos Osztálya.
Melyek a közelmúltban lezárult legfontosabb kutatások,
illetve a legfontosabb jelenlegi kutatási programok?
Kovács Katalin: Az RKI-ban folyó alap és alkalmazott
kutatások összefonódnak, egyik a másikat erősíti, egymásnak szolgáltat adatokat, tapasztalatokat. A leginkább
emblematikus és a területfejlesztés szempontjából legfontosabb projektek között első helyen kell kiemelnünk
az RKK tragikus hirtelenséggel elhunyt korábbi főigazgatójának, Horváth Gyulának a nemrégiben, már kollégái
közreműködésével lezárt kutatásait. Ezek európai léptékű
témákat vizsgáltak, a hazai mellett rangos, nemzetközi
porondon is megjelenő eredményekkel (Új térformáló
erők és fejlődési pályák Kelet-Európában a 21. század
elején c. OTKA kutatás). A Kelet- és Közép-Európa régióinak portréja című könyv 2015 végén jelent meg Horváth
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Gyula szerkesztésében, bemutatva a kelet-közép-európai
országok 65 NUTS2 régiójának fontosabb vonásait, gazdasági, társadalmi és térszerkezeti jellemzőit. A kutatás
legfontosabb tudományos terméke az intézet 18 kutatója
és öt meghívott szerző közreműködésével megjelent,
Horváth Gyula mellett Lux Gábor által szerkesztett, a
közép-európai regionális fejlődés új szintézisét nyújtó
angol nyelvű kötet, amely „The Routledge Handbook to
Regional Development in Central and Eastern Europe”
címmel jelent meg a Routledge tudományos kiadónál.
A nemzetközi tudományos közönségnek szóló munka a
gazdaság- és társadalomfejlődés, valamint a ma meghatározó fejlődési pályák fenntarthatósága kapcsán fogalmaz
meg következtetéseket.
Más jelleggel ötvözi a hazai alkalmazott és alapkutatások, valamint a nemzetközi kutatások eredményeit az RKI másik emblematikus személyisége, jelenleg
egyetlen akadémikusa, Pálné Kovács Ilona, aki állandó
magyar résztvevője az Európai Bizottság területi kormányzással foglalkozó ESPON projektjeinek, emellett
hazai alapkutatásokat (A kormányzati decentralizáció
biztosítékai Magyarországon c. OTKA kutatás) és kiterjedt
alkalmazott kutatásokat irányít. A hazai alapkutatások
összegzéseként egy tanulmánykötet jelent meg nemrégiben Pálné Kovács Ilona szerkesztésében, több fiatal
munkatárs részvételével a Dialóg Campus Kiadónál. A
könyv nemcsak az empirikus kutatások eredményeit mutatja be, hanem a hazai területi kormányzásban
bekövetkezett változásokat is beágyazza az európai
reformfolyamatokba. Legfontosabb üzenete, hogy a
magyar területi kormányzás elmúlt 25 éve nem volt
elég a korábbi, a magyar államot szinte folyamatosan
jellemző, centralizálóra törekvő kultúra mélyen gyökerező okainak felszámolására. Az alkalmazott kutatások
legjellemzőbb finanszírozói azok az operatív programok,
amelyek közvetve vagy közvetlenül kormányzati politikák
szervezési, reform-törekvéseiben hasznosulnak. Ezekre
jó példa az az ÁROP kutatás, amelyet Pálné Kovács Ilona vezetett 2013-2014-ben „A helyi közszolgáltatások
versenyképességet szolgáló modernizálása” címmel. A
kiemelt projekt megvalósításában az RKI valamennyi
egysége részt vett; koordinációs szerepük miatt mégis ki
kell emelnünk Finta Istvánt és Mezei Cecíliát. A kutatási
eredmények megerősítették, hogy a decentralizált közszolgáltatási modell számtalan előnnyel rendelkezik, míg
a túlcentralizált, túlzott állami expanziót képviselő, az
önkormányzati mozgásteret korlátozó új közszolgáltatási
rendszernek jelentős hátrányai vannak. A projekt konkrét
finanszírozási modelljeivel és egy integrált közszolgáltatási információs rendszer szakmai megalapozásával
hozzájárult a közszolgáltatási rendszerek kormányzati és
helyi irányításának modernizálásához. A téma kutatása a
jelenlegi ciklusban is folytatódik: a Belügyminisztérium
közbeszerzési pályázatán elnyert KÖFOP2.3.3.-VEKOP-16
projekt alvállalkozójaként az RKI a helyi közszolgáltatások és a helyi gazdaságfejlesztés témakörében végez
empirikus kutatásokat.

Átfogó vidékfejlesztési kutatások 2013-ban voltak az
RKI-ban, amelyeket Perger Éva irányított a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
megrendelésére. Azóta két vidékfejlesztési szempontból
számottevő kutatás zárult le az intézetben. Az egyik egy
alapkutatás, amely tíz mikrotérségben vizsgálta a földhasználat mikéntjét és jelentőségét az ott élők megélhetésében (A „Földből élők …” c. OTKA kutatás. Témavezető:
Kovács Katalin), a másik – inkább alkalmazott jelleggel – a
kedvezőtlen társadalmi és gazdasági mutatókkal rendelkező, periferikus vidéki területek fejlesztésének két
lehetséges módszerével, a helyi termékek előállításával
és értékesítésével, valamint a helyi turizmus lehetőségeinek feltárásával foglalkozott, Suvák Andrea vezetésével.
A projektben egy három nyelvű portált fejlesztettünk,
amelynek célja a Dráva-régióban működő helyi termelők,
kézművesek, ökoturisztikai szolgáltatók összekapcsolása,
az ökoturisztikai látnivalók megjelenítése, továbbá kapcsolati lehetőségek és információ biztosítása a régióban
élők és a régió iránt érdeklődők számára.
A vidéki perifériák, a marginalizáció, a nyomában járó
területi és társadalmi leszakadás markáns témakörként
jelentek és jelennek meg napjainkban is az RKI kutatási
palettáján. Az ezzel foglalkozó, lezárt kutatások között
kell megemlítenünk a TÁMOP által finanszírozott jól-lét
kutatásokat, amelyeket Szirmai Viktória vezetett 20142015-ben (A Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-lét
és biztonság, versenyképesség és társadalmi fejlődés). A
győri, budapesti, békéscsabai osztályok összefogásával
megvalósult projekt egyik pillére kifejezetten a hátrányos
helyzetű vidéki perifériák jól-lét deficitjét vizsgálta. A
kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a leszakadó
térségekben élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
a jövedelemtermelésben és általában a javakhoz történő
hozzájutásban olyan arányú függőséggel, kiszolgáltatottsággal terheltek, hogy a problémakör érzékelhetetlen,
láthatatlan számukra, csak hiányként körvonalazható. A
perifériák kutatásához kapcsolódik három, jelenleg futó
nemzetközi projekt is, amelyek közül kettő befejezéséhez közeledik. Az egyik ugyancsak ESPON támogatással
finanszírozott, nemzetközi konzorcium keretében kutatott
projekt Európa belső perifériáit vizsgálja egy rájuk szabott
területfejlesztési politikát megalapozandó (Tagai Gergely
a témavezető és a budapesti osztály kutatói dolgoznak a
projekten), a másik egy Marie-Curie projekt (Társadalmigazdasági és politikai válaszok a regionális polarizációra
Kelet-Közép-Európában. Marie Curie ITN RegPol projekt,
vezeti Tímár Judit), amely Békéscsabán valósul meg a
csoport minden tagjának részvételével. Utóbbi, Tímár Judit
által vezetett, idén záruló projekt célja egyrészt a makacsul újratermelődő társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek
okainak és mechanizmusainak feltárása és az erre adható
válaszok tudományos megalapozása kelet-közép-európai
nézőpontból, másrészt olyan fiatal szakemberek képzése,
akik ismerik, ”belülről” látják a makrorégió problémáit, és
meg is tudják adni a szükséges válaszokat. A harmadik,
tavaly indult, Horizont 2020 kutatás a térbeli igazságosság

kérdéseit és a szolgálatukba állítandó kohéziós politikák
hatékonyságát, megújításuk szükségességét boncolgatja.
A projekt megvalósításában elsősorban budapesti kollégák vesznek részt, de békéscsabaiak is „besegítenek” egy
esettanulmány erejéig (RELOCAL Resituating the Local in
cohesion and territorial development H2020 projekt, vezeti
Kovács Katalin). Ugyanezekben a témákban folytatott és
folytat kutatásokat Virág Tünde számos fiatal kutató bevonásával, OTKA/NKFIH támogatással (Helyi közpolitikák
és a marginalitás (újra)termelődése hanyatló városokban.
NKFIH kutatás, vezeti Virág Tünde).
A nemzetközi kapcsolatoknak, a nemzetközi diskurzusokba való bekapcsolódásnak tehát óriási jelentősége
van az RKI életében. Korábban az EU keretprogramjai,
a jelenlegi ciklusban a Horizont projektek szolgálják a
nemzetközi összefogásban megvalósított kutatások finanszírozását, amelyek közül a már említett mellett két
tovább projekt is fut, mindkettő környezeti témákkal
foglalkozik. A NATURVATION projekt (NATURVATION
(NATure-based Urban innoVATION) – Ökológia Alapú
Városi Innovációk, H2020 projekt, vezeti Lados Mihály)
egy tudományterületeken átívelő partnerséget alkotva
kívánja elősegíteni az innovatív ökológiai megoldások
rendszerszerű alkalmazását városi környezetben. A projekt hat városban végez alapkutatásokat, amelyek között
Barcelona, Lipcse, Malmö, Newcastle és Utrech mellett
Győr szerepel. A győri osztály Lados Mihály vezetésével
közreműködik a városi alapkutatásokban, valamint vezeti
a helyi érdekeltek közreműködésével létrehozott Helyi
Kutatási és Innovációs Partnerséget. A harmadik futó Horizont 2020 kutatáson zömmel pécsi kollégák dolgoznak
Varjú Viktor vezetésével (REPAIR Resource Management
in Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism c.
H2020 projekt, vezeti Varjú Viktor). A vizsgálat célja egy
ökoinnovatív megoldásokat propagáló, nyílt forráskódú
döntéstámogatási rendszer kifejlesztése és tesztelése
különböző méretű, típusú, fejlettségű és elhelyezkedésű
városrégióban, periurbánus térségekben, a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság témakörében.
A direktebb területfejlesztési kutatások vonatkozásában meg kell említenünk Faragó László térelméleti
munkásságát, amelyet egy hamarosan záruló NKFIH
projekt keretében folytat (Kortárs térelméletek középkelet-európai kontextusban c. OTKA kutatás, vezeti: Faragó
László). Ugyancsak jelentős a COMPASS ESPON-kutatás
(COMPASS Comparative Analysis of Territorial Governance
and Spatial Planning Systems in Europe, ESPON kutatás,
vezeti Pámer Zoltán), amely az első átfogó európai területi
tervezési rendszereket vizsgáló projekt 1997 óta, amely
összehasonlítja 39 országban a területi tervezés szerepét,
különös tekintettel a kohéziós politikán keresztül befolyt
352 milliárd eurós befektetési programmal való kapcsolatra. A harmadik fontos kutatási területet a határvizsgálatok
jelentik, amelyek már évtizedekkel korábban az RKI fő
profiljához tartoztak. A témának új lendületet adott egy
FP7-es keretprogram keretében megvalósított kutatás,
amelyet 2012 és 2016 között tizenhét ország huszonkét
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közreműködő intézménye, köztük pécsi kollégák folytattak
EUBORDERSCAPES Határkérdések, politikai és társadalmi
terek: a határfogalmak változásának lehetőségei és kihívásai a hidegháború utáni világban. Témavezető: Hajdú
Zoltán). A hazai vonatkozású eredmények megmutatták,
hogy a hidegháború utáni időszak folyamatai az egész
ország alapstruktúráit érintették: Magyarország a „Kelet Nyugatjából”, az EU és a NATO tagjaként a „Nyugat
Keletjévé” alakult. A kutatás hozzájárult ahhoz, hogy az
intézet a jövőben is a határkutatások egyik meghatározó kelet-európai műhelye legyen, amit a jelenleg hazai
forrásból finanszírozott, a Kelet-finnországi Egyetemmel
együttműködésben végzett kutatás („Változás és folytonosság a magyar térképzetekben: nemzet, területiség,
fejlesztés és határpolitika”, OTKA kutatás, vezeti Hajdú
Zoltán) képvisel. A kutatócsoport folyamatosan nyomon
követte a magyar közvéleményt foglalkoztató migráns- és
menekültkérdés államhatárokkal kapcsolatos összefüggéseit, s ennek keretében megállapította, hogy a közvetlen
határ-menti hatásokon túl (határkerítések) a kérdéskör
lényegesen hozzájárult a visegrádi országcsoporton belüli
folyamatok alakulásához is.
Melyek az intézet jövőbeli tervei, kutatási feladatai?
Kovács Katalin: Törekvésünk, hogy a belső intézményi
kohéziót a művelt kutatási tématerületek szerint erősítsük.
Most éppen benne vagyunk egy új stratégia kialakulásának
folyamatában, és ezt a stratégiát már ezekre a fő kutatási
témákra szeretnénk építeni. Ezek egyrészt az intézet hagyományos kutatási témái, de vannak hangsúlyeltolódások
és új témák is. Öt átfogó kutatási témakört határoztunk
meg, amelyeknek a stratégiánkban helyet adunk, és amelyek kutatását részben osztályokhoz kötődően, részben
osztályok közötti kooperációban végeznénk.

Az egyik egyre markánsabbá váló, főleg a fiatal korosztály által művelt témakört a környezeti és klímakutatások
adják, beleértve a vízzel kapcsolatos kutatásokat, pl. a
Duna témakörét is. Bár környezeti kutatások Fodor István
tanár úr révén korábban is voltak az intézetben - ez a
dunántúli osztály hagyományos kutatási témája -, most
a klímakutatásokkal kiegészülve egy új generáció viszi,
legalább három osztályt érintve.
A másik nagyon fontos irány a társadalmi térbeli egyenlőtlenségek kutatása; az ezzel foglalkozó „horizontális
műhely” két éve alakult, fő szervezői budapesti és békéscsabai kutatók, de Pécsről és más osztályokról is vannak
érdeklődő résztvevői. Az ötvenöt kutatóból huszonöten
ebben a horizontális témacsoportban vesznek részt.
A harmadik témakört a geopolitikai és geoökonómiai
kutatások jelentik. Ez magában foglalja többek közt a
Kárpát-medencei irányultságot, a geopolitikai fókuszt,
a politikai földrajzot, a határtérségek kutatását, a Közép-Európa-kutatást, de közgazdasági témákat is, pl.
újraiparosítás, a globális értékláncok lokális hatása.
A negyedik témacsoport a közpolitikákkal és intézményekkel foglalkozik, Pálné Kovács Ilona fogja vezetni,
békéscsabai és budapesti kollégák részvételével.
Végül az ötödik kutatási témakört a térrel kapcsolatos
elméleti és szakpolitikai kutatások jelentik, többek közt
Faragó László, Nagy Gábor, Cirfusz Márton részvételével.

Az interjút készítette
Dr. Czene Zsolt,

főosztályvezető-helyettes,
NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály
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A balaton kiemelt térség
2016. évi monitoring jelentése

Absztrakt | Jelen tanulmány célja a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú
NKft. által a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben végzett kiemelt térségi monitoring tevékenység történeti és módszertani
bemutatása, valamint az aktuális, 2016. évre vonatkozó monitoring jelentés legfontosabb eredményeinek összegző
prezentációja. A tanulmány készítése során törekedtünk a feladatkör és a tudományos alapokon nyugvó monitoring szisztéma teljesség igényével történő bemutatására, valamint a tevékenység céljainak és funkciójának, illetve a
fejlesztéspolitikai gyakorlatban történő hasznosíthatóságának részletes ismertetésére, a szakmai tapasztalatok és
módszertani innovációk közérthető megfogalmazására. A gyakorlati hasznosság bizonyítását célozza az azonosított
és elemzett térségi jelenségek és folyamatok megjelenítése, a Balaton speciális társadalmi-gazdasági reálfolyamatainak többdimenziós ábrázolása. Fontos célkitűzésünk e tanulmány elkészítésével az is, hogy tapasztalatainkkal
segíthessük a jövőben kialakítandó területi elemzési, nyomon követési szisztémák hatékony és eredményes kialakítását, ezt szolgálja Balaton kiemelt térségi monitoring indikátorkészletével kapcsolatos változtatások módszertani
elveken nyugvó kronológiai bemutatása.
Kulcsszavak | Balaton, területi monitoring, területi elemzések, területfejlesztés
Abstract | In this present study, Lake Balaton Development Coordination Agency demonstrates history and the
methods of it’s territorial monitoring activities, that are specifically implemented in the region of Lake Balaton annually
in general. The study also contains the most relevant results of the last monitoring report regarding 2016, proving the
practical usability of the spatially specified methods. During the elaboration of the document the aim of the Agency
was to expose transparently the goals and functions of a scientifically established territorial monitoring system, besides
possibilities of the innovation. Moreover, the study includes the expedience of monitoring system in the spatial and
sectoral development policy routine. The significant intention of the study is facilitating the establishment of subsequent
territorial monitoring systems and methodologies in other areas and spatial levels in Hungary.
Keywords | Lake Balaton, spatial planning, territorial monitoring, spatial analysis, development policy

Bevezetés
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Balaton
Fejlesztési Tanács munkaszervezeteként, megalapítása,
vagyis több mint másfél évtizede végzi térségspecifikus
döntéselőkészítő-támogató, elemző és értékelő tevékenységét a területpolitikai vizsgálatok kapcsán mindig
újabb és újabb feladatokat támasztó, sajátos regionális
jellemzőkkel rendelkező Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben.
Ezen időtáv bár más tudományágakkal összehasonlítva
elenyészőnek tűnhet, azonban hazánkban a decentralizáció jegyeit is magán viselő, tudományosan megalapozott
fejlesztéspolitikai döntés-előkészítésnek és a térségileg
integrált sokdimenziós, gyors visszacsatolásnak, értékelésnek meglehetősen csekély hagyományai vannak.
Azonban a körülmények hazai viszonylatban rendhagyónak
minősíthető alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet
egy folytonosan változó regionális politikai szerepkörrel és
súllyal bíró, sokszorosan megosztott, de a táji-természeti
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adottságok vagy éppen a területi identitás szempontjából
relatíve egységes térbeli entitássá alakította. Talán éppen
e folyton változó politikai és gazdasági érdeklődés miatt
is értékelődött fel és vált szükségessé az integrált szemléletű, korszerű térségi monitoring a Balatonnál? Az elmúlt
másfél évtized krónikája e kérdésre ugyan nem kíván
választ adni, de a Balaton térségi monitoring rendszer
működésével kapcsolatos feladatokat, kockázatokat, nehézségek, eredményeket és sikereket talán érzékletesen
képes bemutatni.

A térségi monitoring története
és funkciója a Balatonnál
A Balaton térségi monitoring tevékenység kezdetben
jellemzően a környezet- és természetvédelem, a környezeti fenntarthatóság és ezek eredőjeként a fenntartható
fejlődés szempontjait szolgálta ki. 2002-2003-ban annak
ellenére hatott újszerű megközelítésként a Balaton-kutatás

E tanulmányok mellett a Balatoni Integrációs Közhasznú
NKft. térségi monitoringgal kapcsolatos szakmai tudásbázisának kialakításában jelentős szerepet játszottak olyan
hazai és nemzetközi együttműködések, melyek a területi
dimenzióban integrált kutatói, döntéselőkészítői szemléletet erősítették, valamint elősegítették a területi elemzések, hatásvizsgálatok presztízsének növekedését. Ilyen
volt egyrészt a Balatoni Adaptációs Mintaprojekt (BAM),
melynek összeállítását a kanadai székhelyű Nemzetközi
Fenntartható Fejlődési Intézet (International Institute for
Sustainable Development - IISD1), a Balatoni Integrációs
Kht.2, és az ENSZ Környezetvédelmi Programjának genfi
irodája (UNEP GRID Geneva3) vállalta magára. A BAM 2006
elején indult, a Globális Környezetvédelmi Alap (Global Environmental Facility – GEF) és a Balatoni Fejlesztési Tanács
támogatásával, a Balatoni Integrációs Kht., az UNEP GRID
Geneva valamint az IISD támogatásával és részvételével. A
mintaprojekt fő célkitűzése a tó és a vízgyűjtő összefüggő
folyamatainak megértése volt, mely által megerősíthető
az ökológiai és társadalmi rugalmasság és alkalmazkodó képesség. A tematikából érzékelhető, hogy ekkorra
már a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem egyre
szervesebben kapcsolódott össze a társadalmi-gazdasági
1

www.iisd.org

2

www.balatonregion.hu

3

www.unep.org

szempontú vizsgálatokkal, előrevetítve az alapvetően interdiszciplináris, a térségi integráció által közös nevezőre
hozott döntéstámogató munkát.
A másik jelentős innováció hordozó, és a horizontális
térségi monitoring szemléletet erősítő kezdeményezés
a 2000-es évtized második felében széleskörű szakmai
összefogással megalapozott és megtervezett Balatoni Fejlesztéspolitikai Monitoring és Értékelési Rendszer
(BMÉT) volt. E rendszer azt a célt szolgálta volna, hogy
pontos képet kaphassunk arról, hogy a Balaton térségben
megvalósuló fejlesztések milyen módon járulnak hozzá
a térség saját fejlesztési céljainak eléréséhez. Mindennek
érdekében a BMÉT térségen kívüli, de a térség területét
is érintő programok monitoring rendszeréből származó
adatokat tervezett integrálni és feldolgozni. A rendszer
meghatározott elvek alapján építkezett: arra törekedett,
hogy képes legyen a folyamatos adatgyűjtésre, nyomon
követési jelentések, értékelések, és szakmai vizsgálatok
rendszeres készítésére, mindezt egy költséghatékony és
könnyen átlátható szisztematikus alkalmazás formájában.
Az így kapott információk birtokában, megalapozott javaslat készíthető az egyes fejlesztési programok Balaton
térségben megvalósítandó intézkedéseinek módosítására.
Annak ellenére, hogy akkoriban – és talán ma is – egyedülállónak tekinthető monitoring hálózat jöhetett volna
létre, az értékelő rendszer végül csak a tesztüzem fázisig
juthatott. A munkával kapcsolatos szakmai partnerség
résztvevőit azonban köszönet illeti, hiszen az ügynökséggel együttműködő akkori VÁTI Kht. Területi Tervezési és
Értékelési Igazgatóság, valamint a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium az integrált monitoring rendszer
felépítéséhez jelentős szellemi és szakértői hozzáadott
értéket biztosított. Ezek az aktivitások nem voltak hiábavalóak, hiszen e tapasztalatok híján nem alakulhatott
volna ki az a működtetett monitoring felület, mely ma
jórészben a Balaton Fejlesztési Tanács munkáját segíti.

A Balaton Fejlesztési Tanács által
kezdeményezett térségi
monitoring-tevékenység
A Balaton Fejlesztési Tanács által kezdeményezett, BKÜ
területére készített területi monitoring elemzések kezdetben tulajdonképpen csupán forrástérképek voltak
és csak később terebélyesedett ki az elemzés tematikája a ma is használt természeti, környezeti, gazdasági,
társadalmi indikátorok változó összetételű körére. Az
első kiemelt üdülőkörzeti forráskihelyezésre vonatkozó vizsgálatok 2002-ben készültek, Dr. Kolber István,
a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke megbízásából. A
megbízás tárgya alapvetően a Tanács 1999-2002 közötti
pályáztatási-forráskihelyezési gyakorlat területisége volt,
azonban az adatgyűjtés során az ügynökség munkatársai
részéről felmerült az a lehetőség és kutatói javaslat, hogy
a vizsgálat terjedjen ki egyrészt egyéb paraméterekre
(pályázati aktivitás, a kedvezményezett minősége, településkategória, fejlesztési dokumentumok céljaihoz való
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társadalmi-gazdasági vetületekre történő kiterjesztésének
igénye, hogy a Balaton környékén a szociográfiai, szociológiai és társadalomföldrajzi vizsgálatoknak komoly
hagyománya és jelentős irodalma is van (ld. pl. Jankó 1902,
Cholnoky 1936, Domanovszky 1943). A rendszerváltozás
előtti időszakban és az azt követő első évtizedben a Balaton jóval inkább az ökológiai kutatások, a biológia, a
limnológia valamint a környezet- és természetvédelem
kutatási terepeként jelent meg a tudományos közéletben,
az MTA Balaton Bizottsága is kizárólag természettudományos tematikákkal foglalkozott. A korszerű területi
tervezés, a térségi forráskihelyezés, a központi forrásokért
valamint a befektetésekért folytatott verseny azonban
egyre inkább megkövetelte egy-egy téregység, így a
Balaton társadalmi-gazdasági viszonyainak ismeretét is.
Az ezredforduló környékén jelent meg explicit módon
is a Balaton térségi népesség szociológiai minőségének
vizsgálatára vonatkozó kutatói és döntéshozói igény (Oláh
2003 p. 27.). A térség szociológiai viszonyainak minél
szélesebb körű megismerése, a társadalmi mélyszerkezet
feltárása érdekében a 2000-es évek elején több tervszerű,
tematikusan fókuszált vizsgálat került lefolytatásra a régióban, melyek szakmai tartalmáért a Balaton Fejlesztési
Tanács munkaszervezetében ekkorra (2001) létrehozott
Társadalomtudományi Kutatócsoport felelt. E munkák
közül kiemelendők az alábbiak:
Kis- és középvállalkozói szektor vizsgálata a BKÜ-ben
(2002).
Szőlészek, borászok a Balaton borvidéken (2003).
A lakosság és az önkormányzati szektor vizsgálata (2003).
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illeszkedés, stb.), másrészt a BKÜ területét érintő egyéb
(megyei, regionális, központi) forráskihelyezésekről
megtudható jellemzőkre is.
Az elemzés tematikája a pályázati összesítők által tartalmazott releváns információkra épül. Ennek megfelelően
vettük át az olyan változókat, mint a benyújtás éve, helye,
eredményessége, a pályázó szervezeti formája, a megpályázott témakörök, a kiíró, illetve képeztünk belőlük
újakat (BKÜ-n belüli megyerészek, kistérségek, parttól
mért távolság, településnagyság kategóriák, település
típus, illetve stratégiai célok szerinti besorolás).
A végeredményben 15 változón elvégezhető elemzés
szempontjai a pályázatok számának és összetételének
időbeni alakulása mellett az esetleges területi aránytalanságokra, vagy például a benyújtók szerinti eredményességre, a stratégiai célkitűzések érvényesülésének mértékére terjedt ki elsősorban. Az elemzés során alkalmazott
változók között az alábbiak szerepeltek:
a pályázat által érintett szakterület,
a forrásgazda,
a pályázó szervezeti formája,
a pályázó székhelyének területi lehatárolása (megye,
kistérség, parttól mért távolság),
a pályázó település típus és település nagyság szerinti
besorolása,
a pályázat benyújtásának éve,
a forrásigény és az elnyert források összege,
a pályázatok BFT stratégiai céloknak való megfeleltetése.
A soron következő monitoring tanulmány az előző elemzésbe foglalt adatgazdákon túlmenően már minden, a
BKÜ-t érintő, pályázati technikát alkalmazó forrás kihelyezési aktust felölelt. Az adatfeldolgozást és az elemzést
megelőző, a balatoni turizmusfejlesztés szempontjából
releváns adatok összegyűjtése során hét tárca, valamint
a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati úton történő forrás kihelyezési gyakorlatáról sikerült tudomást
szerezni.4 E nyolc forrásgazdát egészítette ki a Balaton
Fejlesztési Tanács mellett a BKÜ területén jelenlévő és
fejlesztési kompetenciákkal rendelkező három megyei
és három regionális területfejlesztési tanács, valamint
a megyei önkormányzatok által alapított közalapítványok köre.
E tanulmány ma már korszakos dokumentumnak tekinthető a hazai területi monitoring elemzések területén.
Annak BFT által történő elfogadása mellett az elfogadó határozat kitér az eredmények későbbi tervezési,
programozási és monitoring munkák során történő
hasznosítására. Fontos megjegyezni, hogy a dokumentum készítésének idején a több szintű és sokszereplős
területfejlesztés hagyományai még annyira sem voltak
kialakultak, mint manapság. A koncepciókészítés, stratégiaalkotás, programozás, vagy a projektmenedzsment
4 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Gyermek,
Ifjúsági és Sportminisztérium, Belügyminisztérium, Informatikai és Hírközlési
Minisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Alapprogram,
Oktatási Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.
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területén bár voltak már tapasztalatai a szakmának,
azonban mindez legkevésbé éppen a monitoringra,
vagyis a fejlesztési beavatkozások gazdasági, társadalmi
és környezeti hatásainak mérésére, és a visszacsatolást,
korrekciót lehetővé tevő jó minőségű információk előállítására volt igaz. Elemzésünk során e hiányosságok
legalább részbeni pótlását kíséreltük meg, ugyanakkor
a rendelkezésre álló adatok birtokában vizsgáltuk a
pályázók pályázati aktivitásának, eredményességének
státuszcsoportok szerinti megoszlását, régión belüli
területi jellemzőit, a források időbeni alakulását, és mikroregionalitását, valamint minden olyan egyéb dimenziót
(pl. a megvalósított fejlesztések stratégiai célokhoz, prioritásokhoz történő illeszkedése), mely a területfejlesztési
tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében a jövőbeli
programozás során hasznosítható.
A fentiek teljesülése érdekében a Balaton Hosszú Távú
Fejlesztési Koncepciójának készítése során folytatott szakmai és társadalmi egyeztetések egybehangzóan vetették
fel egy olyan integrált gazdasági-, társadalmi-, természeti-,
környezeti és infrastrukturális (ezen belül első sorban
közlekedési) tematikájú döntéstámogató rendszer szükségességét, mely egyaránt alkalmas a BKÜ-ben végbemenő
folyamatok tervezéséhez, programozásához és szakmai
monitoringjához. A Balaton térségében megfigyelhető
folyamatok bonyolultságának, egyszersmind hatékony
megjeleníthetőségének, valamint a döntéshozatali mechanizmusok szempontjainak egyidejűleg egy könnyen
előállítható és áttekinthető, fenntartható, a leglényegesebb
információkat megjeleníteni képes integrált indikátor
rendszer kidolgozása, folyamatos feltöltése, elemzése
és rendelkezésre bocsátása felel meg. A balatoni regionális döntéstámogató információs rendszer a korábbi
tapasztalatokat, valamint a jelentős részben már kialakult
térségi feladatmegosztást is figyelembe véve – az akkori
nevén - Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
keretein belül került kialakításra. Szakmai felügyeletet a
kezdeti időszakban az indikátorok kidolgozásában is részt
vállaló MTA, politikai-döntéshozói felügyeletet pedig a
BFT gyakorol felette.
Az indikátor-meghatározási folyamat több lépésből állt.
Első lépésben a szakértőkből álló csoport meghatározta a
tervezett indikátorok értelmezési szintjeit és pontosította
a kiválasztás szempontjait. Ezt követően a résztvevők
megvitatták, szűrték, illetve módosították az előzetes
indikátorok listáját. A folyamat utolsó lépése a javasolt
indikátorok kiválasztása, tartalmának definiálása, mérési
módszerének, adatforrásainak meghatározása volt. Az
így elkészült változatot a koncepció készítésének folyamatában a jövőképben elfogadott változatában foglaltak
szerint korrigáltuk. A monitoring alapjait 23 gazdasági,
21 társadalmi, 14 közlekedési és 26 környezeti indikátor
képezte, melyet a BFT 2009. május 8-i keszthelyi ülésén
fogadott el.
A döntés nyomán végzett szakmai munka során végül
90 térségleíró indikátor került meghatározásra, amelyek az
adott témakörökben nagy szakmai tapasztalattal rendel-

kező külső szakértők bevonásával kerültek specifikálásra.
A specifikáció nyomán az indikátorok száma a kezdeti
nagyságrendhez képest újabb indikátorokkal egészült ki,
miközben más, adatok hiányában előállíthatatlan, esetleg
csak nagy költséggel előállítható, vagy nehezen ellenőrizhető adattartalmú indikátorok a szakértők javaslata és a
BFT döntése nyomán kikerültek a rendszeres monitoringra
javasolt indikátorok listájából. A megfogalmazott szakértői
javaslatokat a BFT 2011. május 19-i ülésén hagyta jóvá.
Az indikátortáblák adatainak feltöltése már ekkor is
folyamatos munkát jelentett. A kialakított adatbázisok
alapján az Ügynökség elkészítette a következő tematikus
jelentéseket:
„Demográfiai folyamatok hatásai a Balaton térségében
2004-2008”,
„A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet helye és részesedése
az ország idegenforgalmában –kereskedelmi szálláshelyek- 1996-2008”,
„A magánszálláshelyek jellemzői röviden a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzetben Országon belüli pozíciók alakulása, kapacitás, vendégforgalom 1998-2008”,
„A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet pályázati aktivitása és
forrásszerzési eredményessége az NFT – I.-II. időszaka
alatt”,
„A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet néhány társadalmi és
gazdasági indikátora, Települési Gazdasági Erő (GDP),
Születéskor várható élettartam, HDI 2007”,
„BKÜ foglalkoztatási és jövedelmi helyzete”.
A 2009. májusától érvényben lévő határozat szerinti átfogó
térségi monitoring jelentés az akkor elfogadott indikátorok alkalmazásával legalább éves gyakorisággal, szükség
esetén ennél nagyobb gyakorisággal kerül kidolgozásra.
Az éves gyakoriságú monitoring jelentések elfogadása
ma az időközben megszületett 37/2010. (II. 26.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint történik, a tájékoztatási
kötelezettség 03.31-i határideje miatt praktikusan az év
első Balaton Fejlesztés Tanács ülésének önálló napirendje
keretében. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 2009ben jóváhagyott, széles tematikus spektrumot átfogó
indikátorok köre azóta több alkalommal módosult, mely
változások oka jellemzően adathiány és az ebből következő előállíthatósági nehézségek, egyes indikátorok
térségspecifikus magyarázóerejének csekély volta, de
mindezeken kívül a költséghatékonysági meggondolások is szerepet játszhatnak ilyen jellegű döntésekben. A
változtatásokról minden esetben a BFT dönt. A Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet 2016. évi monitoring jelentése a
vonatkozó kormányrendelet útmutatásain túl a 2015-ben
módosított változat szerinti indikátorok alapján kialakított
adatbázisok segítségével készült el.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
2016. évi területi monitoring jelentése
A Balaton Fejlesztési Tanács 2017. március 17-i ülésén
a 12/2017. határozattal fogadta el a BKÜ 2016. évi te-

rületi monitoring jelentéséről szóló előterjesztést, és az
ahhoz kapcsolódó háttértanulmányt. Az alábbiakban e
dokumentum fő megállapításainak, eredményeinek egy
részét kívánjuk összefoglalni, bemutatva, hogy az aktuális
elemzési gyakorlatban a fent vázolt tapasztalatok és elvek
hogy tudnak hasznosulni.
A Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. Társadalomtudományi Kutatócsoportja által készített monitoring
jelentés egyik kiemelt jelentőségű alkalmazott mutatója
a települési gazdasági erő (TGE). Mivel a klasszikus regionális gazdaságtani mutató, a GDP települési szinten
nem értelmezhető, így helyette a mért adatokból és a
megyei GDP-ből un. dezaggregációs eljárással származtatott teljesítménymutatót alkalmazzuk. Az indikátorban
integrálódnak a települési személyi jövedelemadó, helyi
adó, vállalkozói aktivitás adatsorok, valamint településre
számított megyei GDP adatokat is magába foglal. Ennek
alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vetített, az országos átlag arányában kifejezett egy lakosra
jutó települési gazdasági erő értéke hosszú időtávban
egyre mérséklődő mértékű, mely körülmény a Balaton
térségének fokozatos gazdasági pozícióvesztését mutatja. Az 1990-es évek közepén a kiemelt üdülőkörzet az
országos átlagnál még magasabb fejlettségi szinten állt,
azonban ezt követően fokozatosan pozíciókat vesztett,
és 2002 –ben tartósan is az országos átlag alá süllyedt
a térség TGE-ben mérhető átlagos fejlettségi szintje.
Ez általánosságban azt jelenti, hogy a BKÜ gazdasági
növekedése rendre elmaradt az országos növekedési
átlagtól. Ez a folyamat azóta is tart, a BKÜ egyre nagyobb mértékben marad el az országos egy lakosra jutó
GDP-átlagtól; 2014-ben már nem érte el annak 80%-át. A
pozícióvesztés a Budapest nélküli vidéki átlaghoz képest
is markánsan kifejeződik az elmúlt években. A 2014-es
évben ugyanakkor a háttértelepülések országos átlag
arányában mért TGE értéke nagyon kis mértékben, de
növekedésnek indult.
Az üdülőkörzet forrásallokációhoz köthető fejlesztéspolitikai eredménymutatóit vizsgálva megállapítható,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az
Új Széchenyi Terv (ÚSzT) keretében 2007 és 2015 között
a BKÜ településein kezdeményezett 4851 fejlesztési
projekt összesen 278,9 Mrd Ft megítélt támogatásban
részesült, ez az azonos időre vetített teljes országos
nagyságrend 2,57%-a. Az egy lakosra jutó megítélt
támogatások tekintetében a vizsgált időszak egészét
tekintve a BKÜ mintegy 5 százalékponttal elmarad
az országos átlagtól. Még élesebben rajzolódik ki a
forrásszerzési hatékonyság gyengesége az egy főre
jutó kifizetett források vizsgálata során. A pénzügyi
programozási időszak teljes ideje alatt, minden évben,
valamint összességében is elmaradt a BKÜ-be érkező
kifizetett források mértéke az országos szinten mérhető
fajlagos értékektől. A térség ágazati fókuszáltsága miatt
fontos kiemelni azt a tényt is, hogy a fenti, 2007-2015
közötti időtávban kifizetett fejlesztési források mindössze
16,4%-a szolgált turizmusfejlesztési célt.
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1. ábra: Egy főre jutó megítélt támogatás mértéke
Magyarországon és a BKÜ-ben (2007-2015).
Adatok forrása: EMIR, FAIR. -ME.

Ahogy említettük, a pénzügyi programozási időszak teljes ideje alatt, minden évben elmaradt a BKÜ-be érkező
kifizetett források mértéke az országos szinten mérhető
fajlagos értékektől. A fenti idősoron ugyanakkor érzékelhető, hogy a két érték trendszerűsége jól követi egymást,
nincsenek kiugró értékek egyik évben sem, tehát azokban

az években, amikor a forráskihelyezés mértéke és hatékonysága országosan is magasabb volt, a BKÜ is nagyobb
volumenben részesült fejlesztési forrásokban. Fontos
megjegyezni mindezek mellett, hogy a kifizetett összegek
országos szinttől való elmaradásához hozzájárulhat az is,
hogy számos, a BKÜ-ben tevékenykedő vállalkozás nem
2. ábra: Az egy lakosra jutó kifizetett támogatási összegek
alakulása Magyarországon és a BKÜ-ben (2007-2015).
Adatok forrása: EMIR, FAIR -ME
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A területi monitoring feladatok hangsúlyos, és az 1/2016.
(02.12) BFT határozat által elrendelt eleme a jelenleg zajló
forrásallokáció negyedéves rendszerességgel történő nyomon követése, amelyen belül a legfrissebb eredményeket
a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszerben
(FAIR) rögzített információk feldolgozása alapján tárgyalhatjuk. A legutóbbi, 2017. január 30-i állapotot tükröző
FAIR elemzés alapján elmondható, hogy az egy lakosra
vetített támogatási összegek metszetében továbbra is
csak Budapest és Somogy megye értékei kedvezőbbek
a kiemelt üdülőkörzet adatainál. Csongrád megye kivételével az összes többi megye esetében az indexérték
átlag alatti, a legkedvezőtlenebb Pest megye esetében,
de nagyon kedvezőtlen, 50% alatti érték jellemzi Békés,
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Tolna és Zala megyéket
is. A FAIR adatmetszetek szerinti, egy lakosra vetített
NUTS szintű területi összehasonlításokban a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet helyzete optimizmusra ad okot. A
2014-2020-as fejlesztési forráskihelyezéseket tekintve,
jelentős pályázati aktivitás, számottevő forrástámogatás,
végeredményben a lehetőségek és körülmények szabta
ütemen belüli kifizetések kibontakozása jellemzi a régiót. A
jelenleg zajló pénzügyi programozási időszak turizmusfejlesztési tendenciáiról a FAIR 2017. januári állapota szerint
elmondható, hogy az idegenforgalom vonatkozásában
támogatott projektek száma a leválogatás időpontjában
országosan is nagyon alacsony volt, a 486 benyújtott
pályázathoz képest mindössze 27 esetben rendeltek hozzá megítélt forrást, ami alig 5,5%-os eredményességi
aránynak felel meg. Ugyan már három éve tart a jelen
uniós finanszírozási időszak érvénye, nyilván az előző
ciklus programteljesítései kifizetései még évekig uralták
ezt a területet, ennek megfelelően a források megítélése
és kifizetések teljesítésének függvényszerű növekedése a
jövőben várható. A megítélt források országos eloszlása
szintén jelentős aránytalanságot rejt. A megítélt 35,7 Mrd
Ft 99,7%-a GINOP-hoz kapcsolható, mindössze egyetlen
projekt keretében 110 M Ft vonható TOP felülethez. Forrástámogatás kiosztására csak a kastély és várprogram, a
turisztikai hálózatok infrastruktúrafejlesztése, és a nemzeti
parkok komplex turisztikai fejlesztése tárgykörében került
sor, ezek 73%-a a kastély és várprogram keretében zajlott le, amely forráshoz 39,6 Mrd Ft-ot csoportosítottak.
A BKÜ területén 5 program esetében került megítélése
forrásösszeg, ez 10%-os eredményességi arányt jelent.
Feltételezhető, hogy az elmúlt hónapokban jelentős előrehaladás ment végbe e tekintetben5.
A BKÜ területi monitoring jelentéseinek minden
évben hangsúlyos elemeit képezik az turisztikai ágazat
forgalmi és teljesítménymutatóinak elemzési metszetei.
5

Az ügynökség 2017. 05. 25.-én újabb FAIR-adatkérelemmel fordult a ME-hez. Az
idősor ezen adatok elemzését követően egészülhet ki aktuális helyzetet tükröző
értékekkel.

Ezek vonatkozásában a legfontosabb megállapítások a
következők. A Balaton üdülőterületén azonosítható a
magyarországi kereskedelmi szállásférőhelyek mintegy
harmada, ezzel párhuzamban a vendégek közel hatoda az
összes regisztrált kereskedelmi vendégéjszaka ötödét tölti
a magyar tengernél. 2016 év során a teljes hazai belföldi
vendégkör 22%-át, a belföldi vendégéjszakák 26%-át, illetve
a külföldi vendégek 7,3%-át, és a külföldi vendégéjszakák
12,9%-át regisztrálták a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben.
A régió éves vendégszáma a 2008-at követő mérséklődést
leszámítva lényegében 2001 óta fokozatosan növekszik, ez
mintegy 620 ezres növekedést jelent 2001-2016 között. A
növekedésből ugyanakkor jóval nagyobb hányadot tettek
ki a belföldi turisták, mint a külföldről érkezők, ebben az
időtávban a külföldi vendégek száma mintegy 155 ezer fővel
csökkent. A 2010-es mélypont után a külföldi vendégek
száma 2010-2014 évenként viszonylag kis mértékben (kb.
2-5 ezer fővel évenként) de töretlenül növekedett. 2015ben a növekedés üteme dinamikusabbá vált, hiszen az
előző évhez viszonyítva mintegy 13 ezer fővel emelkedett
a külföldi vendégek aránya.
Illeszkedve a vendégszám alakulásának trendjéhez, azzal
párhuzamos, 2010 óta növekvő pályát ír le a régióban a
kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
számának alakulása. 2014-ben 4,88 millió volt ez az érték,
mintegy 280 ezerrel, vagyis 1,06 százalékponttal több, mint
a megelőző év adata. Növekedett az érték mind a külföldiek
mind pedig a belföldiek tekintetében, a növekedés üteme
azonban a belföldiek által eltöltött vendégéjszakák esetében
ha kismértékben is, de erőteljesebb volt, előbbi esetében
1,01% a belföldiek tekintetében pedig 1,08%. Ugyanez a
mutató 2015-ben már meghaladta az 5 milliós értéket, és
2016 év során tovább növekedett, az éves összes érték
5.391.597 vendégéj. A 2016 évi vendégéjszakák száma
mintegy 313 ezerrel haladja meg az előző, 2015 évi adatot,
ezzel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet a főváros után a második legmagasabb értéket produkálta. Országosan továbbra
is csaknem minden ötödik (részesedési arány 19,47%)
kereskedelmi vendégéjszaka a Balaton körül generálódott.
A külföldi és belföldi vendégek vendégszám növekedésben
betöltött, fentebb már érintett változó szerepét alátámasztja, hogy továbbra is széttartó trendben ábrázolható
a külföldi és belföldi vendégek egymáshoz viszonyított
aránya a régióban. A belföldi vendégek aránya 2016 során
76,86%, a külföldi vendégek aránya mintegy 23%-ot tesz ki.
Összefüggésben a külföldi turisták idegenforgalmi
arányának relatív csökkenésével a régióban mérhető átlagos tartózkodási idő az elmúlt években fokozatosan, kis
mértékben csökkent. 2015 és 2016 összehasonlításában a
kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi turisták
tartózkodási ideje tovább mérséklődött, de ugyanezen
időmetszetben a belföldieké növekedett, így a 2016 évi
átlagos tartózkodási idő 2015 évhez képest 2016-ban már
nem csökkent, 3,23 vendégéjszakának adódott, stabilan
tartja az előző évi szintet. Ugyanakkor azt is hozzá kell
tenni, hogy bár 2011-2014 között növekedett a külföldi
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3. ábra: Vendégéjszakák száma a partmenti és háttértelepüléseken (2000 - 2015). Adatok forrása: KSH T-Star

vendégek átlagos tartózkodási ideje - mely 2014-ben
egészen 5,05 vendégéjszakáig kúszott fel. A belföldi
vendégek átlagos tartózkodási ideje 2011 óta 2,8-as szint
közelében áll, azóta egyetlen ennél gyengébb évet tapasztaltunk ebben a vonatkozásban, mégpedig a 2015-ös
évben, ehhez képest a 2016 évi adat ismét 2,8-as érték
felettinek bizonyult.
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Üdülőkörzeti szinten a szoba és a férőhelykapacitások
kihasználtsága 2008 és 2011 között mérséklődő ütemet
mutatott, a szobakapacitás-kihasználtság 43,8%-ról 39,8%ra, a férőhelykapacitás-kihasználtság 30,3%-ról 25,7%-ra
csökkent. 2012-óta mindkét mutató értéke folyamatosan

4. ábra: Külföldi és belföldi vendégek arányának változása
(2001-2016). Adatok forrása: KSH T-Star
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5. ábra: Külföldi és belföldi vendégek átlagos tartózkodási
ideje a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (2001-2016)
Adatok forrása: KSH T-Star

javul, a szobakapacitás-kihasználtság 2016-ban 47,1%-ra,
a férőhelykapacitás-kihasználtság 32,4%-ra erősödött.
Általánosságban elmondható, hogy a megfigyelt és elemzett turisztikai forgalmi és teljesítménymutatók alapján
a főváros mellett térségi szinten a Balaton üdülőterülete
továbbra is az egyik legdominánsabb vendégvonzó desztináció az országban.
Az éves területi monitoring jelentések feladata a
térség munkaerőpiaci helyzetének hosszú idősoros
bemutatása is. Az e vonatkozásban elemzett adatmetszetek értelmében megállapítható, hogy a BKÜ
területén a munkanélküliség és a foglalkoztatottság
egymással szorosan összefüggő ingadozásait a turizmusgazdaság térségi működése okozza, vagyis az
idegenforgalom szempontjából hangsúlyos és kevésbé
hangsúlyos szezonok periodikus, éven belüli váltakozásai a nyári hónapokban foglalkoztatási csúcsokat, míg
a téli hónapokban relatíve magas munkanélküliségi
ráta-értékeket eredményeznek . Az üdülőkörzet foglalkoztatottsági, munkanélküliségi helyzetét, ahogyan
azt országosan is, az elmúlt évben működésbe lépett
közmunka-közfoglalkoztatási program pozitív irányában befolyásolja, ami által a munkanélküliségi-foglalkoztatottsági ingadozások negatív maximum értékei
jelentősen mérséklődnek. Ezen túlmenően, vélhetően
az ország javuló gazdasági teljesítményének hatására is
2016 évben 4,12%-ra mérséklődött a BKÜ éves átlagos
munkanélküliségi rátája. Az idegenforgalmi főszezonban
a térség valódi foglalkoztatási problémája az utóbbi
években a szakképzett munkaerő hiánya.
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A főbb demográfiai mutatókat vizsgálva elmondható, hogy
az üdülőkörzet területén a születések és a halálozások
egyenlege évtizedek óta negatív, azaz többen halnak
meg a térségben élők közül, mint ahányan születnek. A
népesség élve születési és halálozási (természetes népességváltozás) egyenlege a lakosság nagymértékű öregedésével társul. Az üdülőkörzet népessége ugyanakkor mégsem csökken a természetes fogyás ütemében. 2000-ben
üdülőkörzeti szinten 1,33-as értéket jelzett az öregedési
index, ami azt jelenti, hogy minden 100 fiatalkorú6 133
időskorú7 jutott. Ez 2015-re elérte a 2,33-as értéket, amely
ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy 100 fiatalkorú
lakosra 223 időskorú jut, a 65 év felettiek esetében ez a
szám 162. Ezzel a jelenséggel szoros kölcsönhatásban
áll az is, hogy az állandó népesség számának a várható
népességcsökkenési tendenciával szemben megfigyelt
változása a nemzetközi és az országhatáron belüli vándorlás összhatásában pozitív egyenlegével magyarázható.
A régiót ugyanis hosszú idő óta jellemzi a magasabb
egzisztenciális nívón élő időskorú, nyugdíjas népesség
letelepedése.
Mivel a monitoring jelentések alapvetően integrált
térségi szemléletben készülő döntéstámogató, értékelő
és visszacsatolási funkcióval rendelkező dokumentumok,
a fejlesztéspolitikai, gazdasági, társadalmi változókon
túl továbbra is fontosnak tartjuk egyes közlekedési és
természeti indikátorok vizsgálatát. Az elmúlt másfél-két
évtizedben a Balaton térségében számottevő közúti,
illetve jelenleg is tartó módon komoly vasúti hálózat
6

15 évesnél fiatalabb

7

59 évesnél idősebb
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Az indikátor-rendszer 2017. évi
felülvizsgálata és megújítása
A tanulmány zárásaként a Balaton térségi monitoring
indikátor-kataszterének legutóbbi, a BFT által ez év tavaszán elfogadott megújítását kívánjuk bemutatni, annak érdekében, hogy szempontjaink és tapasztalataink
tanulságul és segítségül szolgálhassanak azon területi
szereplők számára, akiknek várhatóan a későbbiekben is
számottevő monitoring kötelezettségnek kell eleget tenni,
azonban még nem rendelkeznek kiforrott metódusokkal
arra vonatkozóan, hogy e jelentéseket milyen szempontok,
indikátorok és elemzési célok mentén készítsék el.
A BKÜ monitoring indikátorok újbóli reformjának különös apropót szolgáltatott, hogy egy Állami Számvevőszéki jelentés kiemelte, hogy bár számos, a fejlesztési
dokumentumokban elfogadott indikátort egzaktul képes
mérni az érvényben lévő indikátor-kataszter, mégis vannak
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olyan rögzített mutatók, melyek regisztrálása és elemzése nem történik meg. Mind a 2007-2013 közötti, mind
pedig a 2014-2020-as fejlesztési dokumentumokban a
célkitűzésekhez és prioritásokhoz illeszkedve számos
(összesen több mint 200!) specifikus mutató került beépítésre. Ezen indikátorok egy részéről kiderült, hogy
nem, vagy csak jelentős forrásráfordítással, illetve önálló
terepi felmérések keretében lehetne beszerezhető, így
előállításuk jelenleg – humán-erőforrás és anyagi kapacitások hiányában - elképzelhetetlen. Mivel így a térségi
monitoring jelentések adattartalma és a meglévő fejlesztési dokumentumokból levezethető nyomon követési
elvárások között egy jelentős hiátus képződik, indokolt
volt a monitoring tevékenység mutatókészletének teljes
körű revíziója, figyelembe véve, hogy a feladatellátás eleget tegyen minden kapcsolódó jogszabályi és szervezeti
elvárásnak, a térségi indikátorkataszter harmonizáljon a
térség fejlesztési dokumentumaival, valamint az elkészülő
jelentések jól értelmezhető és felhasználóbarát információtartalmakat jelenítsenek meg.
Az indikátorok reformja az alábbi kritériumok figyelembevételével zajlott le:
37/2010. Korm. rendelet a területi monitoring rendszerről c. jogszabályba (valamint az azt kiváltó jövőbeni
rendeletbe) foglalt feladatok ellátása
A Balaton Fejlesztési Tanács által elfogadott fejlesztési programok (koncepciók, stratégiák) teljesülésének
nyomon követhetősége.
A jogszabályi úton történő forráskihelyezés, a BKÜ
területére allokált források hasznosulásának nyomon
követése.
A területi monitoringgal kapcsolatos egyedi szakmai,
döntés előkészítési és információs elvárások teljesítése.
Előállíthatóság, beszerezhetőség, az indikátorok elvárt
gyakorisággal történő teljesíthetősége.
Redundanciák kiszűrése, erőforrás-hatékonyság, humán
kapacitások biztosíthatósága.
A Balaton-térségi fejlesztési monitoring folyamatos
megújítása.
A fenti elvárásoknak történő megfeleltethetőség érdekében tehát megtörtént az összes eddig alkalmazott,
és BFT által elfogadott program- és területi monitoring
indikátor felülvizsgálata, melynek során mintegy 240
mutató revíziója zajlott le. A felülvizsgálati munka során
alapelvnek tekintettük a mutatók számbeli csökkentésének szükségességét, főként az erőforrás-hatékonysági
és előállíthatósági szempontok érvényesítése céljából.
Ugyanezen indokok miatt az indikátorrendszer mérési
gyakoriságon alapuló, két részre történő megosztását
javasoltuk. Ennek keretében indokoltnak tartottuk egy
évente vizsgálatba vonandó mutatórendszer elfogadását,
valamint egy hároméves gyakorisággal mérendő kataszter
deklarációját.
A Balaton Fejlesztési Tanács által elfogadott, megújított
indikátor-rendszer 91 db éves rendszerességgel, valamint
45 további, háromévente monitorozásra és elemzésre

kerülő mutatót tartalmaz. Fontos megjegyezni, hogy az
újonnan létrehozott mutatókészlet összesen 136 indikátora
mintegy 2,7-szerese az eddig évente elemzett indikátorkészletnek. A mutatók túlnyomó többsége ugyanakkor
előállítható a Központi Statisztikai Hivatal nyilvános adatbázisaiból, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer által közzétett adatkészletből,
valamint a FAIR (korábban EMIR) Miniszterelnökség által
kezelt fejlesztéspolitikai információs rendszerből. Egyes
fontos, nagy információs hozzáadott értéket képviselő
indikátorok esetén tervezünk – éves vagy hároméves
rendszeresség esetén egyaránt – egyedi megrendeléssel
történő adatvásárlást (pl. kutatás-fejlesztési ráfordítások
éves összege, egészségiparban foglalkoztatottak száma)
valamint indikátorok előállítását egyedi adatfelvétel segítségével (pl. közösségi forrásból támogatott strandok
száma, egészségfejlesztési intézetek száma).
Annak érdekében, hogy a BFT munkaszervezete által a BKÜ-ben végzett program- és területi monitoring
tevékenység szakmai reputációja és innováció hordozó
képessége növekedjen, indokoltnak tartottuk akár nemzetközi szinten újszerű mérési módszertanok, elsősorban
komplex, jelentős információtartalommal bíró mutatók
alkalmazását. Az indikátor rendszer megújításakor alkalmazott szakmai, kutatói szempontok közül ezért éppen az
innovativitást igyekeztünk fókuszba állítani, hiszen a térségi
monitoringgal foglalkozó kutatók-elemzők sajátja a térben
megnyilvánuló valóság minél reálisabb ábrázolásának az
igénye. Ehhez pedig az alkalmazott módszerek, mutatók
folytonos reformjára, finomítására, felülvizsgálatára van
szükség. Éppen e szemlélettől vezérelve az Ügynökség
együttműködési megállapodás keretében vett részt a
„A területi tőke és magyarországi dimenziói” c. kötet
megalkotásában (Dombi et al. 2017). Kutatócsoportunk
jelenleg is dolgozik a könyvben a teljesség igényével
dokumentált kutatómunka Balaton térségi monitoringba
történő integrálásán és applikációján, abban a reményben,
hogy más területegységekkel kapcsolatos elemzésekbe,
döntés előkészítő munkákba is beépülhetnek a balatoni
műhelyekben már üzembiztosra járatott, kipróbált modellek, metódusok.
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fejlesztés zajlott le. Ezzel együtt azonban a főváros valamint a megyeszékhelyek BKÜ településeitől mért átlagos közúti elérhetőségi időértékei az elmúlt években
megnövekedtek. A vízi közlekedés, kiváltképpen pedig a
kompközlekedés utasforgalma a rendelkezésre álló adatok
alapján növekszik, 2016 évben meghaladta az egy millió
főt is. A régió kerékpárút-hálózatának hossza növekszik,
köszönhetően az elmúlt években megvalósított fejlesztéseknek. Az üdülőkörzet kommunális infrastruktúrája
alapvetően rendezett összképet mutat. Minden település
rendelkezik közüzemi vízellátással, amivel párhuzamban a
gázvezeték-hálózat kiépítettsége is gyakorlatilag teljesnek
mondható. Ezzel együtt a kommunális szennyvízkezelés
kérdése, bár az ezzel kapcsolatos környezeti indikátorok
folyamatosan javuló értéket mutatnak, továbbra is csak
részlegesen megoldott kérdés.
Ki kell emelni végezetül, hogy az üdülőkörzet legnagyobb természeti értéke maga a Balaton. A tó vízminőségének alakulása hosszú évek óta kedvező, a vízminőség
jellemzően alkalmas a legkülönbözőbb vízhasználatokra,
így akár az emberi fogyasztásra, és a fürdőzésre is. A
környezetében is kevés a szennyező forrás (sem veszélyes
ipari vagy mezőgazdasági tevékenység nem jellemző a tó
partjaihoz közel), a keletkező szennyvizeket tisztítják, a
tisztított szennyvizeket lehetőség szerint még a vízgyűjtőről is kivezették. A tó keleti és nyugati területei között
megfigyelhető némi különbség, hiszen a Keszthelyi- és
Szigligeti-medence kisebb víztömegű, ugyanakkor nagyobb külső terhelést kap. Így nyugaton magasabb a
tápanyag és szervesanyag terhelés, így valamivel több
az algák mennyisége is. A fürdőhelyek higiéniai állapota
rengeteget javult, a túlterheltségét megszüntették, így az
algásodáson kívül más probléma előfordulásának esélye
csekély. Az algásodásnál esetenként helyi jellegű problémák fordulhatnak még elő a tóban. Például kisebb öblökben, zárt kikötőkben alakulhat ki átmeneti vízminőség
romlás, de embereket veszélyeztető mértékű jelenséget
nem észleltünk.
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A megye általános jellemzése
Hajdú-Bihar megye az ország keleti részén terül el,
6 210,88 km2 területével az ország nagy területű megyéi közé tartozik. Romániával mintegy 100 km-en határos. Hazánk területéből a nagyságát nézve negyedik
megye 6,7%-kal részesedik, a lakónépességből azonban
mindössze 5,3%-kal. Budapestet nem számítva, a megyék
rangsorában a lakosságszám alapján is a negyedik helyet
foglalja el Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék után.
Hajdú-Bihar megye népsűrűsége 88,3 fő/km2, amely
alacsonyabb az országos átlagnál, s ez az érték még
alacsonyabb, ha a megyei lakónépesség egészéből levonjuk Debrecen lakosságát. A megyében 61 község és
21 város található, köztük a megyeszékhely Debrecen,
amely dinamikusan fejlődő /inter/regionális központként
funkcionál az ország keleti térségében, hatóköre pedig
átterjed a szomszédos országokra is (pl. felsőoktatás). A
megye településhálózatára jellemző, hogy míg délkeleti
részén alacsony fejlettségű községek sűrűbb hálózata
rajzolódik ki, addig ÉNY-on fejlettebb kis- és középvárosok
dominálnak. Hajdú-Bihar megye az ország urbanizáltabb
térségei közé tartozik. A magas városi arány elsősorban
Debrecennek és a jelentős népességgel bíró hajdúvárosoknak tulajdonítható.
Kiemelkedően jó talajadottságokkal rendelkezik, az
agrárszektor hozzáadott értéke magas. A megyében jelen
van a K+F+I szektor, amely mind költség, mind beruházás
szempontjából Budapest kivételével a legmagasabb a
megyék között és egyre nagyobb potenciállal van jelen.
Itt található az ország legszélesebb spektrumú egyeteme
és két regionális jelentőségű kórház is.
A megye turisztikai adottságai kiemelkedőek. Az ún.
„aranyháromszög”-nek (Debrecen, Hajdúszoboszló és
Hortobágy), valamint a megye fürdőinek, gyarapodó
természeti, kulturális attrakcióinak köszönhetően az utóbbi
években dinamikus emelkedést mutat a megye turisztikai
teljesítménye. Az országos átlagnál magasabb tartózkodási
idő jellemző a megyére, mely a térség turizmusát meghatározó egészségturisztikai kínálatra vezethető vissza.
A nemzetközi kereslet is tovább növekszik, legfontosabb
küldő piacok Lengyelország, Románia és Németország.
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A növekvő nemzetközi érdeklődés középpontjában a
megye turisztikai szempontból két húzóvárosa található:
Debrecen és Hajdúszoboszló.
A megye életében meghatározó szerepe van a debreceni
repülőtér menetrendszerű járatainak, amelyek londoni,
milánói, eindhoveni, párizsi, malmöi, müncheni és tel-avivi
kapcsolódást biztosítanak.
A megyében térbeli kettősség érzékelhető a periférikus
térségek negatív vándorlási egyenlegén, a korai halálozások megyén belüli területi egyenlőtlenségein, valamint az
egy főre eső szociális kiadások magas arányán.
A nagytérségi kapcsolódásokat tekintve az ország EU
csatlakozásával az EU külső határává vált a megye keleti
határa, majd Románia EU tagságával 2007 óta a magyarromán határ EU belső határnak számít. A határtérség
tényleges átalakulása Románia Schengeni övezethez való
csatlakozása után várható.
A belső térszerkezeti kapcsolatok szempontjából az M3as és M35-ös autópálya kiépülése Nyíregyházáig, illetve
Debrecenig jelentős mértékben javította – elsősorban a
megye északi területeinek a központokhoz való kötődését.
Jelenleg zajlik az M35-ös autópálya Debrecent elkerülő
szakaszának kivitelezése, de folynak az előkészítő munkálatok a megye déli és délnyugati területeinek feltárását
elősegítő, nemzetközi és hazai kötödést biztosító hálózati
elemek (M4, M47, M42) fejlesztéseinek esetében is.
Emellett folytatódik a 100-as vasút Püspökladány és
Debrecen közötti korszerűsítése, amely a debreceni intermodális központ felépülésével, valamint a regionális
repülőtér további fejlesztéseivel Debrecen és várostérsége
mellett Hajdú-Bihar megyét is megerősíti kárpát-medencei
makroregionális centrumszerepében.
Ezen észak-déli (Kassa-Miskolc-Debrecen-Nagyvárad)
vonal és a hozzá kapcsolódó átlós, vagy keresztező térszerkezeti vonalak erősítése nem csupán a kárpát-medencei
makroregionális centrumszerep erősítése miatt érdemel
kiemelt figyelmet. A magyar-román határtérség megyéi
és megyeszékhelyei, valamint az ezeket összekötő vonalas
hálózatok elemei az EU keleti peremének, a Balti-tengertől
a Balkánig futó stratégiai térszerkezeti vonal részeiként
értelmezhetők, melyhez kapcsolódó beruházásokat a
jövőben kiemelten szükséges a nagytérségi fejlesztések
fókuszába helyezni.

Tervezési előzmények
Az önkormányzati rendszer 2011-2012-ben végbemenő
átalakításával a megyei önkormányzatok fő feladatává
a területfejlesztés vált, mely a 2014-2020-as időszakra
történő felkészüléssel indult. Ez elsősorban a tervezési
alapdokumentumok kidolgozását jelentette, ugyanakkor
az új feladatkör szükségessé tette a települések fejlesztési
igényeinek folyamatos felmérését, rendszerezését.

A megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése során a stratégia-alkotás előkészítéseként a megye
gazdasági, társadalmi, és környezeti állapotának feltérképezése készült el, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
214/2012. (XI. 30.) MÖK határozatával fogadott el.
A megyei területfejlesztési koncepció megalkotásának
következő lépését a javaslattevő fázis jelentette, melynek
során a megye jövőképe és a legkedvezőbb fejlesztési
irányok kerültek meghatározásra. A koncepció azzal a
céllal készült, hogy kijelölje Hajdú-Bihar megye lehetséges
kitörési pontjait, meghatározza azokat a főbb fejlesztési
irányokat, amelyekre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt kíván fektetni. A koncepcióban
meghatározott célok és fejlesztési irányok kijelölése adja
meg az alapot a 2014-2020 közötti európai uniós tervezési
és költségvetési időszak operatív programjaihoz kapcsolódó megyei program elkészítéséhez. A Hajdú-Bihar
Megyei Közgyűlés a 386/2013. (XI.29.) számú határozatával fogadta el a „Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési
Koncepció” című tervdokumentumot.
1. ábra: Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció
célrendszerének összefoglaló bemutatása

HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ JÖVŐKÉPE
Hajdú-Bihar megye 2030-ra megőrzi természeti értékeit és a helyi közösségek együttműködéseire, adottságaira és hagyományaira építve támaszkodva Debrecen, mint a Kárpát-medence egészség fővárosa és versenyképes innovációs központ gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatására - fenntartható, kiegyensúlyozott, lakosai számára minőségi szinten élhető környezet lesz

ÁTFOGÓ CÉL 1

ÁTFOGÓ CÉL 2

ÁTFOGÓ CÉL 3

Hajdú-Bihar megye természeti
adottságaira, hagyományaira és kutatási
potenciáljára alapozott gazdaságfejlesztés, mely növeli a foglalkoztatást és
erősíti a megye kelet-magyarországi
innovációs központ funkcióját

A szegénység és társadalmi kirekesztés
csökkentéséhez, valamint a munkaképes
korú lakosság piacképes képzettségi
szintjének növeléséhez szükséges
szolgáltatási, népegészségügyi és
közigazgatási funkciók erősítése

A szegénység és társadalmi kirekesztés
csökkentéséhez, valamint a munkaképes
korú lakosság piacképes képzettségi
szintjének növeléséhez szükséges
szolgáltatási, népegészségügyi és
közigazgatási funkciók erősítése

STRATÉGIAI
ÁGAZATI CÉL 1

STRATÉGIAI
ÁGAZATI CÉL 2

STRATÉGIAI
ÁGAZATI CÉL 3

STRATÉGIAI
ÁGAZATI CÉL 4

Az Alföld értékeire
épülő fenntartható
környezet

Versenyképes gazdaság
és egészséges
élelmiszer

A megye gazdasági
szerkezetének megfelelő
oktatás, szakképzés

Közösségi, szociális és társadalmi fejlesztések a
leszakadó társadalmi csoportok esélyegyenlőségének és életminőségének javítására

STRATÉGIAI TERÜLETI CÉL 1

STRATÉGIAI TERÜLETI CÉL 2

STRATÉGIAI TERÜLETI CÉL 3

Debrecen, az Életerős város,
mint a Kárpát-medence
egészség fővárosa

Járásközpontok és járási szintű
kisvárosok, mint a helyi közösségek
együttműködéseinek centrumai

Kistelepülések, mint az
élhető vidéki közösségek
szinterei

HORIZONTÁLIS ELV 1

HORIZONTÁLIS CÉL 1

Az innovációs szemlélet integrálása a gazdasági, társadalmi és
környezeti folyamatokba

2020-ra minden beruházásnál és fejlesztésnél biztosítva legyen
a környezeti, pénzügyi és társadalmi fenntarthatóság

HORIZONTÁLIS ELV 2

HORIZONTÁLIS CÉL 2

A társadalom és a gazdaság önszerveződő
folyamatainak újraélesztése

A foglalkoztatás növelése a megye munkaképes
korú lakossága körében

HORIZONTÁLIS ELV 3

HORIZONTÁLIS CÉL 3

Az életminőség javítása az öregedő társadalom
kihívásaira válaszolva

A megye lakosságának és gazdaságának bekapcsolása
az információs társadalomba

Fókuszban a területi folyamatok

a siker titka

Területi folyamatok Hajdú-Bihar megyében,
a megyei önkormányzat területfejlesztési
és területi monitoring tevékenysége

A szomszédos hazai megyék vonatkozásában Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék mellett
további erősítésre vár a délről határos Békés megyével
való szorosabb kapcsolódás, amelyet a bihari történelmi
gyökerek is indokolnak.
Hajdú-Bihar megye helyzetelemzése nagytérségi
összefüggésben a Tisza és a Tisza-tó szerepét is kiemelten
kezeli. A folyó összeköttetési lehetőséget biztosít, s ismét csak a korábban már erősítésre javasolt észak-déli
dimenziót jelzi a hagyományos kelet-nyugati mellett, amely
elsősorban turisztikai szempontból lehet releváns, mint
növekvő gazdasági szerepű turisztikai tengely.
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Hajdú-Bihar megye 2014-2020-as időszakra vonatkozó
fejlesztési prioritásai:
1 Fenntartható környezeti fejlesztések, ezen belül komplex vízgazdálkodás megvalósítása, a megye természeti,
táji értékeinek védelme, komplex hulladékgazdálkodás,
környezeti kármegelőzés, kárelhárítás és kármentesítés,
valamint fenntartható energiahasználat és energiahatékonyság.
2 A megyei agrárium komplex fejlesztése, ezen belül a
versenyképes mezőgazdaság kialakítása, a fenntartható
mezőgazdaság megvalósítása, tudásátadás a mezőgazdaságban, hatékony energia-felhasználás és az együttműködések fejlesztése a megyei agrárium erősítéséért.
3 Versenyképes gazdaság, ezen belül a támogató üzleti
környezet fejlesztése, a vállalkozások fejlesztése, helyi
érdekű gazdaságfejlesztés, az innováció és versenyképesség fejlesztése, valamint a megye értékeire épülő
turizmus fejlesztése.
4 Az elérhetőség fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, ezen
belül a nemzetközi és országos közlekedési hálózatok
fejlesztése, a megyei és helyi közlekedési hálózatok
fejlesztése, a közösségi és környezetbarát közlekedés
fejlesztése, valamint infokommunikációs fejlesztések
megvalósítása.
5 Intelligens társadalom, ezen belül a közoktatási és
köznevelési intézmények fejlesztése, piaci igényekhez
illeszkedő oktatás kialakítása, a kulturális intézményrendszer fejlesztése, valamint szemléletformálás.
6 Egészséges és gondoskodó társadalom, ezen belül
egészséges megye kialakítása az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésével, valamint a gondoskodó megye
a szociális ellátórendszer támogatásával.
7 Az innovatív gazdaságot támogató környezet fejlesztése
Debrecenben, ezen belül a gazdaság- és innovációfejlesztés, élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztés, turizmusfejlesztés, közlekedés-fejlesztés, humán-erőforrás fejlesztés, településfejlesztés, valamint a környezetfejlesztés,
CO2 kibocsátás csökkentése.
8 Élhető vidék – élhető települések, ezen belül a települési környezet fejlesztése, hatékony közigazgatás és
közszolgáltatás kialakítása, valamint helyi közösségek
és együttműködések megerősítése.
A megyei közgyűlés a megyei jogú város önkormányzatának egyetértésével a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési
Programot, valamint annak területi hatásvizsgálatát a
160/2014. (IX. 26.) MÖK határozattal fogadta el.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
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származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014 (XI.5) Korm. rendelet 19. § a) pontja értelmében
kidolgozta Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programját (ITP), melyet a közgyűlés a 64/2015. (V.8.) MÖK
határozattal elfogadott.
A dokumentum a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési
időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja
(TOP) Hajdú-Bihar megyére meghatározott 49,62 milliárd
Ft forráskeret felhasználásának körülményeit rögzíti.
Az ITP a 2014-2020-as időszak során a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében rendelkezésre
álló források megyei szintű felhasználását megalapozó
legfontosabb dokumentum, mely a megyei források fókuszált, ütemezett felhasználását, a megyei vállalások
nyomon követését, a projektek kiválasztását szolgálja.
Az integrált területi programok – köztük a Hajdú-Bihar
Megyei Integrált Területfejlesztési Program jóváhagyásáról
a Kormány az 1612/2016. (XI.8.) számú – a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló
– Kormányhatározatával döntött.

Az OFTK felülvizsgálata – Hajdú-Bihar
megyei javaslattétel
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról (OFTK) szóló 1/2014. (I.3.) OGY
határozat 8. pontjában az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy kísérje figyelemmel a koncepcióban meghatározott célok és prioritások megvalósulásának folyamatát
és háromévente adjon tájékoztatást a megvalósításáról
és szükség esetén kezdeményezze a felülvizsgálatát. Az
OFTK megvalósulásának folyamatáról szóló beszámoló a
kiemelt térségeket, a megyei önkormányzatokat, a megyei
jogú városok önkormányzatait, a területi célokat is érinti.
Az OFTK felülvizsgálatához kapcsolódóan területi szereplőként Hajdú-Bihar megye esetében a döntéshozók
és szakemberek egyetértésében felmerült az igény arra
vonatkozólag, hogy Hajdú-Bihar megye területi céljai a
korábbinál hangsúlyosabban jelenjenek meg a módosításra
kerülő országos dokumentumban, ezáltal lehetőséget
teremtve a megye és térségei területfejlesztési céljainak
hatékonyabb érvényesülésére.
A megyei javaslattétel célja az OFTK közép- és hoszszú távú célrendszeréhez illeszkedve a Kárpát-medencei
gazdasági tér kiterjesztése, az Alföld keleti részén az újraszerveződő mikro- és makroregionális kapcsolatok
további erősítése, keretrendszerük megalapozása, valamint Hajdú-Bihar megye dinamikusan változó térségi szerepének újraértékelése és érvényesítése az OFTK
felülvizsgálata során.
Az OFTK felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok a 2017.
évben összetalálkoznak az OTrT módosításával összefüg
gésben felmerülő feladatokkal a 1567/2015. (IX.4.) Korm.
határozat alapján, így azon kedvező helyzet áll elő, hogy a
területfejlesztési és területrendezési szakmai-egyeztetési
folyamat egymásra reflektálva, iteratív módon reagálhat a

térszerkezet módosulásaira, érdemi válaszokat keresve a
területi folyamatokban bekövetkező változásokra.
Hajdú-Bihar megye ebben az intenzív tervezési munkában aktívan részt vesz, tekintettel arra, hogy a területfejlesztési törvény felhatalmazása alapján, az abban
foglalt koordinatív szerepét betöltve ellátja mind a területfejlesztési feladatok középszintű területi koordinációját,
mind pedig a területrendezéssel összefüggésben meghatározott megyei szintű feladatokat. A megye javaslatai
a területfejlesztés és a területrendezés összefüggésein
alapuló komplex megközelítést tükrözik, melynek során
cél Hajdú-Bihar megye térségi szerepének megerősítése
a Kárpát-medence újraszervesülő területi folyamataiban.
A Hajdúságból, Hortobágyból, Bihar-Sárrét és a Nyírség
részeiből álló Hajdú-Bihar megye térségi szerepének áttekintése során a makroregionális kapcsolatokat elemezve
megállapítható, hogy szerepe nem csupán a regionális
centrumok közötti és közvetlenül a határ menti területek összefüggésében értelmezhető. A megye az utóbbi
években Bihar megye mellett Kolozs és Hargita megyékkel
is aktív kapcsolatot létesített (gazdasági, kultúra, sport,
turizmus területei, oktatási és tudományos kapcsolatok
erősítése stb.) tudatosan keresve a további fejlesztési lehetőségeket elsősorban a magyarlakta területek, különös
figyelemmel a Székelyfölddel való térségi kapcsolatok
szorosabbá tételére.1
A makroregionális kapcsolatok megerősítése más térségek, így a Duna Stratégiához kapcsolható tiszai vízgyűjtő

2. ábra: Hajdú-Bihar megye térszerkezete1

1 Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő
vizsgálat (2013)

terület irányában is prioritás. 2016. május 5-én került sor
a „Területi önkormányzatok nemzetközi összefogása a
Tisza vízgyűjtőjén” tárgyú együttműködési megállapodás
aláírására, mely a „Tisza Ökorégió” Európai Területi Társulás
létrehozására irányul a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulást alkotó 7 hazai, valamint 5 határon
túli érintett megye (Máramaros és Szatmár megyék, Kassai
Kerület, Kárpátalja, Vajdaság) részvételével. Az együttműködés keretén belül a felek a vízügyi és környezetvédelmi
fejlesztések mellett gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönzési, közlekedési és turisztikai területeken is szorosabb
kapcsolat kialakítására törekszenek, melynek szervezeti
kereteit 2018. év végéig tervezik kialakítani.
A megye területi folyamataiban meghatározó szerepet
játszanak a térségen áthaladó fejlesztési tengelyek. Az
egyik ilyen fejlesztési tengely egyrészt Debrecen – Nagyvárad viszonylatban rajzolódik ki, elsősorban gazdasági,
turisztikai, valamint kulturális hangsúllyal. A területi fejlődés
másik fontos gerince a Debrecen – Nyíregyháza – Kisvárda
vonal, melynek transzverzális hatása elsősorban a várostérségek hálózati kapcsolatainak élénkülését eredményezi, s amely a járásszékhely települések funkcionalitását,
decentrum szerepét felerősíti.
A perifériális térségek szerepe is átalakulóban van: 2017-re
a gyorsforgalmi úthálózat eléri a bihari térséget, emellett
egyes települések transzfer-szerepe felerősödik különösen a
határ közvetlen közelében (pl. Biharkeresztes környéki egyes
települések Nagyvárad agglomerációs hatásait mutatják
a lakófunkciók vonatkozásában). Emellett gyarapodnak
a gazdasági, infrastrukturális, kulturális és településközi
kapcsolatok is. A helyi gazdaság szerepének felértékelődése
erősíti az itt élők identitását, amely az egyébként számos
társadalmi-gazdasági problémával küzdő térségben hozzájárul a népességmegtartó erő növekedéséhez.
Az OFTK 2017. évi felülvizsgálata lehetőséget biztosít
Hajdú-Bihar megye és térsége vonatkozásában az utóbbi
években érzékelhető újonnan megjelenő, vagy a korábban
már létező, de az elmúlt időszakban intenzívebbé váló
területi folyamatokban bekövetkező mozgások hangsúlyosabb megjelenítésének, amely alapját képezheti az
OTrT és a vele párhuzamosan futó megyei területrendezési
terv 2017. évi felülvizsgálatának.
A javaslattétel során az OFTK térségtípusainak megjelenését vizsgáltuk Hajdú-Bihar megye területfejlesztési dokumentumaiban és tevékenységében, ez alapján módosítási
javaslatokat fogalmaztunk meg a megye szempontjából
releváns térségtípusok tartalmi módosítására, ezek közül
néhány itt is bemutatásra kerül.
A megyében speciális táji, környezeti problémákkal,
adottságokkal rendelkező vidéki térségként határozható
meg a Hajdúhát - Dél-Nyírség területe. Mindkét kistáj
esetében megtalálhatóak azok a szél által szállított futóhomok-felhalmozódások, amelyek a mai napig meghatározzák e területek felszínét, vízháztartását, természetes
növényzetét és állatvilágát, valamint mezőgazdasági
hasznosíthatóságát.

Fókuszban a területi folyamatok

a siker titka

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerében foglalt stratégiai ágazati és területi célok
elérése érdekében meghatározásra kerültek azok a prioritások, melyek keretében az adott intézkedések – mint
a koncepció végrehajtását szolgáló fejlesztési eszközök
– alkalmazásra kerülnek.
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A szomszédos Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-SzatmárBereg megye osztoznak a két kistáj területén, amelyek
földrajzi elhatárolása nem állapítható meg egyértelműen.
Mindkét terület szegény felszíni vízfolyásokban, azonban
a felszín alatti vízkészlet jelentősnek mondható. A két
tájat meghatározó egységes víztest elősegíti a felszíni
(mezőgazdaságból és iparból származó) szennyeződések
gyors elterjedését és tartós jelenlétét, ez különösképpen
indokolja a két megye együttműködését.
A településhálózat tekintetében eltérések mutatkoznak: a
Hajdúhát gyéren lakott, főleg városlakó népességgel, míg a
Dél-Nyírség néhány kisvárossal tarkított, zömében azonban
falvakkal jellemezhető. Közlekedésföldrajzi tekintetben
a két szomszédos megyeszékhelyet összekötő 4. számú
főút, a 471. számú út, illetve alsóbbrendű utak biztosítják
a megyehatáron átnyúló közlekedést. Jelenleg zajlik a 471.
számú főút felújítása, mely Debrecentől 2x2 sávon halad
Hajdúsámson felé, ahol elkerülő útszakasz épül.
A klímaváltozás következtében a szélsőséges időjárási
és vízháztartási események intenzitása, előfordulásuk
gyakorisága várhatóan növekszik a közeljövőben. A negatív hatások (belvíz, aszály, hőhullámos napok számának
növekedése) elsősorban a táji értékek egy részét jelentő
természetes élővilág körében, valamint a növénytermesztés
és - kisebb mértékben – az állattenyésztés feltételeiben
okoznak változásokat. A részben rekreációs célokat szolgáló, sekély állóvizek (pl. Erdőspusztai tavak) vízutánpótlása jelenleg is a csapadék mennyiségétől és időbeli
eloszlásától függ, így különösen érzékenyek az éghajlati
jellemzők megváltozására2.
A komplex megközelítést igénylő vízgazdálkodás egyik
lehetséges módja a Hajdúhát-Erdőspuszták-LigetaljaNyírség Többcélú Vízellátó Rendszer (HELN VR) tervezete,
amelyben a két érintett megye együttműködése jelenthet
megoldást a természetes ökoszisztémák és a biodiverzitás
megőrzésére, a fenntartható mezőgazdaság feltételeinek
megteremtésére és a klímaváltozás okozta változásokra
adott válaszok esetében. A HELN VR fejlesztési javaslat
által megfogalmazott célok szervesen illeszkednek a
Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program által megfogalmazott prioritásokhoz.
A táji, tájképi elemek (Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, Gútierdő) vonzerőt jelentve növekvő turizmust generálnak. A
területek megközelíthetőségének javítására és a turisztikai
élmény fokozására eddig is történtek lépések: a horgászés lovasturizmus helyszínei, a meglévő kerékpárutak és
tanösvények mellett a Debrecen – Hármashegy vasútvonal
(„Zsuzsi”-kisvasút) tervezett fejlesztése is szolgálja a rekreációs tevékenységet. A kormány 2016 decemberében
döntött a kisvasútfejlesztésekről, melynek keretében a
„Zsuzsi” vasúti pályája és járművei 700 millió Ft értékben
újulhatnak meg 2017-18-ban.
Fejlesztéspolitikai feladatok komplex megközelítést
igényelnek, melynek része a többcélú vízgazdálkodási
rendszer kialakítása, vizes élőhelyek rehabilitációja, kialakí-

tása, vízelvezető csatornák felújítása, kiépítése, valamint a
tározó kapacitások növelése. Az optimális vízfelhasználás
a vízgazdálkodás szempontjai mellett rekreációs funkciók
kialakítását is lehetővé teszi a területen.
Hajdú-Bihar négy járása a kedvezményezett járások
besorolásáról 290/2014 (XI. 26.) Kormányrendelet alapján
komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül (püspökladányi, berettyóújfalui, derecskei, nyíradonyi), amelyek
egyes részei a szomszédos földrajzi elhelyezkedésükből
adódóan kiterjedt válságtüneteket produkáló, egységes
felzárkóztatást igénylő térséget alkotnak.
Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező, kiemelt felzárkóztatást igénylő vidéki térségek
közé sorolható a Bihar-Sárrét területe.
A problémák koncentráltan jelentkeznek a Bihar- Sárréti
térségben, amely tartósan elmaradott, periférikus helyzetű
vidéki térségnek minősül. Periférikussága mind belső,
mind külső perifériaként kifejezett, az országhatár melletti
fekvésből adódó helyzet mellett a terület az észak-békési,
szintén periférikus térségben folytatódik.
A terület egy része természeti, táji értékekben gazdag,
ugyanakkor az értékes gyepterületek mellett a mezőgazdasági hasznosítás korlátozott. Aprófalvas jellegű
terület, ahol a negatív demográfiai trendek fokozottan
érvényesülnek (elöregedő lakosság, hátrányos helyzetű
lakosság magas aránya, stb.).

2 Javaslattétel az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2017. évi
felülvizsgálatához - Hajdú-Bihar megye (Debrecen, 2017. február)
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Fejlesztéspolitikai feladatként adódik a periférikus jelleg
oldása: az épülő gyorsforgalmi utakhoz (M4, M42, M47,
M35) kapcsolódó közúti kapcsolatok hálózati és minőségi fejlesztése, a hiányos közúti kapcsolatok kiépítése
a határ két oldalán lévő települések között, valamint
a vasúti fejlesztések előmozdítása (Debrecen-Nagykereki-Biharkeresztes-Nagyvárad vasúti összeköttetés
megteremtése, 101-es Biharkeresztes-Püspökladány
vasútvonal villamosítása).
A fizikai hálózatok fejlesztése mellett indokolt az EUbővítés során létrejött új gazdasági tér és a határ mentiség adta előnyökre épülő térségileg integrált, komplex
fejlesztési programok előtérbe helyezése, melyek a
térség transzferszerepét erősítik a Kárpát-medencei
gazdasági térben.

Hortobágy, mint kiemelt táji értékű térség
A Hortobágyi Nemzeti Park egyszerre UNESCO világörökség, a ramsari egyezményben nevesített vizes
élőhely, kiváló turisztikai desztináció és hungarikum.
Füves puszta területként egyedisége abban rejlik,
hogy ilyen kiterjedésben nem fordul elő máshol Nyugat-Európában. Unikális tájképi érték, a biodiverzitást
megtestesítő, génmegőrző funkcióval bíró ökológiai
hálózat és honfoglaláskori pásztorkultúrát hordozó
kultúrtáj. Megőrzése, a fenntarthatóság elveinek megfelelő kezelése és hasznosítása nem csupán nemzeti,
hanem globális érdek is.
A kultúrtáj jellegzetességét magában hordozó tevékenységek, mint a külterjes állattenyésztés, a ma is életmódként
jelen lévő pásztorkodás és a hozzá kapcsolódó egyedi
kézművesség, valamint a gasztronómiai hagyományok
identitásképző szellemi és tárgyi örökséget hordoznak.
A fejlesztéspolitikai feladatok speciális módon jelentkeznek a térségben: a biodiverzitás megóvása, további
javítása, a természeti és kulturális örökség magas szintű
védelme mellett a térségben jelen van a turizmus is, mely
itt csak a fenntarthatóság szempontjaihoz teljesen illeszkedve képzelhető el.

Debrecen – Hajdúszoboszló – Hortobágy –
Tisza-tó, mint kiemelt turisztikai térség

3. ábra: A 2001-es korstruktúra, valamint a várható népességszám-változás üteme 2020-ig (a KSH adatai alapján)3
Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő
vizsgálat, 2013

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint a turisztikai
térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek
meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet hatályba lépésével megindult a folyamat a kiemelt
turisztikai térségek lehatárolására vonatkozólag. A
nevesítéshez kapcsolódó szempontrendszer alapján
történő megfeleltetés eredményeképpen „Debrecen –
Hajdúszoboszló – Hortobágy – Tisza-tó térség kiemelt
turisztikai térség” hamarosan az ország újabb kiemelt
desztinációjává válhat.
2016-ban Hajdú-Bihar megyében a vendégek száma 484 512 fő volt, a vendégéjszakák száma pedig

1 416 878. Az előző, 2015. évi adatokkal összehasonlítva
ebben a két mutatóban Hajdú-Bihar megye növekedési
üteme magasabb mind a régiós, mind pedig az országos
adatoknál. Ezekkel az értékekkel a megyei rangsorban
Hajdú-Bihar megye Budapestet nem számítva az 5.
helyen található.
A legnépszerűbb hazai települések között, amely a
kereskedelmi vendégéjszakák számát veszi alapul, az
első tízben két megyei város is szerepel: Hajdúszoboszló a 3., Debrecen a 10. helyet foglalja el. Debrecen
nemzetközi repülőtere, a már meglévő és az induló
menetrend szerinti légi járatai további lendületet adnak
a térség látogatottságának, de a szomszédos országokból érkezők is nagy számban vannak jelen. 2015-ben
Hajdúszoboszló az Év Turisztikai Települése és az Év
Fürdője díjat is elnyerte. A Hortobágy 2008-ban nyerte
el a „Kiváló Európai Desztináció” címet, mint legjobb,
élő hagyományokat autentikusan őrző desztináció.
A három kiemelkedő teljesítményt nyújtó turisztikai
célpont mellett a megyei turizmusban jelen vannak a
hajdúvárosok, melyek a hajdúhagyományok megélésével a térségi brand egyedi arculatának kialakításában
lehetnek meghatározók.
A területre összpontosuló attrakciók és szolgáltatások
kiemelten a fenntartható turizmust szolgálják, egyben
összefonódnak a Tisza-tó térségének természeti, táji
jellegzetességeivel, turisztikai kínálatával.
A turisztikai fejlesztések következő állomását jelenti a
Hortobágy és Hajdúság településeinek összefogásával
megvalósuló „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus
turisztikai útvonal Hajdú-Bihar megyében (Oxenweg)” című
projekt, mely 8 település összefogásával, a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat vezette konzorciumi formában
valósít meg infrastrukturális és szolgáltatást bővítő fejlesztéseket az útvonal mentén.
A projekt alapfilozófiája az a történelmi tény, amely
szerint Magyarország volt évszázadokon át Európa éléskamrája és a kiváló minőségű magyar termékeket szívesen
vásárolták Nürnbergtől Fiuméig. Ebben az egyik legjelentősebb tényező az állattenyésztés, ezen belül is a magyar
szürke marha tenyésztése és exportja volt.
A kulturális tematikus út célja a magyar szürke marha
legendájához köthető a több évszázados történetnek
turisztikai célú bemutatása, új attrakció kialakítása révén.
Cél, hogy Hajdú-Bihar megye váljon a „Magyar Szürkék
Útja-Oxenweg” program hazai és nemzetközi jó példájává
és referencia helyszínévé.
A „Magyar szürke hajtóút” a jellegzetesen magyar, legeltetéses nagyállattartó kultúra nemzetközileg számon
tartott és közismert eleme, melynek legmeghatározóbb
kultúrtörténeti emlékei Hajdú-Bihar megyéhez kötődnek. A projekt keretében létrejön egy Hajdú-Bihar megye
területén húzódó útvonal, ahol bemutatásra kerül a
korabeli állattenyésztés, kézművesség és gasztronómia,
megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel,
melynek segítségével a turizmus mind jobban betöltheti
a húzóágazat és a multiplikátor szerepét.

Fókuszban a területi folyamatok

a siker titka
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4. ábra: „Magyar szürke hajtóút” – embléma

Részekből egész –
erősödő együttműködések a Partiummal
A ma Romániához tartozó Partium (Szatmár, Bihari Hegyköz, Érmellék, Berettyó-Körös-völgy) történelmileg és
gazdaságilag egyedi arculatot hordozó, az Alföld folytatásaként funkcionáló nagytérség. Hajdú-Bihar megye és
a szomszédos Bihar megye térségi kapcsolatai a korábbi
évtizedekben is hagyományosan erősek voltak. A két
megye határ menti tranzittérségi jellege az utóbbi időben
felértékelődni látszik a Kárpát-medencei egységes gazdasági térszerkezet kialakításában, tekintettel arra, hogy
térségen áthaladó tranzitútvonalak az OFTK-ban kiemelten
nevesített Székelyföld elérésében, az anyaországgal való
kapcsolattartásban kulcsszerepet játszanak.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat három határon túli
megyével (Bihar, Kolozs, Hargita) kötött együttműködési
megállapodást. Az ezekre épülő kezdeményezések és az
elmúlt időszakban megvalósult európai uniós forrásból
finanszírozott határ menti programok, valamint a testvértelepülési kapcsolatok feltárása a gazdasági és közösségikapcsolati tőke gyarapodását segítik elő.
Ezek közül kiemelkedő kezdeményezés a Vásárszövetség megalapítása, melynek fő célkitűzése, hogy
a magas minőségű kézműves termékek rendszeres
bemutatásával támogassa azon hajdúsági, bihari és
érmelléki települések összefogását, amelyek egykor
egységes gazdasági övezethez tartoztak a Kárpátmedencében. A Vásárszövetség 2016. február 5-én
alakult meg Derecskén, 10 határon inneni és 5 határon
túli, érmelléki település, valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat részvételével.
A napjainkban zajló infrastrukturális beruházások közül
kiemelten fontos az M4-es autópálya Berettyóújfalu és a
magyar-román határ közötti szakaszának 2020-ra történő
kiépülése, amely gyorsforgalmi kapcsolatot létesít Felvidék és Észak-Erdély között a Kassa-Debrecen-Nagyvárad
útvonalon.
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2017. év elején jelent meg a 1012/2017. (I. 11.) Korm.
határozat a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének
finanszírozásáról, az egész országot érintően, több turisztikailag kiemelt hálózatot érintenek, de számos, az Alföldre
vonatkozó fejlesztést is meghatároznak. A fejlesztések
megalapozását jelentő stratégiai dokumentum kidolgozását Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kerékpározásért
és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztossága végzi
az érintett szakmai szervezetekkel és területi szereplőkkel
együttműködve.
A stratégia készítése során a továbbiakban megtörténik a kerékpáros turisztikai régiók azonosítása a Magyar
Turisztikai Ügynökség javaslattétele alapján, valamint a
megyéken, régiókon átívelő útvonalak és szolgáltatások
bemutatása és a határon túli kapcsolatok feltárása is. A
Stratégia részeként a cselekvési terv fogja tartalmazni a
konkrét fejlesztési projekteket, a fejlesztések becsült költségeivel, valamint megvalósításuk időbeli ütemezésével.
A dokumentum részeként kidolgozásra kerül egy Alföldet
érintő terv is, „Alföld kerékpáros stratégia 2017” címmel,
melyhez a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a megye
sajátosságait felvázoló javaslatokat fogalmazott meg.
Hajdú-Bihar megye területe síkvidéki kerékpározásra
alkalmas, amely vonzó célpont lehet a családosok, valamint
a külföldi kerékpáros turisták számára. Az alföldi jellegzetes
táj, a folyóvizek part menti területei, a termálfürdők és
a megye számos további természeti-kulturális öröksége
a kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtésével
élménygazdag látogatásokat tesz lehetővé az idelátogatók számára.
A stratégiában kijelölt gerincútvonalakhoz kapcsolódóan
kisebb-nagyobb körtúrákra, vagy csillagtúrákra alkalmas
útvonalak, valamint a hálózatos rendszerek kialakítását
lehetővé tevő kerékpáros útvonalak is meghatározásra kerültek. Emellett a szolgáltatások fejlesztése kapott
hangsúlyt (pl. kerékpáros központok fejlesztése, vízvételi
helyek létesítése, bérlési lehetőség stb.)
A kerékpáros turisztikai útvonalak kijelölése, műszaki
és információs infrastruktúrájuk fejlesztése kiemelten
fontos Hajdú-Bihar megye számára. A megye mintegy
50 km-es szakaszon érintkezik a Tisza folyóval, amelynek
partján húzódik végig az EuroVelo 11 nemzetközi kerékpárútvonal. A kerékpáros útvonalak tervszerű fejlesztése
által lehetővé válik a megye bekapcsolása a nemzetközi
kerékpáros turisztikai hálózatokba.
A fenti célok teljesüléséhez hatékonyan járul hozzá a
már megvalósult, a kormányhatározatban foglalt tervezett,
valamint az elsősorban TOP-ból megvalósuló megyei
kerékpárút fejlesztések országos és nemzetközi hálózatokhoz történő kapcsolása, turisztikai és kerékpáros
szolgáltatásokkal történő ütemezett fejlesztése.
A stratégiában megfogalmazott a Kárpátok vizei nyomvonalhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében az alábbi
települések érintésével javasolt a gerincútvonal meghatá-

rozása: (Zsadány) – Komádi – Magyarhomorog – Körösszakál – Körösszegapáti – Berekböszörmény - Biharkeresztes
– Berettyóújfalu – Derecske – Sáránd – Mikepércs – Debrecen – Debrecen (Látókép) – Hortobágy – (Tiszafüred).
A gerincúthoz kapcsolódó, kerékpáros turisták számára
számos látnivalóval szolgáló útvonalak, melyek 2-3 napos időtöltést tesznek lehetővé az alábbiakban kerültek
meghatározásra:
A „Kincses Bihar” ökotúra útvonal (Komádi – Furta/
Zsáka – Bakonszeg – Berettyóújfalu)
B Köröstől az Érmellékig (Komádi – Biharkeresztes, Bedő,
Nagykereki, Kismarja, Pocsaj, Létavértes, Kokad, Álmosd,
Bagamér - Vámospércs)
C Dél-Nyírség-Ligetalja körút (Hajdúsámson, Nyíradony,
Nyíracsád, Nyírábrány, Vámospércs)
D Hajdúk nyomában (Debrecen, Hajdúböszörmény,
Hajdúdorog, Hajdúnánás)

E Hajtó utak mentén (Püspökladány, Nádudvar, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes, Balmazújváros, Tiszacsege,
Egyek és Hajdúszoboszló, Ebes, Debrecen)
F Barangolás az Erdőspusztákon (Debrecen és környéke,
Erdőspuszták területe)
G Debrecentől a Nyírségig (Debrecen, Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás)
H Megyei vizek mentén (Keleti-főcsatorna, Berettyó,
Körösök kerékpározásra alkalmas árvízvédelmi töltései)
A gerincútvonal és a kapcsolódó turisztikai nyomvonalak
hálózatosodása érdekében kijelölésre kerültek a hálózatosodást elősegítő kerékpáros turisztikai útvonalak, melyek
mentén további attrakciók tekinthetők meg turisztikai
szolgáltatásokkal kiegészítve.
5. ábra: javaslattétel az „Alföldi kerékpáros stratégia
2017” című dokumentumhoz

a siker titka

Kerékpáros turisztikai hálózatok
fejlesztése a megyében
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„Magunkat megismerni – közösen alkotni –
„okosan” élni” – a megyei területfejlesztési
tevékenység alapgondolata
A megye területfejlesztési tevékenységéről összegzésképpen
elmondható, hogy a tervezési dokumentumok kidolgozását
alapos előkészítés előzte meg: az elsődleges adatbázisok,
statisztikai adatsorok mellett a tervezésben közreműködő
munkatársak 2012-től kezdődően több ütemben, célzottan
keresték fel a településeket a fejlesztési igények felmérése,
valamint a fejlesztési irányok egyeztetése céljából.
Az ÁROP4 forrás terhére kidolgozott tervezési dokumentumok megfeleltek a hatályos hazai tervezési kereteknek
és az Európai Unió által meghatározott irányelveknek,
ugyanakkor a tervezési fázist követő időszak számos új
helyi és térségi kezdeményezést eredményezett, tágítva
az eddigi kereteket, amelyeknek érvényesülését az idén
felülvizsgálatra és esetleges módosításra kerülő országos
területfejlesztési tervezési és területrendezési alapdokumentumok (OFTK és OTrT), valamint az egyes újonnan
kidolgozásra kerülő szakági stratégiák (pl.: kerékpáros
stratégia) biztosíthatják.
A középszintű területfejlesztési tevékenységnek sikere
Hajdú-Bihar megyében két pilléren nyugszik: a megyében zajló területi folyamatok rendszeres monitorozása
a helyi és térségi szereplőkkel fenntartott, folyamatos
és a hagyományos módok mellett a kor kihívásainak
megfelelő kommunikáció útján. Erre utal az alcímben
megfogalmazott szlogen is.
Emellett Hajdú-Bihar megye területi szereplőként akkor lehet igazán sikeres a hazai fejlesztéspolitikában, ha
módszertanilag és szakmai tartalmi szempontok alapján
a megye fejlesztési irányainak integrált, koherens módon
történő megjelenítését képes megfelelően megalapozni
az országos tervezésben is.

ÖSSZEFOGLALÓ | Hajdú-Bihar megye a Kárpát-medencei gazdasági térben csomóponti elhelyezkedéssel
bír, amelyhez kapcsolódó nagy infrastrukturális beruházások, valamint bővülő szolgáltatások társulnak,
(gyorsforgalmi úthálózat, repülőtér, intermodális központ, decentrumok hálózata stb.)
Kelet-magyarországi regionális központi szerepkört
betöltő megyeszékhely Debrecen, az ország második
legnépesebb városaként oktatási – kutatási – innovációs
centrumként funkcionál, hatása kelet-közép-európai
térben is jelen van.
Átalakulóban lévő perifériális helyzet jellemzi a határ
menti területeket (erősödő helyi gazdaság, helyi termékek megjelenése, élénkülő településközi kapcsolatok
határon túlra is, bekapcsolódás az infrastrukturális
hálózatokba, erősödő helyi identitás).
Erősödnek a határon túli kapcsolatok (Érmellék, Partium településeivel, valamint Bihor, Kolozs és Hargita
megyékkel), Debrecen - Nagyvárad várospárost pedig
kettős transzfer szerep jellemzi egymást kiegészítő,
erősítő funkciókkal.
Bővül a turisztikai kínálat (2007-13-as fejlesztések
– fürdők és szálláshelyek, természeti, kulturális egyedi arculat, kapcsolódó programok bővülése, javuló
szolgáltatások), erősödik a turisztikai hálózatosodás.
A megye területfejlesztési tevékenységében egyre
erősödő szerep jut a helyi, térségi kezdeményezések
támogatásában, amely a megye határain túlmutatóan
erősíti a fejlesztések megvalósítását.

Debrecen, 2017. augusztus 10.
Források
www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/HB_Megyei_
Teruletfejlesztesi_Koncepcio.pdf
www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/HB_Strategiai_
Program.pdf
www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/HB_Operativ_
Program.pdf
www.hbmo.hu/webdocs/Files/Portal/HB_Program_
Teruleti_Hatasvizsgalat.pdf
www.hbmo.hu/Területfejlesztés/Területfejlesztésidokumentumok/HB_ITP_módosított_20170916.pdf
Javaslattétel az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció 2017. évi felülvizsgálatához - Hajdú-Bihar
megye (Debrecen, 2017. február)
Javaslattétel az „Alföld kerékpáros stratégia 2017” című
dokumentumhoz - Hajdú-Bihar megye (Debrecen,
2017. május)
4

104

Szerző
Maczik Erika,

területfejlesztési referens,
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Fejlesztési, Tervezési,
Stratégiai Osztály
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Hajdú-Bihar megyei tervezés 2014-2020” című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0009
jelű pályázat az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében
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Bevezetés
Hazánk régióinak társadalmi-gazdasági pozícióit csak a
különböző európai területi trendek viszonylatában lehet
megfelelően értelmezni. Ehhez igazodva az Országgyűlés
által 2017-ben elfogadott, a 2009–2014 közötti időszak
területi folyamatairól szóló jelentés (a továbbiakban: területi jelentés) (OGY, 2017) elkészítése során nem lehetett
eltekinteni az európai szintű összehasonlításoktól, a földrészünk gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatait
jellemző területi tényektől.
Ez a cikk a hazai területi folyamatok területi jelentésben
bemutatott nemzetközi összefüggéseit, valamint az európai tér szerkezetét jellemző főbb tendenciákat foglalja
össze a 2009-2014 közötti időszak vonatkozásában. A
hazai régiók nemzetközi pozícióinak kifejtésén túl tehát
szó esik az európai szintű, átfogó területi folyamatokról is.

Előzmények és módszertan
Az európai területi információk gyűjtésére és közlésére
mind a mai napig nem létezik egységes, minden lehetséges
tematikus szempontot lefedő európai területi monitoring
rendszer. Ennek hiányában a cikk egy szekunder típusú
vizsgálatot mutat be az elsődleges adatforrásként értelmezhető szakirodalmak áttekintésére építve. A területi
jelentés elemzéseinek hátterét kifejezetten az EU hivatalos
policy támogató műhelyeiből (Európai Bizottság, ESPON)
származó források, nevezetesen az Eurostat regionális
adatbázisa, az ESPON 2013 program kutatási eredményei, valamint az Európai Bizottság által kiadott hatodik
„Kohéziós Jelentés” szolgáltatják.
Az ESPON („Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődésért és Kohézióért”) 2013 interregionális együttműködési
program (ESPON, 2007) a 2007–2013 közötti kohéziós
politika európai területi együttműködéseket támogató
célkitűzése alatt valósult meg. Célja volt az európai területi
tények, folyamatok feltárása, elemzése és terjesztése az
uniós, nemzeti és regionális szakpolitikák – különösen
a kohéziós politika és a területfejlesztés – területi megalapozottságának erősítése érdekében. Az ESPON 2013
program kedvezményezettjei a résztvevő 31 ország (az EU
27 tagállama Horvátország csatlakozása előtt, valamint
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Absztrakt | Az Országgyűlés által 2017-ben elfogadott, a területi folyamatokról szóló jelentés számos európai szintű kitekintést tartalmaz földrészünk
térszerkezetének sajátosságaira vonatkozóan, az ezt
alátámasztó területi tényekkel és eredményekkel. Az
Eurostat, az ESPON 2013 program, valamint az Európai
Bizottság által kiadott hatodik „Kohéziós Jelentés” is
felhasználásra került az elemzések során. A magyarországi regionális különbségek alapvetően az európai
trendekhez igazodtak a vizsgált időszakban: Budapest
és környéke az európai fővárosok, metropoliszok és térségeik bizonyos mintázatait követi, míg vidéki régióink
lemaradása a területi különbségek makrotérségünkben
zajló megerősödéséhez illeszkedik.
KULCSSZAVAK | Területi folyamatok, regionális különbségek, EUROSTAT, ESPON, kohéziós jelentés

Eredmények
A hazai régiók javuló gazdasági teljesítménye
az európai térben
A pénzügyi és gazdasági válság kirobbanása előtti évtizedet kiegyensúlyozottabb és policentrikusabb területi
fejlődés jellemezte Európában, a válság azonban a növekedés ütemét lassította, az egyes régiók gazdaságát pedig
eltérő erővel, aszimmetrikusan érintette. Észak-Európa a
magasabb jóléti viszonyok miatt könnyebben túljutott a
válságon, a fellendülés ott hamarabb mutatkozott. Más
országokban a fejlett városi térségek fejlődése állt hamarabb helyre, ez viszont tovább fokozta a városi és vidéki
térségek közötti különbségeket.
Az egy főre jutó vásárlóerő-egységben mért bruttó hazai
össztermék (GDP) regionális adatai alapján kirajzolódó regionális gazdasági térszerkezet nyugat-európai koncentrációt
mutat. A Nyugat-Európa legfejlettebb területeit magába
foglaló övezet – Lombardiától Délnyugat-Németországon, a Benelux államokon és a Párizst magában foglaló
Île de France-on keresztül Délkelet-Angliáig – állítja elő
az EU GDP-jének túlnyomó részét (32.000 ezer pps/fő
felett). Belső-London GDP értéke (82.249 pps/fő) 2013ban mintegy tízszerese volt a legkevésbé fejlett bolgár
régióénak (Severozapaden, 7.700 pps/fő), de a második
helyezett Luxemburgot is jelentősen felülmúlja. A fejlett
térségeken kívül csak egy-egy régió „ugrik ki” sziget1. ábra: Az egy főre jutó GDP az Európai Unió régióiban (2013)
Forrás: Eurostat; szerk.: Móricz Á. (2016)

Abstract | The parliemantary report about terri
torial progress approved in 2017 does not neglect the
European perspectives, territorial evidences and results,
which underpin the changing structure of the European
space. Beyond Eurostat, the outcomes of ESPON 2013
and the 6th ’Cohesion Report’ by the European Commission were utilized as sources to the territorial analyses.
The evolution of regional disparities in Hungary follows
the European trends in the concerned period: Central
Hungary goes with the patterns of European capitals
and metropolis regions, while the depression of other
regions cannot be separated from macroregional trends.

kitekintés

A magyar régiók helyzete
az európai területi folyamatokban
2009–2014 között

eredményeket közlik. Az ezekben publikált értékes térképi
anyag hasznosnak bizonyult a területi jelentés európai
szintű folyamatokat bemutató részeinek kidolgozásánál.
Az Európai Bizottság által háromévente publikált kohéziós jelentések gazdasági, társadalmi és területi indikátorok alapján értékelik az európai tér állapotát, a
területi kohézió előrehaladását, valamint az EU régióinak
társadalmi-gazdasági helyzetét és kilátásait. Ezek tehát
több szakpolitikát is érintő dokumentumok, amelyek tartalmát és üzeneteit az uniós és nemzeti policy-folyamatok
tervezése során figyelembe kell venni. A 2014-ben kiadott
„Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról” a 2014–2020 közötti programozási időszak elején
jelent meg, amikor az EU helyzetét a 2008-ban kezdődött
gazdasági válság következményei nagymértékben befolyásolták (Európai Bizottság, 2014). A makrogazdasági és
foglalkoztatási mutatók romlásával együtt a regionális
egyenlőtlenségek sok országban nőttek, vagy megállt a
mérséklődésük. A területi jelentéshez – annak 2009–2014es időtávjához viszonyítva – a hatodik „Kohéziós Jelentés”
számos friss információval, térképpel tudott hozzájárulni.
A területi jelentés a következő témák szerint mutatja be
a magyar régiók helyzetét az európai területi folyamatok
tükrében: gazdasági teljesítmény; gazdasági szerkezet,
vállalkozási környezet; kutatás-fejlesztés, innováció; népesség; foglalkoztatás, munkanélküliség; képzettség;
jövedelmi viszonyok, szociális transzferek; társadalmi
szolgáltatások; közlekedési infrastruktúra, elérhetőség;
klímaváltozás és természetvédelem.

Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein) kutatóintézeteiből
szerveződő hálózatok voltak, a projektek célcsoportját
pedig a területi vonatkozással bíró szakpolitikák szereplői
jelentették (Móricz, 2016). A Falu, Város, Régió már többször foglalkozott az ESPON-ból származó területi tudás
hazai kontextusba való emelésével (Salamin, 2007; Hoffmann-Péti, 2014), és egy önálló kiadvány is készült az
ágazati és területi tervezők számára a friss ESPON 2013
eredményekről (Sütő, 2011). A felhasznált források között szereplő ESPON 2013 kiadványok – különösen a két
ESPON Atlasz (ESPON 2014, 2013) és a három Szintézis
Jelentés (ESPON 2013, 2010) – a legfontosabb program-
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3. ábra: Regionális vállalkozási és fejlesztési kombinált
index az Európai Unióban (2013).
Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi
kohézióról; szerk.: Móricz Á. (2016)

A versenyképességet európai regionális dimenzióban megragadó regionális versenyképességi index1 alapján megállapítható, hogy a versenyképesség az EU viszonylatában
többközpontú mintát mutat, erős nagyvárosi régiókkal. Amíg
a többközpontú településhálózattal rendelkező országokban
a versenyképes nagyvárosokhoz, régiókhoz való közelség
általában javítja a környező régiók versenyképességét (pl.
Benelux államok, Németország), addig a centralizáltabb
berendezkedésű országok esetében a nagyvárosok fejlettségének kisugárzó hatása kevésbé érvényesül. Franciaországban, Spanyolországban, Csehországban, Szlovákiában,
Romániában és Görögországban a régiók közötti eltérés
különösen nagy, és általában a fővárost magukba foglaló
régiók a leginkább versenyképesek. A versenyképességi
index alapján a legversenyképesebb régió 2013-ban a
hollandiai Utrecht volt EU-s szinten. Az első tíz között
1 Az index 73, zömmel regionális mutatószámon alapul, amelyek lényegesek a
versenyképesség szempontjából.

2. ábra: Regionális versenyképességi index
az Európai Unióban (2013).
Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi
kohézióról; szerk.: Móricz Á. (2016)

Regionális vállalkozási és fejlesztési kombinált index
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angol (pl. London, Berkshire), holland (pl. Noord-Holland,
Zuid-Holland), dán (pl. a Koppenhágát magában foglaló Hovedstaden), francia (a Párizst is magába foglaló Île
de France), svéd (Stockholm) és német (Darmstadt régió
– Frankfurt-am-Main) régiókat találunk, de versenyképes térségnek minősül Prága vagy Pozsony térsége is. A
magyarországi régiók versenyképessége nem éri el az EU
átlagot, de Románia, Bulgária vagy Görögország régióinál
kedvezőbb helyzetben vannak. A fővárost magában foglaló
Közép-magyarországi régió az európai mintához hasonlóan
kiemelkedik az ország vidéki régióihoz képest, és eléri egyes
nyugat-európai régiók versenyképességi szintjét, az uniós
átlagot pedig megközelíti (2. ábra).
A gazdaság szerkezetét és a vállalkozási
környezetet jelentős területi különbségek jellemzik
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EU átlag = 0

Az Európai Unió gazdaságát, hasonlóan a magyar gazdasághoz, a globális nagyvállalatok és a kis- és középvállalkozások (KKV-k) együttesen határozzák meg. Az EU
globális szinten egyike a nagyvállalatok három legnagyobb
térbeli koncentrációjának. A nagyvállalatok tulajdonosi,
döntéshozói és felügyeleti központjainak elhelyezkedésében azonban jelentős területi különbségek figyelhetők
meg: London és Párizs régiójából irányítják a legtöbb
leányvállalatot és kihelyezett képviseletet. E két globális
szerepkörrel bíró metropoliszon kívül kisebb központok

is léteznek, amelyek alacsonyabb (pl. makroregionális,
regionális) szinten töltenek be hasonló funkciót. Ezzel
szemben az Írország, Wales, Észak-Anglia, Portugália,
Kelet-Európa területén működő cégeket jellemzően más
országokból irányítják. Az európai vállalkozások 99%-a
azonban kis- és középvállalkozás, amelyek a GDP kb.
60%-át állítják elő. A KKV-k fejlesztése ezért EU szinten
is központi gazdaságfejlesztési kérdés.
A vállalkozói szféra helyzetét mérő regionális vállalkozási
és fejlesztési kombinált index2 Európában jelentős eltéréseket
mutat, több mint négyszeres különbséggel a legmagasabbra
sorolt dán (Hovedstaden) és a legalacsonyabbra értékelt
romániai (Macroregiunea doi) régiók között. Az első 10
régió között négy svéd, két dán, két brit, egy francia és egy
ír régió található. A nagyvárosokat magukban foglaló és
magasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező régiók általában előrébb szerepelnek a rangsorban, mint ugyanazon
ország kevésbé fejlett régiói. A legtöbb esetben a fővárosi
régiók állnak az első helyen. Magyarországon is a fővárost
lefedő Közép-magyarországi régió adja a legmagasabb
értéket, míg a többi régió vállalkozási környezete EU-s
szinten a leggyengébbek között van (3. ábra).
Kutatás-fejlesztésben és innovációban Németország
erős, de a magyar régiók felzárkóznak
Az innováció az EU gazdasági fejlettségének és versenyképességének egyik kulcsfontosságú tényezője. A régiók
azonban innovációs teljesítményük tekintetében erősen
eltérnek egymástól. Egyes régiók közel állnak a globális
technológiai határhoz, és növekedésüket leginkább az
befolyásolja, hogy a K+F és a technológiai innováció kifelé
tolja ezt a határt. Más régiók felzárkóznak a vezetőkhöz
a meglevő technológia átvétele révén, és a fő kihívásuk,
hogy növeljék a vállalkozások és munkavállalóik erre
irányuló képességét. Az Európai Bizottság 6. kohéziós
jelentése a régiókat négy kategóriába csoportosította:
innováció-vezetők (34 régió), innováció-követők (57 régió),
mérsékelt innovátorok (68 régió) és szerény innovátorok (31
régió). Az innováció-vezető régiók, így a K+F területének
kimagasló teljesítményei nyolc EU tagállamba koncentrálódnak (Dánia, Németország, Finnország, Franciaország, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság).
A leggyengébb teljesítményt ezzel szemben Bulgária,
Horvátország, Görögország, Lengyelország és Románia
régiói mutatják. Az országokon belül eltérések vannak a
regionális teljesítményben: 14 ország régiói sorolhatók
két teljesítménycsoportba, négy ország (Franciaország,
Portugália, Szlovákia és Spanyolország) régiói pedig három
csoportba. Csupán Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország
és Görögország régiói tartoznak egyöntetűen ugyanabba
a csoportba. E besorolás szerint a magyar régiók a keleteurópai összképhez igazodva többségében mérsékelt, kisebb
részben szerény innovátorok (4. ábra).
2

Komplex mutató, amely leírja az egyes régiókban zajló vállalkozói folyamatokat,
figyelembe véve az egyéni attitűdöket (pl. a vállalkozási hajlandóságot) és az
ehhez szükséges feltételek rendelkezésre állását.

4. ábra: Innovációs régiótípusok az EU-ban (2014).
Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi
kohézióról; szerk.: Móricz Á. (2016)

Innovációs régiótípusok (2014)
Innovációvezető

Mérsékelt innovátor

Innovációkövető

Szerény innovátor

5. ábra: Regionális innovációs növekedés
Európában (2008–2014)
Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi
kohézióról; szerk.: Móricz Á. (2016)
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szerűen. Közvetlen régiónkban a legfejlettebb Pozsony
térsége (50.000 pps/fő) és Prága (46.200 pps/fő). Dél- és
Kelet-Európában a legfejlettebb főváros környéki régiók (pl.
Közép-Magyarország) képesek a legprosperálóbb európai
térségek fejlettségét megközelíteni, míg a ritkán lakott
vagy periférikus fekvésű térségek gazdasági elmaradása
európai viszonylatban jelentős (1. ábra).

Regionális innovációs növekedési teljesítmény (2008-2014)
2,5% felett

-2,5 - 0%

0 - 2,5%

-2,5% alatt
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6. ábra: A természetes szaporodás egyenlege ezer főre
vetítve az Európai Unióban (2013).
Forrás: Eurostat; szerk.: Móricz Á. (2016)

A 2008–2014 között az innovációs teljesítmény 155
európai régióban javult. Kedvező, hogy a viszonylag nagymértékű javulást felmutató régiók nemcsak a fejlett térségekbe koncentrálódnak, hanem az EU teljes területén
szóródnak. Valamennyi országban legalább egy régió az
EU-átlagnál nagyobb mértékben javított a teljesítményén,
több országban, így Ausztriában, Írországban, Hollandiában és Svájcban valamennyi régió teljesítménye tovább
erősödött. Ugyanakkor az országok felében legalább egy
régió teljesítménye romlott, több esetben is akár évi 2,5%kal, két lengyel régióban pedig évi több mint 10%-kal
esett vissza az innovációs teljesítmény. Magyarországon
az ország nagy részében erős innovációs növekedés érvényesült a Közép-Dunántúl kivételével (5. ábra).
Európát és Magyarországot erős népességátrendeződés és öregedő társadalom sújtja
A természetes népmozgalom területiségét tekintve megállapítható, hogy Finnországban, Dél-Svédországban,
Dél-Spanyolországban, Cipruson, Írországban, valamint
Franciaország és Hollandia legtöbb régiójában természetes
szaporodás a jellemző, összeurópai szinten azonban
természetes fogyás tapasztalható. A népességfogyás különösen Portugáliában, Lettországban, Romániában, Bulgáriában és négy magyarországi régióban súlyos (6. ábra).
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Ezzel szemben Európa vándorlási egyenlege többletet
mutat, a kontinens népessége a más földrészekről bevándorlóknak köszönhetően növekszik. Európa népességének
aránya világviszonylatban még így is csökken, a 15 év alatti
népesség számát tekintve pedig rendkívül kicsi, 0,4%-os a
részesedése. Ezt tovább árnyalja, hogy a nem EU-tag balkáni
és kelet-európai országok, valamint az afrikai szomszédos
országok hasonló népességszám mellett jóval fiatalabb korszerkezetűek, ami erősíti az Európa felé irányuló nemzetközi
vándorlást. A vizsgált időpontban (2013) Magyarországot
még nem érte el a 2015-ben áthaladó menekülthullám,
így a kevésbé fejlett magyar régiókból az elvándorlásból
fakadó népességdeficit tapasztalható (7. ábra).

7. ábra: A vándorlási egyenleg ezer főre vetítve
az Európai Unióban (2013)
Forrás: Eurostat; szerk.: Móricz Á. (2016)

8. ábra: Eltartottsági ráta az Európai Unióban (2014).
Forrás: Eurostat; szerk.: Móricz Á. (2016)
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Európában egyre súlyosabb következményekkel fenyeget
a népesség magas várható élettartamából és a csökkenő
születésszámból eredő elöregedés, és az aktív korú népességre jutó eltartott népesség arányának növekedése.
Az ún. eltartottsági rátát ugyanakkor egyes területeken
a fiatalkorú (15 év alatti) népességcsoport is emeli, ami
a magasabb természetes szaporodásnak, illetve a bevándorló fiatal felnőtt (15–40 év közötti) korosztály magasabb
termékenységének is köszönhető. 2009 és 2014 között
szinte mindenhol növekedett az eltartottak aránya az
unióban, ugyanakkor Nyugat- és Dél-Németországban
csökkenés tapasztalható.
Az eltartottsági ráta különösen egyes skandináv, francia
és görög régiókban volt magas (60% felett) 2014-ben, de
az Egyesült Királyságban, Németországban és Dél-Európa
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nagy részén is meghaladja az 52%-ot. E régiókban tehát
több az eltartott, mint ahány aktív kereső megtermeli
a magas szociális kiadások fedezetét. Ezzel szemben
Lengyelországban, Szlovákiában és Nyugat-Romániában
kedvezőbb az eltartottság mértéke, ami a fiatalosabb
korszerkezetnek is köszönhető. Magyarország régióit EU-s
összehasonlításban közepesen magas eltartottsági ráta
jellemzi, amely 2009 és 2014 között növekedett (8. ábra).

11. ábra: A munkaerő termelékenysége Európában (2010).
Forrás: ESPON (2010); szerk.: Móricz Á. (2016)

A magyar régiók munkaerőpiaci mutatói
a legjobbak között Európában

10. ábra: Foglalkoztatási ráta
az Európai Unió régióiban (2014)
Forrás: Eurostat; szerk.: Móricz Á. (2016)

A munkaerő termelékenység (egy foglalkoztatott által
megtermelt egységnyi bruttó hazai termék) tekintetében
az EU régiók között a nyugat-kelet különbség érvényesül,
azaz a nyugat-európai 75–150%-os termelékenységgel
szemben Kelet-Európa termelékenysége 50–74% közötti,
de Kelet-Lengyelország, Románia és Bulgária esetében ez
50% alatt van. Európai viszonylatban a fővárosokat és a
metropolisztérségeket lefedő régiók (pl. a „kék banán”)
emelkednek ki, ahol az EU átlag másfélszeresét is meghaladhatja a munkaerő termelékenysége. Magyarországon
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A munkaerő termelékenysége (2010)
150% felett

50 - 74,9%

125 - 149,9%

50% alatt

100 - 124,9%

nincs adat

75 - 99,9%

a főváros révén a Közép-magyarországi régió mutat kedvező, 100–125% közötti értéket, a többi régió azonban az
50–74,9%-os osztályba sorolható, ami tükrözi gazdasági
fejlettségük elmaradásának mértékét (11. ábra).
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők
számában nem volt áttörés

kitekintés

9. ábra: A foglalkoztatási ráta változása
az Európai Unió régióiban (2009–2014).
Forrás: Eurostat; szerk.: Móricz Á. (2016)

A 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazdasági válság legmarkánsabb társadalmi következménye európai szinten
a munkaerőpiac szűkülése és a foglalkoztatási viszonyok
jelentős romlása volt. A változásokra 2011-ig jellemző volt
a foglalkoztatottak számának abszolút értelemben vett
csökkenése 3%-kal az EU-28 átlagában, illetve 5,2%-kal
a 2004-ben és utána csatlakozott országokban. Egyes
országokban a munkanélküliség 15-20 százalékpont körüli
növekedést ért el, ez azonban nem egyformán érintett
társadalmi csoportokat: például a fiatalok magas munkanélkülisége különösen nehéz helyzetet eredményezett
Dél-Európában. Mindennek eredményeként 2012-re már az
európai népesség közel negyedét sorolták a szegénységnek
és társadalmi kirekesztésnek kitett népességhez, ami máig
hátráltatja a gazdasági és szociális kohézió célkitűzésének
megvalósítását.
A munkaerőpiacot érintő változások területi szempontból aszimmetrikusak, az Európa térszerkezetét jellemző
nyugat-kelet, észak-dél törésvonalak kevésbé rajzolódnak
ki a foglalkoztatásban, mert a hasonló fejlettségi szinten
álló régiók egészen eltérő fejlődési pályát jártak be a
válság évei alatt. Egyes régiókban, például Lengyelország
esetében nem következett be erős visszaesés, és 2010 körül
már a gazdasági fellendülés jeleit és a foglalkoztatás növekedését lehetett tapasztalni. Ehhez képest negatív irányú
volt az elmozdulás Franciaország és Olaszország esetében,
a legsúlyosabb pedig Hollandiában, Spanyolországban
és Görögországban volt. A Baltikum és Magyarország
esetében a munkanélküliség pár évig tartó növekedését a
foglalkoztatási ráta jelentős javulása követte (9. ábra). A
legmagasabb foglalkoztatás Németországban, Hollandiában, Dániában és Svédországban, míg a legmagasabb
munkanélküliség a déli perifériákon volt jellemző 2014ben (10. ábra).

Az Európai Unióban jelentős eltérések tapasztalhatók a
legmagasabb iskolai végzettség szintjében, ami a magasan
képzettek fokozott mobilitásával párosul. A regionális versenyképesség szempontjából fontos képzettségi mutató,
a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 2009–2014
között közel 10%-kal emelkedett Ausztriában, Korzikán
és Skóciában. Jelentős ütemű, 4,5–9%-os felzárkózás volt
még Lengyelországban és Dél-Anglia, Dél-Svédország,
Litvánia és Dél-Franciaország esetében. Elszórtan ugyan,
de csökkenésre is látni példát Franciaországban, Dániában,
Romániában és koncentráltan a kelet-német régiókban.
Ennek hátterében feltételezhetően belső vándorlási folyamatok állnak (12. ábra). 2014-ben Írország, az Egyesült
Királyság, a Benelux államok és Skandinávia régiói mutatták
a legmagasabb képzettségi szintet. Közép-Európából csak
Lengyelország zárkózott fel a fejlettebb országok 30%
körüli szintjéhez, míg Csehország nagy része, Szlovákia,
Magyarország, Románia és Bulgária, valamint a „régi
tagállamok” közül Portugália és Olaszország régióiban
nem éri el a 22%-ot a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
aránya. Magyarország esetében mérsékelt, 4,5% alatti volt
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A jövedelmi különbségek még mindig nagyok
Európában és Magyarországon is

12. ábra: A 25-64 éves felsőfokú végzettségűek
arányának változása az EU-ban (2009–2014).
Forrás: Eurostat; szerk.: Móricz Á. (2016)
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13. ábra: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az
Európai Unióban (2014).
Forrás: Eurostat; szerk.: Móricz Á. (2016)

Az Európai Unióban a jövedelmek igen nagy különbséget
mutatnak az egyes országok, illetve régiók viszonylatában.
Bár a háztartások elkölthető (nettó) jövedelme a munkanélküliség növekedésének ellenére európai szinten növekedett
a gazdasági válság alatt, a területi különbségek azonban
tovább nőttek. A jövedelmi viszonyok Norvégiában, Svédországban és Svájcban javultak, azonban kilenc országban
(Görögország, Írország, Románia, Lettország, Spanyolország,
Olaszország, Portugália, Horvátország és Magyarország)
romlottak. Az EU átlagát jóval meghaladó jövedelmű háztartásokkal rendelkező régiók továbbra is Nyugat- és DélNémetországban, valamint Ausztriában koncentrálódnak,
amelytől nyugatra alacsonyabb, de még mindig az EU átlaga
feletti jövedelemmel bíró térségek találhatók (Párizs és London környéke kiemelkedik). Magyarországon, a főváros révén
a Közép-magyarországi régió haladja meg az unió átlagos
jövedelmi szintjét, míg a többi régióban – hasonlóan KeletLengyelországhoz és a balkáni vagy egyes balti országokhoz
– a jövedelmek nem érik el az EU átlag 60%-át (14. ábra). A
sokkal kedvezőbb jövedelmi viszonyok, párosulva a jobb
munkaerőpiaci lehetőségekkel, a közép- és kelet-európai
munkavállalók folyamatos elvándorlását eredményezik. A

magyarországi jövedelmek 2009–2014 közötti növekedést
mutattak, a háztartások jövedelme, az egy adófizetőre jutó
jövedelem, az adófizetők aránya és a települések átlagos
jövedelme egyaránt nőtt, valamennyi térséget érintve.
A társadalmi szolgáltatásoktól még mindig
jelentős népesség esik el
A közszolgáltatásokhoz (oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, közösségi közlekedéshez és a szociális ellátó rendszer
szolgáltatásaihoz) való hozzáférés mértéke a nyugat-európai országokban magasabb színvonalú, míg azokban
a tagállamokban, amelyek 2004-ben és 2007-ben csatlakoztak, jellemzően csak a fővárosi régiókban (pl. KözépMagyarország) emelkednek a közösségi átlag szintje fölé.
A hozzáférhetőséget azonban befolyásolja a földrajzi
elhelyezkedés is, így a skandináv államok ritkán lakott külső
perifériáin, a hegyvidékek területén (pl. Tirol, Trentino-Alto-Adige régiók) és Dél-Európa fejletlenebb régióiban (pl.
Spanyolországban, Portugáliában, Dél-Olaszországban) is
átlag alatti vagy mérsékelten átlag alatti értékek mérhetők.
A fejlett gazdaságú régiók ugyanakkor általánosságban
kedvezőbb környezetet nyújtanak a közszolgáltatásoknak,
ami megemeli az európai átlag értékét. Magyarország vidéki régiói mind átlag alatti hozzáférést mutatnak (15. ábra).

14. ábra: Az egy háztartásra jutó nettó jövedelem
vásárlóerő-egységben mérve az Európai Unió átlagához
viszonyítva (2012).
Forrás: Eurostat; szerk.: Móricz Á. (2016)
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a növekedés a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát
tekintve, de Közép-Magyarország európai szinten a jobb
régiók között van (13. ábra).
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különösen jelentős egyes városok kapcsolatrendszere a
szomszédos országok határ menti városaival (pl. Győr–
Pozsony, Miskolc–Kassa, Szeged–Szabadka) (16. ábra).

17. ábra: Az éghajlatváltozástól való potenciális
sebezhetőség az Európai Unióban (2011).
Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi
és területi kohézióról; szerk.: Móricz Á. (2016)

A klímaváltozás által fenyegetett régiók száma nem
elhanyagolható
Az éghajlatváltozás hatásai jelentősen eltérhetnek az egyes
régiókban, összefüggésben az éghajlatváltozásnak való
kitettség és alkalmazkodóképesség különbözőségével,
ami a térségek eltérő környezeti, társadalmi, kulturális
és gazdasági jellemzőiből adódik. A skandináv országok
központi és déli területei, a Baltikum, valamint német, cseh
és lengyel térségek kevésbé sérülékenyek az éghajlatváltozás szempontjából. A sebezhetőbb területek többsége
Európa déli részén található, de más típusú régiók (például
a hegyvidéki területek vagy a sűrűn lakott partvidékek)
ugyancsak jelentősen érintettek a tengerszint emelkedése vagy a nyári, illetve a téli turizmustól való gazdasági
függőségük miatt. Magyarország régióiban (a megyék
szintjén) többnyire közepes vagy alacsony negatív hatás
várható az urbanizált területek alacsonyabb arányából
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés (2009-2010)
Átlag feletti

Mérsékelten átlag alatti

Mérsékelten átlag feletti

Átlag alatti

Átlagos

16. ábra: Közlekedési hálózatok és elérhetőségük
Európában (2013).
Forrás: ESPON (2013); szerk.: Móricz Á. (2016)

Nincs adat

A közlekedési infrastruktúra Nyugaton sűrű,
az elérhetőség Keleten kihívásokat támaszt
Európa globális közlekedési kapcsolatai és belső közlekedési
térszerkezete is erős területi koncentráltságot mutat, mind
a légi közlekedés forgalmi csomópontjainak elhelyezkedésében, mind a vasúti és közúti sűrűségben. A közlekedési
hálózat (út- és vasúthálózat, kikötők, repülőterek) Európa
gazdasági centrumtérségeiben, és a sűrűn lakott területeken a legfejlettebb, ahol a jó közlekedési infrastruktúra
komoly regionális versenyelőnyt jelent. Ezzel szemben a
ritkább hálózati kapcsolódásokkal rendelkező kelet- és
dél-európai térségek rosszabb elérhetőségi viszonyai
korlátozzák az árukért, a munkaerőért és a szolgáltatásokért folyó területi versenyben való sikeres részvételt.
A közép- és kelet-európai országokban a vasúti műszaki
átjárhatóság további fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy ezek az országok minél hatékonyabban
tudjanak kapcsolódni az európai nagy sebességű hálózathoz. Az úthálózat esetében kiegyenlítettebb a helyzet,
Ausztria–Szlovákia–Magyarország viszonylatában gyors
eljutási lehetőségek épültek ki, aminek hatása jelentkezik
az észak-nyugati országrész fejlettségében. Előrelépés
történt továbbá a horvát, szlovén, román és az ukrán
gyorsforgalmi összeköttetésben is. Magyarországon Budapest és a Közép-Magyarország elérhetőségi potenciálja EU-s
szinten is a legjobbak között van. Magyarország esetében
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Felhasznált irodalom

Az éghajlatváltozástól való potenciális sebezhetőség (2011)
Magas negatív hatás

Nincs / marginális hatás

Közepes negatív hatás

Alacsony pozitív hatás

Alacsony negatív hatás

Nincs adat

következően, ugyanakkor a mezőgazdaság klímaváltozáskitettsége is befolyásolja az ország térségeinek kilátásait
(17. ábra).

Közlekedési hálózatok és elérhetőségük
percben (2013)
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többközpontú városfejlődést Közép-Európában. A versenyképesség tekintetében azonban továbbra is elmarad
a nyugat-európai, illetve több konkurens közép-európai
fővárosi régiótól.
Vidéki régióink lemaradása a gazdasági, társadalmi
mutatók alapján 2009-2013 között is markáns maradt,
a foglalkoztatás javulása azonban pozitív várakozásokra
adhat okot a jövőben. Érdemes figyelni e térségek versenyképességi és munkaerő-termelékenységi mutatóinak
jövőbeli változását. Az elérhetőség és a közszolgáltatások
színvonalának, hozzáférhetőségének javítása szintén
kulcsfontosságú a sikeres felzárkózáshoz, a jövedelmek
és az életszínvonal számottevő emelkedéséhez. A negatív
vándorlási egyenlegből fakadó munkaerő-hiány leküzdéséhez a társadalom képzettségi szintjének javítására
és az innovációs teljesítmény növelésére együttesen van
szükség.

Beszámoló az Országgyűlés részére az ország területi folyamatainak 2009-2014 közötti alakulásáról és a
területfejlesztési politika, a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló
pénzeszközök felhasználásáról, valamint a nemzetközi
és határ menti területfejlesztési és területrendezési
tevékenységről (OGY, 2017)
18. ábra: Natura 2000 területek az Európai Unióban (2012).
Forrás: Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi
kohézióról; szerk.: Móricz Á. (2016)
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15. ábra: Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
Európában (2009–2010).
Forrás: ESPON (2010); szerk.: Móricz Á. (2016)

A természetvédelem európai hálózatát adják a Natura
2000 területek. Az EU védelemre javasolt területének már
több mint 15%-a tartozik ehhez a hálózathoz. A kevésbé
urbanizált, összefüggő természetes felszínborítással
rendelkező régiók esetében magasabb a Natura 2000
területek aránya. Magyarországon európai összehasonlításban viszonylag magas a kijelölt területek aránya: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Hajdú-Bihar megye szinte
összefüggő övezetet alkot a kelet-szlovákiai természetvédelmi területekkel, lehetőséget adva a határokon átnyúló
közös természetvédelmi fellépésekre. (18. ábra).

Összegzés
A forrásként felhasznált területi tények alapján megállapítható, hogy – a klímaváltozás és természetvédelem
kivételével – Európa jellemzően kelet-nyugati megosztottságot mutat. Ezt tükrözik a magyarországi régiók területi
jelentésben vizsgált, 2009-2013 közötti folyamatai is.
A Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye)
folytatta felzárkózását és erősítette kapcsolatait az európai
fővárosok, metropoliszok hálózatában, erősítve ezzel a

Natura 2000 területek (2012)
39% felett

7-15,9%

27-39%

7% alatt

16-26,9%

Nincs adat
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Internetes források
www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ATLAS-ESPON-2013_0.pdf
www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20
ATLAS%20-%20Territorial%20Dimensions%20of%20
the%20Europe%202020%20Strategy.pdf
www.espon.eu/topics-policy/publications/synthesis-reports/third-espon-2013-synthesis-report
www.espon.eu/topics-policy/publications/synthesis-reports/second-espon-2013-synthesis-report
www.espon.eu/topics-policy/publications/synthesis-reports/first-espon-2013-synthesis-report
www.espon.eu/programme/espon/espon- 2013- programme
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/
reports/cohesion6/6cr_hu.pdf
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Okleveles geográfus, a Szegedi
Tudományegyetemen végzett 2009ben terület- és településfejlesztő
szakirányon. 2011 óta dolgozik a
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Területfejlesztési Tervezési Főosztályán. Szakterületéhez elsősorban
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Területi folyamatok innen és túl
Magyar határ menti együttműködési körkép
Absztrakt | Az Országgyűlés által 2017-ben elfogadott, a területi folyamatokról szóló jelentés számos európai
szintű kitekintést tartalmaz földrészünk térszerkezetének sajátosságaira vonatkozóan, az ezt alátámasztó területi
tényekkel és eredményekkel. Az Eurostat, az ESPON 2013 program, valamint az Európai Bizottság által kiadott hatodik
„Kohéziós Jelentés” is felhasználásra került az elemzések során. A magyarországi regionális különbségek alapvetően
az európai trendekhez igazodtak a vizsgált időszakban: Budapest és környéke az európai fővárosok, metropoliszok és
térségeik bizonyos mintázatait követi, míg vidéki régióink lemaradása a területi különbségek makrotérségünkben zajló
megerősödéséhez illeszkedik. KULCSSZAVAK | ETT / EGTC, eurorégió, magyar határok, határ menti együttműködés

Territorial processes short and beyond
An overview on Hungarian cross-border cooperation
Abstract | Based on the experience of CESCI, experts in cross-border cooperation have shown a considerable interest
from all around Europe in the situation of the increased cooperation along the Hungarian borders. The border regimes
with parallel border controls and a growing number of EGTCs might seem incomprehensible to the untrained eye. However, sometimes even the Hungarian researchers and policy makers of this area lack the up-to-date knowledge about
the activities, results, and challenges of this rather diverse network of cooperation along our borders. The aim of this
article is to provide an overview on the current activities of Hungarian cross-border cooperation. This comprehensive
paper also focuses on how a more effective territorial monitoring process would help eliminate the barriers in the certain cases of cross-border cooperation. keywords | EGTC, Euroregion, Hungarian borders, cross-border cooperation

Bevezetés
E cikk szerzője viszonylag gyakran vesz részt (európai léptékkel) nemzetközi, speciálisan a határon átnyúló ügyekkel
foglalkozó területfejlesztés-szakmai rendezvényeken,
tértudományi konferenciákon. Elenyésző azoknak az eseteknek a száma, amikor (bármilyen témájú) előadása után
nem kapja meg az alábbi két kérdést vagy azok valamely
változatát: „Miért van Magyarország határai mentén ennyi
határon átnyúló együttműködés/ETT?” illetve „Mi áll annak
a kettős szakpolitikának a hátterében, mely egyszerre épít
kerítést és támogatja az ETT-k/egyéb területi együttműködések létrehozását/működését?”.
Külső szemlélőként ezek a kérdések valóban teljesen
jogosak, logikusak. Azonban ha az ezekre adható válaszok mélyére ásunk – mely talán hazai nézőpontból sem
tanulságok nélkül való – igen összetett képet kapunk. Ha
a jelen írás hipotézisét kellene meghatározni, azt (némi
önirányú cinizmussal felvértezve) úgy lehetne megfogalmazni, hogy azt feltételezzük, hogy a fenti kérdésekre
nem adható igazán jó és egyszerű válasz. E feltevést
meg fogjuk vizsgálni, azonban ennek a tanulmánynak, e
gondolatnál sokkal lényegesebb funkciója, hogy egyfajta
aktuális helyzetképet szolgáltasson arról, hogy jelenleg
(2017 nyarán) mi is a helyzet határaink mentén. Számos
határon átnyúló együttműködésünk milyen aktivitást
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mutat, ez a rendszer területi szempontból ideális-e,
vannak-e szunnyadó vagy kiemelkedő aktorok, ha igen,
melyek azok, és vajon miért azok, továbbá milyen általános kihívásokkal szembesülnek a határokat áthidalni
igyekvő munkájuk során?
Fenti célból következő módon e cikk és vizsgálati módszerei egyszerűek, alapvetően leíró jellegűek. A láthatóság és az aktivitás mértékét – kétségkívül generalizáló
módon – lényegében az internetes láthatósággal és
aktivitással magyarázzuk. Ez, a megközelítés az egyszerűsítés ellenére is két okból állja meg a helyét. Egyrészt
manapság túlzás nélkül kijelenthető, hogy az internet a
legfontosabb kommunikációs csatorna, az itt mérhető
aktivitás és láthatóság nagyon jól leképezi egy adott
( jelen esetben) együttműködés általános aktivitását és
láthatóságát. Másrészt az ezzel az egyszerű vizsgálati
módszerrel kapott eredmények pontosan egybevágtak a
CESCI (ETT-kre különösen specializálódott) műhelyében
meglévő szakértői tapasztalatokkal, az egyes ETT-k tevékenységét illetően, tehát a következtetések gyakorlati
kutatói tapasztalattal is visszaigazolhatóak. Mindezek
mellett (aktuális) tevékenységi jelleg szerint is csoportosítjuk az ETT-ket, egyúttal egyfajta közvetett választ
kínálva arra a kérdésre is, hogy mely határszakaszokon
zajlik jelenleg valóban eredményes határ-áthidaló munka,
illetve hol vannak e törekvésben elakadások.

Fókuszban a területi folyamatok
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Az eurorégiók számának csökkenésével szemben, az ETT-k
tekintetében jelentős felfutás volt érzékelhető az utóbbi
években. Néhány hálózati mellett (melyek tárgyalásától e
cikk keretében, eltérő jellegük miatt eltekintünk) jelenleg
összesen 23 olyan bejegyzett ETT van a magyar határok
mentén, melyek az úgynevezett területfejlesztési ETT
kategóriába sorolhatók, ergo határ menti területi együttműködésként értelmezhetőek, ilyen formán egy elemzés
2. ábra: A magyar érintettségű ETT-k székhely szerinti
megoszlása, 2017. augusztus. Forrás: CESCI

1. ábra: ETT-k a magyar határok mentén,
2017 augusztus. Forrás: CESCI

Habár a tartalmi korlátok miatt a téma komplex elemzésére most nincs lehetőség, az ETT-kre vonatkozóan ilyen
szakirodalmi előzményeket is találunk. Ezek közül a legátfogóbb, legrészletesebb, a CESCI gondozásában, angol
nyelven megjelent áttekintő kötet (Svensson – Ocskay
2016), melynek jelen tanulmány gazdája is társszerzője
volt, továbbá készült egy szintén mélységi elemzés a Civitas Europica Centralis Alapítvány és a Visegrad Found
jóvoltából, mely kimondottan a magyar-szlovák határon
működő ETT-k helyzetét elemezte (Törzsök – Majoros 2015).

Az együttműködések aktivitása
A tanulmány legfőképp az ETT-ket veszi górcső alá,
azonban ez nem taxonómiai elhatározásból, hanem a
regisztrálható aktivitási mutatók miatt történik így. Fontos
kiemelni, hogy az utóbbi évtizedben tapasztalt felfutása
ellenére sem az ETT-s forma az egyetlen létező területi
együttműködési keret határaink mentén. Ugyan ma az
ETT-k „Európa-bajnokai” vagyunk (számosságukat tekintve
legalábbis), korábban az eurorégiókkal is hasonló volt a
helyzet (különösen ha mindezt népességarányosan vizsgáljuk). Ez az együttműködési forma azonban, számos okra
visszavezethető módon 2017-re többé-kevésbé kiszorult
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alá vonhatóak a korábbi eurorégiókkal. E bejegyzett ETT-k
közül 20 rendelkezik magyarországi székhellyel és csupán 3
bejegyzésére került sor valamelyik szomszédos országban.
Ez nem azt jelzi egyenes arányossággal, hogy a magyar
oldal ennyivel érdekeltebb az együttműködésben a túloldallal, a jelenségnek sokkal inkább praktikus okai vannak.
Egyfelől a magyar oldalon az egyébként igen bonyolult
és hosszadalmas bejegyzési procedúra jellemzően jóval
gördülékenyebb, kifinomultabb, köszönhetően az érintett
államigazgatási rendszerek felkészültségének, az eszköz
megjelenése óta kezdettől támogató légkörnek. Magának
az ETT-s formának az elfogadottsága, jogi kezelése is világosabb, mint némely szomszédos országban (Hegedűs
2010). Másfelől kétségtelen, hogy a magyar ETT-k számára
biztosított éves működési támogatás is kezdettől vonzó
szempont a székhely-kiválasztás mérlegelése során. Sőt,
egyáltalán az ETT-alapítás mérlegelése során is. Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy ennek az egyébként
európai szinten is respektált gyakorlatnak az egyik nem
kívánt mellékhatása éppen az volt, hogy létrejött néhány
olyan ETT is, melyeknek nem a tényleges, hosszú távú
együttműködés tartalommal való megtöltése, hanem
sokkal inkább e működési források elérése volt a célja.
Ezt a kedvezőtlen mellékhatást mára lényegében teljesen
kiküszöböli az a gyakorlat, mely az adott évi működési
támogatás megítélése során mérlegeli az adott ETT előző
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közvetetten érhetők el. Ezek mellett megemlíthető még a
CENTROPE formáció is, melynek a láthatósága jó, azonban
tényleges, a magyarországi területére is kiterjedő eredményei gyakorlatilag elhanyagolhatóak. Az összes többi
korábbi eurorégió/eurégió jelenleg tetszhalott állapotban
van, némelyek ETT-vé „alakultak át” (pl. Ister-Granum,
Sajó-Rima). Hozzá kell persze mindehhez tenni, hogy a
folyamatos láthatóság biztosítása kapacitási kérdés is,
számos eurorégió van évek óta olyan helyzetben, hogy
igazából nem tud munkaszervezetet működtetni, így
aztán az esetleges híreiket sincs kinek frissíteni, azonban
az ezzel együtt is jelzés értékű, hogy ezek az eurorégiók
jelenleg – vélhetően – semmilyen európai finanszírozású
projektben nem vesznek részt, hiszen ezek közzététele is
többnyire kötelező (finanszírozott) feladat volna.

a hazai határ menti kooperáció élvonalából, helyét egyértelműen az ETT-s forma vette át. Az okok közt (ezen a
helyen a teljesség igénye nélkül) olyan tényezőket találunk,
mint pl. az ETT-program KIM, majd később KM/KKM általi
anyagi működési támogatottsága, az eurorégiós forma
jogi/funkcionális korlátai, és részben ebből fakadóan a
magas elvárásokhoz mért, többnyire szerény eredményei,
így a korábbi formációk kiüresedése stb.
2017 nyarán azt tapasztaljuk, hogy a korábban számos
eurorégiót (köztük jó néhány sikerest) jegyző magyar határok menti együttműködés-paletta e formáció tekintetében
jelentősen beszűkült. Mindösszesen két entitás honlapja
mutatja aktív élet jeleit. Az egyik a nagy múltra visszatekintő Kárpátok Eurorégió, melyről nagyobb időközönként,
de elérhetőek információk, a különféle koncepcióalkotás
és a szakmai párbeszéd életben tartása mellett leginkább
kulturális jellegű akciókat hajt végre. A másik, az előbbinél aktuálisan jóval aktívabb Zemplén Eurorégió, mely
honlapján rendszeres, kielégítő tájékoztatás lelhető fel és
számos témával foglalkozik, aktív összekötő szerepet céloz
meg. Vizsgálatunk alapján 2017-ben további két eurorégió
tekinthető ritkuló eredményekkel, de „életben lévőnek”. Az
egyik a történetét tekintve, tényleges projektmegvalósítás
terén egyik legeredményesebb eurorégió, a DKMT, mely
láthatósága jelenleg azonban gyengének mondható. A
másik az Ipoly Eurorégió, melyről információk szintén csak
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3. ábra: Az egyes határszakaszokat érintő együttműködések száma, 2017. augusztus. Forrás: CESCI

évi aktivitását, teljesítményét (pl. rendezvények száma,
megvalósuló fejlesztések, projektek, beadott pályázatok
stb. alapján).
Összességében tehát elmondható, hogy jelenleg a magyar határok mentén működő, határ menti együttműködési
szándékú szereplők túlnyomó többsége az ETT intézményét ítéli meg a legszerencsésebb formának. Mindamellett
az ETT együttműködési eszközét választókat is érhették
már tervezéspolitikai csalódások, pl. amikor a számukra
előnyös Integrált Területi Beruházások megvalósításának
lehetőségétől nagyrészt végül elestek a 2014-2020-as CBC
programok (e szempontból kedvezőtlen) programozási
folyamatának végén (Jaschitz 2012).
Ami az egyes határszakaszokat illeti, továbbra is a magyar-szlovák határ együttműködései a legaktívabbak. Ez
tükröződik az együttműködések számában is, de azok
minősége, tartalmassága még inkább aláhúzza az állítást
( jóllehet tetszhalott együttműködésből is itt találjuk a
legtöbbet). Ennek számos oka van, melyek közül a két
legfontosabb e határszakasz jogi státusza, illetve a délszlovákiai magyarság jelenléte. A magyar-szlovák határon jogi szempontból könnyű az együttműködés, hiszen
schengeni övezeten belüli Európai Uniós belső, nyitott ha-
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tár, fizikai határellenőrzés nélkül, egy V4 ország irányában.
Az ETT-k alapítása semmilyen nehézségbe nem ütközik,
a határszakaszon jellemző együttműködések története,
kultúrája, témaspektruma 2017-re már számottevőnek
nevezhető. De legalább ilyen lényeges tényező, hogy a
határszakasz jelentős részein a magyar nyelv ismerete
mindkét oldalon általánosnak, sőt számos mikrorégióban
elsődlegesnek tekinthető. Ez nem csupán kulturálisan, de
a gyakorlatban is jelentősen megkönnyíti a párbeszédet,
a kooperációt. Habár a magyar-magyar együttműködések nem kizárólagosak, sőt bizonyos szerzők szerint a
2007-2013-as időszakban megvalósult HU-SK projektek
tekintetében kvantitatív módon is igazolható, hogy nincs
döntő súlya a magyar-magyar relációnak (Péti et al. 2015),
a kialakuló területi együttműködések tekintetében mégis
elmondható, hogy a magyar-magyar társadalmi hálók
meglétének döntő súlya van a szlovák-magyar határon
átívelő kontaktusintenzitás katalizálásában, magasabb
szinten tartásában. Egyúttal kiemelendő, hogy a meglévő együttműködések további elmélyítése érdekében
elengedhetetlen az etnikumok közötti, kooperatív interakciók további fokozása, a csökkenő tendenciát mutató,
de továbbra is detektálható kétoldali gyanakvás teljes
lebontása, feloldása.
A magyar-magyar relációk szerepe az együttműködések
beindulásában, jól kitapintható, ha a másik belső schen-

geni határunk, az osztrák-magyar helyzetét vizsgáljuk. A
határhossz persze kevesebb, mint fele a szlovákiainak,
de az együttműködések száma és intenzitása így is jelentősen elmarad attól. Ennek persze olyan okai is vannak, hogy míg a szlovák-magyar határon többé-kevésbé
egyenrangú felek keresik közös érdekeiket, addig számos
magyar oldali szereplő körében tapasztalható vélemény
szerint az osztrák-magyar határon az osztrák fél jellemzően dominálja, sokszor a saját érdekei szerint alakítja a
meginduló párbeszédeket, mely nyilvánvalóan erodálja a
többször alárendeltségbe szoruló oldal együttműködési
lelkesedését.
Ez utóbbi szempont jelentőségét pedig a szlovén határral való összevetés során érhetjük tetten. E határszakasz rövidsége ellenére is igen intenzív együttműködési
hajlandóságról árulkodik, melyben feltételezhetően ismét
fontos szerephez jut a magyar-szlovák határon már megfigyelt egyenrangúság érzete. E határszakaszunk abból a
szempontból is különleges, hogy a túloldalon jelenlévő
(kis lélekszámú) magyar közösség megléte ellenére is
valóban interetnikus kapcsolatok és témák uralják az
itt zajló/kibontakozó együttműködési munkát. (De akár
úgy is fogalmazhatunk, hogy itt, a két oldalon jelenlévő
kisebbségek nem érik el azt a kritikus tömeget, mely miatt az egyik oldalról érkező együttműködési szándékhoz
a másik oldalon negatív konnotációk is kapcsolódnak,
hátráltatva a nyílt közös munka kibontakozását.)
Ugyan ez a helyzet a horvát-magyar határon is megfigyelhető, ennek ellenére, és a jelentősen hosszabb határszakasz dacára, itt nem tapasztaljuk az együttműködések
számának és intenzitásának szignifikáns növekedését.
Ennek egyik legfőbb oka, hogy a horvát-magyar határ
egyúttal a schengeni övezet külső, szigorúan ellenőrzött
határa, még ha az uniós csatlakozási folyamat felpörgése
óta lényegesen egyszerűbb is a határ átlépése a helyi
állampolgárok számára. A másik ok földrajzi/történelmi
eredetű: a Dráva futása olyan jelentős természetföldrajzi
akadály, mely a korábbi évszázadok során is többnyire egyértelmű kulturális választóvonalként funkcionált,
megtörte, legalábbis jelentősen lefékezte a két partja
közti térbeli, társadalmi kommunikációt.
Másik uniós, de nem schengeni szomszédunk, Románia
határán ettől eltérő együttműködés-intenzitási helyzetképpel szembesülünk. Ugyan itt is érezteti a hatását az
a tény, hogy a határ adminisztratív elválasztó funkciója
erősebb, mint pl. a szlovák-magyar határon, de mindezt
két fontos körülmény – az együttműködések szempontjából legalábbis – pozitívan árnyalja. Egyrészt (különösen
a határszakasz északi felén) a határ mentén élő magyarok
aránya itt is jelentős együttműködés-serkentő tényező.
Másrészt a határ itteni futása nem köthető semmilyen
természetes eredetű, kulturálisan is elválasztó vonalhoz,
hasonnemű tájak közt fut, egy korábban szerves fejlődésű városhálózatot keresztezve: funkcionális földrajzi
szempontból is ésszerű és szükségszerű a térség városainak, mikrotérségeinek együttműködés-keresése. Habár
a kapcsolatfelvételben a szlovák helyzethez hasonlóan

a magyar-magyar szálak itt is erősebbek, elsősorban a
határtérség román oldalának etnikai kétpólusúsága miatt, a megvalósuló együttműködések gyakorlatában már
nincs számottevő túlsúlya ennek a kapcsolatjellegnek; a
megvalósuló fejlesztési projektekben a román-magyar
viszonylatok közel azonos súlyt képviselnek. A horvát
határhoz képest különbség a fizikai akadályok („kerítés”)
hiánya is, ez azonban egyelőre nem okoz szignifikáns különbséget az interakciókban, önmagában a horvát-magyar
határon sem befolyásolta negatívan az együttműködések
számát, mindamellett egy határtérség integrációja elé
ennél komolyabb mentális visszatartó erővel ható akadályok – békeidőben – nehezen gördíthetőek.
A szerb-magyar határon, az ugyancsak jelentős határon túli magyarság megléte ellenére a helyzet annyiban
mindenképp bonyolultabb, hogy e határvonal nem csak
a schengeni övezet, de az Európai Unió külső határa is,
keresztezésére csak szigorú ellenőrzés mellett, a kijelölt
átkelési pontokon van lehetőség. (Tehát e tekintetben a
magyar fél által emelt fizikai határzár gyakorlatilag/jogilag nem korlátozza tovább a korábbi – legális – átmeneti
lehetőségeket, azonban nem lehet eltekinteni annak
mentális határtudatra gyakorolt negatív hatásaitól sem.)
Habár Szerbia tavaly ratifikálta a Madridi Keretegyezményt, annak mindhárom protokolljával együtt, mivel a
végrehajtási rendelet még nem született meg, egyelőre
szerb önkormányzatok nem lehetnek ETT-k tagjai. Ennek
ellenére a szerb-román-magyar hármashatáron, magyar
és román tagokkal bejegyzett Banat-Triplex-Confinium
ETT kezdettől természetes partnerként tekint a szerb
oldal önkormányzataira, azok megfigyelő státusszal
vesznek részt az ETT közgyűlésein (így a grafikonon
is – egyelőre némileg megtévesztő módon – került
jelölésre a szerb határ ETT-érintettsége) (Soós 2012). A
Szerbia irányában megvalósuló együttműködésekben a
magyar-magyar kapcsolatoknak egyelőre meghatározó
jelentősége van.
Az ukrán-magyar határ jogi értelemben összes határunk
közül a legelválasztóbb, hiszen Ukrajna – Szerbiával ellentétben – nem élvez tagjelölti státuszt, a jogharmonizáció
itt a legalacsonyabb rendű, egyúttal a határátkelések
átlagos várakozási ideje is itt szokott leginkább elnyúlni,
köszönhetően egyrészt a szigorú ellenőrzésnek, másrészt
az átmeneti pontok (mind számbeli és kapacitásbeli) szűkösségének. Jelenleg mindez még számos együttműködési
tématerületet eleve kizár, azonban jelentős fejlemény,
hogy éppen Ukrajna irányában jött létre az első olyan
ETT, melynek nem európai uniós entitás ( jelen esetben
Kárpátalja régió) is a tagja. Mindez jogi szempontból is
jelentősen árnyalhatja a határ átjárhatóságának kérdését,
amennyiben a felek valóban élni kívánnak az eszköz által
elvben biztosított együttműködési lehetőségekkel. Azonban az ukrán-magyar határ vonatkozásában is elmondható,
hogy a kapcsolatok alakulására jelentős befolyással vannak
a magyar-magyar relációk, amelyek ezen a határszakaszon
is az ukrán oldal jelentős magyar kisebbségének (határ
közeli) jelenlétéből táplálkoznak.
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Amennyiben az internetes megjelenések (életjelek) rendszeressége szerint cizelláljuk az előbbi megközelítést,
következtetéseink, azonosított csoportjaink csak részben
módosulnak.
A „nem észlelhető” kategóriában olyan ETT-ket találunk,
melyekről az utóbbi évekből nem található semmilyen
életjel. Ez a csoport pontosan megfelel az előző ábra (4.
ábra) alapján azonosítottnak (MURABA, SVINKA, BódvaKarszt, Ung-Tisza-Túr-Sajó), ismét azzal a kitétellel, hogy a
MURABA ETT, friss bejegyzése okán (potenciálisan pozitív)
kivétel, valószínűleg csak módszertani okokból sorolódik
e kategóriába.
Öt olyan ETT-t (Pontibus, Tisza, Torysa, MASH, Bodrogközi) azonosíthatunk, melyekről (valamilyen felületen)
található információ az idei évből (2017), azonban ez

4. ábra: A magyar érintettségű ETT-k internetes elérhetőség szerinti megoszlása, 2017. augusztus. Forrás: CESCI

Még ha el is fogadjuk az ETT-k felfutási trendjéből, illetve
a még funkcionáló eurorégiók kvázi szunnyadásából fakadó szűkítést, és kimondottan a területfejlesztési típusú
ETT-kre koncentrálunk, felmerül a kérdés, hogy e számos,
egymással sokszor területileg is átfedő kezdeményezésnek
minden esetben megvan-e a tényleges területfejlesztési
létjogosultsága, vagy legalább mindennek a potenciálja?
Egyáltalán mely ETT-k, milyen jellegű munkát végeznek,
vannak-e esetleg határszakaszonkénti jellegzetességek?
Amennyiben vizsgálódásunkat a magyar érintettségű
ETT-k internetes elérhetőségére fókuszáljuk, igen árnyalt képpel kell szembesülnünk. 2017 nyarán, a 23-ból
4 olyan ETT működik (Bódva-Karszt, MURABA, SVINKA,
Ung-Tisza-Túr-Sajó), melyekhez nem rendelhető élő online felület, digitálisan gyakorlatilag elérhetetlenek, még
közvetett forrásból sem lehet tájékozódni aktualitásaikról.
Közöttük a MURABA kakukktojásnak számít, hiszen itt
az elérhetetlenséget egyelőre mindenképp a „fiatalság”
számlájára lehet írni: ezt az ETT-t csak augusztusban jegyezték be, minden esélye (és a szerző ismeretei szerint
szándéka) megvan a kielégítő tájékoztatási hátterű ETT-k
sorába kerülni. A kategóriába tartozó másik három ETT
(internetes elérhetőség szempontjából) gyakorlatilag nem
létező ETT-nek tekinthető.
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a közlés minimális, és eseti. Az előző megközelítésben
„említés szintjén fellelhető”-nek fémjelzett kategória itt is
átfed, a sor kiegészül a Potnibus és a Bodrogközi ETT-kkel.
Az ebbe és az előző csoportba tartozó együttműködések
– igen különböző okokból, de – gyakorlatilag tevékenységintenzitásukat tekintve, 2017 nyarán szunnyadó ETT-knek
tekinthetőek.
Ellentétben a következő két kategóriában szereplő,
összesen tizennégy ETT-vel, melyek bár nagyon színes
profillal és aktivitás-intenzitással, de egyértelmű jeleit
mutatják egy sokrétű, határon átnyúló munkának. Kilenc
olyan ETT-t regisztrálhatunk, ahol bár a híradások rendszeressége hagy kívánnivalót maga után, de az idei évből
több újdonság is szerepel, igaz csak részben a saját felületeiken. Ezek az ETT-k (Pannon, Rába-Duna-Vág, Európai
Határvárosok, Abaúj-Abaújban, Banat-Triplex-Confinium,
Európa-kapu, Európai Közös Jövő Építő Csoportosulás,
Nógrád-Novohrad, Sajó-Rima) általában valamiféle közös
tervezési munkáról tudósítanak, potenciáljaikat próbálják
megragadni, esetleg közérdekű, határon átnyúló tájékoztatást igyekeznek ellátni (pl. események hirdetése),
vagy ritkábban egy-egy projektről tudósítanak. Általános
problémájuk, hogy kevés a saját, aktuális projektjük.

5. ábra: A magyar érintettségű ETT-k aktivitás szerinti
megoszlása, 2017. augusztus. Forrás: CESCI
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2017 nyarán összesen tíz ETT internetes elérhetőségét
találjuk kielégítőnek (Európai Közös Jövő Építő Csoportosulás, Banat-Triplex-Confinium, Arrabona, Ister-Granum,
Pons Danubii, Európa-kapu, Nógrád-Novohrad, Sajó-Rima,
Via Carpatia, Sajó-Rima). Habár a hivatalos honlapjaikon
megjelenő információk rendszeressége és szakmai minősége viszonylag széles skálán szóródik, ezek az ETT-k
mind saját, kidolgozott on-line felülettel rendelkeznek,
mely alapvetően megkülönbözteti őket a másik három
kategóriától.

Az „említés szintjén fellelhető” kategóriába sorolt három ETT (Tisza, Torysa, MASH) digitális láthatósága sem
sokkal jobb az előző kategóriáénál. Ezeknek az ETT-knek
sincsen önálló felülete, más, közvetett forrásokból azonban találhatóak hírek a létükről, tevékenységükről, ezek
azonban rendszertelenek, ritkák, aktualitásuk és tartalmuk
többnyire ellenőrizhetetlen. E csoport kivételének a Tisza
ETT tekinthető, leginkább a közvetetten megjelenő hírek
hitelesség-ellenőrizhetőségének okán, illetve azért, mert
rövid regnálása alatt ez az ETT még nem tudott forrást
szánni egy saját, megfelelő színvonalú felület kialakítására,
rendelkezik azonban megalapozott integrált fejlesztési
stratégiával, melynek egyik beavatkozási területe éppen
a többnyelvű információ-szolgáltatás.
Hat olyan ETT-t találunk (Pontibus, Bodrogközi, AbaújAbaújban, Rába-Duna-Vág, Pannon, Európai Határvárosok),
melyek esetében már az előző esetekhez mérten jelentősebb mennyiségű információ lelhető fel, ezek azonban
rendszerességüket és tartalmukat tekintve vagy hiányosak vagy nem egy saját hivatalos felületen szerepelnek,
esetleg mindkét helyzet egyszerre áll fenn. Fenti ETT-k
közül egyébként eredményeit (megvalósított projektek)
tekintve leginkább az Abaúj-Abaújban ETT emelhető ki,
míg a legjelentősebb – mindeddig jobbára kihasználatlan
– területfejlesztési potenciál a három, megyei szinteket is
egyesítő ETT-ben rejlik (Pontibus, Rába-Duna-Vág, Pannon).
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pelnek, alapvetően a gördülékeny működést szem előtt
tartó céllal (döntéshozatali és finanszírozási szempontból
egyaránt). Ennek ellenére működési területe az ETT-t
felépítő városok vonzáskörzetének összessége, akcióikkal
a köztes vidéki térségek fejlődését is célozzák. A Pons
Danubii pályázási tevékenysége igen sikeresnek bizonyul,
számos határon átnyúló projekt gazdája (pl. kulturális,
turisztikai, kerékpáros stb. témákban). Az Ister-Granum
ETT tagterület-építése más logikát követ, itt az Esztergom–
Párkány várospár által kijelölt régióközpont természetes
vonzáskörzetébe eső összes település integrálása volt a
cél, mely néhány (inkább személyi okokra visszavezethető)
kivételtől eltekintve sikerült is. A társulás tevékenységi
köre igen széles spektrumú, jelenleg leginkább a határ két
oldalán meglévő logisztikai komplementaritások kiaknázásában, kerékpáros fejlesztésekben, illetve egy határon
átnyúló helyi termék rendszer megerősítésében érdekelt.
Előzőekkel ellentétben a Via Carpatia ETT a magyar-szlovák
határtérség keleti felében működik, a Kassai kerület és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyék összefogásában, kassai
székhellyel. Különlegességét az adja, hogy a megyei szint
erőforrásainak és kompetenciáinak bevonásával igyekszik
rendszerbe szervezni a térségben egyébként meglévő,
ám sokszor sikertelenségbe fulladó (a legtöbb elaprózott, lényegében szunnyadó ETT-t is ebben a térségben
találjuk), alulról jövő együttműködési szándékokat. Ezt az
együttműködést (felépítményéből adódóan is) kezdettől
ténylegesen szlovák-magyar közös témák dominálták,
mint pl. a közlekedési infrastruktúra fejlesztése (mely a
hasonló nevű, potenciálisan transzeurópai közlekedési folyosóhoz is kapcsolódna). Az aktivitási élboly kakukktojása
egy viszonylag friss bejegyzésű, kis ETT, a horvát-magyar
határról, mely egy hasonló nevű, alulról jövő kulturális
szerveződés magasabb szintű intézményi megvalósulása. Ennek a szerveződésnek az alapzata szintén a határ
által elválasztott, nemzetiségen belüli kapcsolatkeresés,
jelen esetben azonban ez egy horvát-horvát kapcsolatrendszert jelent. Erre a kezdő motivációra alapozva a
társulás tagjai a jelenleg legaktívabb, legeredményesebb
együttműködést építették fel a horvát-magyar határon,
mely egyszerre céloz kulturális, vidékfejlesztési, turisztikai
és közlekedésfejlesztési beavatkozásokat.

6. ábra: A magyar érintettségű ETT-k tevékenységi jelleg
szerinti megoszlása, 2017. augusztus. Forrás: CESCI

Habár a digitális láthatóság – egy társulás tényleges aktivitását nézve – egy igen árulkodó vizsgálati szempont,
az így kapott helyzetképet feltétlen érdemes azért egy
másik nézőpontból is árnyalni, megerősíteni.
Amennyiben tevékenységi jelleg szerint próbáljuk kategorizálni az ETT-ket, három jelentős csoportra bonthatjuk
őket. Az első csoportba a tevékenységeik („hiánya”) alapján
szunnyadónak nevezhető együttműködések tartoznak.
Ezek regisztrálható aktivitása kifejezetten gyenge, és/vagy
teljes információhiány jellemzi őket. Hét ETT tartozik ide
(Bódva-Karszt, MURABA, Tisza, SVINKA, Ung-Tisza-TúrSajó, Torysa, MASH), melyek közül öt a 4. és az 5. ábra
segítségével érzékeltetett szempontok alapján is az „alsó”
kategóriákba sorolódott, valóban, jóformán kimutatha-

tatlan a tevékenységük. A relatíve friss bejegyzésű Tisza
és az egészen új MURABA ETT jelent (inkább potenciális)
kivételt e kategóriában, mert bár fejlesztéseket, vagy aktív
tájékoztatást (társadalmi összekötő funkció) egyelőre nem
valósítanak meg, a Tisza ETT elkészíttette ezt célzó integrált
stratégiáját, és inkább az igen bonyolult ukrán-magyar
határhelyzet (minden közös fejlesztés hosszadalmas jogi
procedúrákba ütközik) foglya, míg a MURABA ETT bejegyzésével párhuzamosan már készíti hasonló célokra
szánt, megalapozó anyagát, és pusztán frissessége okán
sem lehetett még esélye fejlesztéseket megvalósítani.
2017 nyarán a legnépesebb csoport a „jelentős eredmények nélkül működő” ETT-ké. Az ide sorolt kilenc ETT
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E tekintetben az „éltanulók” (öt ETT: Ister-Granum, Arrabona, Pons Danubii, Via Carpatia, Mura Régió) akár havi
rendszerességgel is tudósítanak saját tevékenységeikről,
az érintett régióban zajló, releváns történésekről, illetve
rendszeresen számolnak be róluk és aktivitásaikról különböző külső források. Mindezek alapján lehatárolható,
hogy ezek az ETT-k jelentik 2017 nyarán a magyar határok
menti együttműködések legtevékenyebb, valóban látható
és eredményes rétegét, jelenleg ők azok, amelyeknek
sikerült a máshol is meglévő kooperációs potenciálokból
egy látható szeletet hadra fogni. Fontos kitérni ezeknek a
társulásoknak a jellegzetes földrajzi elhelyezkedésére is,
hiszen közülük négy a magyar-szlovák határon működik.
Ezekből is három (Ister-Granum, Arrabona, Pons-Danubii),
a Duna által elválasztott, nyugati határszakaszon. A relatív
sikerességnek ebben az esetben az együttműködési környezetből fakadó okai is vannak. Ezen a határszakaszon
ugyanis egyszerre tapasztalhatunk a hasonló kultúrtáji
adottságokból, városhálózati és természetföldrajzi sajátosságokból, történeti előzményekből stb. fakadóan, a
határ két oldalán igen hasonlatos problémákat, illetve a
hosszú elválasztottságból eredően egymást kiegészítő,
komplementer adottságokat. Mindezek eleve megteremtik a kölcsönös előnyökkel kecsegtető együttműködés
alulról jövő igényét, alapfeltételeit, mely keretrendszer
kiegészülve a Bécs–Pozsony–Budapest tengelyre, illetve
a Dunára és a vele párhuzamos közlekedési folyosóra
kapcsolható általános gazdasági dinamikával tovább
erősödik. Fontos szempont az is, hogy a kezdeti kapcsolatfelvételben oly lényegesnek bizonyuló magyar-magyar
relációk e térségben nem igazán ütköznek nyelvi akadályba, a határ szlovákiai oldalán végig jelentős magyar
ajkú, vagy kétnyelvű közösségekkel találkozunk. Persze
lényeges, hogy ez a monoetnikus együttműködési irány a
kooperáció magasabb szintjeinek elérése előtt tornyosuló
akadállyá is válhat, amennyiben nem egészül ki, töltődik
fel folyamatosan interetnikus kapcsolatokkal. A közös vagy
közössé tehető turisztikai érdekek mellett szintén nagy
jelentősége van az összekapcsolható munkaerőpiacokban
rejlő potenciálnak, mely mára már nem is annyira potenciál, a térség nagyvállalkozásai egyértelműen építenek a
határon átingázó (esetenként átmigráló) munkaerőre. Nem
a véletlen műve, hogy a hazai határ menti együttműködések egyik sikeres bölcsője kezdettől is éppen ez a térség
volt; a jelenleg itt működő három aktívabb társulás is a
„régebbiek” közé tartozik, az Ister-Granumnak eurorégiós
előképe is van (Nagy 2014). Az Arrabona ETT működési
területe lényegében a Szigetköz és Csallóköz egysége, a
Győr térszervező erejéből fakadó területfejlesztési előnyöket hivatott a határ mindkét oldalán egyenletesen szétteríteni, a tagtelepülések és szomszédságuk elképzeléseit
összehangolni, fejlesztéseiket területileg integrált módon
kezelni, segíteni. A gyakorlatban jelenleg egyfajta fejlesztési
ügynökségeként működik a térségnek. A Pons Danubii
révkomáromi székhellyel tömöríti a környék középvárosait
egy fejlesztési érdekeltségbe. Szervezeti különlegessége,
hogy tagjai közt kezdettől, tudatosan csak városok szere-

(Pontibus, Bodrogközi, Pannon, Rába-Duna-Vág, Európai
Határvárosok, Európa-kapu, Európai Közös Jövő Építő Csoportosulás, Nógrád-Novohrad, Sajó-Rima) tevékenységét főként egyeztetések, tárgyalások, tervezések,
stratégiaalkotások, műhelyek, kulturális események, és
általános, határtérségi tájékoztatás építik fel. Egyfajta
mérsékelten dinamikus, de mindenképp kitapintható
összekötő szerep jellemzi őket, inkább a kitűzött céljaik
láthatóak, mintsem a célokhoz vezető út már megvalósult,
jelentősebb eredményei. Kutatói szempontból mindenképp
ez a csoport a legérdekesebb, hiszen ezek a társulások
láthatóan szeretnének bizonyos célokat elérni, mindezek
irányába – különféle, objektív okokból kifolyólag – azonban eleddig viszonylag kevés sikeres lépést tudtak tenni
(persze a csoporton belül e sikeres lépések minőségét
és számát tekintve jelentős a szórás!). Az együttműkö-
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forgalomszámlálásokra, piackutatásokra, hatásvizsgálatokra hagyatkozhatnak, ha valamely tevékenységük várható
és bekövetkező hatásait szeretnék mérni, megbecsülni.

Konklúzió
Az összegzés részeként fontos leszögezni, hogy jelen
munkának deklaráltan nem volt célja egy újszerű, komplex
módszerekkel operáló, összetett tudományos eredmény
előállítása, sokkal inkább egyfajta leíró jellegű helyzetkép
felállítása jelentette a – tudományosan is értelmezhető
– motivációt. Az eredmények interpretálásában a vizsgálat időzítése is jelentős tényező, hiszen a határ menti
együttműködések láthatósága és aktivitása időszakonként
jelentősen változó mintázatokat adhat, tevékenységüket
nagyban befolyásolja pályázati sikerességük, ennek időhorizontja pedig erősen függ az együttműködések fő
céltábláját jelentő CBC programok kiírásainak ütemezésétől. Mindamellett a vizsgálat során a működő ETT-k (és
eurorégiók) teljes eddigi teljesítménye górcső alá került,
így a végkövetkeztetések szezonalitása is elhanyagolható.
Az alkalmazott vizsgálati szempontok, és kategorizálási,
csoportosítási módszerek csupán egyféle megközelítést
tükröznek, mások (pl. in Törzsök – Majoros 2015; Svensson
– Ocskay 2016) az itt alkalmazottól eltérő szempontok
alapján is kategorizáltak már ETT-ket. A vizsgálat ugyan
erre a szempontra most nem tért ki, mert kifejezetten
magyarországi szemszögből vonta tanulmányozás alá az
egyes csoportosulásokat, de azt is fontos megjegyezni,
hogy az egyes ETT láthatósága a szomszédos országok
nyelvén sokszor eltérő képet mutat a most megállapítottnál
(néhány, túloldali bejegyzésű kivételtől eltekintve jellemzően még alacsonyabb, ritkábban azonos). Ez a vizsgálat
most a megvalósított akciók összértékét sem vette külön
figyelembe, inkább azok területfejlesztési jelentőségét
mérlegelte és számosságát figyelte.
Ahogyan azt láthattuk, a tevékenységi intenzitás és
a digitális láthatóság szintje jellemzően erősen korrelál
egymással. Általában azok a társulások teljesítenek jól
a megvalósított akciók terén, amelyek láthatósága is az
erősebbek közé tartozik. Leginkább ezek, a nagyobb
aktivitásra képes együttműködések világítanak rá (éppen
szerteágazó tevékenységük elakadásai közben) a határokon átívelő területfejlesztési természetű törekvések
számos akadályozó tényezőjére; amilyenek többek között
e speciális helyzetet célzó területi monitoring hiányosságai,
jogi, szabályozási összehangolatlanságok, kompetenciaátfedések és -hiányok, nyelvi problémák stb. is.
Végezetül térjünk vissza a bevezetésben, némi öniróniával felvetett pszeudo-hipotézisre is, mely szerint a magyar
határon átnyúló együttműködések számát, illetve a kerítés–
együttműködés párhuzamosságot firtató naiv vagy ál-naiv
kérdésekre nincsenek igazán jó és egyszerű válaszok. A
magyar határrezsim sokszorosan összetett képződmény.
Rétegei közt megtalálható a határok túloldalán jellemzően
nagy számban élő magyarság nemzetpolitikai, kulturális,
kereskedelmi vagy éppen munkaerő-piaci jelentősége, a

határ menti városok, intézmények vagy akár nagyvállalkozások speciális, határon átnyúló funkcionális hatásaiból
következő területfejlesztési és urbanisztikai feladatok, biztonságpolitikai megfontolások, a posztszovjet térségben
az intézményesített együttműködéseknek tulajdonított
nagyobb jelentőség, a magyarok és szomszédjaik mentális
tértudatának különbözősége, a régióban jellemző kicsiny
országméretekből következő (elsősorban infrastrukturális)
fejlesztés-együttműködési, -egyeztetési racionális kényszer
és persze a mindenkori aktuálpolitikai tőkekovácsolás is,
mely egyszerre – és mégis különböző dolgokat – üzen
a szomszédba, Nyugat-Európába és a nagyvilágba, de
legfőképpen haza (legyen szó bármelyik nemzeti vagy
akár szupranacionális politikai kommunikációról). Érdekes
megfigyelés továbbá, hogy a határ menti helyzetben működő, magyar-magyar és interetnikus kapcsolatépítésben
egyaránt élénk ETT-kkel/eurorégiókkal szemben, az ennél
nagyobb léptékű régiókban (transznacionális, interregionális) jóval gyérebb kooperációs aktivitás tárható fel,
mely különösen igaz a magyar-magyar relációkra. Mindez
arra is rámutat, hogy jelenleg a magyar-magyar és az ez
által katalizált interetnikus kapcsolatépítés fő tere a határ
menti térségeké (Péti – Hoffmann, 2016).
Magyarországon mindezek a hatások kívülről szemlélve
egy furcsa és ellentmondásos, belülről nézve azonban egy
nehezen magyarázható, de mégis érthető keretet adnak
a határaink mentén zajló, kétségkívül nagy határ menti
együttműködési igénnyel fellépő folyamatoknak. Ha úgy
tetszik, a hazai határrezsim „tér-lélektana” a következőképp
írható le: A távolabb sejtett veszélyektől védhető határaink
szűkebb keretet jelentenek annál a szomszédos régiókat
is magába foglaló térségnél, melyre viszont (helyben és
központilag egyaránt) a kölcsönösen előnyös együttműködés baráti szándékával tekintünk. Ez az – lényegében
térfelfogásbeli – anomália okozza azt, hogy bizonyos
területeken egyszerre jelenik meg az egymásnak ellentmondó fizikai lezárás, és a helyi kooperációt anyagilag és
jogilag is egyedülállóan támogató szakpolitika.
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dések különféle akadályozó tényezőit leginkább ebben
a csoportban lehet tetten érni. Mivel mindez a téma egy
külön, célozott kutatást érdemel, jelen keretek közt csak
az általános okok bemutatására szorítkozhat a leírás. A
CESCI műhelyében felgyűlt szakértői tapasztalatok alapján
kijelenthető, hogy a „jelentős eredmények nélkül” való
működésnek leggyakrabban valamiféle szervezeti és/vagy
személyi háttere van. Általában hiányzik, vagy nincs jelen
tartósan a megvalósításban minden nehézségen keresztül motivált „helyi hős”. Ennek számos egyedi oka lehet,
az alkalmas személyek meg nem találásától, az érintett
egyéb, külső okból bekövetkező életpálya-módosulásán át
a belső politikai, finanszírozási problémákig stb. Emellett
a talán „szoftnak” tűnő akadály mellett számos egyéb
probléma is meghúzódhat, mint pl. az ETT szervezetén
belül idő közben felboruló, megváltozó politikai érdekés erőviszonyok, egy-egy az irányításon belül kialakuló
személyes ellentét, a társulás rosszul megkonstruált működési, irányítási, kormányzási mechanizmusai, egyáltalán
egy hosszabb időszak pályázatszegénysége vagy csupán
a pályázási sikerek kezdeti elmaradása, egy kidolgozott
és a tagság szemében egyöntetűen legitim stratégia
megléte, a munkaszervezet működésének finanszírozási
nehézségei, a kezdeti célok léptékének hibás bekalibrálása
és ebből fakadóan túlzott (nem elég gyorsan és könnyen
teljesülő) elvárások, kompetencia-tévesztések, a kitűzött
célokat konkrétan befolyásoló jogi akadályok megléte
stb. Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy ezeknek a
problémáknak a nagy részével minden ETT szembesül,
és azokon a helyeken, ahol ez a bizonyos „hős” rendelkezésre áll, és olyan körülmények közt dolgozhat, ahol
munkáját hatékonyan ki tudja fejteni, ott az egyéb akadályok idővel többnyire áthidalhatónak, megkerülhetőnek
bizonyulnak. A kategórián belül egyébként jelentősebb
távlati területfejlesztési-együttműködési potenciált azok
az ETT-k hordoznak (Pannon, Rába-Duna-Vág, Európakapu, Nógrád-Novohrad, Sajó-Rima), melyek rendelkeznek
hosszú távú, kidolgozott (és tagságuk számára is legitim)
koncepcióval és/vagy fejlesztési stratégiával – ezt az állítást
egyébként eddig elért eredményeik is aláhúzzák.
A 2017 nyarán, az egyes társulások tevékenységeit
vizsgáló csoportosítás utolsó, „fejlesztéseket megvalósító” kategóriájába sorolt ETT-k (Ister-Granum, Arrabona,
Banat-Triplex-Confinium, Abaúj-Abaújban, Via Carpatia,
Mura Régió, Pons Danubii) aktivitását többnyire sikeres
pályázatok emelik a többiek fölé. Egy-egy elnyert támogatás megteremti a kitűzött célok finanszírozhatóságát,
egyúttal szorosabbra fűzi a tagok viszonyát, hitelesebbé,
láthatóvá teszi együttműködésüket. Ezen társulások –
ahogyan korábban megfigyelhettük – a digitális láthatóság kritériumait is jól teljesítik, ez részben megvalósuló
projektjeiknek is köszönhető. E társulások már nem csupán
a stratégiaalkotás során találkoznak a határtérségekre,
határon átnyúló folyamatokra célzottan irányuló területi
monitoring, illetve egyáltalán a területi statisztikák komoly
hiányosságaival, mindezt konkrét munkájuk során is megtapasztalják. Jóformán csak saját akciókban megvalósított
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A területi hatáselemzés specialitásai
a magyar határok mentén

e terület fejlődéséhez. Lényegében arra az egyszerű,
ám minden továbbit meghatározó kérdésre keressük a
választ, hogy a határ menti értékelés eseteiben milyen
alapvető anomáliákkal kell számolni jelenleg (elsősorban
az adatproblémák okán), továbbá, hogy a magyar határok
mentén e hiányosságok konkrétan milyen problémákat
jelentenek.

A területi hatáselemzésről általában
Absztrakt | A területi hatáselemzés (Territorial Impact Assessment) lényegében egy módszertani eszköz, mely
egy szakpolitikai beavatkozás várható hatásainak mérésére, becslésére szolgál; alkalmazása minden olyan esetben
indokolt, amikor egy adott szabályozásnak feltételezhetően jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti következménye lehet. Jelen tanulmányban a területi hatáselemzés általános sajátosságain túl a téma határ menti hatáselemzés és monitoring kapcsán tapasztalható specialitásaira fókuszálunk. A magyar határok mentén tapasztalható
anomáliák példáján számba vesszük azokat a módszertani specialitásokat, amelyek jelentősen megnehezítik egy
határtérség egységes és teljes értékű területi hatáselemzését, egyúttal kitérünk e nehezen elvégezhető feladat
szakpolitikai jelentőségére is. Számba veszünk néhány olyan, e különleges szegmensben jó gyakorlatnak számító
európai példát is, melyek esetleg (megfelelő alkalmazással) a magyar határok mentén is segíthetnék egy szerencsésebb monitoring-környezet fenntartását. KULCSSZAVAK | Területi hatáselemzés, területi monitoring, TIA, magyar
határok, európai jó gyakorlatok

The specialities of territorial impact assessment along the Hungarian borders
Abstract | Territorial impact assessment is basically a methodology used for the measurement and assessment
of the potential impacts of an implemented policy. It shall be applied for any regulation that may have significant economic, social, or environmental consequences. Besides the generalities, the present study focuses on the
border-related specialities of impact assessment and monitoring. Based on the anomalies experienced along the
Hungarian borders, we take into account the specific methodological elements that pose the greatest difficulties in
carrying out a comprehensive and complete impact assessment, and we also make mention of its importance as a
policy. Some good practices are also included from a European perspective, which, if adopted properly, might help
maintain a more adequate monitoring environment along the Hungarian borders. keywords | Territorial impact
assessment, territorial monitoring, TIA, Hungarian borders, European good practices

Bevezetés
A területi hatáselemzés a területfejlesztő szakma dinamikusan fejlődő szegmense, melynek elsődleges célja, hogy
egyre hatékonyabb tényalapú (evidence based) értékelése
valósulhasson meg az európai támogatáspolitika társadalmi, gazdasági és környezeti hatásainak. A területi alapú
támogatások biztosításával egyidős az a természetszerű
igény, mely e támogatások hasznosulásának, tényleges
területi hatásainak kimutatását, mérését, monitorozását
célozza. A helyzet módszertani szempontból azonban igen
bonyolult. A területi hatáselemzési gyakorlatok, a metódus
igen komplex (mennyiségi és minőségi) adatigénye miatt
számos korláttal bírnak: a jóformán kielégíthetetlen adatigényen túl problémás a kapott eredmények értelmezhetősége is, hiszen számos külső hatás nehezen szűrhető ki
a rendszerből, bizonytalan az externális statisztikai hatások
kezelése. Mindez egy országon belüli, egyetlen nemzeti
statisztikai hivatal logikája szerint építkező modellkészítés
esetén is igaz, azonban, ha a célunk ráadásul egy határon
átnyúló program területi kohéziós hatásainak a mérése,
rögtön olyan alapvető módszertani problémákkal szem-
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besülünk, melyek jelenleg még jóformán lehetetlenné
teszik egy valóban pontos értékelés elvégzését.
Sokan tartják, hogy az európai integráció laboratóriumai
éppen a határtérségek. Az európai polgárok számára
ezekben a régiókban válik leginkább kézzelfoghatóvá,
napi tapasztalattá az a sokszor igen távolinak és elméletinek tűnő szakpolitikai elefántcsonttorony, amely adott
(szerencsés) esetben megnyitja, egymás mellett létezőből
együttműködővé varázsolja, fejlettségben és megértésben
egymáshoz közelebb hozza egy határ két oldalát. Éppen
ezért van különösen nagy jelentősége annak, hogy minél megbízhatóbb módon mérhessük, hogy e speciális
térségeket célzó programok valójában milyen mértékben
tudják betölteni funkciójukat, ténylegesen mennyire hatékonyan tudnak hozzájárulni az így invesztált eurók a
területi, társadalmi kohézió fokozásához.
A területi hatáselemzés irodalma a terület hozzávetőleges fiatalsághoz képest igen gazdag és dinamikusan
fejlődő. Számos kiváló modellezési megközelítés (az egyes
modellezési eljárások interpretálási korlátaival együtt)
ismert. Jelen írás keretében nem általánosan, nem értékelés-módszertani oldalról, hanem kimondottan a határ
menti specialitások leltárát nyújtva kívánunk hozzájárulni

Minden (szak)politikai intézkedés, fejlesztési program,
terv vagy végrehajtott projekt következményekkel jár,
pozitív vagy negatív értelemben hatással van az általuk
érintett területre. A negatív hatások lehető legnagyobb
mértékű csökkentésében és ezzel párhuzamosan a pozitív
hatások erősítésében a területi hatásvizsgálatok (angolul
Territorial Impact Assessment, röviden TIA) kulcsfontosságú
szerepet játszanak, amit a döntéshozók is felismertek és
ennek következtében ezen vizsgálatok ma kiemelt szerepet töltenek be a döntéstámogatói eszközök sorában,
a következmények megfelelő ismerete nélkül ugyanis
sokkal nagyobb a tervezési, fejlesztési hibák kockázata.
De mit is jelent tulajdonképpen a területi hatásvizsgálat? Olyan vizsgálatok összessége, amelyek valamely
intézkedés, program, projekt stb. potenciális és/vagy
meglévő hatásainak feltárását célozza meg. A területi
hatásvizsgálatot alapvetően két okból célszerű elvégezni:
a beavatkozás előtt, annak érdekében, hogy előre minimalizálhatni a lehessen a lehetséges negatív hatások
körét (ex-ante vizsgálat),
vagy a beavatkozást követően, a tapasztalatok öszszegyűjtése és egyfajta összegzéseképpen, a jövőbeli
intézkedések alaposabb előkészítése érdekében (ex-post
analízis) (Medeiros 2014).
Mint döntéshozói eszköz, az Európai Unió tagállamaiban,
Németország és Ausztria kivételével, még viszonylag új
eszköznek számít, alkalmazásának nincsenek egységes
hagyományai, jól kiforrott tartalmi és jogszabályi keretei.
A tématerület magyarországi kezdete lassan egy évtizedre
nyúlik vissza (Péti 2009), továbbá e kérdés határ menti
specialitásaira régóta figyelem összpontosul (Jaschitz –
Ocskay 2010). A tagállamok többségében általában projektszinten, nagyobb szabású közlekedési, ipari fejlesztés
esetén mérik fel a fejlesztés várható és/vagy utólagos
hatásait. A szakértők részéről jogosan merült fel tehát
az igény egy egységes jogszabályi háttér kidolgozására
a területi hatásértékelések alkalmazását illetően.
Az Európai Parlament, a Bizottság és számos egyéb
szakmai intézmény jelentetett meg jogszabályi hátteret
megalapozó közleményt, publikált módszertani jellegű
tanulmányt, vagy indított projektet a témában, melyek
mindegyike fontos állomásnak tekinthető a területi hatáselemzések evolúciójában. Az egyik legfontosabb mérföldkő e tekintetben az 1999-ben, Potsdamban elfogadott
Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP - European
Spatial Development Perspective) tekinthető. Az ESDP több

szempontból is előrelépést jelentett a területfejlesztés és
területi kutatások terén. Egyrészt a területi hatásvizsgálatot, „az egyes fejlesztési célú beavatkozások (projektek,
tervek, programok) társadalmi, gazdasági és környezeti
hatásainak integrált, területi alapú vizsgálataként definiálta
és előírta bevezetését a nagy infrastrukturális és vízgazdálkodási projektek értékelésére” (Czira – Jusztin – Sóvágó
2004). Másrészt életre hívta az Európai Területi Tervezési
Megfigyelési Hálózatot (ESPON Program - European
Spatial Planning Observation Network), mely nemzetközi
projektjei révén hozzájárult az európai területi folyamatok
egységes és átláthatóbb értelmezéséhez és értékeléséhez.
Fontos mérföldkőnek számít továbbá a Bizottság által,
2002-ben kiadott közlemény a területi hatásértékelésről,
mint új döntéstámogatói eszközről (EC COM(2002)276),
valamint a 2009-ben publikált EU Impact Assessment
Guidelines (EC SEC(2009)92) összefoglaló és egyben iránymutató dokumentum is, mely amellett, hogy pontosan
definiálja a hatásértékelést, mint eszközt, részletesen
kitér a vizsgálat potenciális résztvevőire, a folyamat végrehajtásának mikéntjére, tartalmi kereteire. E szerint, a
hatásvizsgálat a (szak)politikai döntések elfogadása előtt
végrehajtandó, logikailag jól felépített lépések sorozata, amelynek során az adott intézkedés várható pozitív
illetve negatív hatásai tényszerű adatok összegyűjtése
révén kerül megállapításra. A vizsgálat keretén belül,
az érintett szakértők olyan konkrét kérdésekre keresik a
választ, mint például:
Mi az adott probléma jellege?
Kik az érintettek?
Szükséges-e az Unió bevonása a folyamatba?
Milyen intézkedések szükségesek a probléma megoldásához, a kitűzött célok eléréséhez.
Milyen következményekkel járnak ezek az intézkedések?
A jövőben hogyan lehetne vizsgálni, kiértékelni a folyamatot?

kitekintés

Tudományos közlés

Kiemelendő, hogy a teljes „TIA-diskurzus” legfontosabb
legitimációs mérföldköve uniós szinten az a tény, hogy a
Lisszaboni szerződés óta jogszabályi szövegben rögzített
közösségi feladattá vált a területi kohézió támogatása
(Péti 2009).
A folyamat eredménye pedig minden esetben egy ún.
IA (Impact Assessment) jelentés, mely magába foglalja a
fenti kérdésekre megfogalmazott szakértői válaszokat.
A Bizottság Közös Kutatóközpontja és a DG REGIO
RHOMOLO néven létrehozott egy modellt, amelynek
segítségével a szakpolitikai intézkedések gazdaságot
(GDP, foglalkoztatás, befektetések, export-import, árak és
fizetések) befolyásoló hatásait hivatott vizsgálni regionális
szinten (DG JRC – DG REGIO, 2015).
Az elmúlt néhány évben, az ESPON Program keretén
belül számos projekt látott napvilágot hatáselemzés fókusszal, melyek mindegyike valamilyen módon hozzájárult
a területi hatásértékelések módszertani fejlődéséhez,
döntéstámogatói gyakorlatban való bevezetéséhez. Ezen
projektek közül kiemelendő az ARTS és az EATIA nevű,
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A területi hatáselemzés
határ menti specialitásai
Területi hatásvizsgálatok készítésekor a legnagyobb nehézséget általánosságban véve is a vizsgálathoz szükséges
adatok összegyűjtése és rendszerezése jelenti. Határ menti
térségek esetében ez hatványozottan igaz, hiszen itt több,
minimum két nemzeti statisztikai hivatal adatbázisainak egyidejű, összehasonlító elemzését kell elvégezni ahhoz, hogy
a kívánt vizsgálatokat elvégezhessük. A munkát azonban
számtalan, kiküszöbölésre váró akadály nehezíti, vagy akár
lehetetlenné is teszi. Ezen nehezítő tényezők elsősorban
az adatfelvételezés és -rendszerezés országonként eltérő
módszertanából adódnak, de sok esetben az adatgyűjtés
alapját képező közigazgatási rendszer különbözőségei is a
hatásvizsgálat elkészítése ellen hatnak. A soron következő
néhány bekezdésben típusonként csoportosítva röviden
áttekintjük a legfontosabb megoldásra váró problémákat,
azok elemzési és tervezési feladatokra gyakorolt hatásait.
Lokális szintű, egymással összevethető
adatok hiánya
Az Európai Bizottság statisztikai adatokért felelős főigazgatósága, az EUROSTAT létrejötte nagy előrelépést jelentett a statisztikai adatbázisok egységesítése terén, általa
országos, régiós és megyei szintű statisztikai adatbázisok
váltak nemzetközileg is egyeztetetté, elérhetővé és vizsgálhatóvá. A határ menti térségek vizsgálata szempontjából
kulcsfontosságúnak számító, NUTS 3-nál alacsonyabb,
járási (LAU 1), települési (LAU 2) szintű adatokat azonban
mai napig sem tartalmaz. A határon átnyúló együttműködések legtöbbje viszont a helyi, lokális szintet érinti, itt
a legintenzívebb az együttműködés, egyes települések,
adott esetben a határ által elválasztott városrészek közt
válik mérhetővé egy-egy beavatkozás területi hatása.
Megfelelő statisztikai adatok hiányában ezen térségeket
jobbára „csak” terepi felmérésből származó, puha adatok
alapján tudjuk vizsgálni. Természetesen ahhoz, hogy teljes
képet kapjunk egy térség aktuális helyzetéről a „soft”
típusú információk összegyűjtése sem elhanyagolható,
de önmagában mindenképpen kevésnek számít.
Makroregionális együttműködések esetében sem mindig egyszerűbb a helyzetünk. A Duna Régióban például
az Európai Unión kívüli országok is az együttműködés
részét képezik, következésképp nem – vagy nem teljes
harmonizáció mellett – részei a regionális és nemzeti
szintű statisztikai adategyeztetési folyamatoknak. Ámbár
tapasztalataink szerint – és mint ahogy az majd a továbbiakból kiderül – az EU-s tagországok statisztikai adatgyűjtése és -feldolgozása között is még számtalan jelentős
módszertani különbség adódik. A nem EU-s országok
esetében az efféle eltérések még nagyobb számban és
mértékben vannak jelen. Nem ritka, hogy adatgyűjtési és
feldolgozási metódusaik, hagyományaik szinte teljesen
eltérnek az Európai Unióban megszokottól. Vannak olyan,
egyébként az Európai Unió tagországaiban megszokott

1. ábra: A közigazgatás strukturális különbségei
a Kárpát-medencében

alapadatok, melyek egyáltalán nem képezik statisztikai
adatgyűjtésük részét és vannak olyan, szintén általánosnak számító mutatók, melyeket csak magasabb területi
szintre nézve gyűjtenek össze, gyakorlatilag meghiúsítva
ezzel egy nagyobb térség részletes területi elemzését.

kialakítása komolyan hátráltatja azokat a Magyarország
szempontjából különösen fontos határ menti vizsgálatokat
is, amelyek a határ két oldalán élő magyarok társadalmi és
gazdasági pozícióját hivatottak megállapítani. A jelenlegi
rendszerekben tisztán kvantitatív vizsgálatokkal nem is
ragadható meg az említett pozíciók különbözősége a
ténylegesen (és többségében) magyarok által lakott anyaországi és külhoni térségek között (Péti – Szabó, 2015).
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melyek kivitelezése 2010-2012 között történt. Az EATIA,
amellett, hogy számba vette az EU tagállamai, a Bizottság
és az ESPON által alkalmazott területi hatásvizsgálati
módszereket, feltárta azok megvalósításához szükséges
potenciális technikai feltételeket, részletes ajánlást tett a
területi hatásvizsgálat regionális és helyi szintű gyakorlati
megvalósítására.
Az ESPON ARTS (Assessment of Regional and Territorial
Sensitivity) elnevezésű projekt, az EU Impact Assessment
Guidelines-ban megfogalmazottakkal összhangban célul
tűzte ki egy olyan eszköz fejlesztését, mely az EU-s intézkedések hatásainak elemzése kapcsán figyelembe veszi az
adott régió területi adottságait, gyengeségeit, erősségeit.
Az évek során felhalmozott tapasztalatok alapján az
ESPON kidolgozott egy gyors ún. „quick and dirty” hatásértékelés elvégzésére alkalmas módszert is. Az alapja az
ESPON TIA tool nevű interaktív webes alkalmazás, mely
lehetőséget biztosít a felhasználók számára arra, hogy
egy szakértői workshop keretén belül gyors és egyszerű
ex-ante vizsgálatot végezhessenek a bevezetni kívánt
EU-s jogszabályok, szakpolitikák és irányelvek várható
területi hatásairól. A TIA tool az ún. „soft” információkat
– a résztvevők szakértői tudását és a potenciális hatásokkal kapcsolatos megítélését – ötvözi a vizsgált régióra
vonatkozó ún. „hard”, statisztikai adatokkal, majd az ily
módon összegyűjtött információkat NUTS 3-as szintű
tematikus térképek formájában összegzi, amely térképek jó kiindulási alapot jelentenek további, részletesebb
hatásvizsgálatokhoz (ESPON, 2016).
Nem utolsó sorban említést kell tennünk még az Eduardo Medeiros irányításával kidolgozott TARGET_TIA toolról,
mely szintén fontos állomásnak tekinthető a területi hatásvizsgálatok evolúciójában. Ötvözve a korábbi modellek,
módszertanok tapasztalatait, a TARGET_TIA egy olyan
eszköz, mely egyszerre alkalmas a bevezetés előtt álló
és a már bevezetett intézkedések, programok, projektek
területi hatásainak összegzésére. Ex-ante és ex-post jellegű analízisek elvégzésére tehát egyaránt alkalmas. A
TARGET_TIA egyik legnagyobb erőssége, hogy a korábbi
módszerekkel ellentétben, a kialakításakor nagy hangsúlyt
fektettek az eredmények összehasonlíthatóságára, éppen
ezért a modellt úgy alakították ki, hogy kimeneti oldalon
minden számszerűsíthető legyen egy -4-től +4-ig terjedő
skálán. Ezáltal a különböző időben és térben elvégzett
vizsgálatok minden esetben összevethetővé váltak egymással (Medeiros 2014).
Mindezek alapján elmondható, hogy ugyan az igény és
a szándék mind a szakma mind pedig a politika részéről
megvan egy egységes, integrált TIA kidolgozására, a
folyamat még gyerekcipőben jár, rengeteg kérdés hever
megválaszolatlanul az asztalon, különösen a határ menti
térségek specifikumait illetően. Azontúl, hogy nincs egységes módszertan, csak különböző módszerek/modellek
vannak, határ menti kontextusban a vizsgálatok alapját
képező adatok, adatbázisok sem állnak megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre egy teljes értékű
területi hatásértékelés kivitelezéséhez.

Eltérő közigazgatási rendszerek
Adatgyűjtés módszertani eltérései
Az eddig felsorolt és a továbbiakban felsorolásra kerülő
akadályok közül talán ez a legkevésbé orvosolható probléma, hiszen a közigazgatási struktúrák különbözőségei
elsősorban a modern nemzetállamok adminisztratív rendszereinek természetes fejlődéséből adódnak. Módosításukra
tehát a legkevesebb lehetőség kínálkozik, a közigazgatási
rendszerek közti különbségeket figyelmen kívül hagyni
azonban mégsem lenne célszerű, különösen a határ menti térségékben nem, ahol nagyon gyakori problémának
számít, hogy a határ mellett az egymással szomszédos
közigazgatási egységek mérete jelentősen eltér egymástól,
mely számos esetben komoly torzító hatással bír. (1. ábra)
Jelen írás témája szempontjából mellékes, azonban hazai szempontból igen lényeges következmény, hogy az
adatgyűjtés területi egységeinek országonként eltérő

Annak ellenére, hogy az Európai Uniónak pontos előírásai vannak a legfontosabb adatok összegyűjtésének
idejére és módszerére vonatkozólag, még mindig nagy
különbségek figyelhetők meg az egyes tagállamok által
alkalmazott metódusok között, főként helyi szinten.
Mindez alapvetően a különféle szegmensek továbbra
is nemzeti kompetenciába tartozó, alapvető eltéréseket mutató szabályozásának köszönhető (pl. oktatási
struktúra, nyugdíjkorhatár, vállalkozás szabályai stb.).
Vannak országok, ahol bizonyos mutatókat, vagy akár
a népességszámot az év eleji, máshol pedig az év végi
mérések alapján határozzák meg. Ennek köszönhetően
– bizonyos esetekben – a népességi adatok között akár
egy évnyi eltérés is lehet a gyakorlatban. Szintén problémát jelent a népszámlálások eltérő idejű és tartalmú
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2. ábra: A regisztrált munkanélküliek területi megoszlása
Magyarországon és Romániában, 2011

lebonyolítása is. Egyes országok két népszámlálás között
megváltoztatták a kérdőívek tartalmát, így nemcsak nemzetközileg, de még a korábbi cenzusok eredményeivel
sem összevethetők az adatsoraik. Nem ritka jelenség
a népszámlálások végrehajtása közötti több évnyi eltérés sem. Amíg például Magyarországon 2011-ben
volt a legutolsó cenzus, addig Bosznia Hercegovinában
2013-ban, Moldovában 2014-ben, Ukrajnában 2001-ben.
Mindemellett az adatokhoz való hozzáférés sem minden
esetben teljesen megoldott a mai napig sem. Annak
ellenére, hogy a népszámlálási eredményeknek nyilvános és mindenki által hozzáférhető adatoknak kellene
lennie, a gyakorlatban ez sokszor még sincs így. Több
országban csak részben, vagy külön engedéllyel lehet
megtekinteni az eredményeket. Ugyancsak problémát
jelent, hogy vannak olyan elemzési és tervezési szempontból fontos mutatók, mint például a foglalkoztatottak
száma, gazdasági szektor szerinti megoszlása, vagy a
népesség legmagasabb iskolai végzettsége, melyek csak
a népszámlálási eredmények között kerülnek publikálásra
regionálisnál alacsonyabb területi szinten, meghiúsítva
ezzel a kisebb térségek – járások, településcsoportok
vagy akár egy-egy település – idősoros területi elemzését.
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3. ábra: A magyar és a szerb iskolarendszer különbözőségei

Az országonként kisebb-nagyobb mértékben eltérő jogszabályi háttér úgy szintén adategyeztetési problémákhoz
vezethet. Leggyakrabban például a foglalkoztatási rátát
használjuk egy terület szociális helyzetének feltérképezésére.
A foglalkoztatási ráta kiszámításához elengedhetetlen az
aktív, munkaképes korú népesség pontos meghatározása,
melynek felső határa, a nyugdíjkorhatár országonként
változó. Nőknél kb. 56 és 65, férfiaknál 60 és 65 között
változik, megnehezítve ezzel a nemzetközi összehasonlítást.
Bizonyos tématerületek esetén, mint például a munkaerőpiac is, a fogalmak eltérő definiálása is megnehezíti
az elemzést. Vannak országok, ahol a munkanélküliséget
bizonyos hosszúságú foglalkoztatáshoz kötik, tehát csak az
számít munkanélkülinek, aki korábban már bizonyos ideig
alkalmazásban állt. Máshol nem számítanak munkanélkülinek azok, akik képesek ellátni magukat – tekintet nélkül
a foglalkoztatási helyzetükre. (2. ábra)
A népesség iskolázottságára vonatkozó vizsgálatoknál
hasonló nehézségeket okoznak az országonként eltérő
oktatási rendszerek. Néhány országban például az általános iskola 8, míg más országban 9 évig tart, de a szakképzési rendszerek is teljesen különbözőek. Így például a
munkanélküliek képesítés vagy iskolai végzettség szerinti
összehasonlítása gyakorlatilag kivitelezhetetlen. (3. ábra)

Bizonyos országok esetében a vállalkozások definíciója is
teljesen eltérő. Vannak országok, ahol a magánvállalkozók beletartoznak a vállalkozások számába, de van, ahol
nem. Ugyanez a helyzet a mezőgazdasági őstermelőkkel
is. Egyes országokban vállalkozónak számítanak, másol
viszont nem.
Az etnikai jellemzőket a legtöbb országban a „nemzetiség” fogalmával azonosítják, azonban vannak országok,
ahol a „leggyakrabban használt nyelv” szolgál ugyanennek
a kifejezésére. Ezek a kategóriák pedig nem feltétlenül
fedik egymást, azonban mindegyik az etnikai vonásokra
vonatkozik, ennélfogva hasonlónak tekinthető.
Határon átnyúló gazdasági-társadalmi áramlások
intenzitását kifejező adatok hiánya
A határon átnyúló együttműködési (CBC) programok esetében alapvető problémát jelent, hogy a nemzeti statisztikai
hivatalok csak országhatáron belül, a nemzetállami logikát
követve gyűjtik az adatokat, korlátozott anyagi kereteik
pedig nem adnak lehetőséget arra, hogy határon átnyúlóan
is végezzenek adatgyűjtést, így a határon átnyúló gazdaságitársadalmi áramlások irányát, intenzitását, az egyes határszakaszok átjárhatóságát szinte lehetetlen meghatározni.

Ugyancsak nehézséget jelent, hogy egyes mutatókat,
mint például a külföldi működő tőkeberuházások is, helyi
szinten nem alkalmaznak, következésképp nehéz megbecsülni, hogy mennyiben befolyásolja a határ menti
területek fejlődését a határokon keresztüli tőkeáramlás.
Azzal, hogy a Schengeni övezethez csatlakozott államokban megszüntették a határok ellenőrzését, megszűnt
a részletes forgalomszámlálás is. A módszerek, amelyeket
a forgalom nagyságának becslésére jelenleg alkalmaznak, sokkal kevésbé megbízhatóak, mint a korábban
alkalmazott részletes számlálások (egyesével számlálás).
Ez azonban nem egy egyszerű módszertani probléma,
hanem általánosságban a határok ellenőrzésének hiánya.
Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre megfelelő
statisztikai adat a szükséges területi szinten, kvalitatív adatokat kell, illetve lehet gyűjteni. A leggyakoribb kvalitatív
adatgyűjtési módszer a kérdőívezés. A kérdőívekből származó eredmények viszont erősen szubjektívek lehetnek.
Például határon átnyúló együttműködések intenzitásának
mérése esetében nem biztos, hogy ugyanaz a személy
tölti ki a kérdőívet a programozási időszak elején, mint
aki a végén. Így megtörténhet, hogy a programozási
időszak végén az új kolléga alacsonyabbnak értékeli az
együttműködés intenzitását, mint az elődje a programozási időszak elején, melynek következtében az adatok
korántsem lesznek összevethetőek.
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Módszertani anomáliák
az egyes magyar határszakaszokon
A magyar határ menti térségekben gyakorlatilag lehetetlen
úgy területi hatásvizsgálatot végezni, hogy ne ütközzünk a
korábbi fejezetben felsorolt problémák közül legalább egybe. A KSH adatbázisainak és az Országos Területfejlesztési
és Területrendezési Információs Rendszernek köszönhetően
Magyarországon a legfontosabb társadalmi, gazdasági
adatok egészen a legalacsonyabb területi szintig tervezési,
kutatási célokra könnyedén, többnyire ingyenesen elérhetőek. Ezek az adatok azonban sok esetben a korábban
említett okokból is kifolyólag nehezen, vagy egyáltalán
nem egyeztethetők össze a határ túl oldalára vonatkozó
adatbázisok adattartalmával. Így hiába rendelkezünk bőséges hazai információval, adattartalommal, mégis határ
menti kontextusban mindez alig ér valamit. Az alábbiakban néhány általános nehézségen túl konkrét példákon
keresztül szeretnénk bemutatni az egyes határszakaszokon leggyakrabban előforduló módszertani anomáliákat,
adategyeztetési problémákat és hiányosságokat.
A magyar határtérségek mindegyikére általánosan igaz
a megfelelő részletezettségű foglalkoztatási és iskolázottsági adatok hiánya. Ahogy a korábbiakban már említettük,
ezen adatok többnyire csak a népszámlálási eredmények
között vagy még ott sem kerülnek publikálásra regionálisnál
alacsonyabb szinten. Ennek következtében sem a magyar,
sem a szomszédos országok településeinek, községeinek
vagy járásainak foglalkoztatási és iskolázottsági helyzetéről
nincs pontos, több éves, tendenciákra rávilágító adatsorunk.
Általános jelenség továbbá az etnikai vizsgálatok alapját
képező fogalmi meghatározások közötti eltérések is. A
„nemzetiség” és a „leggyakrabban használt nyelv” okozta
anomáliákon túl Magyarországon a népszámlálás több
nemzetiséghez tartozást is lehetővé tesz, míg máshol egy
személy csak egy nemzetiséget jelölhet meg. Így fordulhat elő, hogy Magyarországon a településekhez tartozó
állandó népesség száma nem egyezik meg a nemzetiségi
népesség számával.
Szlovák-magyar határszakasz
A határszakaszok tekintetében a szlovák-magyar határtérséget illetően rendelkezünk a legteljesebb statisztikai adat-
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bázissal. Ennek ellenére azonban még mindig vannak olyan
kritikus hiányosságok, melyek lényegében lehetetlenné
teszik a különböző területi fejlesztések hatásainak teljes
körű vizsgálatát. E határtérségben az egyik legnagyobb
nehézséget a munkaerőpiac települési szintű elemzése
jelenti. A munkanélküliek száma ugyan letölthető települési szinten a szlovák statisztikai hivatal adatbázisából,
a foglalkoztatottakra vonatkozó adatok viszont nem. A
statisztikai hivatal nem tartja számon a foglalkoztatottak
számát települési szinten, következésképp a munkanélküliségi rátához szükséges gazdaságilag aktív népesség
településenkénti száma sem meghatározható. A munkanélküliek területi megoszlásának két oldali összevetésére
így jobb híján a munkanélküliek teljes, vagy a 15-64 év
közötti népesség számához viszonyított arányát alkalmazhatjuk. A tartós munkanélküliekre, a munkanélküliek
végzettségére vonatkozó adatok hiánya/különbözősége
ugyancsak gátja a területi hatáselemzéseknek.
Az idegenforgalom helyzetének, fejlődésének vizsgálata
sem problémamentes e határtérségben. A magyar oldalon
viszonylag bőséges információ áll rendelkezésünkre a
települések, járások turisztikai potenciáljának mérésére.
Ezzel szemben a szlovák oldalon a legalacsonyabb elérhető területi szint e kérdéskörben a járás, mely nagyobb
térségi – leginkább országos szintű – vizsgálatokhoz
megfelelő, de kisebb térségek – regionális, települések
vagy településcsoportok – elemzése esetén elnagyolt
vagy akár téves megállapításokhoz vezethet.
Ukrán-magyar határszakasz
E határszakasz mindközül a legproblémásabbnak mondható, mely egyrészt abból fakad, hogy Ukrajna nem tagja
az EU-nak, sőt még tagjelölti státusszal sem rendelkezik,
így nem vonatkoznak rá az adategyeztetésre vonatkozó
közös EU-s jogszabályok, ajánlások, mely számtalan módszertani különbség forrása. A társadalom munkaerőpiaci
és szociális helyzetének vizsgálatában kulcsfontosságú
szerepet játszó gazdaságilag aktív népesség felső határa, az EU-ban általánosan elfogadott 64 év helyett,
Ukrajnában 70 év, melynek következtében több, alap
társadalmi-gazdasági mutató (foglalkoztatási, aktivitási,
munkanélküliségi ráta) sem pontosan összevethető a
szomszédos országok mutatóival.
Másrészt az ukrán közigazgatási struktúra lényegesen
eltér a szomszédos országok adminisztratív rendszerétől.
Ukrajnában a települések nem önálló entitásként, hanem
községekbe, a községek pedig járásokba (ún. raionokba)
szerveződve léteznek. A járás a legalacsonyabb hivatalos
közigazgatási egység, az adatgyűjtés is ezen a szinten
történik. Területük körülbelül a magyar járások méretéhez
hasonlítható, ebből adódóan nemzetközi viszonylatban
csak járási szintű vizsgálatok elvégzésére adnak lehetőséget. Továbbá a nagyobb területi egységek esetében fennáll
a veszélye annak, hogy lényeges területi különbségek
maradnak elfedve, mely szintén téves következtetésekhez
vezethet.

Nem utolsó sorban pedig fontos megemlíteni, hogy az
elmúlt évek bel- és külpolitikai bizonytalansága a statisztikai adatszolgáltatásra, az adatok gyűjtésére is rányomta
bélyegét. A 2011-re előirányzott hivatalos népszámlálást
először 2012-re, majd 2013-ra, azután 2016-ra és végül
a legutóbbi rendelkezések szerint 2020-ra halasztották.
Az ukrán statisztikai hivatal folyamatosan végez felméréseket, de a legtöbb összegyűjtött információ, adat
megfelelő ukrán nyelvtudás nélkül nem, vagy csak csökkentett adattartalommal hozzáférhető.
Román-magyar határszakasz
A román-magyar határtérség területi hatásvizsgálatának
legnagyobb korlátja elsősorban az egymástól jelentősen
eltérő módszertanban keresendő. A két legszembetűnőbb különbség a vállalkozások és a foglalkoztatottak
meghatározásában rejlik. Alapvető különbség a román
és a magyar gyakorlat között, hogy Magyarországon a
mezőgazdasági termelőket („őstermelők”) az egyéni vállalkozók egyik alcsoportjának tekintik, addig Romániában
nem vállalkozóként tartják őket számon. Az egy hektárnál
nagyobb területen gazdálkodók az úgynevezett „persoane
neocupate” kategóriába esnek, e szerint nem tekintik őket
vállalkozóknak, viszont folytatnak gazdasági tevékenységet
(ha nem is egy gazdasági szervezet alkalmazottjaiként),
így a munkanélküliek közé sem sorolják be őket.
Szintén kiemelendő, hogy a romániai statisztikai
adatfelvételi gyakorlatban foglalkoztatottként tartják
számon azokat is, akiknek nincs munkahelyük és állandó jövedelmük, viszont mezőgazdasági termelést
folytatnak, az ebből származó termékeket értékesítik,
vagy jelentős részben a saját háztartásuk fenntartására
fordítják. .Mivel Romániában jellemzően a magyarországi szintnél nagyobb arányban végeznek ilyen jellegű
tevékenységet a magasabb foglalkoztatási arányszámok
részben ezen csoport számbavételének köszönhetőek
(NIS Romania, 2014).
Ugyancsak megemlítendő, hogy a román közigazgatási rendszer az ukránhoz hasonlóan eltér a magyar
adminisztratív berendezkedéstől. A legalacsonyabb
önálló területi egysége a község, románul comună. Ez az
adatgyűjtés legalacsonyabb szintje is. A község az ukrán
raionhoz hasonlóan egy vagy több települést reprezentál,
mérete átlagosan nagyobb, mint egy magyar település
mérete, de kisebb, mint egy járásé, ezért lényegében
se települési, se járási összevetésre nem alkalmas igazán. Mivel azonban méretük közelebb áll egy átlagos
település méretéhez, mint egy járáséhoz, ezért megfelelő magyarázat mellett a községi adatsorok települési
szintű területi elemzés alapjaként felhasználhatóak.
Mindenképp meg kell jegyezni azonban azt, hogy ennek
következtében viszont a román térségben is fennáll a
veszélye annak, hogy a területi egyenlőtlenségek csak
elnagyoltan kerülnek felszínre.
További különbség a magyar rendszerhez képest, hogy
a járási szint hiányzik, a soron következő közigazgatási

szint a megye, románul județe, majd a régiós és végül az
országos szint következik. Járási szintű elemzésre tehát
nincs egyenes lehetőségünk.
Szerb-magyar határszakasz
Szerbia 2012 márciusában hivatalosan is tagjelölti státuszt kapott az Európai Uniótól, ennek következtében a
statisztikai adatgyűjtésre, adatszolgáltatásra és harmonizációra vonatkozó jogszabályi előírások bevezetése, a
módszertani metódusok átalakítása jelenleg is folyamatban
van. (EC SWD(2016) 361) Az EUROSTAT által alkalmazott
NUTS-rendszer még bevezetésre, az adatlefedettség
pedig növelésre vár.
Általános probléma a települési szintű adatok hiánya.
Közigazgatási rendszere nagyon hasonlatos a korábban
ismertetett román és ukrán rendszerhez. A települések
tehát nem önálló egységként léteznek, hanem egy község (szerbül opština) tagjaként. Erre a területi szintre
vonatkozóan csak a népszámlálás eredményei között
találunk, jellemzően népességi adatokat és abból is
meglehetősen keveset. Az adatgyűjtés elsődleges szintje
a községi szint, azonban Ukrajna és Románia esetében
is említett okokból kifolyólag, a vonatkozó adatok települési szintű összehasonlításra nem alkalmasak. Egy-egy
opština mérete nagyjából egy ukrán raion méretével
egyezik meg, így leginkább járási szintű vizsgálatokhoz
használható.
Horvát-magyar határszakasz
A közel 345 km hosszú horvát határ mentén, a szerbiai
esethez nagyon hasonló módon eltérő közigazgatási
rendszerek okozta nehézségeken túl a teljes értékű területi
hatáselemzések egyik legnagyobb gátja a megfelelő társadalmi-gazdasági mutatók hiánya. Horvátország 2013-as
Európai Unióhoz való csatlakozásával a területi hatásvizsgálatokhoz szükséges adatok köre és hozzáférhetősége
jelentős mértékben javult, legalábbis megyei, régiós és
országos szinten. Alacsonyabb területi szinten azonban
még számos, a területi hatáselemzések szempontjából
fontos probléma vár megoldásra.
Közigazgatási rendszerét tekintve, önálló települési
szintről Horvátországban sem beszélhetünk. A települések román és szerb mintára községekbe (horvátul
općina) rendeződnek, mely egyben az adatgyűjtés legalacsonyabb szintje is, melynek következtében az egyes
települések sajátosságai nem rajzolódhatnak ki igazán.
Mindemellett a községi szinten rendelkezésre álló adatok
köre meglehetősen szűkösnek mondható. Olyan alapmutató, mint például a munkanélküliek száma, községi
szinten nem elérhető. Egyéb munkaerőpiaci adatok, mint
a foglalkoztatási ráta, a foglalkoztatottak szektor szerinti
megoszlása is csak a népszámlálási eredmények között
található. Idősoros adatok hiányában egy-egy fejlesztési
programidőszak által generált trendeket, tendenciákat
nem lehet vizsgálni.
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Ha nem vagyunk mindezek tudatában, ha nem ismerjük
az egyes országok adatgyűjtési és feldolgozási szokásait, akkor teljesen téves következtetéseket vonhatunk
le egy-egy adatsor elemzése kapcsán. A téves elemzési
következtetések pedig előbb-utóbb téves tervezői válaszokhoz/reakciókhoz vezetnek.
Az elmúlt évek pozitív irányba mutató törekvései ellenére
még számtalan, a fejlesztések területi hatásainak összevetését nehezítő probléma vár megoldásra, különösképp a határ
menti térségekben. Véleményünk szerint ezen akadályok
feloldása kapcsán rendkívül fontos volna egy közös, európai
szintű, egységes állásfoglalás, iránymutatás megfogalmazása.
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Szlovén-magyar határszakasz
A legrövidebb, mindössze 102 km hosszú szlovén határ
mentén a területi hatásvizsgálatot elsősorban az önálló
települések hiánya nehezíti. Közigazgatási rendszere, a
közös történelmi gyökereknek köszönhetően hasonlatos
Horvátország és Szerbia adminisztratív struktúrájával. A
települések Szlovéniában is településcsoportokba, azaz
községekbe rendeződnek elfedve ezzel a települések
statisztikai adatokkal kimutatható karakterét.

információk stb.) adatbázisát is kezeli. Az adatbázis a
nyilvánosság számára is elérhető, letölthető és nem kereskedelmi célra felhasználható. Számos előnye mellett,
nagy hátránya azonban, hogy a jelenleg rendelkezésre
álló térinformációs adatbázis, adattartalmánál fogva elsősorban csak nagytérségi elemzéseket tesz lehetővé.
Ennél fogva határ menti kontextusban, ahol a kistérségi
és/vagy lokális szempontok sokkal hangsúlyosabbak,
kevéssé alkalmazható. (EUROSTAT)
Øresund régió, Øresund-híd

Osztrák-magyar határszakasz
A nyugati, osztrák határtérségben kezelendő probléma
az etnikai viszonyok vizsgálatához szükséges nemzetiségi
adatok hiánya. A 2011-es népszámlálástól kezdődően a
nemzetiségre vonatkozó adatok csak összevont formában
kerültek publikálásra. Egyéb tekintetben ezen a határszakaszon érhető el a legösszehangoltabb települési szintű
statisztikai összevetés.

Európai kitekintés, jó gyakorlatok
Az előzőekben ismertetett számos meglévő probléma,
nehézség ellenére, akad néhány iránymutató európai
példa is, melyek a bevezetett fejlesztési intézkedések
hatásainak területi vizsgálatait is lehetővé teszik.
Eurostat
Határon átnyúló adatbázisok témakörében valószínűleg az
EUROSTAT az, ami mindenki számára elsőként eszébe jut
a jó gyakorlatok közül. A korábbiakban csak érintőlegesen
említett hiányosságai ellenére, az EUROSTAT valóban
fontos mérföldkőnek számít az adatok európai szintű harmonizációja és a területi hatásvizsgálatok szempontjából.
Az Európai Bizottság egyik főigazgatóságaként, elsősorban
az a fő feladata, hogy statisztikai adatokkal lássa el az
Európai Unió intézményeit annak érdekében, hogy azok
elemezhessék a bevezetett szakpolitikai intézkedések
területi hatásait, valamint meghatározhassák a további
lépéseket. Az EUROSTAT nem gyűjti, csak begyűjti az
adatokat a tagállamok statisztikai hatóságaitól. Feladata
a beérkezett adatok előírások szerinti egységesítése, az
összehasonlíthatóság biztosítása harmonizált módszertan
felhasználásával. Statisztikai adatszolgáltatáson túl az
EUROSTAT rendszeresen publikál területi és tematikus
elemzéseket évkönyvek és jelentések formájában, valamint
külön projekt keretén belül törekszik a statisztikai adatok
ábrázolásához elengedhetetlen földrajzi információk
összehangolására, ezen adatok és rendszerek alkalmazásának előmozdítására az Európai Statisztikai Rendszeren
és a Bizottságon belül. Ez az ún. GISCO (the Geographic
Information System of the Commission) projekt, mely
statisztikai és egyéb tematikus térképek készítésén túl az
Európai Unió tagországaira vonatkozó földrajzi információk (pl. adminisztratív határok, tematikus térinformatikai
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Az Øresund régió egy regionális együttműködés a dán
Sjælland, Lolland, Falster, Møn és Bornholm valamint a
svéd Skåne megye között. Ugrásszerű fejlődését a 2000
júliusában, az Øresund tengerszoros felett megépült
Øresund-összeköttetésnek (dánul: Øresundsbroen, svédül:
Öresundsbron, hibrid név: Øresundsbron) köszönheti,
mely egy közel 8 km hosszú közúti-vasúti hídból, Peberholm mesterséges szigetéből és a 4 km hosszú Drogden
alagútból áll. Az Øresundsbron amellett, hogy kombinált
formában Dánia fővárosát, Koppenhágát köti össze a
svédországi Malmővel, jelentősen kitágítva e várostérség
funkcionális jelentőségét, köldökzsinórként csatlakoztatja
Skandináviát Közép- és Nyugat-Európához.
Annak érdekében, hogy a híd által közvetve és közvetlenül generált társadalmi-gazdasági folyamatokat, a
régió fejlődését, versenyképességének alakulását a többi a
régióhoz képest figyelemmel lehessen követni, az Øresund
régió, valamint a dán és svéd nemzeti statisztikai hivatal
az Örestat III (2007 – 2013) elnevezésű projekt keretén
belül együttműködve létrehozták az Örestat elnevezésű
határon átnyúló területi monitoring rendszert és statisztikai
adatbázist.1 Ez az online formában bárki számára elérhető
rendszer a határ mindkét oldalára vonatkozóan egymással
összehasonlítható formában tartalmazza a legfontosabb
demográfiai, ingatlan és lakhatási, valamint általános gazdasági és foglalkoztatási adatokat, elemző tanulmányokat.
Mindemellett számos olyan egyedi adattal, mutatóval is
bővítették a már széles körben elterjedt adatok listáját,
melyek egyedül csak az Örestatban érhetők el. Ilyen például az ingázók munkahelyének gazdasági szektor szerinti
besorolása, vagy az ingázok lakhely, fizetés és kor szerinti
megoszlása. E jó gyakorlat kiemelkedő jelentőségét éppen
az adja, hogy a megvalósítók felismerték és sikeresen
kezelték a határon átnyúló területi hatásvizsgálat, monitoring során fellépő speciális akadályokat és olyan mutatók
gyűjtését is megszervezték, melyek e különleges helyzet
értékeléséhez egyrészt elengedhetetlenek, másrészt a
nemzetállami logikával felépített intézményrendszerek
egyszerűen nem tudják hatékonyan kezelni az előállításukat (ÖRESTAT III, 2011-2014).
1 Az Örestat III. projekt előzményének tekinthető, a sokkal kisebb volumenű Örestat
II (2000 – 2006) projekt, melynek célja a régió helyzetével, fejlődési trendjeivel
kapcsolatos ismeretanyag összegyűjtése, a meglévő összehasonlítható adatok
felmérése, egy közös statisztikai adatbázis létrehozása. (Forrás: www.keep.eu/
keep/project-ext/18247/Oresund+Statistics%2C+%C3%96RESTAT+II?ss=defa0980928df57c25cc740f03ced6bb&espon=)
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A határ menti területi hatáselemzés
jelentősége a tervezésben és kapcsolata
a kormányzással
Láthattuk tehát, hogy a területi hatáselemzés az európai
szakpolitikák fejlesztésének egy igen lényeges irányvonala, számos előremutató előzmény és aktuális törekvés ellenére azonban jelenleg még meglehetősen
kialakulatlan, kiforratlan. Különösen így van ez, ha ezt
a szélesebb összefüggésrendszert a határ menti térségek speciális kontextusába helyezzük. A módszertanok,
modellek makroszinten jelentkező bizonytalanságai itt
hatványozódnak, a „hard” elemzésre fogható adatok köre
drámaian leszűkül. Történik mindez ráadásul Európának
azokban, a kohézió szempontjából stratégiai fontosságú, kiterjedt sávjaiban, ahol az integráció kézzelfogható
módon zajlik (avagy akadozik), ahol a legfontosabb volna
mérni, nyomon követni és értékelni a területi folyamatokat, a beavatkozások, a döntések, az elköltött források
következményeit, sikerességét. Mindennek nem csupán
szakpolitika-fejlesztési, hatékonysági, de kormányzási tanulságai vannak/volnának. Az európai integráció, a területi
kohézió erősödése szempontjából tehát kiemelkedően
fontos területnek tűnik a határrégiók effektív területi
monitoringjának, területi hatáselemzésének biztosítása,
a jelenleg fennálló gátlótényezők minél teljesebb körű
feloldása. Ennek elérése egyelőre térségileg diverzifikált
módon tűnik realizálhatónak, hiszen ahány határtérség,
annyi interakciós jelleg: az olyan egyedi megoldások, mint
amilyet pl. az Örestat kapcsán láttunk előremutatóak, és
kiemelten támogatandóak.
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KSH: Módszertani dokumentáció, Web: www.ksh.hu/apps/
meta.menu?p_lang=HU&p_menu_id=210&p_session_
id=68715930
Web: www.mrtt.hu/konferenciak/teruletfejlesztok2013/
Major_Klara.pdf (2017.09.22)
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Absztrakt | A területi vonzóképesség egy meglehetősen képlékeny fogalom, mérése pedig nagy kihívás a téma
iránt érdeklődő tervezők, kutatók számára. Egy település, térség vonzerejét számtalan mutatóval alá lehet támasztani, azonban környezeti-, társadalmi-, gazdasági szempontból ezek eltérő előjellel szerepelhetnek a területegység attraktivitására nézve (pl. természetvédelmi és iparfejlesztési álláspontok ütközése). A Duna Transznacionális
Együttműködési Program keretében futó ATTRACTIVE DANUBE nemzetközi projekt szakértői azonban kísérletet
tesznek nemcsak a területi vonzóképesség mérésére alkalmas indikátorok megalkotására, hanem a Duna régió
országait, régióit magában foglaló területi monitoring rendszer létrehozására is, ami egy hazai és egy nemzetközi
rendszerből fog összetevődni.
KULCSSZAVAK | Területi vonzóképesség, területi tőke, területi monitoring rendszer, kapacitásfejlesztés, ATTRACTIVE
DANUBE, Duna Transznacionális Együttműködési Program, Duna Stratégia
Abstract | Territorial attractiveness is reflected in the set of specific economic, environmental and social potentials
of a territory which make it competitive in comparison to other territories. Through good governance, policies can
maximise these potentials to increase attractiveness of the regions for residents, visitors and investors. The main
challenge in the Danube Region is lack of capacities of target groups involved in development planning for more
efficient and cooperative multilevel governance considering the needs of all stakeholders. The main objective of
Attractive Danube project is to strengthen multilevel and transnational governance and institutional capacities of
policy planners involved in territorial development of the Danube Region, which will result in more harmonised
governance system of the area.

Duna transznacionális
együttműködési program
A projekt a Duna Transznacionális Együttműködési Program keretében, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap
(ERDF) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) finanszírozásával valósul meg. Maga a Program a Duna
régió (14 ország) politikai integrációját támogatja annak
érdekében, hogy hozzájáruljon az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez, valamint a gazdasági,
társadalmi és területi kohézió megvalósításához szükséges szakpolitikai stratégiához. A Program figyelembe
veszi a legfontosabb, átfogó szakpolitikai keretet nyújtó
dokumentumokat, úgy mint az Európa 2020 Stratégiát,
az Európai Unió Területi Menetrendje 2020 dokumentumot (TA2020), a Duna régióra vonatkozó Európai Uniós
Stratégiát (EUSDR), a SEE2020 Stratégiát, valamint egyéb
tematikus stratégiai dokumentumokat, amelyek támaszai
lehetnek a makroregionális, nemzeti és regionális szintű
fejlesztési erőfeszítéseknek. Az együttműködési program
négy prioritási tengely köré szerveződik, amelyek a program területén összehangolt politikákat és tevékenységeket
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kívánnak kialakítani: az innovatív és társadalmilag felelős
Duna-térség, a környezeti és kulturális felelősségű Duna
régió, a jobb kapcsolatok és az energiaellátásért felelős
Duna régió és a jól irányított Duna régió.
1. ábra: A Duna Transznacionális Együttműködési
Programban résztvevő tagországok
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Az ESPON ATTREG projekt volt az első, amely egy térség vonzerejét a területi kohézió és a versenyképesség
összefüggésében értékelte. A projekt az európai városok
vonzerejét a lakosok és látogatók szempontjából vizsgálta, amely szerint a sokszínűség olyan vonzó tényező,
amelyet a növekedés és a területi (és társadalmi) kohézió
előmozdítása, valamint a már ott élő lakosok megtartása
mellett fel lehet használni mind a beruházások, mind
pedig a mobil lakosság vonzására.
Sok inputot ad az ATTRACTIVE DANUBE projekthez az
annak előzményeként a Délkelet-Európai Területi Együttműködési Program keretében megvalósult Attract-SEE2 projekt
is, amely célul tűzte ki a partnerországok által hasznosítható
területi vonzóképességi monitoring rendszer megalapozását.
Ennek egyik legfontosabb állomása volt a területi vonzóképesség fogalmának tisztázása. Egységes definícióként a
következő meghatározást fogadták el a partnerek: „A területi
vonzóképesség egy térség azon kapacitása, amellyel saját
területi tőkéjére és erőforrásaira alapozva, azokat az egyes
szakpolitikák céljaival összhangban kiaknázva képessé válik
odavonzani és megtartani az egyes célcsoportokat (turistákat, lakókat, migránsokat, vállalkozásokat, befektetéseket).”
Az „előzmény-projekt keretében a következő eredmények
születtek, amelyek megalapozták az ATTRACTIVE DANUBE
projekt magabiztos indulását is:
a területfejlesztés és a kapcsolódó szakpolitikai folyamatok közös problémáinak/kihívásainak azonosítása a
délkelet-európai transznacionális területen belül;
közös területfejlesztési monitoring indikátorok megállapítása a különböző információs adatbázisok jellemzői
szerint;
egy harmonizált térbeli, reprezentatív adatokra alapozott
monitoring keretrendszer kialakítása a tágabb délkelet-európai régióban történő alkalmazásra, amellyel meg
lehet állapítani és érteni a területi változás ösztönzőinek
állapotát és irányzatait;
a területi állapot értékelése és a trendek azonosítása
konkrét hivatkozással a területi minőségre és vonzóképességre;
a szakpolitikai/politikai döntéshozók figyelmének felhívása a koordináció fontosságára és a területi szempont figyelembevételére az irányelvek kidolgozása és
végrehajtása során;
a területfejlesztési szakértők tudásának és szakképzettségének növelése annak érdekében, hogy hatékonyabban
közöljék a területi állapotra és trendekre vonatkozó információkat az illetékes szakpolitikai/politikai döntéshozókkal, így lehetővé téve az irányelvek jobb integrálását;
egy szakpolitikai koordinációs keretrendszer kialakítása
minden egyes országban, amelyet majd az illetékes
szakpolitikai/politikai döntéshozók hálózatosodása
támogat;
1

1 Web: www.espon.eu/programme/projects/espon-2013/applied-research/
attreg-attractiveness-european-regions-and-cities
2 Web: www.attract-see.eu
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a szakpolitikai előkészítés/végrehajtás folyamatának
koordinálása a területi minőség és vonzóképesség
tematikus területén.3

A Projektről
Az ATTRACTIVE DANUBE projekt 2017. január 1-jén indult,
2019 júniusában zárul, költségvetése 1 860 000 euró. A
partnerséget 19 projektpartner alkotja, Magyarországról a
Lechner Tudásközpont és az Első Magyar Felelősségteljes
Innováció Egyesület vesz részt. A partnerség a következőképpen tevődik össze:
12 költségvetéssel rendelkező partner:
Vezető partner: Geodetic Institute of Slovenia (Szlovénia)
URBASOFIA, Town and regional planning company
(Románia)
Bulgaria Economic Forum (Bulgária)
Institute for Spatial Planning of the Koprivnica-Križevci
County (Horvátország)
CENIA, Czech Environmental Information Agency (Csehország)
Lechner Nonprofit Kft. (Magyarország)
Első Magyar Felelősségteljes Innováció Egyesület (Magyarország)
Aiforia GmbH (Németország)
Technical University of Kosice (Szlovákia)
Federal Ministry of Physical Planning (Bosznia-Hercegovina)
Institute for Strategic Studies and Prognoses (Montenegró),
Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning
of Serbia (Szerbia)
7 társult stratégiai partner:
The City of Đurđevac (Horvátország),
Ervet - Emilia-Romagna economic valorization of territory (Olaszország),
Statistical Office of the Republic of Slovenia (Szlovénia),
Ministry of Infrastructure (Szlovénia),
Ministry of the Environment and Spatial Planning (Szlovénia),
EU Strategy for the Danube Region Priority Area10
Institutional Capacity and Cooperation (Ausztria),
Košice Self-governing Region (Szlovákia)
A projekt egyik fő célja a többszintű és nemzetközi
kormányzás, valamint a területfejlesztésben kompetens
szakpolitikai tervezők intézményi kapacitásainak erősítése a Duna régiót és annak területi egységeit lefedő,
állandó, közös, a területi vonzóképességet monitorozó platform megalkotásával. Ez a gyakorlatban egy a
partnerországokkal közös, transznacionális platformból, valamint partnerenként egy-egy saját (összesen
11), nemzeti platform kialakításából tevődik össze. A
3 A területi vonzóképesség mérése Délkelet-Európában Az Attract-SEE projekt
eredményei (www.southeast-europe.net/document.cmt?id=994)

munkafolyamat első lépéseként a területfejlesztési potenciálok és indikátorok meghatározása történik meg
a környezeti-, gazdasági-, kormányzási- és társadalmi
kihívások kezelése érdekében. A platform interaktív
térképes felületet biztosít majd a felhasználók számára,
amelynek alapadatai 2008-tól 2020-ig követik le a Duna
régió területi vonzóképességének változását, ezzel is
elősegítve a döntéshozók munkáját több területi szinten.
Mind a nemzetközi, mind pedig a nemzeti monitoring
rendszerek fejlesztését az ún. STAGE web GIS platform
fogja támogatni, amelynek kidolgozásában a vezető
partner Szlovéniai Geodéziai Intézet (GIS) és a Szlovén
Köztársaság Statisztikai Hivatala (SORS) vesz részt. A
platform az ESS (European Statistical System) 2020 vízióban4 megfogalmazott, a térinformatikai információk
kezelésére vonatkozó ajánlások megvalósulásához is
hozzájárul. Az ESS 2020 szerint „növekvő szükség van
a földrajzi részletesség fokozását biztosító statisztikák
kidolgozására, biztosítva ezzel a nemzeti és regionális
politikai döntéshozatal támogatását.” A STAGE web
platform az Európai Közösségen belüli térinformációs
infrastruktúra (INSPIRE) irányelvekkel5 és az ESS 2020
ajánlásaival összhangban járul hozzá a projekt területi
vonzóképességi monitoring rendszerének kialakításához.
A platform minden olyan területi szintre tartalmaz majd
adatokat, amelyek a partnerországok, partnerrégiók
esetében relevánsak.
A projekt másik, hangsúlyos célkitűzése egy szakpolitikai integrációs folyamat, amelynek folyamán az
érintettek bevonásával 3 transznacionális és országonként 3 nemzeti műhelymunkára kerül sor, így biztosítva
a részvételi tervezést. A műhelymunkák célja felmérni a
kormányzati-, vállalkozói-, civil- és akadémiai szféra platformmal szemben támasztott igényeit, illetve információt
gyűjteni a projekt végére tervezett szakpolitikai ajánlások
megalapozására, így biztosítva a projekt eredményeinek
hosszú távú társadalmi-gazdasági-környezeti előnyeit. A
4 Web: ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/756730/ESS-Vision-2020.
pdf/8d97506b-b802-439e-9ea4-303e905f4255
5 Web: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:hu:PDF

3. ábra: Az első hazai műhelymunka Szegeden

területi vonzóképesség kapacitásépítéssel és a felhasználóbarát webes platformmal történő összekapcsolása
olyan innovatív megközelítés, amely lehetőséget biztosít
a célcsoportoknak megtanulni felismerni és felhasználni
a Duna régió területi potenciálját. A gazdasági, környezeti és társadalmi szempontokat képviselő valamennyi
szakpolitikai tervező, valamint a civil társadalom, az
üzleti élet és az egyetemek szakpolitikái képesek lesznek
jobban reagálni a régió fejlődési irányaira és társadalmi
kihívásaira, amely során olyan területi politikákat alakítanak ki, amelyek egyértelműen támogatják a vonzó,
versenyképes Duna régió vízióját.

kitekintés

Előzmények

Hazai műhelymunkák eredményei
2. ábra: ATTRACTIVE DANUBE Partnerek
a Prágában megrendezett Kick-off találkozón

A Lechner Tudásközpont az Első Magyar Felelősségteljes
Innováció Egyesülettel közösen tartotta meg első hazai
workshopját Szegeden, 2017. május 17-én. A műhelymunka témája a területi vonzóképesség mérhetősége,
az erre alkalmas indikátorok hazai léptékű hasznosítása,
valamint az Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszer (TeIR) használatának bemutatása
volt. A kormányzati-, üzleti szférából érkezők, valamint a
Szegedi Tudományegyetem hallgatói megosztották értékes véleményüket a területi vonzóképesség fogalmával
kapcsolatban, majd annak mérésére alkalmas, konkrét,
hazai indikátorokra is számos javaslatot adtak. Fő cél volt
olyan mutatószámok kidolgozásához ötleteket gyűjteni,
amelyek ismerete hasznos lehet a résztvevők munkája
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4. ábra: A második hazai műhelymunka Budapesten

A második nemzeti workshop helyszíne a Lechner Tudásközpont volt, Budapesten. A rendezvény délelőttjén
olyan témákban hallhattak vitaindító előadásokat a részvevők, mint a területi vonzóképesség mérésére alkalmas
indikátorok, a területi vonzóképesség digitalizációhoz és
biztonsághoz fűződő kapcsolata, valamint az Okos Város
településértékelési rendszer bemutatása. A műhelymunka
célja a hazai érintettek minél szélesebb körű bevonásán
túl, a már kidolgozott, létező adatokkal alátámasztott
mutatószámok egyeztetése volt a résztvevőkkel, valamint a
következő hónapok során elkészülő, hazai területi vonzóképességi monitoring platform népszerűsítése. A workshop
második felében a jelenlévők gyakorlati oktatás keretében
sajátíthatták el az adatplatformhoz szorosan kapcsolódó
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
rendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat.
A harmadik műhelymunka ismét a Lechner Tudásközpontban lesz, ahol a meghívottak élesben tesztelhetik a
közösen kiválasztott indikátorokkal megalapozott interaktív, térképes web platformot és ötleteket kapnak, hogyan
hasznosíthatják azt saját munkájuk során, legyen szó a
kormányzati-, vállalkozói-, civil-, vagy akár az akadémiai
szféráról.

során, a területi vonzóképességgel kapcsolatban. A javasolt
indikátorok által kirajzolt fő fókusz a térségek, különböző
szakterületek, önkormányzatok, vállalkozások közötti
együttműködés, minőségi munkahelyek, társadalmi mobilitás, elérhetőség, befektetés-ösztönzés, a szereplők közötti
kommunikáció (3-as, 4-es Helix), minőségi nyelvoktatás,
vonzó turisztikai kínálat, természeti értékek megőrzése,
pozitív kommunikáció és a jó marketing voltak.

Szerző
Jaschitzné Cserni Tímea,

térségi tervező
Lechner Nonprofit Kft.
Térbeli Szolgáltatások Igazgatósága
Térségi Tervezési Osztály

tudomány-tanulmány
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Tudományos közlés

Absztrakt | A fűszerpaprikát Európában (Szeged, Kalocsa, Espelette, La Vera) és Észak-Afrikában (Cap Bon) egyaránt
olyan tájkörzetekben termesztik, amelyek kialakulása természetföldrajzi és szocio-ökonómiai okok kölcsönhatására
vezethető vissza. A tájkörzet hanyatlása a XX. század végén, a történelmi Magyarország két nagy „régiókezdeményének”
(Alföld és Délvidék) határterületére esik. Az általunk termesztett paprika, a Capsicum annuum L. ’Longum Csoport’,
amelynek származási helye Közép-Amerika, és Mexikótól Argentínáig vadon ma is előfordul. A szegedi fűszerpaprika-tájkörzet egységet először földrajzi értelemben megcsonkította a trianoni határ meghúzása. Ezzel az évszázados
feldolgozás-technológiát majdnem ellehetetlenítette a második világháború után kierőszakolt ipari termesztés és
feldolgozás, végül a rendszerváltás, és főleg az európai uniós csatlakozás, és a megváltozott fogyasztói szokások.
Mindez oda vezetett, hogy mára töredékére zsugorodott a fűszerpaprika termesztése és feldolgozása a szegedi
tájkörzetben. A szegedi tájkörzetben előállított hibrid fajtasornak és az erre alapozott új termesztés-technológiának
azért van jelentősége, mert ezzel az eljárással jelentősen növelhető a területegységre vetített hozam, csökkenthető
a fajlagos költség. Az Európai Unió földrajzi eredetvédelmi rendszere gyakorlatilag alkalmas arra, hogy a történelmi
szegedi fűszerpaprika-tájkörzetet újraélessze.
KULCSSZAVAK | fűszerpaprika, termesztéstechnológia, Capsicum annuum L, hibrid fajtasor, földrajzi eredetvédelmi
rendszer, Kalocsa, Szeged

Szakirodalmi áttekintés

Territorial processes short and beyond
An overview on Hungarian cross-border cooperation
Abstract | The hybrid kind produced in the taste paprika landscape of Szeged and its production technology based
on the yield per unified producing area can considerably be increasing. By this production technology the relative
cost can be decreasing. The geographical origin-defence system of the European Union could practically be to start
advanced technological production of the historical taste paprika landscape of Szeged, which could raise the idea
to completing production and manufacture capacity of Szeged taste paprika milling-product owning geographical
origin-defence with producers and manufacturers of North-East Vajdaság (Serbia) and Temes-Arad districts. It could
be recommended to initiating to change the actual product-description and borders of the producing landscapes.

Bevezetés
A fűszerpaprikát Európában (Szeged, Kalocsa, Espelette,
La Vera) és Észak-Afrikában (Cap Bon) egyaránt olyan
tájkörzetekben termesztik, amelyek kialakulása elsősorban természetföldrajzi és szocio-ökonómiai okok
kölcsönhatására vezethető vissza. Ez utóbbiak térelméleti
szempontból egyfajta tradicionális térnek foghatók föl,
így létrejöttükben bizonyos fokig helye van a tájelméleti
megközelítésnek, sőt a klasszikus, francia elvek szerinti
rajonelmélet is szerepet kap, de ugyanakkor az Alfred
Marshall-féle iparági körzet fogalmát is alkalmazni lehet.
A folyamat végeredménye azonban minden esetben
leginkább a terroir kifejezéssel írható le, ami Máté (2008)
értelmezésében olyan komplex földrajzi térfogalom, amely
természeti és társadalmi tényezőket és ezek egymásra
hatását értékeli, tehát az adott termékpályával kapcsolatos
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agronómiai ismeretek, valamint a földrajz, az agrárföldrajz közös fogalmáról nyújt elemzést. A kutató szerint a
terroir kifejezés komplexitása alkalmas arra, hogy olvasatában a borvidékeket – véleményem szerint beleértve
a fűszerpaprika-tájkörzeteket is - ennek szellemében
vizsgáljuk, és értelmezzük a hasonlóságokat, valamint
a különbségeket.
A történelmi magyar borvidékek esetében viszont egyedül a tokaji borvidék állítható bizonyos szempontból párhuzamba a szegedi fűszerpaprika-tájkörzettel, mivel a trianoni
békediktátum mindkettőt földrajzilag megcsonkította. Míg
azonban a tokaji borvidék esetében a termék a mai napig
egyfajta kuriózum, ami biztosítja a borvidék nemzetközi
hírűvé válását (prosperitását), a szegedi – és általában a
magyar fűszerpaprika – esetében ez nem áll fenn, így az
elmúlt másfél évtizedben a szegedi – és a kalocsai - fűszerpaprika-tájkörzet egyaránt hanyatlásnak indult.

állam) a saját maga (racionálisabb) működése érdekében,
jellemzően felülről lefelé haladva, kialakítja a maga hierarchikus rendszerét. A spontán térszerveződés szintjei alulról
felfelé haladva a település, a vonzáskörzet, a régió és az
ország neveket kaphatják a hazai példák nyomán, míg a
mesterséges szintek, felülről lefelé építkezve az állam, a
megye, a járás, a község és a város (önkormányzat) szintjei.
Az azonos szinteken található párok nem felelnek meg
teljesen egymásnak. Jelen dolgozatban azt próbáljuk meg
nyomon követni, hogy egy mezőgazdasági termékhez
kötődő, elsősorban természetföldrajzi jellemzőkkel meghatározható térség miként kapcsolható össze a különböző
szerveződési formákkal és a mindenkori szocio-ökonómiai
környezet hogy tudja meghatározni fejlődését, esetleg
okozni a megszűnését, de legalábbis térvesztését?

musok (pl. a határon átnyúló pályázati konstrukciók) és
Szerbia tervezett EU-tagsága képes lesz-e ezt a folyamatot
megfordítani, vagy a globalizáció negatív hatása sokkal
erősebbnek bizonyul?

Kutatási módszertan
A bevezetőben már említett fogalmak közül a tradicionális
térre, mint a földrajzi tér különböző szintű megnyilvánulásaira Pirisi és Trócsányi (2012) Tóth (1997) földrajzi
tér-szerveződési rendszerét hozza példának, ami eszerint
kettős, részben alulról felfelé ható, spontán természetű,
részben pedig felülről lefelé történő, mesterséges lehet.
Az előbbi azt jelenti, hogy a földrajzi térben akkor is létrejönnek különböző szerveződési szintek, ha az ember
nem törekszik annak kialakítására, az utóbbi viszont azt
írja le, hogy a társadalom által életre hívott igazgatás (az

A térelméleti fogalmak és a mezőgazdasági tájkörzet
definíciójának lehetséges kapcsolatai, összefüggésük a
szegedi fűszerpaprika-tájkörzet kialakulásával
A tájelméleti megközelítés Pap (2007) olvasatában egy
olyan, eredetileg természetföldrajzi kategória, ami az idők
során egyre újabb tartalmakkal gazdagodott. Álláspontja
szerint az elmélet hívei a természeti környezet és a településhálózat, a gazdasági tevékenység kapcsolatrendszerét,
valamint a közigazgatási térbeosztással kapcsolatos összefüggéseket, problémákat is ezen keretekben próbálták
magyarázni. A szerző könyvében idézi Hajdú Zoltánt, aki
szerint „A táj fogalma átfogó, totális rendszerező kategóriává válik, amelyben minden jelenséget értelmezni kell és
értelmezni lehet. A sajátos struktúrák elemzésére kialakul a
természeti táj, a gazdasági táj, a kultúrtáj, a közlekedési táj,
a politikai táj fogalma,” (Hajdú et al., 2014). Pap meglátása
szerint az újabb földrajzi gondolatrendszerek térhódításával
a tájat – így például ideológiai megfontolásokból a marxista
gazdaságföldrajzban – természetföldrajzi kategóriává minősítették. A hazai fejlesztéspolitika alapdokumentuma az
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
a táji adottságokat közfejlesztési erőforrásként azonosítja
(Salamin et al., 2014), az OFTK által bevezetett kultúrtájak
lehatárolásának is egyik fő tényezőjét képezik a hagyományos mezőgazdasági termelőkörzetek, továbbá a földrajzi
eredetvédelem kibontakoztatása kiemelt irányként jelenik
meg a mezőgazdaság fejlesztései között.
Később a tájalkotók közé sorolták az antropogén tényezőket is. Ez igaz a szegedi tájkörzetre is, hiszen a vidék
korábbi természetes arculatát kimondottan az emberi
tevékenység változtatta meg. A Tisza-szabályozással a
korábbi ártéri területek a mentesített oldalra kerültek és
jelentős szántóföldi növénytermesztést tettek lehetővé,
a Tisza vonalától messzebb lévő, korábban futóhomokos
területeket pedig szőlő- és gyümölcstelepítéssel kötötték meg, tették termővé. Így alakult ki pl. a szatymazi
őszibarack-termőtáj, vagy honosodott meg Ásotthalom,
Pusztamérges, Szatymaz, Palics környékén a szőlő termelés,
amely részben összefüggött a filoxéra-járvánnyal is. Az is
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Hogyan írható le a történelmi szegedi
fűszerpaprika-tájkörzet kialakulása
és megszűnése térelméleti
megközelítésben?

Annak fényében viszont, hogy a tájkörzet hanyatlása
csak a XX. század végén, nem pedig az első világháború
után indult meg, egy olyan térségben, ami Tóth (1997)
besorolása szerint a történelmi Magyarország két nagy
régiójának, pontosabban „régiókezdeményének” (Alföld
és Délvidék) határterületére esik, nagy valószínűséggel
egyértelműen a globalizációs folyamatok okolhatók, nem
pedig az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően
kialakuló új európai rend. A jövő kérdése, hogy az Európai
Unióban már működő, a határ-menti térségek gazdasági
és társadalmi együttműködését, összekapcsolását segítő,
a határok „légiesedését” elősegíteni hivatott mechaniz-
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igaz viszont, hogy a Szeged központú tájkörzetnek nincsenek markáns természetföldrajzi határai, sík területként
nem határolják pl. hegyek vagy éppen más természeti
akadályok, sokkal inkább egy komplex, pedo-klimatikus
és szoci-ökonómai tényezők együttállása és egymásra
hatása nyomán kialakult területről van szó.
A rajon-elmélet vonatkozásában Pap (2007), valamint
Abonyiné (Abonyiné et al., 2014) definíciójából érdemes
kiindulni. Eszerint a gazdasági körzet-elmélet vagy rajonelmélet téziseit a késő XIX. század során, Franciaországban
dolgozták ki, majd később a Szovjetunióban, illetve a volt
szocialista államokban élő geográfusok – a marxista gazdaságföldrajz keretében – fejlesztették tovább. A gondolatrendszer rendező elve a társadalom gazdasági aktivitása,
szem előtt tartva a területi munkamegosztás sajátosságait.
Az irányzat hívei úgy tartják, hogy a gazdaság alapvető
hatást gyakorol a társadalom területi szerkezetére. A gazdasági körzet-elmélet térkategóriái elsősorban a gazdasági
aktivitás által generált kapcsolatrendszert, térszerkezetet
tükrözik, feltételezve, hogy az időben viszonylag stabil.
Ezeket a gazdasági körzeteket a társadalomszervezés alapjaivá kívánták tenni. Ennek napjainkban is megmutatkozó
hatása érződik a területfejlesztési régiók (makrokörzetek)
kialakítása kapcsán. A rajonírozás összefüggött azzal az
igénnyel is, hogy a gazdaság területi folyamatait az állam
szerette volna befolyásolni, szabályozni. Így például az I.
világháború után Franciaországban Clémentel kereskedelmi miniszter nevéhez fűződik („Clémentel-régiók”) egy
korszerűbb közigazgatási területrendszer kereteinek kidolgozása. A munkát Henri Hauser francia geográfus végezte
el, akinek az elképzelése szerint 18 „régió” határolható le,
melyeket természeti alapon határoz meg (tájföldrajz hatása),
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de amelyek eltérő gazdasági sajátosságokkal rendelkeznek
és így gazdasági körzetnek minősíthetők. Az ő ajánlása
szerint erre a rendszerre felépíthető a francia állam regionális
közigazgatási beosztása. Ezt a franciák annyira komolyan
gondolták, hogy az akkor kialakított régiók gyakorlatilag
2015-ig fennmaradtak, és csak a 2016. január elsejével életbe
lépett közigazgatási reform változtatott ezen, de ez is csak
bizonyos régiók összevonását jelentette, az összeolvadás
miatt nem érintett régióhatárok változatlanok maradtak.
Megjegyzendő, hogy a francia a rayon, rayonnement
(sugár, kisugárzás) fogalmat inkább egy kifelé irányuló,
mintsem korlátozó fogalomként használja, amire a legjobb
példa a „francia kultúra és a tudomány kisugárzása” szóösszetétel, amiben nincs utalás kényszerűségre. A szegedi
fűszerpaprika esetében is inkább ehhez a megközelítéshez
célszerű fordulni, ha a rajon-elméletet akarjuk használni,
hiszen a paprika maga is valóban Szeged városából kezdett
a hagyomány szerint terjedni és jutott el a várostól mind
messzebb fekvő településekre is.
Abonyiné (Abonyiné et al., 2014) valamint Pap (2007)
említést tesznek a központi hely elméletéről is, ami alapvetően a településhálózat rendszerét, a települések közötti
hierarchikus viszonyt, a települések funkcionális tartalmát stb.
vizsgálja. Az elmélet képviselői úgy vélik, hogy a központi
települések körül kialakuló ún. komplex vonzáskörzetek adják
meg a társadalmi-gazdasági tér alapvető kategóriáit egy
olyan rendszerben, melyet a települések hierarchiaszintje
határoz meg. Ez a szegedi fűszerpaprika-tájkörzetre akár
igaz is lehetett volna egészen az 1980-as évek végéig, mivel
az őrlés maga gyakorlatilag Szegeden koncentrálódott,
paprikamalom a városon kívül nem volt – sőt a városban
is csak egy, a fűszerpaprika termelés maga történt a várost

övező településeken, a termés összegyűjtése több térségi
integrátornál (pl. Gorzsa, Üllés) folyt, innen került be az alapanyag a városba. A rendszerváltás után viszont megindult a
kisebb paprikamalmok építése (Szentmihálytelek, Szőreg),
így a város központi hely-funkciója jelentősen visszaesett.
Érdemes említést tenni az úgynevezett iparági körzetekről (industrial districts) is, aminek kapcsán Lengyel
(2003) munkájában Alfred Marshall brit közgazdásznak a
„Principls of economy” című könyvében megfogalmazott
véleményét idézi. Marshall ugyanis ezek kialakulása során
a telephelyválasztás fő motívumának ugyan az olyan fizikai
feltételeket tekintette, mint az éghajlat, a termőföld, vagy
az ásványi anyagok és a szállítási lehetőségek megléte,
de a véletlennel is magyarázta, hogy egy-egy iparág hol
alakult ki. Viszont a már működő iparágak megerősödése
az adott térségben főleg a pozitív lokális externáliákra
vezethető vissza, amelyek költségcsökkentésre adnak
módot és az iparág öngerjesztő fejlődését indukálják.
Marshall kiemelte a szakmai tapasztalatok generációkon
átívelő felhalmozódását, a kapcsolódó tevékenységek
kifejlődését, a specializált eszközök nagyobb termelési
volumenének köszönhető nagyobb hatékonyság bevezethetőségét (méret-gazdaságosság), vagy a speciális
szakmák piacainak kialakulását is.
A későbbiekben látni fogjuk, hogy a fűszerpaprika-termesztés- és feldolgozás felfutásával egy időben, a szegedi
tájkörzetben pontosan ezek a folyamatok zajlottak le, még
ha nem is minden esetben követve hűen a Marshall-féle
gondolatmenetet, összességében azonban erről van szó.
A termesztés meghonosodása viszonylag sokáig tartott,
ami részben összefügghet azzal, hogy a térségre adaptált
földolgozás-technológiának is ki kellett alakulnia, ami
nagyjából a XIX. század második felére történt meg. A
piaci igények megugrása egyrészt szükségessé tette a
termelési folyamatok szétválasztását (termesztés, kikészítés, őrlés) és ezzel párhuzamosan megjelentek az egyes
speciális foglalkozások szakmák (hasítók, paprikakofák,
paprikamolnárok), másrészt ösztönözték a feldolgozóipari
innovációt, ennek egyik következménye volt a hengerszékek megjelenése, amik viszont megsokszorozták a piacra
juttatható őrlemény mennyiségét.
A fogalmak sorában ki kell térni a tájhasználatra és a
tájpotenciálra is, mivel az elsőt bizonyos szempontból
a második teszi lehetővé. A tájhasználat fogalma a Pap
(Pap et al. 2012) által készített Geopolitikai szótárban a
következőképpen szerepel: „A természeti táj által kínált
erőforrások (talaj, ásványkincsek, energia, esztétikai érték,
tevékenységek elhelyezése) helyi társadalom általi használata. A levéltárak térképtáraiban őrzött kéziratos térképek a
tájhasználati múlt szempontjából különösen nagy értéket
képviselnek. A nyilvánvaló esztétikai és eszmei szempontok
mellett információtartalmuk (pl. művelési ágak változása
stb.) a történeti tájhasználat és az egykori gazdálkodás
tekintetében rendkívüli tudományos jelentőséggel bírnak.”
A tájpotenciál fogalma szintén Pap (Pap et al., 2012)
szerint a táj teljesítőképessége, amely az adott tájegység
egymással kölcsönhatásban álló ökológiai, ökonómiai

és tájképi potenciáljainak összességéből áll. Kifejezi a
tájhasználat (a tájpotenciál adottságainak társadalmi célú
érvényesítése) lehetséges mértékét és azt, hogy egy táj
milyen nagyságrendben alkalmas a társadalom sokrétű
igényeinek kielégítésére. A tájpotenciál nagysága több
tényező csoport (pl. földrajzi helyzet, éghajlat, domborzat
stb.) együttes eredménye, amelyet az emberi tevékenység
számára hasznosítható és mobilizálható helyi és helyzeti
energiák értéke is nagymértékben befolyásol. Ugyanazon
táj teljesítőképessége a termelőerők fejlődésével növekedhet, de ehhez olyan tájhasználat vagy tájhasznosítás
szükséges, amely a tájpotenciál megőrzésére és/vagy
növelésére irányul. E kettő a fűszerpaprika esetében azt
jelenti, hogy a klimatikus és talajadottságok jelentette
tájpotenciál lehetővé tette a kultúra meghonosodását és
elterjedését, a helyi lakosság pedig jó érzékkel tudta ezt
a tájhasználati tevékenységébe illeszteni.
Végül, de nem utolsó sorban a trianoni békediktátum
következményei okán tisztázni kell, milyen értelemben
használjuk a határok fogalmát (Békési, 2004) a szegedi
fűszerpaprika-tájkörzet történetének elemzésében. Tóth
(1997) szerint az első világháború után a Kárpát-medencében megjelenő új, kifejezetten politikai határok sem
etnikai, sem térszerkezeti elvet nem követtek, kizárólag
nagyhatalmi alkuk eredményei, így természetesnek vehető, hogy a XIX. század végén megjelent magyarországi
„régiókezdeményekre” nem voltak tekintettel, így egyrészt
ezeket esetenként két vagy több részre osztották, másrészt
ellehetetlenítették a régiókezdemények közötti kapcsolatokat. Ez hatványozottan igaz a bevezetőben már említett
Alföldre és Délvidékre – ez utóbbi déli részét az ország
új határa elvágta (sőt a frissen meghúzott szerb-román
határ az elcsatolt részt még tovább darabolta), továbbá
ellehetetlenítette, de legalábbis nagyon megnehezítette az
Alföld és a Délvidék közötti korábbi kapcsolatok életben
tartását, a fejlesztésről nem is beszélve. A fűszerpaprika
esetében ez gyakorlatilag „végzetes” volt, hiszen sem a két
világháború közötti, sem az azt követő időszak – más és
más okok miatt – nem tette lehetővé az érdemi gazdasági
együttműködést a határ menti térségek között, amelyre
talán Szerbia uniós taggá válása után lesz először újra valós
lehetőség. Arra, hogy az új határ az első világháború után
mégsem lehetetlenítette el a szegedi fűszerpaprika-tájkörzetet, Süli-Zakar (2010) gondolatmenetén továbbhaladva
két tényező mindenképpen szerepet játszhatott:
a megcsonkított országban a megmaradt erőforrások
sikeres felhasználása és fejlesztése biztosította a vesztes
háború után azt, hogy a gazdaság és a társadalom ne
omoljon össze,
jelentős előrelépés történt a vidéki nagyvárosok – köztük
Szeged – megerősítése, illetve a decentralizált térszerkezete kiépítése terén.
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Tudományos közlés

A határ fogalmát részletesen elemzi Nemes Nagy (1998)
is, külön-külön vizsgálva azt, hogy a határ elválaszt vagy
összeköt? Fontos változásként írja le, hogy az európai
határok a korábbi elválasztó funkció irányából a kontak-
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Kutatási eredmények
A szegedi fűszerpaprika-tájkörzet kialakulása
Az általunk termesztett paprika, a Capsicum annuum L.
’Longum Csoport’ - mint minden más Capsicum faj - származási helye Közép-Amerika, és Mexikótól Argentínáig
vadon ma is előfordul. Az itt élő indián kultúrák évezredek
óta ismerik és használják élelmezési célokra. A legelső
termések a spanyol hódítók hajóival érkeztek az öreg
kontinensre, a paradicsommal, kukoricával, dohánnyal,
burgonyával együtt. Pickersgill (1986 és 1989) szerint
a paprika az amerikai kontinens felfedezését követően
1493-ban került Európába, minden bizonnyal először
Spanyolországba. Az Ibériai-félszigetről terjedt el az egész
mediterrán világban, és jutott el egészen a Balkán-félszigetig, majd Törökországba. Magyarországra minden
valószínűség szerint török közvetítéssel került, innen
egyik magyar neve, a törökbors. Egyes források szerint a
XVI. században már díszlett ez a növény Széchy Margit
kertjében, de Szenczi Molnár Albert 1604-es szótárában
is szerepel a törökbors. Csapó Albert 1775-ben és Klein
Mihály 1778-ban egyaránt említést tesz a „törökborsról”
vagy paprikáról.
Magyarországon talán éppen Szegeden, az alsóvárosi
ferences rendi kolostor kertjében termett először paprika, melynek magvait a déli hódoltsági területeket járó, a
paprikával ott találkozó és azt Szegedre hozó szerzetesek
vetették el, ezt a hagyományt a szerzetesek a mai napig
éltetik, sőt október elején a templom és a rendház körül
megtartott paprika-ünnep is erre utal. A kolostorkertben
újra megtalálhatók a fűszerpaprika-ágyások, az októberi
programnak pedig része a paprikaszentelés is (1. kép).
A legtöbb szerző szerint a történelmi Magyarországon,
Szegeden és környékén kezdtek először fűszerpaprika termesztéssel foglalkozni, és innen terjedt tovább a
kultúra Kalocsára, majd a kevésbé jelentős termesztési
körzetekbe. Gallai (1943) viszont úgy véli, hogy maga a
termesztés nagyjából egy időben indult meg Szegeden és
Kalocsán, viszont elismeri, hogy a kereskedelmi forgalom,
ezzel együtt az őrlés és a kikészítés valóban hamarabb
kezdődött meg Szegeden, mint Kalocsán. Ennek okát
Szeged kedvezőbb gazdaságföldrajzi fekvésében látta,
amely térelméleti szempontból meghatározó tényező. A
két vidék kapcsolatát időről időre beárnyékolták a szegedi
és kalocsai termelők, de még inkább a kereskedők közötti
konfliktusok, amelyek okát egyrészt a másik rovására
elkövetett vélt vagy valós gazdasági sérelmekben, másrészt a mindig is meglévő rivalizálásban kell keresnünk.
Mindenesetre tény, hogy mind Szeged, mind Kalocsa
vidékén már az 1700-as évek közepéből vannak írásos
emlékek a paprikatermesztésről és fogyasztásról, a XIX.
században pedig már mindkét körzetben jelentős kultúra.
Az első világháború után vált a paprika meghatározó
növénnyé a Vajdaság északi részén, a Bánságban és a
Partiumban (Temesvár és Arad), valamint a Felvidéken,
Érsekújvár környékén. A nem is olyan távoli múlt ese-

Kép 1: Paprikaszentelés a szeged-alsóvárosi ferences
templomnál 2015. október 3-án (Fotó: Somogyi N.)

ményei közé tartozott egy harmadik körzet kialakulása:
a Tisza-II. öntözőfürt megépítésével Mezőhék térsége is
belépett a fűszerpaprika-termesztő vidékek sorába, hiszen
klimatikus adottságai megfelelőek, és az eddig korlátozó
tényezőnek számító vízhiány megszűnt (Vincze 1987), ám
a rendszerváltás óta itt is jelentősen visszaszorult a fűszerpaprika termesztése. Ugyan Cece és Boldog környékén
is foglalkoznak fűszerpaprikával, de minden bizonnyal
az éghajlati és talajadottságokkal lehet magyarázni azt,
hogy a távolabbra is elvitt paprika a Kárpát-medencében
elsősorban - és szinte kizárólag - csak Szeged és Kalocsa
körzetében vált valóban jelentős kultúrnövénnyé. Az tény,
hogy igazából csak a XIX. század utolsó éveiben lett valóban fontos termék az őrölt paprika, a mezőgazdaság,
az élelmiszeripar és a világkereskedelem fejlődésének
együttes eredménye alapján.
A tájkörzet XIX. század végi kiterjedését tekintve az
is látható volt, hogy Szeged körül egy nagyjából állandó sugarú körön belül találhatók meg a jelentősebb fűszerpaprika-termesztő települések, ami Szeged egyfajta
„kisugárzását” (rayonnement) – vagy éppen vonzását
– jelenthette. A körön belül szinte mindenütt azonosak voltak a klimatikus- és talajadottságok, ugyanazt a
termesztés- és feldolgozás-technológiát alkalmazták a
termelők és paprika-kikészítők, azaz minden adott volt
egy igazi fűszerpaprikás „terroire” kialakulásához, ahol a
természeti adottságok és az emberi tudás – a „savoir-faire”
– együttese egy valóban unikális terméket eredményezett.

Az, hogy az egyik híres fűszerpaprika-tájkörzet pont szegedi központtal jött létre, több tényező együttes hatásának
tudható be és szervesen összefügg a fűszerpaprika-termelés
második nagy korszakával. A fűszerpaprika 1880. körül
vette át a dohány helyét a szeged-alsóvárosi földművesek
kertjeiben, és terjedt el az egész tájkörzetben, mint jelentős
volumennel bíró kultúrnövény. Ez azt jelentette, hogy az
addig szinte kizárólag saját fogyasztásra, kismértékben
kereskedelmi értékesítésre szánt őrleményből már rendelkezésre állt akkora mennyiség, amellyel a világpiacon
is megjelenhettünk. A termelés azonban nem tudott volna
ilyen mértékben bővülni, ha a feldolgozó-ipart – azaz a
paprikamalmokat – továbbra is a legfeljebb csak két kőpárral bíró tiszai (Kalocsa környékén dunai) vízimalmok, majd
szárazmalmok jelentik. A gőzmalmi őrlés beindulásával
viszont a vízi- és szárazmalmok egyre gyorsuló ütemben
szorultak ki a gabonaőrlésből, igaz, fennmaradásukat egészen a XIX. század végéig mégis csak a paprikaőrlésre való
szakosodással sikerült fenntartani. Ekkorra azonban innen
is kiszorították őket a 10-14 kőpárral, illetve hengerszékkel
dolgozó, újonnan épült gőzmalmok, amik nem kis részben
a szegedi Pálfi-testvérek által feltalált hengerszéknek köszönhetően tudták jelentősen bővíteni kapacitásukat (Bálint
1976 és 1977). És ugyan a tájkörzetben bármelyik, nagyon
hasonló pedo-klimatikus adottságokkal rendelkező település
adhatta volna a nevét a fűszerpaprika-őrleménynek, mivel a
malmi kapacitás Szegeden - nem pedig a rivális Szabadkán
vagy Zentán - összpontosult és így itt koncentrálódott a
fűszerpaprika feldolgozása és kereskedelme is, a tájkörzet
is szegediként vált ismertté.
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tusteremtő felé mozdulnak el, ami tetten érhető a magyar-szerb határ esetében is, különösen az úgynevezett
CBC-projekteknek (Cross Border Cooperation = Határon
átnyúló együttműködések) köszönhetően, ennek megtestesülése a HU-SRB IPA-program. Remélhetőleg Szerbia
EU-tagságát követően idővel eljutunk déli szomszédunk
schengeni taggá válásáig, ami valóban légiessé fogja tenni
a jelenleg még elválasztó határt.
A fűszerpaprika termővidéke jelentős mértékben a déli
határterületen található és egyik fő központja Szeged,
amely a legutóbbi évtizedben jelentős támogatást kapott
a vidékfejlesztési alapokból. Glatz Ferenc jellemezte a város jelentőségét: Budapestet mentesíteni hivatott vidéki
központok egyike. Trianon 1920-ban elvágja „természetes”
évezredes vonzáskörzetének jelentős részétől és megfosztja
regionális kereskedelmi-közvetítő jellegétől. Szeged nem
egyszerűen város, hanem az egész Dél-Alföld központja
(Glatz, 2008). Ehhez kapcsolódik Udovecz gondolata, mivel
a fűszerpaprika termelés fontos adott vidéki tájkörzetekben, és ennek megfelelően hangsúlyozza, hogy a vidék
gazdaságának fejlesztéséhez fontos a megalapozható jövőkép - így a fűszerpaprika termesztési körzetek számára
is - ennek megvalósításához a célirányos intézkedésekre
van szükség, amelyeket a kistérségek eltérő adottságaira
szabják. Az agrárfoglalkoztatás megőrzése és a legális
foglalkoztatás növelése érdekében célszerű egy kedvezményes társadalombiztosítási díj-rendszer bevezetése. Jelenleg
vidéken rendkívül alacsony a jól működő kis- és közepes
vállalkozások száma. Ki kell mondani, hogy egy egészséges
agrárgazdaságban a kis, a közép és a nagyüzemekre egyaránt szükség van (Udovecz, 2008). A vidékfejlesztéshez
szorosan kapcsolhatók a fűszerpaprika termőkörzetek kis
és közepes fűszerpaprika termelői is. Az ő támogatásuk is
elősegítheti versenyképességük erősítését.
Más szakmai megközelítések is fontosak a vidékfejlesztés
pénzügyi alapjaira vonatkozóan és az ahhoz tartozó kis- és
középvállalkozások is, beleértve a fűszerpaprika termelők
támogatását. Ennek alapján érdemes idézni Lentner megállapítását, miszerint „A Magyar Nemzeti Bank a monetáris
politikai eszköztár elemeként 2013. június 1.-én elindította
a három pillérből álló Növekedési Hitelprogramját (NHP), a
kis és középvállalkozások (kkv-k) hitelezésében megfigyelt
zavarok enyhítése, a pénzügyi stabilitás megerősítése,
valamint az ország külső sérülékenységének csökkentése
érdekében. A program I. pillérének keretében a kkv-k hitelezésének élénkítése és a pénzügyi stabilitás érdekében a
jegybank kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt
nyújt a hitelintézeteknek, amit a hitelintézetek egy általuk
vállalt, felülről korlátozott kamatrés mellett tovább hiteleznek a kkv-knak. A Növekedési Hitelprogram keretében
nyújtott kedvezményes jegybanki finanszírozás a hitellel
már rendelkező vállalatok finanszírozási költségeit csökkenti, illetve lehetővé teszi olyan projektek megvalósítását,
melyek elindítását a magas finanszírozási költség eddig
akadályozta (Lentner, 2013). Ez a Növekedési Hitelprogram
is komoly fellendülést eredményezhet a fűszerpaprika
termelők termesztési tevékenységében.
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A szegedi tájkörzet sérülése és lassú ellehetetlenülése
A szegedi fűszerpaprika-tájkörzet egységet azonban először
földrajzi értelemben megcsonkította a trianoni határ meghúzása, az évszázados feldolgozás-technológiát majdnem
ellehetetlenítette a második világháború után kierőszakolt
ipari termesztés és földolgozás, végül a rendszerváltás, de
főleg az uniós csatlakozásunk után a korlátok nélküli kereskedelem és a megváltozott fogyasztói szokások, továbbá
a tudatos vásárlói magatartás hiánya odavezetett, hogy
mára töredékére zsugorodott a fűszerpaprika termesztése
és feldolgozása a szegedi tájkörzetben.
Tény, hogy a történelmi Magyarország felbomlása és
az azóta eltelt kilenc évtized történelme a közép-európai
paprikatermesztésben nagyon sajátos helyzetet teremtett.
A felvidéki – Érsekújvár környéki – termelés a trianoni
diktátum után csehszlovák érdekszférába került, majd kis
ideig újra a magyar szabályok vonatkoztak rá, végül Csehszlovákia felbomlása óta Szlovákiához tartozik és 2004.
május elseje óta pedig az uniós fűszerpaprika-termelés
„családjának” része. A valamikori nagy szegedi tájkörzetet
az első világháborút lezáró békeszerződés három részre
osztotta: legnagyobb része Magyarországon maradt (ebből
alakult ki a szegedi zárt termelési körzet (Szanyi, 1936 és
1937) 1934-ben, egy része Romániához (Arad és Temesvár,
illetve környékük), míg más része a Szerb-Horvát-Szlovén
Királysághoz, a későbbi Jugoszláviához, a jelenlegi Szerbiához tartozik. Míg azonban a romániai termelés 2008.
óta szintén európai uniós termelésnek számít, a horgosi
paprikatermelés a gyakorlatilag nem létező földrajzi tá-
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volság ellenére (a röszkei paprikatáblákat a horgosiaktól
néha csak a senki földje választja el egymástól) még egy
ideig uniós szemüvegen keresztül „harmadik országbeli”
termelésnek fog számítani. Az elmúlt években többen
igyekeztek kihasználni azt a helyzetet, hogy a szegedi és
az észak-bánáti körzet Trianon előtt egységes volt, így az
utóbbiban termelt alapanyag gyakorlatilag minden szempontból azonos a Szeged környéki földeken termelttel,
azaz a fogyasztók szempontjából semmilyen hátrányt
nem jelent a horgosi vagy éppen zentai, adai paprika
bekeverése a szegedibe. Az viszont már sajnos igenis
probléma, ha vajdasági féltermékként valójában Szerbiában
átcsomagolt kínai import érkezik Magyarországra, amire
volt példa az elmúlt években.
A két világháború közötti zárt körzetek kialakításának
hátteréhez hozzátartozik (2. kép), hogy a spanyol őrlemény, ami az esetek igen jelentős részében bóla paprikából készül, mindig is konkurenciát jelentett, de árban
a magyar paprika - jobb minőségű lévén - mindig felülmúlta. A kereskedelmi manipulációk éppen ezért szinte
mindennaposak voltak már a XIX. század végén is. A
helyzet 1903-1904-ben vált kritikussá, amikor a spanyol
őrlemény behozatala igen felfutott, és a háború kitöréséig folyamatosan emelkedett (Grenczer et al., 1939), sőt
1912-1913-ban meghaladta a kivitelt. Napirenden volt

Kép 2: A két világháború között kialakított zárt körzetek
(Forrás: 1890/1934. M.E. számú alaprendelet)

a magyar paprika spanyol eredetű paprikával történő
keverése és vámszabadterületről való re-exportja, mint
magyar őrleményé, de nem voltak ismeretlenek a primitív
hamisítások sem, mint a korpával, liszttel való keverés, a
festékkel (báriumszulfátos kátrányfesték) való színezés,
mesterséges olajozás a kifakult szín átmeneti élénkítésére
tökmag- vagy napraforgóolajjal.
Akár kényszerűségből, akár jól felfogott érdekből,
1917-ben bevezetik a hadigazdálkodást a paprikánál is,
kötelező a minősítés és az ólomzárolás. 1918-ban ezt a
gyakorlatot kormányrendelet (322/1918. M.E, 1918.01.23.)
szentesíti. Ugyanez év október 26-án újabb rendelettel a
kormány kifejezetten a szegedi és kalocsai vegykísérleti
állomásokat jelöli meg, mint a paprikavertikum minőségi
ellenőrző fórumait. Ebben az évben történt meg, hogy
a III. osztályú őrleménynél megengedett lett a kocsány
őrleménybe őrlése, de csak 1922-ig, akkortól a csésze és
kocsány beőrlése újra hamisításnak számított.
A paprika szabad belföldi kereskedelmi forgalma 1920.
őszén állt vissza, a külkereskedelmi ügyletek továbbra is
engedélykötelesek maradtak 1923-ig. A bevezetett és
fenntartott minősítési és ólomzárolási rendszernek viszont
volt egy hatalmas előnye: visszaállította a magyar őrlemény
becsületét és jó hírnevét bel- és külföldön egyaránt. Az állami szabályozás azonban rendeletekkel írta elő mindazon
tanúsítványok beszerzését, ezek megőrzési kötelezettségét, amelyek a paprika eredetét és minőségét igazolták.
A túltermelés elkerülése és az eredet védelme érdekében
végül zárt termelési körzetté nyilvánították Szeged és Kalocsa vidékét. A Felvidék déli részének visszacsatolásával
harmadik zárt körzetként létrejött „Érsekújvár és vidéke”
zárt termelési körzet, a horgosi és más délvidéki termelők
pedig a szegedi körzetbe kerültek. Mindezen intézkedések
azt eredményezték, hogy a piac jól átlátható és szabályozott lett, a hamisítások gyakorlatilag megszűntek, a
minőség pedig minden fogyasztó számára garantált volt,
legyen az belföldi vagy külföldi.

sorban a Horgos és Zenta között elterülő területen. Ezzel
is magyarázható, hogy a termelők sokkal nyitottabbak a
hajtatásos technológiára és a hibrid fajták használatára,
mint ott, ahol a klasszikus szabadföldi termesztés általánosan elterjedt.
Arad környékén a szabadelvirágzású fajtákra alapozott
szántóföldi fűszerpaprika-termesztés csak Majláthfalva környékén jelentős tevékenység, ám ott sincs olyan
múltja, mint Szeged vonzáskörzetében – a hozzáférhető
információk szerint csak a második világháború után vált
érdemi kultúrává. Érdekesség, hogy a fűszerpaprika itt is
a dohánytermesztés mellett jelent meg, ahogy Szeged
környékén is a dohány helyét vette át sokfelé, így például
Szeged-Alsóvároson is, csak annál jóval később, hiszen
Szeged környékén ez már a XIX. század vége felé bekövetkezett. A termelők – és a magyar nemzetiségű fogyasztók
- körében mind többször merül föl az a kérdés, hogy az
általuk termelt fűszerpaprikából készített őrlemény lehet-e,
és ha igen, miként lehet hungarikum? Álláspontjuk szerint,
amit ők készítenek, az semmiben sem különbözik például
a szegedi fűszerpaprika-őrleménytől, nagyon hasonlóak
a klimatikus és talaj-adottságok, ugyanaz a termesztésés feldolgozás-technológia, csupán egy államhatár áll a
magyarországi termelők és közöttük. Sőt, mivel annak
idején a Bánság ezen részét annak idején Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Makóról és Szentesről kirajzott családok
népesítették be, a fűszerpaprika-termesztéssel és –feldolgozással kapcsolatos tudást, hagyományokat is ők hozták ide.
Szakmai szemmel nézve a kérdést legcélszerűbbnek a
„majláti paprika” elnevezés alatt lenne érdemes az Arad
megye határmenti részén termesztett és feldolgozott paprikát a köztudatba bevinni. Hosszabb távon pedig elgondolkodtató, hogy az EU-tagságot kihasználva például érdemes
lehet megvizsgálni azt, hogy elfogadtatható lenne-e például Brüsszellel a szegedi fűszerpaprika OEM termesztési
körzetének kiterjesztése úgy, hogy egy határon átnyúló
termesztési körzet jöjjön létre, akár precedens jelleggel?

A fűszerpaprika a Bánság északkeleti
és a Partium délnyugati részén
A Trianon előtti Bánságot a trianoni szerb-román határ
kettévágta, nyugati része ma a Vajdaságban (Szerbia),
keleti része Romániában található, északi részük viszont
azon túl, hogy az Alföld szerves részét képezi, valamikor
a szegedi fűszerpaprika tájkörzethez tartozott. Ugyanez
igaz a Partium délnyugati csücskére, ami a gyakorlatban
Arad megyének a Maros jobb partjára eső részét jelenti – míg a bal parti rész, ahogyan Temes megye egésze
már a Bánságban van. Míg azonban Észak-Vajdaságban a
horgosi paprika idővel majdnem olyan fogalom lett, mint
a szegedi, az Arad és Temes megyei paprika-termesztésről
alig lehetett hallani. Pedig a fűszerpaprika termesztése
nem ismeretlen a Bánság keleti részén, kisebb területű
szabadföldi parcellákat elszórtan lehet látni viszonylag
sokfelé, de messze nem beszélhetünk olyan volumenű
és intenzitású kultúráról, mint tapasztalható az a szegedi
tájkörzetben vagy éppen a Vajdaság északi részén, első-
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Tudományos közlés

Az Európai Unió által előírt földrajzi eredetvédelem
adta lehetőségek és a lehetséges határon átnyúló
„térelméleti újra-egyesítés” gondolatkísérlete
A fűszerpaprika mai gazdasági helyzetének megértéséhez
tudni kell, hogy a második világháború utáni helyzet már
gyökeresen más volt az ágazatban, mint a két világháború
közötti, valójában a termelők és a fogyasztók érdekeit
egyszerre védő, szigorúan szabályozott rendszer keretei
között. A rövid ideig tartó szabad gazdálkodást rövidesen
felváltotta a minden téren állami monopóliummal bíró
„népgazdaság”: a „szövetkezeti” és az állami gazdaságok,
a monopolhelyzetben lévő feldolgozó és kereskedelmi
- állami tulajdonú - vállalatok. Ez a berendezkedés törvényszerűen hozta magával mindazon törvények megszüntetését, amelyek útjában álltak a „nagy mennyiség
- közepes (silány) minőség - nagy haszon” elvének. Ennek
ellenére a paprika a magyar mezőgazdaság és kereskedelem
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meghatározó növénye maradt egészen a kilencvenes évek
végéig. A problémák azonban a hetvenes évektől újra
jelentkeztek: ezúttal az egyre gyengülő minőség okozta
a piacvesztést külföldön és segítette elő a spanyol, az
észak-afrikai, a brazil paprika térhódítását. A paprikatermesztés és forgalmazás 1989-es liberalizálásával azonban
„átestünk a ló másik oldalára”. Tény, hogy a termesztési
kedv megélénkült, de a szabályozatlan és átláthatatlan
piac egyrészt elősegítette a minősítetlen, olykor minősíthetetlen őrlemények feketepiaci forgalmazását, másrészt
olyan túltermelési hullámot eredményezett, amelyek
lehetetlenné tették a piaci igények pontos követését és a
mindenkori költségeknek megfelelő, reális áron történő,
minőségi őrlemény értékesítést.
A közgazdasági feltételrendszer folyamatos változásával,
az egyre bővülő világpiac és a fokozódó külföldi konkurencia miatt a magyar fűszerpaprika-ágazat az 1990-es évek
végére újabb fordulóponthoz érkezett. Noha az ágazatban
többé-kevésbé stabilizálódtak az erővonalak, a feldolgozók
száma megállapodott, a termelési költségek folyamatos
emelkedése és a folyamatosan alacsony világpiaci árak
mellett a feldolgozók – a ráfizetés elkerülése érdekében
– kénytelenek voltak külföldről - elsősorban Dél-Afrikából
és Dél-Amerikából - olcsó félterméket importálni, amit a
hazai féltermékkel kevernek, és így állítják elő az elsősorban
a nagyfogyasztók által vásárolt őrleményt. Ez óhatatlanul
visszahat a hazai termelési színvonalra, hiszen a többékevésbé stabil értékesítési volumen eléréséhez így kevesebb
hazai alapanyagra van szükség, azaz csökken a termőterület
(jövedelmezőségről bővebben lásd Hegedűs - Zéman, 2016).
Sajnos a jelenlegi termesztés- és feldolgozás-technológia
mellett nincs remény arra, hogy a hazai alapanyag versenyképessége javul és így nőhetne a termesztési kedv. A szegedi
tájkörzetben előállított hibrid fajtasornak és az erre alapozott
új termesztés-technológiának azért van jelentősége, mert ezzel
az eljárással jelentősen növelhető a területegységre vetített
hozam, csökkenthető a fajlagos költség és így a termelők
Kép 3: A bor utak mintájára létrehozott fűszerpaprika-út
– egy adaptálásra érdemes európai példa a magyar-szerbromán hármashatár térségében (Fotó: Somogyi N.)
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és a feldolgozók előtt egy gazdaságossági szempontból is
reális alternatíva nyílik meg. A termelők már júliustól egészen
novemberig folyamatosan szállíthatják a feldolgozók részére a
kiváló minőségű nyers fűszerpaprikát, ám a fajlagos költségek
jelentős csökkenése ellenére is számukra ez a tevékenység
csak akkor válik valóban gazdaságossá, ha őrleményt is
készítenek legalább egy részéből.
Az Európai Unió földrajzi eredetvédelmi rendszere gyakorlatilag alkalmas arra, hogy a történelmi szegedi fűszerpaprika-tájkörzetet – legalább virtuálisan – újraélessze, amihez
elviekben csak arra lenne szükség, hogy a már földrajzi
eredetvédelmet kapott szegedi fűszerpaprika-őrlemény
mögött álló termelői és feldolgozói kör kiegészüljön az
északkelet-vajdasági, valamint Temes és Arad megyei termelőkkel, feldolgozókkal, és kezdeményezzék a jelenlegi
termékleírás megváltoztatását, pontosabban az abban
foglalt körzethatárok megváltoztatását. Ezt leírni egyszerű,
a gyakorlatban azonban sokkal nehezebb megvalósítani. A
kilencvenes években a szegedi kutatók már tettek óvatos
puhatolózást ebben az irányban Horgoson és környékén,
de akkor udvarias, ugyanakkor határozott elutasítás volt a
válasz azzal az indokkal, hogy a horgosi paprika a Trianon
óta eltelt hét évtized alatt maga is kellő ismertségre tett
szert a korábbi Jugoszláviában és a világpiacon. Azóta
viszont eltelt újabb két évtized, Magyarország nemcsak
EU-tagország lett, hanem a szegedi paprika megszerezte
az európai uniós eredetvédelmet is. Ugyan Horgoson
még működik a nagy múltú fűszerpaprika-földolgozó, a
VITAMIN1, de a termelői szerkezet lényegesen átalakult,
mind több vajdasági termelő állít elő és forgalmaz saját
maga őrleményt – azaz elképzelhető, hogy ma már sokkal
nyitottabbak lennének a szegedi eredetvédelmi rendszerhez
való csatlakozásra, mint húsz évvel ezelőtt.
Azt pedig Szegedről nézve nagyon nehéz elképzelni,
hogyan tudnának a horgosiak Szerbia európai uniós csatlakozása után földrajzi eredetvédelmet kapni a fűszerpaprikájuknak, mivel gyakorlatilag ugyanazon paraméterek
és tradíciók alapján igényelnék, amelyekkel a szegediek
1 Web: www.vitamin.co.rs/en

érveltek – eredménnyel. Ez olyan, mintha a Szlovákiába átnyúló tokaji borvidéket két teljesen független és egymástól
különböző entitásnak képzelnénk el, ami elfogadhatatlan.
Mindenesetre egy tervezett uniós határon átnyúló projekt keretein belül – amennyiben az IPA-pályázat elfogadásra kerül – hamarosan megkísérelhető lehet a horgosi
és a szegedi körzet „virtuális újraegyesítése” esélyeinek
felmérése. Ha ezt sikerül megvalósítani, a majláthfalvi
termelők biztosan partnerek lesznek a hármas határ (3.
kép) osztotta valamikori egységes tájkörzet határokon
átnyúló újjáépítéséhez.
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A kedvezményezetti besorolás,
a területi fejlettség-elmaradottság kérdései
az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési
Koncepció tükrében
Absztrakt | Társadalmi berendezkedéstől, kormányzati korszakoktól, ciklusoktól függetlenül minden – a területi
különbségekre a legkisebb mértékben is érzékeny – fejlesztéspolitika igyekezett meghatározni azt a területi fókuszt
amelyet, a fejlesztési célok elérése érdekében, megkülönböztetett figyelemben kívánt részesíteni. E térségek meghatározása politikai szempontból is érzékeny kérdés, hiszen bármely lehatárolásnak, differenciálásnak lesznek nyertesei
(kedvezményezettjei), és vesztesei. Így aztán egy kedvezményezetti területi lehatárolási módszer kialakítása igen nagy
körültekintést igényel azzal együtt, hogy mindenki számára elfogadható, tökéletes megoldás, valószínűleg csak az
ideák világában létezhet. Kulcsszavak | terület-vidékfejlesztés, fejlesztéspolitika, lehatárolás, kedvezményezett
térségek, fejlettség, elmaradottság
Abstract | Depending on social structure, government periods, and cycles, every development policy even the
least susceptible one to territorial differences tried to define the territorial focus that it wanted to pay particular
attention to for achieving its the development goals. The definition of these areas is a sensitive issue from political
aspects as well, as any delimitation and differentiation will create winners (beneficiaries) and losers. Thus, introducing
a beneficiary territorial delimitation method requires a lot of prudence, bearing in mind the fact that an acceptable
and perfect solution for everyone probably exists only in the world of ideas.

Bevezetés
A tanulmány célja az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról (OFTK) szóló 1/2014. (I. 3.) országgyűlési határozatban szereplő, a területfejlesztés
szempontjából kedvezményezett térségek szabályozási
alapjainak vizsgálata, értékelése. A jogi szabályozás szakirodalmi megalapozása nem tekinthető példa nélkülinek,
a korábbi besorolási rendszerek kialakítását több kiváló
szakirodalmi feldolgozás előzte meg (lásd: Faluvégi – Tipold 2009, Faluvégi – Tipold 2012). A jelenlegi vizsgálatok
elsődlegesen a rögzített alapelvekre kívánnak fókuszálni,
abból a szempontból, hogy azok
milyen mértékben tekinthetők teljesnek, vagy kiegészíthetőnek (kiegészítendőnek),
a gyakorlati alkalmazás során teljes egészében érvényesülnek-e azon igények és követelmények, amelyek
a jogalkotó elvárásai között szerepelnek,
a jogalkotás irányába megfogalmazhatók-e olyan javaslatok, amelyek hozzájárulnak a jogi szabályozás
konzisztensebbé tételéhez oly módon, hogy egyszerre
biztosítottá válhat a szabályozás hosszú távú stabilitása
(gyakori módosítások elkerülése), és az alapul szolgáló
életviszonyok fokozott figyelembe vétele (tényeknek,
valós helyzeteknek, valós igényeknek való megfelelés).
A tanulmány nem általában a lehatárolásra, hanem a
kedvezményezetti besorolásra fokuszál, ami egyúttal meghatározza a vizsgálatok medrét, a tanulmány terjedelmét.

156

FALU VÁROS RÉGIÓ

A szakirodalom a különböző térségi lehatárolásokat eltérő
céllal, vizsgálati módszerrel közelíti meg. Számos szintetizáló, vagy éppen a térségi besorolás újszerű szempontjait
vizsgáló munka született az elmúlt évtizedekben, ahol
például a különböző területi egységek szegénységével,
elmaradottságával, vagy éppen periférikus helyzetével
foglalkoztak a szerzők, melynek során a területfejlesztési
kedvezményezetti besorolás hol jelentősebb, hol kevésbé
fontos szerepet töltött be.
Az alkalmazott módszerek szintén illeszkednek a tanulmány céljaihoz, így nem kerül sor például a statisztikában alkalmazott elemzések részletes bemutatásra, de a
vizsgálatok nem irányultak a szakirodalom által sokszor
és sokféleképp körbejárt számítási módszerek forradalmi
megváltoztatására sem.
A szakirodalomban gyakran említett tényezők közül
(területi szint, az időbeliség kérdése, a fejlettséget, elmaradottságot kifejező indikátorok, a felhasználható
komplex mutató „előállítási módszerek” Pénzes 2014. 7.
o.) a területi szint, valamint az „előállítási módszerek” nem
képezik jelen anyag fókuszát. (A kedvezményezetti besorolás esetén evidensnek tekintjük a járási, vagy kistérségi
szintet, az alkalmazott számítási módszer esetén pedig
nem mutatkoztak olyan problémák, amelyeket a jogalkotás szintjén szükséges lenne orvosolni.) A továbbiakban
az OFTK-ban meghatározott alapelvek összefüggéseire,
gyakorlati alkalmazásuk kérdéseire keressük a válaszokat, a jogalkotás számára megfogalmazható javaslatok
kialakítása érdekében.

I. Az országgyűlési határozatban foglalt
követelmények teljesülésének problémái,
a követelmények (alapelvek)
kiegészíthetősége
A határozatban rögzített alapelvek többségében lehetővé
teszik azt, hogy a kedvezményezett térségek besorolásához kapcsolódó problémákat és megoldási javaslatokat
ezen alapelvek köré gyűjtsük. A vizsgálatok azonban arra
is rámutattak, hogy létezhetnek olyan követelmények
(alapelvek) amelyek – jelen pillanatban – nem képezik
részét a szabályozásnak.
Az országgyűlési határozat a fejlettségi besorolás során
alkalmazható statisztikai mutatókkal szemben számos
– egyébként kifejezetten helyeselhető – követelményt
megfogalmaz. A jelenleg alkalmazott mutatói kör azonban
rávilágít egy olyan problémára, amelyet a szakirodalom
a függetlenség követelményével hoz kapcsolatba. Ez azt
jelenti, hogy a választott adatoknak/mutatóknak egymástól
viszonylagosan függetleneknek kell lenniük annak érdekében, nehogy egymás hatását felerősítve a valóságosnál
jóval nagyobb értékeket generáljanak, és a végeredményt
torzítsák. Erre a veszélyre a szakirodalom is felhívja a
figyelmet (Pénzes 2014. 41. o.), és jelenlegi tapasztalatok
szerint az ún. infrastrukturális mutatócsoport, esetében
találkozhatunk ilyen nemkívánatos hatással.
A statisztikai számítások során alkalmazott indikátorokkal kapcsolatban tehát szabályozási igényként fogalmazható meg a függetlenség alapkövetelményének rögzítése.
1. ALAPELV: A határozat szerint csak olyan mutatók
használata fogadható el, amelyek mérhetőek,
ellenőrizhetőek, nyilvánosak, azaz minden
érintett számára hozzáférhetőek és dinamikus
összehasonlításra alkalmasak.
A jelenleg alkalmazott mutatók esetén több olyan is létezik,
amelyek nem szerepelnek a KSH által publikált nyilvános hozzáférésű TStar adatbázisban (születéskor várható
élettartam, lakásár, személygépkocsi-kor). Egyes mutatók
települési szinten nem, csak járási léptékben ismertek és
a települési alapadatokhoz való hozzáférés, illetve az azt
követő számítás nem ismeretes, illetve nem hozzáférhető.
Budapest esetében problémát jelenthet a szubtelepülési
szint, azaz a fővárosi kerületek adatainak ismerete is. A
mérhetőséggel, ellenőrizhetőséggel, hozzáférhetőséggel
kapcsolatosan biztosítani szükséges azon követelmény teljesülését, hogy a felhasznált adatok településsoros adatok
legyenek és azokat a nyilvános adatbázisok tartalmazzák.
A besorolási rendszer koherenciára vonatkozó követelménye jelenheti azt is, hogy a különböző programozási
időszakok során felhasznált adatoknak azonosnak kell
lenniük, ellenkező esetben az eredmények nem hasonlíthatók össze és nem állapítható meg, hogy az egyes területi
egységek között csökkentek, vagy éppen növekedtek-e a
fejlettségi különbségek. Sajnos ez a követelmény az elmúlt
évtizedben szinte egyáltalán nem teljesült.

A megkérdőjelezhető alkalmazási gyakorlattól függetlenül léteznek olyan időtálló mutatók, amelyek valószínűleg harminc év múlva is éppúgy képesek a fejlettség
egy bizonyos szempontú jellemzésére, mint húsz évvel
ezelőtt. A mutatók kiválasztása során tehát az időtállóság rendkívül fontos szempont, hiszen ez a hosszú távú
összehasonlíthatóság a mutatórendszerek közötti koherencia egyik alapja. Ugyanakkor nem ritka, sőt minden
besorolás esetén sor került olyan mutatók meghatározására, amelyek aktuálpolitikai preferenciákat tükröztek
(pl.: telefon-, gázellátottság, turisztika). Miután az egyes
tényezők a lakosság, vagy a települések szinte teljes
egésze számára elérhetővé vált, vagy a léte egyszerűen adottságként kezelhető (pl.: telefon), kikerült – vagy
kikerülhet – a mutatók közül. Ugyanakkor napjainkban
is léteznek olyan mutatók, amelyek már nem kötődnek
olyan szorosan a fejlettség megítéléséhez, mint pl. a 90’-es
években. Hasonló megállapításokkal a szakirodalomban
is találkozhatunk (Jakobi 2004. 7.o.), azonban arra a kérdésre nem igazán találhatunk választ, hogy amennyiben
indokolt is új tényezők figyelembe vétele, azok milyen
arányban szerepelhessenek a számításokban, anélkül,
hogy sértenék az összehasonlíthatóság elvét. Erre egzakt
válasz szintén nehezen fogalmazható meg, de talán az
új mutatók arányának 25%-ban történő maximálása – és
mindennek rögzítése a szabályozás szintjén is – még olyan
elfogadható kompromisszum lenne, amely nem sértené
az összehasonlíthatósághoz fűződő igényt.
Szükséges rámutatni arra is, hogy a jelenleg alkalmazott
mutatók statikus mutatók, vagyis egy adott időponthoz
tartozó rögzített értéket jelenítenek meg. A szakirodalom
egyáltalán nem egységes a tekintetben, hogy csak statikus,
vagy egyszerre statikus és dinamikus mutatók használatára
is sor kerüljön (Pénzes 2014. vs. HARCSA 2007.) E kérdés
eldöntésére természetesen itt nem kerülhet sor, azonban
ha képesek vagyunk megjeleníteni egy változás ütemét,
gyorsaságát, akkor az érdemi információt szolgáltathat a
döntéshozó számára a lehetséges beavatkozások módjára,
irányára vonatkozóan. (Pl.: Ha képesek vagyunk bemutatni
a lakosságszám csökkenésének gyorsaságát az 500 fő alatti
települések esetén, akkor kalkulálható, hogy egyáltalán
mennyi idő állhat még rendelkezésre bármilyen értelmes
beavatkozás kialakítására. Ebből a szempontból a döntéshozó számára közömbös, hogy mindezt dinamikus mutató
használatával érjük-e el, vagy pedig a statikus mutatók
értékeit vizsgáljuk megfelelő időszakonként.)
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2. ALAPELV: a felhasznált mutatók száma
korlátlanul nem bővíthető, és csak a települések és
járások fejlettségét ténylegesen megragadó, azaz
a besorolását ténylegesen differenciáló mutatókat
indokolt figyelembe venni
A rendszerváltásól napjainkig, számos esetben, egymástól
eltérő számú és tartalmú mutató és kizárólag statisztikai
módszer alkalmazása mellett történt meg a különböző
területi egységek kedvezményezetti besorolása. (Ezek a
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besorolások a különböző korszakok és eltérő szakpolitikákat képviselő kormányzatok kísérletei voltak a fejlettség
továbbra is összetett és sokszor szubjektív tartalmának
megragadására, területi szinten. (Lásd: Pénzes 2014. 45.
o., Nagy 2011. 3. o.)
A kedvezményezett térségek besorolásához használt
mutatók száma 2014-ig növekvő tendenciát mutatott (elérte
a 31 db-ot). Ugyanakkor „az utóbbi időszak módszertani törekvései azt jelzik, hogy kevesebb számú mutatóval is közel
hasonló pontossággal lehet lehatárolni a hátrányos helyzetű
településeket, mint a nagyszámú mutató alkalmazásával.”
(Harcsa 2014. 6. o.) Olyan véleménnyel is találkozhatunk,
mely szerint „szélsőséges esetben akár egyetlen mutató,
az egy főre jutó jövedelem alapján is lehatárolható lenne
az elmaradott (kedvezményezett) kistérségek legtöbbje.
A 2007-ben 31 mutatóval lehatárolt 94-ből például 92-t
lehatárolna.” (Harcsa 2014. 8. o.), (Hasonló megállapításra
jutott Nagy András is, Nagy 2011. 13. o.) Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a közösségi szabályozás az általa
meghatározott „kedvezményezetti” besorolás érdekében
csupán egyetlen mutatót használ, a GDP-t. Ezt a módszert
természetesen mind a mai napig számos kritika illeti, különösen abból a szempontból, hogy a GDP milyen mértékben
képes a hátrányos, vagy éppen fejlett helyzet indikátoraként
működni. Az is tény, hogy ennek az egyetlen mutatónak
a legalsó mérhető területi egysége a megye, amely már
önmagában jelentősen összemossa, elfedi a megyén belül
is létező – olykor igen jelentős – területi különbségeket.
(Zárójelben jegyezhető meg, hogy a közösségi lehatároláshoz több – fejlesztéspolitikai szempontból igen jelentős
feltétel is – társult, mint pl. az eltérő támogatásintenzitás
(hátrányos helyzet esetén magasabb); a lehatárolás 2014-ig
alapjogosultsági feltételként is működött (pl. a legfejlettebb
területek nem részesülhettek konvergencia forrásokban);
illetve a támogatási célok jelentős részét is a fejlettségi
besoroláshoz igazították. Ezek a feltételek jelentik a gyakorlatban a besorolás-lehatárolás súlyát.)
Annak megállapítása, hogy hány és mely mutatók kiválasztására került sor, a szakirodalom több általános, ám a
jövőre vonatkozó javaslatok szempontjából megszívlelendő
megállapítást tesz. „A hátrányos helyzetű települések,
illetve térségek lehatárolásával kapcsolatos „hivatalos”
szakmai gondolkodást alapvető mértékben befolyásolták
az országgyűlési határozatok formájában megjelenő aktuális szakpolitikai elvárások, amelyek eleve meghatározott
megközelítési módszerek felé terelték a módszertani fejlesztést.” (Harcsa 2014. 8. o.) „...legtöbbször a befolyásosabb
társadalmi rétegek és a domináns pozícióban levő régiók
szempontjai szerint kerül megfogalmazásra a fejlettségmeghatározás és mérés, ...” (Gáspár 2013. 51. o.)
Az mindenesetre bizonyos, hogy minél nagyobb számú
mutatóval történik a besorolás meghatározása, annál
könnyebb egyes mutatók manipulálásán keresztül megváltoztatni a korábban kialakult sorrendet. Az is a szűkebb
mutatócsoport melletti érvként szolgál, hogy az elmaradott
területek körére viszonylag nagy biztonsággal rámutathat akár 6+1 változó (MTA RKK - TERRA STÚDIÓ - VÁTI
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1999). Ahogy csökken a mutatók száma, úgy szűkül az a
mozgástér, amely a megváltoztatást – feltűnésmentesen –
lehetővé tenné. A kevesebb mutató alkalmazása melletti
érv lehet az is, hogy a jelenleg – és az elmúlt évtizedben
– használt mutatók együttes szerepeltetése inkább hat a
nivellálás irányába, mintsem differenciál.
A választott mutatók mennyisége mellett legalább
hasonló, vagy sokkal inkább nagyobb fontosságú a mutatók minőségére vonatkozó elvárások teljesülése. Az
elvárások – a határozat szövege alapján – elsődlegesen
a fejlettséghez való viszonyra fókuszálnak. Az, hogy mely
mutató, milyen mértékben állhat összefüggésben a fejlettséggel, milyen mértékben képes a fejlettségi helyzetet,
a fejlettség-fejletlenség fokát bemutatni, nagyon nehéz
objektíven és egy teljes ország több, mint háromezer
településére egyformán helyesen, és jól alkalmazhatóan
megállapítani. Az alkalmazott mutatók kiválasztása tehát
kiküszöbölhetetlenül magában hordoz némi szubjektivitást
(ezért is jó, ha a mutatók száma nem túl nagy, mert akkor
arányosan csökkenhet a rendszerbe vitt szubjektivitás mértéke). Ugyanakkor néhány mutató tekintetében – közmegállapodásszerű – egyetértés alakult ki abból a szempontból,
hogy azok minden időszakban, mindig részét képezték
annak a mutató halmaznak ( jobb esetben rendszernek),
amelyet a fejlettséggel igyekeztek összefüggésbe hozni a
döntéshozók. Ezen mutatók leginkább a jövedelmi viszonyokhoz kötődtek (szja), a munkanélküliséget igyekeztek
bemutatni (különböző arányszámok segítségével), vagy
a vándorlási folyamatokat jellemezték.
A jelenleg alkalmazott mutatók tekintetében találhatók
olyan elemek, ahol a fejlettséghez való szoros viszony erősen
megkérdőjelezhető. Ezek közé sorolható az ún. urbanitási
index. Bár meghatározó városi centrummal rendelkező
járások legtöbbször valóban fejlettebbeknek bizonyulnak a
városhiányos térségeknél, mégis például a korábbi iparvárosok példáit nézve könnyen belátható, hogy a városi népesség
túlsúlyos jelenlétét önmagában nem szerencsés fejlettségi
faktornak tekinteni. Az urbanitási indexre vonatkozó – háromféle – próbaszámítások pedig azt is igazolják, hogy a
jelenlegi komplex mutató 24 összetevőjéből akár egyetlen
egynek a – tartalmában is alig feltűnő – módosításával a
járási rangsor végeredménye, sőt még a kedvezményezett
járások köre is érzékelhetően megváltozhat.
Egy másik kifogásolható indikátor a jelenlegi – vagyis
2014-2020-as időszakban hatályos – infrastrukturáliskörnyezeti mutatócsoporthoz tartozik, amely konkrétan a
hulladékszállításba bevont lakások arányát jelenti. Mivel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, és az
ágazati jogszabályok szerint ez a közszolgáltatás minden
településen kötelezően ellátandó feladat, így ennek a
meglétét helytelen fejlettségi indikátornak tekinteni. (Ezt
nem csupán a jogszabályi obligáció indokolja, hanem az
is, hogy maga a szolgáltatás olyan országos lefedettség
mellett működik, ahol a nem ellátott terület inkább kivételnek tekinthető.) Ezzel az indikátorral kapcsolatban egy
további észrevétel is tehető, ami alapján megvilágítható
a komplex mutató képzésével kapcsolatos számítások

érzékenysége. Mivel az indikátorok terjedelmét átlagolás
előtt a módszer 0-tól 100-ig terjedő skálára alakítja, ezért
az eredeti mutató mintabeli minimális értékének jelentős
hatása van a normalizált értékekre. A „Hulladékszállítás”
mutató minimális értéke 58,7% lenne, e helyett azonban
– valószínűleg a hiányzó budapesti kerületi adatok miatt
– 0-val számoltak a mutató normalizálása során. Ezáltal
az összesített komplex mutató járásátlaga több mint 1
százalékponttal megnőtt. Ennek az apró hibának a Téti
járás lett a nyertese, amely 46% feletti komplex mutatójával nem került volna a kedvezményezettek közé a helyes
számolással nyerhető 45,6% -os küszöbérték mellett.
A jelenleg alkalmazott mutatók esetén – az alapvető kételyek megfogalmazásán túl – néhány apróbb problémára
is érdemes felhívni a figyelmet, melyek szintén erősíthetik
a jelenlegi rendszer felülvizsgálatának és módosításának
igényét. A felsorolásnál feltétlenül szükséges a fejlettség
szempontjából kontravariáns mutatókat megjelölni, mivel
azokat (pl. a komfort nélküli lakások arányát) normalizálás
után negatív előjellel kell a komplex mutatóban összegezni.
A halálozási ráta és a vándorlási különbözet időszakos
értékei nem azonosak az adott időszak éves értékeinek
átlagával, ezért „az utolsó öt év átlaga” megfogalmazás
megtévesztő. A bölcsődei férőhelyek korcsoportos arányszámánál a pontossági előírás túlzott, elegendő lenne
tízezres helyett a százas szorzó használata.
3. ALAPELV: a komplex mutató kiszámításánál
használt módszernek egyszerűnek, átláthatónak
kell lennie, hogy a besorolást a települések, járások
képviselői könnyen ellenőrizhessék
Ennek az alapelvnek a fenntartása, sőt erősítése akkor is
indokolt, ha a szakemberek – igaz a rendszer működésének javítása érdekében – épp az összetettebb megoldások mellett foglalnak állást (Pénzes 2014 72-73. o.). A
számítási módszerek vizsgálata – különösen a terjedelmi
korlátok miatt – nem lehet e tanulmány része, ugyanakkor
itt szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy feltétlenül
szükséges lenne a lehatárolásra vonatkozó számítások
körét oly módon teljessé tenni, hogy azok képesek legyenek választ adni minden fejlesztési program lehatárolási
szükségletére. Mindez talán kevéssé vitatható igény és
cél az OFTK funkciója és küldetése ismeretében (Salamin
et al. 2014). Ami ezt a kérdést 2007 óta aktuálissá teszi
mind a mai napig, az az, hogy nem a területfejlesztés,
hanem a vidékfejlesztés rendszerébe tartozó ún.: Vi-

dékfejlesztési Program (VP) olyan területi egységekkel
dolgozik, amelyeknek nem része a tízezer főnél nagyobb
lélekszámú települések. Az nem újdonság, hogy történtek
olyan számítások, amelyek kivették a járásszékhelyeket a
járásokból (Faluvégi 1995) és úgy végeztek el fejlettséget
összehasonlító számításokat. A VP esetén azonban nem
járásszékhelyekről van szó, és a cél ez esetben a vidéki
térségek egymáshoz való fejlettségének mérése és nem
pedig a járásközponttal, vagy az anélküli eredmények
összevetése. A VP-re vonatkozó önálló lehatárolás amiatt tűnik indokoltnak, mert a jelenlegi besorolás olyan
méltánytalan helyzetet teremt, melynek következtében
– kizárólag a tízezer főnél nagyobb lélekszámú, azonban
a Vidékfejlesztési Programban nem is szereplő, többnyire
székhely város miatt – egy adott vidéki térség alacsony
támogatási intenzitással rendelkezik (pl.: 65%). Ugyanakkor
a szomszédos járás, ahol nincs olyan nagy lélekszámú
(tízezer fő feletti) település, amely a környező vidéki térség
adatait eltorzítaná a valóságnak nem megfelelő irányba,
akár 95%-os támogatási intenzitással is rendelkezhet.
(Ez különösen érzékenyen érinti a szerény tőkeerővel
rendelkező, kis lélekszámú településeket.)
A tízezer fő feletti települések nélkül, a jelenlegi besorolási számítási módszer, valamint indikátorok alapján
végzett számítások eredményeként az eredeti 109 helyett
118 kedvezményezett járást kaptunk. A kihagyás miatt
visszaeső járások között öt megyei jogú városi székhelyűt
találunk: Nyíregyházi, Békéscsabai, Szekszárdi, Kecskeméti
és Nagykanizsai, ezek a központjuk nélkül számítva 3040 helyet estek vissza a rangsorban, és kedvezményezett
járássá váltak. További, a centrumuk nélkül kedvezményezetté váló járás volt még a Gyulai, Tiszaújvárosi, Paksi,
Gyöngyösi, Sárvári, Körmendi, Komlói és a Tolnai járás is.
Az 1. sz. táblázat alapján összehasonlíthatók a városok
elhagyásával számított komplex mutató egyes összete
vőinek átlagértékei és szórásai is.
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Jól látható, hogy a nagyobb városok nélküli számítás
mellett nem csak az átlag esett vissza, de a mutató szórása
is jelentős mértékben csökkent. Az országos kép tehát,
csak a vidéki népességre nézve, számokkal kifejezve jóval
homogénebbnek mutatkozik. Ez tehát igazolni látszik azt
a feltételezést, hogy a vidék egységesen, sokkal inkább
homogénebb – és egyúttal kevésbé fejlett – mint a tízezer
1. sz. táblázat: A komplex mutató és összetevőinek
jellemzői a tízezres és nagyobb városok elhagyása után.
Forrás: saját szerkesztés

Átlag

Szórás

Városokkal együtt

10 ezer fős városok nélkül

Városokkal együtt

10 ezer fős városok nélkül

Társadalmi helyzet

52,0

39,8

19,1

14,4

Lakás- és életkörülmények

40,2

34,3

15,8

13,6

Helyi gazdaság

38,0

32,1

15,8

11,0

Infrastruktúra

52,2

43,2

18,0

11,4

KOMPLEX MUTATÓ

45,6

37,3

16,0

11,0

Fókuszban a területi folyamatok
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II. A javasolt mutatók köre
és a végezett próbaszámítás eredményei
A jelenlegi 24 mutatóra támaszkodó számítás egyszerűsítése mellett – a korábbiakban felsoroltak mellett – további
érvek is megfogalmazhatók. Az első az adatgyűjtés nehézkessége, hiszen az összetevő mutatók is származtatott
mennyiségek, és csak további alapadatok ismeretében
állíthatók elő. Jelenleg a számítás előkészítéséhez 60-70
településsoros alapadatra van szükség, ráadásul közülük
több, a KSH standard publikációiban nem is fellelhető.
A települések fejlettségének megállapításához ez a szám
szükségtelenül magas. Az alapvető dimenziók – jövedelem, munkanélküliség, iskolai végzettség, közlekedés
– bevonásával a rangsor felső és alsó része megbízható
módon kijelölhető.
Ismeretes, hogy a jelenlegi jogszabályban rögzített
kedvezményezetti besoroláshoz képest a kutatók számos
más indikátor és számos más módszer mellett igyekeztek
megfogni, számszerűsíteni, újraértelmezni a térségi fejlettség kérdéskörét (Koós 2015., Pénzes 2014). A különböző
módszerek és eredmények értékelésére ehelyütt nincs
lehetőség, azonban annyi mindenképp leszögezhető, hogy
az egyes lehatárolások fejlesztéspolitikai szempontból
kevéssé látszanak végleges és megnyugtató megoldást
nyújtani. Az alábbiakban bemutatásra kerülő indikátorok
és alkalmazott módszer sem fogja ezt a helyzetet alapvetően megváltoztatni, azonban más kiindulási alapról
némiképp más eredmények mutatkoznak.
Az alábbiakban a hivatalosan használthoz képest jelentősen lecsökkentett, kilencelemű mutatóhalmaz segítségével
végzett számítások bemutatására kerül sor. A mutatók
kiválasztása során támaszkodtunk a már meglévő mutatócsoportokra, azonban a konkrét mutatók kiválasztásánál
külön figyelmet szenteltünk az olyan szempontoknak
(alapelveknek), mint az időtállóság, a fejlettséggel való
kapcsolat szorossága, a függetlenség és a mutatók minimalizálására való törekvés. A kiválasztási szempontok talán
kevéssé vitathatók, de az kétségtelen, hogy a kiválasztott
mutatók éppúgy hordoznak egyfajta szubjektivitást, mint
az minden más esetben is elkerülhetetlen. Ennek egyenes
következménye, hogy mindenki számára, egyformán
elfogadható, tökéletes megoldás nem létezik.
Javasolt mutatókörök és mutatók
Társadalmi helyzet: (1) Vándorlási különbözet ezer lakosra
(az utolsó öt év átlaga), fő; (2) Aktív korúak ellátásában
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(rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra
jutó száma, fő;
Lakás és életkörülmények: (3) Az utolsó öt év során
épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból,
%; (4) Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező
jövedelem, ezer Ft;
Helyi gazdaság és munkaerő-piac: (5) A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, %; (6) Munkahelyek ezer állandó lakosra jutó
száma, db; (7) Az önkormányzatok helyi adóbevételének
aránya a tárgyévi bevételekből, %;
Infrastruktúra: (8) A járás településeiről a megyeszékhely
átlagos elérési ideje közúton, perc; (9) Autópálya felhajtót
legfeljebb 15 percnyi úttal elérő települések aránya, %.
Az adatokat járási szinten tekintjük, mert a területi
fejlettség vizsgálatában évtizedek óta ez a lépték volt
irányadó. Megtartjuk a jelenleg használt kiválasztási elvet,
ami szerint a kedvezményezettség küszöbét a komplex
mutató járási átlagértékénél kell meghúzni. A mutatók
összegzése előtt kétféle normálást is alkalmazhatunk
(1) yi = 100(xi - xmin)/T
		

illetve
(2) zi = 50 + 10(xi - x̅ )/σ

ahol T a terjedelmet, az átlagot, σ a szórást jelöli. Az (1)
alatti képlet előnye, hogy az a jelenleg használt számítási
módon nem változtat, így az új rangsornak a hivatalostól
való eltéréseit kizárólag a mutatóhalmaz megváltozásával
magyarázhatjuk. A (2) képletben - a könnyebb értelmezhetőség kedvéért - a konstansokat úgy választottuk,
hogy az összetevők átlaga 50, szórásuk pedig 10 legyen.
Ekkor az összegzést követően a komplex mutató átlaga
is 50 marad, a szórás némileg csökken. Ezért a (2) képlet
használatával az eredmény megítélése nagyon kényelmes,
az összetevők értékeiről csakúgy, mint az összegzett
indexről ránézésre leolvasható az átlagtól való eltérés
iránya és mértéke.
A próbaszámítás eredménye
A 2. sz. táblázatban a fejlesztéspolitikai kategóriák méretét
érzékeltető adatok találhatók a hivatalos besorolás (K24)
és a kilencelemű mutatóhalmazzal készült próbaszámítás
(K9) alapján. Az utolsó oszlopban a komplex mutató értékszintjét jelöltük a kategória felső végénél, a könnyebb
összehasonlítás kedvéért a normalizált küszöbértéket
használtuk, azaz a komplex mutató átlagtól mért eltérését
a szórás százalékában.
A táblázatból látható, hogy a kedvezményezett járások
száma is és az érintett települések száma is nőtt a redukált
mutatóhalmazzal végzett számítás eredményeképpen.
A leghátrányosabb 10 százalékos népességhányadhoz
tartozó csoport határán a komplex mutató értékszintje
felfelé mozdult, -1.0σ-ról -0.9σ -ra. A járások megítélését

Járások száma

Települések száma

Népesség, az orsz. érték %-a

Komplex mutatószint

K 24

K9

K 24

K9

K 24

K9

K 24

K9

Komplex

36

35

700

674

10,0

10,0

-100

-90

Fejlesztendő

54

52

947

958

15,0

15,0

-77

-77

Kedvezményezett

109

116

1915

2147

34,9

37,2

0

0

2. sz. táblázat: Az egyes fejlesztéspolitikai kategóriák
méret jellemzői. Forrás: saját szerkesztés

tekintve mindhárom kedvezményezettségi csoportban
általában 4-5 helycsere figyelhető meg, de ezek közül
csak néhány járt jelentősebb rangszámbeli elmozdulással.
A fontosabb változások a következők voltak. A leghátrányosabb komplex programmal fejlesztendő csoport
határán az új komplex mutatóval szignifikánsan jobb
helyre lépett és kikerült ebből a csoportból a Devecseri
(183/146)1, a Mezőcsáti (182/159) és a Derecskei (178/151)
járás. Másrészről jelentős hátrasorolást kapott és így
a leghátrányosabb csoportba került a Sátoraljaújhelyi
(105/174) és a Sárospataki (121/164) járás.
A fejlesztendő csoport felső határát vizsgálva az új mutatóértékkel számottevően jobb rangsorolást kapott és
ezáltal kikerült a fejlesztendő járások közül a Kiskunmajsai (146/114), Kunszentmiklósi (147/123), Füzesabonyi
(152/118), Kisteleki (157/106), Enyingi (159/139) és a Tabi
(161/134) járás. Ugyanakkor sokkal rosszabb megítélést
kapott és ebből kifolyólag fejlesztendőnek minősülne
a Rétsági (118/148), Balmazújvárosi (131/153), Tiszafüredi (133/154), Kisvárdai (134/157) és a Hajdúhadházi
(139/162) járás.
A kedvezményezettségi küszöb körüli járások esetében
az új számítás nagy különbséggel jobb helyre sorolta
és ezzel kizárta a kedvezményezett csoportból a Bólyi
(116/68), a Hajdúböszörményi (98/73), a Jászberényi
(92/66) és a Hajdúszoboszlói (91/74) járást. A másik irányból az új mutató jóval hátrányosabbnak rangsorolta és
így kedvezményezett körbe vonta a Komlói (87/132),
Bonyhádi (77/108), Nagykanizsai (74/90), Zirci (72/101),
Kapuvári (71/92), Tapolcai (67/96), Várpalotai (65/93) és
Ajkai (51/80) járást.

III. Kedvezményezetti besorolás
a „statisztika fogságában”
A legjobb jogalkotói szándék mellett sem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a statisztika csupán
egy eszköz, amely közelebb vihet ahhoz a célhoz, hogy
a különböző területi egységek fejlettségét valamilyen
módon – az objektivitásra való törekvés mellett – jellemezhessük. Tudatában kell lennünk a statisztika korlátainak
(alapadatok valóságtartama, hozzáférhetősége, számítások
okozta torzítások, stb.). A statisztika önmagában nem
mindig, és nem teljességében képes a fejlettség, illetve
a hátrányos helyzet meghatározására. Ahogy ezt már ne1	Zárójelben a 198 elemű rangsorbeli helyezést jeleztük a hivatalos és az új számítás
szerint.

gyed századdal ezelőtt is megállapították, „...a módszerek
„ügyes” megválasztásával pl. ugyanazon jelenségről szinte
igény szerint „bizonyítható”, hogy növekszenek benne
a területi egyenlőtlenségek (differenciálódás), de az is,
hogy csökkennek (nivellálódás).” (Nemes 1990. 133. o.)
A jelenleg alkalmazott statisztikai számítások alapjainak problémái következtében megfogalmazható az az
igény, illetve akár országgyűlési határozatban rögzíthető
alapelv, hogy a statisztikai adatokon alapuló méréseket
megelőzően is szükség van empirikus vizsgálatokon és
más tudományágak módszerein alapuló, megalapozó
vizsgálatok lefolytatására. Ez valójában nem jelentősen
különbözik az uniós programozási időszakhoz, illetve az
egyes operatív programokhoz kapcsolódó megalapozó
és értékelő tevékenységtől, amelyet ex-ante, mid-term
(esetleg ongoing), és ex-post értékelésnek neveznek.
Ezen megalapozó és értékelő vizsgálatok – realitás, illetve validitás vizsgálat formájában – képesek lehetnek
ütköztetni a statisztikai adatokon, számításokon alapuló
eredményeket a tapasztalati tényekkel.
Alapvető – országgyűlési határozat szintjén egyelőre
nem rögzített – követelményként fogalmazható meg,
hogy a statisztikai számítások alapján történő fejlettségi
besorolás és a nem statisztikai módszerek alapján bizonyítható tények nem állhatnak egymással szöges ellentétben. A statisztikai adatokon és modelleken nyugvó
és az alapvetően empirikus, nem statisztikai módszerek
kialakítása olyan igényként határozható meg, amelyet a
közeljövőben – különösen a 2020 utáni időszakra való
felkészülés érdekében – széles körű szakmai együttműködés és konszenzus mellett, célszerű lenne kidolgozni.
Kétségtelen, hogy a térségi lehatárolásban a statisztikai
módszerek viszonylag nagyobb múltra tekinthetnek vissza
és meglehetősen sokféle megoldást kínálnak. Ugyanakkor
a statisztikai eredmények validálása, vagy éppen a statisztikai számítások megalapozása olyan hiányzó elem,
amelyre mindenképpen szükség lenne a fejlesztéspolitikai
szereplők bizalmának megszilárdítása, vagy éppen vissza
szerzése érdekében.
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fős városokkal együtt számolva. Ez pedig megerősíti azt
az állítást, hogy a vidékfejlesztési források elosztása esetén,
a tízezer fős városok miatt, egyes járások méltánytalanul kerülnek hátrányos helyzetbe. Megjegyezhető az is,
hogy településsoros fejlettségi mutatóval a járási szinten
mutatkozó látványos különbség már nem érzékelhető,
ott ugyanis a 143 város elhagyása csak alig észrevehető
változást okozna a 3154 település átlagán, illetve szórásán.

Összegzés
Azok az alapelvek, amelyek mindez ideig a kedvezményezett térségek lehatárolásának kereteit képezték megőrzendők, de egyúttal bővítésük is indokoltnak tűnik olyan
elemekkel, amelyek biztosítják a felhasznált mutatói kör
egymástól való függetlenségét és azt, hogy a statisztikai
számítások ne eredményezhessenek a valósággal nyilvánvalóan ellentétes helyzetet.
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Az éghajlatváltozás beépítése
a területi monitoring rendszerébe
Absztrakt | Az éghajlat változásának vizsgálata eddig hiányzott a hazai területfejlesztés területi monitoring tevékenységéből. Az úttörő jellegű elemzés a szükséges adatok, elemzési módszerek kidolgozását és tesztelését foglalja
magában. Az eredmények alapján egyértelműen igazolhatók a globális éghajlatváltozás hatásai Magyarországon.
A téli és nyári középhőmérsékletek emelkedése, a hőhullámok gyakoribbá válása, az aszályosabb időjárás és a szélsőséges csapadék gyakoribbá válása egyértelműen tapasztalható volt 2009-2015 között.
KULCSSZAVAK | éghajlatváltozás, területi monitoring, területi tervezés, alkalmazkodás, módszertan
Abstract | Examination of the climate change has so far been missing from the spatial monitoring activity of domestic spatial development. This pioneering analysis involves the development and testing of the necessary data and
analytical methods. The results show that the effects of global climate change in Hungary is clearly demonstrated.
Increases in winter and summer mean temperatures, increased frequency of heat waves, more frequent droughts and
extreme rainfall were clearly observed between 2009 and 2015.
keywords | EGTC, Euroregion, Hungarian borders, cross-border cooperation

Bevezetés
Az éghajlatváltozás vizsgálata a területi monitoring rendszerben mind a területi folyamatokra gyakorolt hatása,
mind a megelőzést, illetve alkalmazkodást szolgáló fejlesztéspolitikai célok fókuszba kerülése miatt elkerülhetetlenül szükségessé vált. Magyarországon a területi
folyamatokról szóló 2017-ben elfogadott Országgyűlési
Beszámoló (Országgyűlés, 2017a) volt ez első szakpolitikai dokumentum, amelyben az éghajlatváltozás már
bekövetkezett elsődleges hatásainak részletes, területi
monitoring rendszerbe illesztett elemzésére és értékelésére
sor került. A jelenlegi cikk és elemzés ennek a munkának
a kibővített, szélesebb körű vizsgálatán alapul.
Az éghajlatváltozás 2017 előtt csupán előrejelzések
formájában szerepelt a területi folyamatokról szóló jelentésekben, az országos szintű területi monitoring módszertana sem tartalmazta, így a jelenlegi feldolgozása
szakmailag úttörő jellegűnek tekinthető. Szükséges volt
az elemzési módszertan, a felhasználandó adatok/mutatók kidolgozása, illetve az adatbeszerzés lehetőségeinek
tisztázása. Az éghajlatváltozás jellemzésére elsősorban a
közvetlenül, rövidtávon is fejlesztési szükségletet, fejlesztéspolitikához is kapcsolódó beavatkozásokat kikényszerítő
meteorológiai események alakulását célszerű felhasználni.
Ezek az aszályok, rendkívüli intenzitású csapadékok és
a hőhullámok területi és időbeli alakulását jellemzik. A
mutatók ezáltal felhasználhatóak lesznek a vízgazdálkodás, környezetbiztonság, levegőminőség, agrárgazdaság
területi folyamatainak értelmezéséhez, valamint az operatív

programok kapcsolódó fejlesztéseinek alátámasztásához,
megalapozottságuk vizsgálatához.
A téma feldolgozásával így több területen is hasznos
és szakmailag előremutató fejlesztést mutathatunk fel
a területi monitoring terén, melynek eredményeit más
feladatok esetében is hasznosítani lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy a vizsgálat teljes egészében újszerű volt, ilyen
jellegű elemzés kifejezetten a bekövetkezett klímaváltozás
hatásainak statisztikai mutatókra is építő vizsgálatára
szakpolitikai céllal nem készült, így az eredmények közlése
a szokásosnál nagyobb hangsúlyt kapott, és sor került
olyan elemzések kísérleti célú elkészítésére is, amelyek
szükségességét csak sejteni lehetett a munka kezdetén.
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A lehatárolás során alkalmazott mutatói kör és a felhasznált adatok egyszerűsítése (számbeli csökkentése)
mindenképpen indokolt, mert az hozzájárulhat az objektivitás növeléséhez, a manipulálhatóság lehetőségének
csökkentéséhez. A beavatkozások eredményességét,
mérhetőségét biztosító hosszú távú összehasonlíthatóság
pedig csak akkor válhat valósággá, ha a felhasznált adatok
nem különböznek egymástól.
Mindaddig, amíg létezik országos szintű, ám az ország
nem minden települése számára kialakított támogatási
rendszer (pl.: Vidékfejlesztési Program), addig a fejlettségi
besorolást – a méltánytalan és nem valóságon alapuló
helyzetek elkerülése érdekében – e területeken is célszerű
elvégezni.
A fejlesztéspolitikai beavatkozások eredményessége
továbbra is csak olyan területi lehatárolás mellett képzelhető el, amely képes a célokhoz illeszkedő területi fókusz,
koncentráció kialakítására. Az e célt szolgáló lehatárolási
módszerek programozási időszakon belüli alkalmassági
vizsgálatának szükséges lenne megjelennie a jogi szabályozásban is.

Előzmények
Az éghajlatváltozás által okozott változásokhoz kötődő
megoldási lehetőségek három fő csoportba sorolhatók:
ezek a kibocsátás-csökkentés (mitigáció), az alkalmazkodás (adaptáció) és a lakosság szemléletformálásával
kapcsolatos tevékenységek.
Az alkalmazkodás szükségszerűséget támasztja alá az
a tény is, hogy az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja továbbra is növekszik (EEA, 2015) annak ellenére,
hogy a nemzetközi klímapolitika a 2000-es évek legelejéig
„egyfrontú” volt – s főleg az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére koncentrált (mitigáció) (Erdősi,
2010). Az éghajlati rendszer tehetetlensége miatt pedig
akkor is számolnunk kellene klímaváltozás hatásaival, ha
az elkövetkező időszakban drasztikusan csökkenne az
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Pálvölgyi et al, 2011). E kutatómunkára támaszkodva
készült el és került elfogadásra a területfejlesztés négy
éves szakmai programja az éghajlatváltozás hatásainak
mérséklésére (Czira – Selmeczi, 2010), mely egyértelműen rögzíti egy átfogó, térinformatikai alapokon nyugvó,
az éghajlati sérülékenységgel kapcsolatos információk
területi tervezési hasznosítását célzó döntéstámogató
rendszer kialakításának szükségességét. A 2010-es évektől
kezdve több stratégiai szintű elemző-értékelő tanulmány
is foglalkozott az éghajlati sérülékenységgel kapcsolatos
információk „becsatornázásával” a különböző tervezési
folyamatokba. Ennek lökést adott, hogy a 2011-es Magyar Uniós Elnökség keretében hazánk európai szintű
klímapolitika-alakító és tervező szerepkört is felvállalt. Az
Elnökség 2011-ben elkészítette a klímabarát városok című
kézikönyvet1, amely városi klímatervezési iránymutatást
is adott (Péti, 2011), valamint a tagállamok várospolitikai
főigazgatóinak találkozója elfogadott egy városi klímaváltozási kihívások kezelésével is foglalkozó szakpolitikai
dokumentumot (UDG, 2011). A 2014-ben elfogadott
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció már
alkalmazta a sérülékenységi kategóriákat az aszály, hőhullám és árvíz szempontjából legsérülékenyebb térségek
lehatárolására. Az OFTK ezekre a térségtípusokra speciális
fejlesztési célokat, szempontokat is meghatározott.
2012-ben került módosításra az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásának
része. Elkészítését a 2007. évi LX. tv. írja elő, amelynek értelmében a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia céljai közé
bekerült a nemzeti alkalmazkodásstratégiai keretrendszer
kialakításának szükségessége. A törvény értelmében ennek
alapjául a nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer
és az arra épülő területi és ágazati éghajlati sérülékenység
vizsgálatok eredményei szolgálnak.
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) 2013-ban
a Nemzeti Alkalmazkodási Tériformatikai Rendszer (NATéR)
létrehozására támogatást nyert az Európai Gazdasági
Térség (EGT) Támogatási Alaptól. A NATéR projekt az EGT
Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az
Éghajlatváltozáshoz Program egyik fő eleme. E program
alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A Program munkáját a Norvég
Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB)
segíti. A NATéR projekt kivitelezése 2013. szeptember
24-től 2016. április 30-áig tartott. Ezt követően, 2016
decemberében indult a NATéR továbbfejlesztését célzó
KEHOP projekt.
A NATéR átfogó célkitűzése „egy sokoldalú felhasználásra alkalmas térinformatikai és adatrendszer kialakítása,
amely elősegíti az éghajlatváltozási hatások beazonosítását, az egyes területek sérülékenységének meghatározását,
ezáltal ösztönözve a hatásokhoz való alkalmazkodást”
(Sütő 2016).
1 Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok klímaváltozással kapcsolatos
feladatairól és lehetőségeiről, Belügyminisztérium – VÁTI.
Web: www.terport.hu/europai-unio/kezikonyvek/klimabarat-varosok-kezikonyvaz-europai-varosok-klimavaltozassal-kapcsolato

A NATéR Adatbázist több alrendszer alkotja, amelyek a
következők:
A térképi adatbázist azok a térképi rétegek alkotják,
amelyek a projekt köztes és végtermékei.
A GeoDat rendszer a NATéR keretében fejlesztett adatbáziskezelő alkalmazás, amely tartalmazza az összes
numerikus és alfanumerikus adatot, amely a projekt
végtermékét jelenti.
A metaadatbázis a NATéR térképi rétegeinek metaadatait
tartalmazza
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1. ábra: A NATéR-t felépítő fő modulok
(NATéR Felhasználói Kézikönyv)

Az éghajlatváltozási hatások vizsgálata kapcsán az alkalmazott CIVAS (Climate Impact and Vulnerability Assessment
Scheme) modell lényege, hogy egységes módszertani kereteket biztosít a kvantitatív éghajlati hatásvizsgálatokhoz
(Sütő. 2016). A CIVAS modellben alkalmazott fogalmak
meghatározása a következő (Pálvölgyi et al., 2010):
Komplex éghajlati problémák, hatásviselő rendszerek:
A modell alkalmazásának első lépéseként meg kell
határozni, hogy milyen – a társadalmi, gazdasági, környezeti térben egyaránt jelentkező – komplex éghajlati
problémákkal írjuk le a kistérségi szintű éghajlatváltozást,
és ezeknek „kik”, milyen rendszerek a hatásviselői.
Kitettség (exposure): Kistérségi szintű éghajlatváltozás; azaz „helyben” hogyan változik a klíma. Eltérően
az érzékenységtől (amely a hatásviselőt jellemzi), a
kitettség csak földrajzi helyre jellemző, amelyről adatok,
információk a klímamodellekből nyerhetők.
Érzékenység (sensitivity): A hatásviselő (pl. mezőgazdaság, emberi egészség, építmények állapota) időjárásfüggő viselkedése (pl. aszályhajlam, erdőtűzkockázat).
A hatásviselő rendszerek érzékenységét függetlennek
tekintjük a klímaváltozástól, és elsősorban a hatásviselő
rendszerre jellemző.
Várható hatás (potential impact): Az érzékenység és
a kitettség kombinációja, amely egyaránt jellemző a
földrajzi helyre és a vizsgált hatásviselő rendszerre (pl.
mortalitással súlyozott városi hősziget hatás).

Alkalmazkodóképesség (adaptive capacity) és
egyéb nem klimatikus faktorok: A helyi társadalmigazdasági válaszok „ereje” a klímaváltozásra (például
a mezőgazdasági alkalmazkodás egy formája az
öntözés, amely többek között a mezőgazdasági
jövedelmezőségtől függ).
Sérülékenység (vulnerability): Komplex mutató, amely
a várható hatásokat kombinálja az alkalmazkodóképességgel; figyelembe veszi, hogy ugyanaz a várható hatás
egy gyengébb alkalmazkodóképességű kistérségben
súlyosabb következményekkel járhat.

Módszertan és paraméterek
Adatok, mutatók kiválasztása
Egy terület éghajlatát, annak változását legszemléletesebben a hőmérséklet és a csapadék viszonyok megadásával
szemléltethetjük. A meteorológiai adatok kiválasztásánál
e két jellemző leírására olyan paramétereket választottunk, melyek az éven belüli különbségeket, valamint a
szélsőségeket is jellemzik. A monitoring elvárásainak
megfelelően, vagyis ahhoz, hogy a korábbi elemzésekhez és a meglevő fejlesztési tervekhez (esetünkben az
OFTK-hoz) kapcsolhatók, az egyes elemzések összeha
sonlíthatóak legyenek, a mutatók kiválasztása a korábbi
éghajlatváltozással szembeni sérülékenységi vizsgálat
kitettségi indikátorain alapult. Néhány esetben bővült
az ott használt mutatókör, mint a középhőmérséklet és
a csapadék féléves bontása, a fagyos napok számának
beemelése. A tűzveszélyes napok számának vizsgálatára
a VÁTI által használt mutató (VÁTI, 2009.) nem volt alkalmazható, mivel egyetlen ilyen nap sem fordult elő 1981 és
2015 között. A területi folyamatokról szóló országgyűlési
jelentésben helyette az Angström-féle tűzveszélyességi
index (Chandler et al. 1983) került elemzésre, ami a tűz
kialakulásnak lehetőségét jól demonstrálja. Jelen cikk esetében erről a mutatóról lemondtunk, mivel több éghajlati
mutató is nagyon jól korrelált az erdőtüzek számával, így
a külön elemzés elhagyható lett. Így esett választásunk
az alábbi paraméterekre:
Mutató
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üvegházhatású gázok kibocsátása (IPCC, 2014) Az alkalmazkodás (adaptáció) jelentősége tehát a 2000-es évek
elejétől kezdett növekedni.
Azt viszont jelentős bizonytalanság övezi, hogy pontosan milyen jellegű és mértékű várható hatásokra kell
felkészülnünk, milyen változásokra szükséges már most
felkészülnünk és melyekhez kell majd a továbbiakban alkalmazkodnunk. Továbbá igen hangsúlyos kérdés, hogy mely
térségeket hogyan érintenek az éghajlatváltozás hatásai, az
adott térség társadalmi–gazdasági-környezeti rendszerei
pedig mennyire érzékenyek és milyen mértékben képesek alkalmazkodni e hatásokhoz. E kérdés rámutat arra,
hogy az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos területi
vizsgálatoknak kiemelkedő jelentősége van.
A 2000-es évek elejétől kezdődően elindultak mind
nemzetközi, mind pedig nemzeti és lokális szinten azok a
beavatkozások, amelyek az klímaváltozás várható hatásaira
való felkészülést tűzték ki célul.
A 2007-ben kiadott Zöld, majd a 2009-ben kiadott
Fehér könyv az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról
szólt. Ezután 2013-ban elfogadásra került „Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós
stratégia”, amely ugyan konkrét intézkedéseket nem, de
az alkalmazkodás alapelveit és a beavatkozások irányait
megfogalmazza. Az Európai Unió reményei szerint az EU
2020 Stratégiával összhangban az Alkalmazkodási Stratégia
segíteni fogja az EU szénkímélő és éghajlat-változáshoz
alkalmazkodni tudó gazdasággá válását, továbbá képes
előmozdítani a fenntartható növekedést, elősegíteni az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást ösztönző beruházásokat és új munkahelyeket teremt (COM 2013, 216).
Hazánk korán csatlakozott az alkalmazkodást célzó
erőfeszítésekhez. Ennek egyik első, fontos lépése volt
a Magyar Tudományos Akadémia kutatási programja, a
VAHAVA (Változás – Hatás – Válaszok). A 2003-ban indult
program fő célja az volt, hogy feltárja a klímaváltozás
várható hatásait és megvizsgálja az arra adható válaszokat. További céljai között szerepelt a klímapolitika hazai
meghonosítása, új fogalmak bevezetése és széleskörű
szakmai konszenzusra épülő alapjainak megteremtése,
valamint szélesebb társadalmi rétegek figyelmének felkeltése, rávezetése a problémára (Láng – Csete – Jolánkai,
2007). A VAHAVA Jelentés felhívja a figyelmet, hogy az
ismert területi egyenlőtlenségek és a nagy társadalmi
különbségek felerősíthetik az éghajlatváltozás elsődleges
hatásait, így a következmények komplex, környezeti–társadalmi–gazdasági szempontú vizsgálatára van szükség
(Szalmáné Csete – Taksz, 2016).
2008-ban megszületett Magyarország első Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiája, amelyben – a VAHAVA kutatás
eredményeire támaszkodva – az alkalmazkodás témaköre,
és a várható hatások is megjelentek, ugyanakkor alapvetően mitigációs fókuszú volt a dokumentum (NÉS-2, 2017).
Az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata keretében 2008–2009. években – Magyarországon
első alkalommal – elkészült a kistérségi szintű éghajlati
sérülékenység számszerű vizsgálata (Pálvölgyi et al, 2010,
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1. táblázat: Felhasznált mutatók

A nyári, illetve téli félév középhőmérséklete és csapadékösszege széles körben használt mutató. A nyári félév az
április-szeptemberi időszakot jelenti, míg a téli félév az
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2017

2017

adott év január-március és október-december időszakának
összességét, azaz nem folyamatos téli időszakot jellemez,
hanem egy év téli hónapjait. Ez a statisztikai elemzések
esetében előnyös, más esetekben viszont félrevezető lehet.
Az Ángyán-féle ariditási index (Ángyán, 1987) elsősorban
egyik legfontosabb kultúrnövényünkhöz, a kukoricához
kidolgozott mutató, az április-szeptemberi vegetációs
időszak effektív hőösszege, valamint az évi összes csapadék hányadosaként számolható. Az index használatát
Ángyán abban az esetben javasolja, ha az effektív hőmérsékletösszeg 1250 – 1750°C értéktartományon belüli, a
csapadék pedig 500-720 mm közötti.
A 20 mm-t elérő csapadékú napok száma a csapadék
szélsőségességét leíró paraméter. Ilyen esetekben károk
keletkezhetnek az élet számos területén, a lehullott nagymennyiségű víz elöntheti az utcákat, pincéket, elmoshat
építkezéseket, lassíthatja vagy teljesen leállíthatja a közúti
és vasúti közlekedést.
A hőségnapok, illetve fagyos napok száma a nyári, illetve
téli időszak szélsőségességét mutatja. Hőségnapról akkor
beszélünk, ha a levegő hőmérséklete eléri a 30 °C-ot, míg
a fagyos napokon a minimumhőmérséklet 0 °C alá süllyed
2 méteres magasságban.
A területi folyamatokról szóló 2017-ben elfogadott
országgyűlési beszámolóhoz igazodva a 2009. évtől elemeztük az adatokat, de az azóta eltelt időt is figyelembe
vettük, ezért a felhasznált adatsorokat meghosszabbítottuk
2015-ig. A 2015-ös záró év lehetővé teszi a NÉS adataival
való közvetlen kapcsolódást, így megteremtve a tervek
közötti kompatibilitást legalább az elemzési időtávok
szintjén. Ez az időszak azonban még mindig rövid részletes
éghajlati elemzésekhez, ezért emellett a meteorológiai
gyakorlatban megszokott, az 1981-2010-es időszakra
vonatkozó 30 éves átlagokat, valamint az 1984 -2015ös időszakra vonatkozó trendértékeket is felhasználtuk.
Állomások kiválasztása
Az állomások kiválasztásánál a későbbi elemzések megkönnyítése érdekében a Központi Statisztikai Hivatal
honlapján elérhető 5.10.4. A meteorológiai megfigyelőállomások főbb adatai2 adatsorában használt állomásokat
használtuk fel. Ez lehetővé teszi az ott szereplő adatok
beépítését a későbbi elemzésekbe, illetve azok összeve
tését a jelen vizsgálat adataival. Így az alábbi meteorológiai
megfigyelőállomások adatai kerültek feldolgozásra: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Kékestető
(Gyöngyös), Keszthely, Miskolc, Paks, Pápa, Pécs, Siófok,
Szeged, Szolnok, Szombathely. Az egyes elemzések területi
szintjét a 2. táblázat mutatja be.
Az éghajlati mutatók elemzésének módszertana
Tekintettel a területi monitoring és a területi tervezés
adatfeldolgozási lehetőségeire, így az elemzések rendszeres, azonos módszertan alapján történő, időről időre
megismételhetőségének elvárására és a meteorológiá2 Web: www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_met002c.html
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X
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X

2. táblázat: Alkalmazott területi szintek

ban, éghajlattanban kevésbé jártas elemzők, tervezők
és döntéshozók lehetőségeire, az elemzési módszerek
kiválasztásának egyik fontos szempontja a könnyű megvalósíthatóság, speciális szoftverek nélkülözése és a lehető
legkönnyebb, leginkább közérthető bemutathatóság
volt. Az adatok sokrétűsége és jelentős száma (mind az
idősorok, mind az állomások esetében korlátozott az
összevonás, átlagolás lehetősége) miatt ez utóbbi bizonyult a legnehezebben elérhető célnak.
Az alkalmazott módszerek a következők voltak: trendértékek elemzése, a 30 éves átlaghoz viszonyított változások
elemzése, az egymást követő évek közötti változások,
az egyes mutatók közötti kapcsolat feltárása korreláció
számítás segítségével.
A változásokat legegyszerűbben a lineáris trenddel
szemléltethetjük, amelyet az adatokra - a legkisebb négyzetek módszerének felhasználásával - legjobban illeszkedő
egyenes egyenlet kiszámításával kapunk. Az egyenes
meredekségét megszorozva az adatsor hosszával kapjuk
a trendértéket, ami tehát az adatsor időtartama ( jelen
esetben 30 év) alatti becsült változás mértékét adja meg.
Az egyes mutatók trendértékei egységesen, egyetlen
számértékkel jelzik a változások irányát. Alkalmazásával
elkerülhető a minden egyes évre kiterjedő elemzés, ami
rendkívül leegyszerűsíti az elemzést és annak interpretálását. Azonban éppen emiatt az időbeli változékonyságról
nem ad kellő információt. Kiszámítása az MS Excel LIN.ILL
függvényével történt, a számításokat az OMSZ végezte el.
A 30 éves átlaghoz való viszonyítás esetében az adott
mutató 1981 és 2010 közötti értékeinek számtani átlagát
vettük alapul, ehhez képest a tapasztalt értékek különbségét mind abszolút értékében, mind a százalékos arányában
kiszámoltuk. A hőmérséklet esetében a százalékos változás
értelmezhetetlen, ott csak °C-ban számolt változást használtunk. Az egyes évek közötti változás vizsgálata inkább
csak kísérleti jellegű volt, önmagában a területi monitoringnak ennyire részletesen nem kell erre kitérnie. Nagyon
alkalmasnak bizonyult viszont az éghajlati folyamatok
részletesebb összefüggéseinek, időbeli jellegzetességeinek
feltárására. Így például a csapadékeloszlás szélsőségeinek,

a kiugróan szélsőséges évek jelentőségének bemutatására,
vizsgálatára. Ebben az esetben is kiszámítottuk a változás
abszolút és százalékos értékeit is.
Az időbeli eltérések vizsgálatára a százalékos változások
szórása alkalmas. Ezt az MS Excel Szór.S függvényével
számoltuk ki. A szórás értelmezése nehezebb, mint a
konkrét változások vizsgálata és az elemzések során is
inkább kísérleti jellegű volt a használata, csak a sokéves
átlaghoz viszonyított százalékos változások vizsgálatánál
használtuk.
Az időjárás és az éghajlatváltozás emberi tevékenységre
vonatkozó hatását egyes statisztikai mutatók idősorainak
az éghajlati mutatók idősoraival való korrelációjával próbáltuk meg felmérni. A területi monitoring lehetőségeit
szem előtt tartva csak publikusan elérhető és a lehető
leghitelesebb adatforrásokat használtuk fel, így az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer3 (TeIR) és a KSH publikus adatait. A korreláció
kiszámításához az MS Excel Korrel függvényét használtuk,
és az egyes állomásokra kapott korrelációs hányadosok
átlagát elemeztük, a kevésbé egyértelmű esetekben
kitérve az állomások értékeinek különbözőségére is. Az
egyértelműen meglevő kapcsolatot a korrelációs hányados 0,3-nál nagyobb abszolút értékeihez kötöttük
(Korpás, 1996).

Eredmények
Trendértékek elemzése
A nyári félév középhőmérséklete a leginkább egyértelmű
változást mutatja, az állomások mindegyike esetében
emelkedést jelez a 30 éves átlaghoz képest. 12 állomáson
0,05 feletti az értéke. A legmagasabb értékek Miskolcon,
Szolnokon és Siófokon megközelítik a 0,070-es értéket.
A legkisebb értéke 0,028, Keszthelyen. Annak ellenére,
hogy a tendencia iránya egységes, jól látható, hogy a
változás mértékében jelentősek a különbségek, sőt a
térbeli tendenciák sem egyértelműek. A téli félév középhőmérsékletére szintén a teljes mértékű, 15-ből 15 állomáson észlelt növekedés jellemző. Értékei magasabbak,
mint a nyári középhőmérsékletnél tapasztaltak, Szolnok
és Miskolc esetében is meghaladja a 0,070-es értéket és
a legkisebb értéke is magasabb: 0,038, szintén Keszthelyen. Mindkét hőmérsékleti mutatóra elmondható, hogy
a szélsőértékek között viszonylag egyenletes az egyes
állomások értékeinek alakulása, amit a mindkét adatsor
esetében hasonló, 0,010-es szórás is jelez.
A nyári félév csapadékösszege esetében már nem teljes a tendencia egyöntetűsége, 13 állomáson emelkedés, míg Keszthelyen és Debrecenben csökkenés volt
tapasztalható (-0,702 ill. -0,148). A csapadékra jellemző
nagyobb szélsőségek miatt a trendértékek több nagyságrenddel nagyobbak, mint a hőmérséklet esetében,
a legmagasabb értékek Pécs, Kecskemét, Pápa, Győr és
Miskolc esetében meghaladják a 2,500-es értéket (Miskolc
3 Web: www.teir.hu

3,805). A legalacsonyabb trendérték a két negatív értéket leszámítva 0,616 (Békéscsaba). A téli félév csapadék
összegének változása a legkevésbé egyértelműbb, hiszen
a trendérték 12 állomáson volt pozitív, míg Keszthelyen,
Debrecenben és Siófokon negatív. A nyári félévhez képest
jelentősebb szórás a trendértékek szélsőértékeinek
nagyobb különbségében is jelentkezik: Keszthely értéke itt
is a legalacsonyabb -1,113, míg a legmagasabb Miskolcé,
3,884. A többi állomás értékei a nyári félév esetében viszonylag egyenletes megoszlást mutatnak, bár Miskolc és
a második legmagasabb Kékestető értéke ott is kiugróan
nagy. A téli félév esetében a szélsőértékektől eltekintve
jellemzően alacsonyabbak a trendértékek, ami részben a
kevésbé markáns változásnak köszönhető. A trendértékek
szórása a téli félév esetében magas.
Az ariditási index változásának tendenciája egyértelműnek tekinthető, 15-ből 14 állomáson nőtt az értéke. Az
egyetlen kivétel Miskolc, ahol a csapadékösszegek trendértékei is igen nagyok voltak, azaz a csapadék növekedése
képes volt ellensúlyozni a középhőmérséklet emelkedését.
Értékei -0,011-től 0,029-ig terjednek, az állomások túlnyomó részén (11db) 0,09 felett, öt állomáson 0,02 feletti
értékkel (Budapest, Keszthely, Szolnok, Debrecen, Siófok).
Mind a legalacsonyabb, mind a legmagasabb értékek
esetében feltűnő azok földrajzi eloszlásának szabálytalansága, például az egymástól kevesebb, mint 50 km-re
levő Szolnok (0,022) és Kecskemét (0,004) esetében. Az
értékek szórása viszont a vizsgált mutatók között a legalacsonyabb, 0,0101.
A szélsőséges időjárási események gyakoribbá válását
a csapadék terén jól alátámasztja a 20 mm-t elérő csapadékú napok számának emelkedése. A trendérték 15-ből
14 állomáson volt pozitív, az egyetlen kivétel Debrecen
(-0,011), ahol a téli és a nyári csapadék trendje is negatív
volt. A legmagasabb értéket a csapadékösszegek terén is
vezető Miskolc mutatta (0,160). A két szélső érték között
a trendértékek egyenletes eloszlást mutatnak, a szórás
magasabb, 0,0414-es értéke a szélső értékek nagyobb
különbségének köszönhető (Miskolc és Debrecen nélkül
csak 0,0280 lenne). A földrajzi eloszlás a legalacsonyabb
bíró állomásoknál erős szórást mutat (Debrecen, Keszthely, Budapest, Kékestető), míg a magasabb értékeknél
a dunántúli állomások nagyobb száma tűnik fel (Pápa,
Pécs, Szombathely a rangsor 2.-3.-4. helyén).
A hőségnapok száma esetében a hőmérsékletek alakulásához hasonlóan teljesen egyöntetű a helyzet, minden
állomáson növekedést találni. A legnagyobb mértékűt Paks
mutatta 0,809-es értékkel, de alig maradt el tőle Budapest
(0,808). Budapest esetében a magas középhőmérsékletek
is jól mutatták a városklíma fokozott érvényesülését, ami
a szélsőségesen meleg napok számának növekedését is
elősegítette, így nem meglepő, hogy megelőzött számos
délebbi melegebb várost. A magas trendértékek között így
is több dél-magyarországi állomást találni (Paks, Békéscsaba,
Kecskemét). A legkisebb értéket mutató Kékestető esete
kivételes, hiszen fekvése miatt a hőségnapok száma itt
olyan alacsony, hogy előfordulásuk rendkívül esetleges,
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Mért értékek összevetése a sokévi átlaggal
A trendértékek egyértelmű és jól demonstrálható információt adnak a fő tendenciákról. Azonban a változások
nagyságáról és azok szélsőségeiről, valamint az időjárási
mutatók változékonyságáról, azaz az egyes évek közötti
különbségek mértékéről nem tájékoztatnak. Ezért ér-

demes, sőt néhány szempontból szükséges a többéves
átlagokhoz viszonyított eltérések és az egyes évek közötti
változások vizsgálata is.
A nyári félév középhőmérsékletét tekintve a leginkább
egyértelmű a tapasztalt változás iránya. A vizsgált 7 évből ötször mind a 15 állomás esetében meghaladta a
30 éves átlagot, és csupán 2010-ben voltak többségben
azon állomások (9 db), ahol alacsonyabb volt a sokéves
átlagnál. Az eltérések nagysága is egyértelműen a nyarak
melegedését igazolják. A 7 év során a legnagyobb pozitív
anomália egyetlen állomás esetében sem maradt 1°C
alatt, míg a legjelentősebb negatív anomália mindössze
-0,4°C volt (Győr, 2010). A 15 állomásból 6 (Békéscsaba,
Debrecen, Siófok, Szeged, Szolnok, Szombathely) esetében
pedig egyáltalán nem volt olyan nyár, amely hűvösebb
lett volna a 30 éves átlagnál.
A legnagyobb eltérések időben szorosan kötődnek
a szélsőséges időjárású évekhez, a leghűvösebb nyár
szinte minden állomás (15-ből 13) esetében 2010, míg
a legmelegebb, hasonló arányban, a 2012-es nyár volt.
2012-ben Szolnokon 2,02°C-kal volt magasabb a nyári
középhőmérséklet, de nem sokkal maradt el ettől Budapest (1,96°C), Pécs (1,91°C) és Szeged (1,89°C). A 30 éves
átlaghoz viszonyított eltérések szórása 0,49°C (Szombathely) és 0,77°C (Szolnok) között mozog.
Az egyes évek közötti különbségek a hazai éghajlat
változékonyságára jellemző módon 2009-2015 között
is meglehetősen nagyok voltak. Az előző évhez képest
a legnagyobb csökkenés 14 állomáson a 2010-es, míg a
legnagyobb emelkedés (12 állomáson) a 2011-es évhez
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3. ábra: Nyári és téli félév középhőmérsékletének eltérése
az 1981-2010 közötti átlaghoz képest

köthető. 2010-ben Szolnokon 1,98°C-kal hűvösebb volt a
nyár, mint 2009-ben, de hét másik állomáson is meghaladta
az 1,5°C-ot a csökkenés. Ilyen hűvös nyár után érthetően
a következő év mutatta többnyire a legnagyobb egy éven
belüli emelkedéseket is, Pécs 1,6°C-kal vezeti a rangsort,
Kékestető (1,53°C), Miskolc (1,45°C) és Kecskemét (1,4°C)
előtt. Jellemző, hogy a többi évben az egy éven belüli melegedés vagy csökkenés mindössze Szolnokon 2013-ban
haladta meg a 1,5°C-ot (-1,56°C). Az egyes évek közötti
eltérések szórása természetesen nagyobb, mint a sokévi
átlaghoz viszonyított, a szélső értékei azonban ugyanúgy
Szombathelyhez (0,83°C) és Szolnokhoz köthetők (1,26°C).

A téli félév középhőmérséklete már kevésbé egyértelműen
alakult. Mindössze három olyan év volt (2013, 2014 és
2015), amikor kivétel nélkül minden állomáson melegebb
volt a téli félév a 30 éves átlagnál. 2009-ben és 2012-ben
döntően melegebb volt, míg 2010 és 2011 téli féléve jellemzően inkább hidegebb volt (12:3 ill. 11:4 arányban). A
legnagyobb pozitív illetve negatív anomália mértéke viszont
a nyári középhőmérsékletnél markánsabb melegedést
jelez. A legmelegebb téli félév minden állomás esetében
2014-re esett, ekkor legalább 2,5°C-kal volt melegebb a
30 éves átlagnál (Győr), Miskolcon viszont 3,32°C volt,
emellett Szombathelyen és Békéscsabán is meghaladta

4. ábra: A nyári és téli középhőmérsékletek legjelentősebb
eltérései a 30 éves átlaghoz képest
(C °)
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mint azt a többéves átlagtól való eltérés során látni fogjuk.
A második és harmadik legalacsonyabb értékkel Debrecen
(0,392) illetve Pécs (0,405) rendelkezik, ami meglepőnek
tűnhet, mivel a Debrecenhez viszonylag legközelebb fekvő
Szolnoké (0,684) az 5. legmagasabb érték. Azonban, mint az
értékek nagyságából látható, viszonylag kicsi a különbség a
szélső értékek között, Kékestetőt leszámítva alig kétszeres,
így csekély különbségek is jelentősebb változást okoznak
a rangsorban. A hőségnapok trendértékeinek eloszlása így
tekintve meglehetősen egyenletes, a 15 állomásra számított
szórás 0,2010, míg Kékestetőt kivéve csupán 0,1405.
A fagyos napok száma a téli középhőmérséklet emelkedésével párhuzamosan csökken, a trendérték Keszthely kivételével minden állomáson negatív volt, és ez az
egyetlen pozitív érték is csekély, 0,040 volt. Az erőteljes
negatív tendencia a legalacsonyabb értékek nagyságában
is tetten érhető. Miskolc -1,179-es, illetve Szolnok, Szeged
és Kékestető -0,8 alatti trendértékei abszolút értékben a
legmagasabbak a vizsgált mutatók között, a csapadék
összegeket leszámítva. Az értékek eloszlása nem egyenletes, ezt a 0,3056-os szórás igazolja. A legalacsonyabb,
illetve a három legmagasabb érték egyaránt kiugró a
többség -0,9 és -0,4-es trendértékéhez képest.

Nyári és téli félév középhőmérséklete, szélső értékek
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2. ábra: Az éghajlati mutatók trendértékei
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köthetőek 12 állomáson, míg Békéscsaba, Szeged és
Szombathely esetében 2014 nyara volt a legcsapadékosabb. Arányaiban a legnagyobb eltérést Miskolc és Győr
mutatta (112,4% ill. 112,2%), csapadékmennyiségben
Kékestető (+534 mm) és Miskolc (+430,2 mm). Jellemző,
hogy 2010-ben mindössze két állomáson maradt 50% alatt
a nyári csapadéktöbblet. A legnagyobb negatív eltérések
jóval elszórtabbak, a két csapadékos év kivételével minden
évre esett valamely állomáson egy legszárazabb nyár.
2009 és 2011 egyaránt 5 állomáson volt a legszárazabb
nyarú. A negatív eltérések mértéke viszont kisebb volt,
mindössze Debrecenben 2009-ben haladta meg az 50%ot, azaz a szárazodást inkább az alacsonyabb csapadékú
időszakok gyakorisága, mintsem azok extrém mértéke jelzi.
Ugyanakkor a nyári mellett a téli csapadék alakulása és
az emelkedő nyári középhőmérséklet együttesen már az
aszályosság növekedését eredményezheti, amit ez egyes
évek rendkívüli csapadéka nehezen tud kompenzálni. A
változékonyságot jelzi, hogy a 30 éves átlaghoz viszonyított
százalékos eltérések szórása jellemzően 30 és 50 között
mozog (Siófok 53,6, illetve Szombathely 31,52).
Az egyes évek közötti eltérések szélsőértékei 2010-2011hez köthetők. A legnagyobb egy éves csapadéknövekedést
13 állomáson 2010-ben tapasztalták, és mindössze Szombathelyen és Pápán maradt 100% alatt az előző nyárhoz
képest Siófokon 250,89% (437,3 mm) volt, de Debrecenben
és Miskolcon is meghaladta a 200%-ot. A rendkívül csapadékos nyárra egy kifejezetten száraz nyár következett, 13
állomáson a 2011-ben volt a legjelentősebb csökkenés egy
év alatt, jellemzően 50-70%-kal kisebb értékekkel (Kékestető -72,2%). Az éves változások szórása itt is magasabb,
mint az átlaghoz viszonyítottaknál, a legnagyobb Siófokon
(114,33), míg Pápán a legkisebb (54,24).

A csapadék alakulása kevésbé egyértelmű, mint a hőmérsékleté. A nyári félév csapadékösszege a 30 éves átlaghoz
képest ugyan a 7 év alatt mindössze kétszer mutatott egyértelmű növekedést (2010-ben minden állomás, 2014-ben
14 esetében), és a többi esetben egyértelműen a csökkenés
volt jellemző, azonban a vizsgált időszak összességében 9
állomás nyári csapadéka meghaladta a sokéves átlagot. Az
egyes állomások idősorait, illetve a legnagyobb mértékű
átlagtól mért eltéréseket tekintve is kirajzolódik, hogy
több szárazabb nyarat néhány kifejezetten csapadékos
nyár követett. A nyári csapadékösszeg tehát többségében
szárazodást mutat, amit azonban szokatlanul csapadékos
évek szakítanak meg.
A 30 éves átlaghoz viszonyított legnagyobb mértékű
pozitív eltérések a rendkívül csapadékos 2010-es nyárhoz

A téli félév csapadékösszege esetében sem teljesen egyértelmű a változás iránya, a hétből öt évben az állomások
döntő többségében vagy egészében csapadékosabb,
5. ábra: Nyári és téli félév csapadékösszegének eltérése az
1981-2010 közötti átlaghoz képest
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azonban 2011-ben és 2012-ben egyértelműen szárazabb
volt a téli félév, mint a 30 éves átlag. A szárazabb évek hatása azonban nem olyan jelentős, mint a nyári csapadéknál
tapasztalható, a hét év összességében minden állomáson
csapadéktöbblet mutatható ki az átlaghoz képest. A csapadékosabb jelleget jelzi, hogy a hét év legnagyobb pozitív
anomáliája 11 állomás esetében haladta meg az 50%-ot
(legnagyobb 95,87% Szombathelyen 2013-ban), míg a
legjelentősebb negatív anomália csupán három állomáson
(legnagyobb -54,05% Siófokon 2011-ben). A 15 állomásból
13 esetében volt a hét év legnagyobb pozitív eltérése 100
mm feletti, míg a legnagyobb negatív eltérés csak hét
esetben. A 30 éves átlaghoz viszonyított eltérések szórása
markánsan kisebb, mint a nyári csapadék esetében, Pécs
24,20-as illetve, Miskolc 45,84-es szélsőértékei között
volt. A téli csapadék növekedésének tendenciája tehát
erősebben tetten érhető, mint a nyári csapadék alakulása,
bár itt is jelentős hatása van egy-egy szélsőséges évnek.
Az egyes évek közötti különbségeket tekintve kivétel
nélkül mindenhol a 2011-es téli félév volt a legszárazabb
a megelőző évhez képest, 47% (Szombathely) és 63%
(Békéscsaba) közötti csökkenéssel. A legnagyobb csapadéknövekedést azonban többnyire nem az erre következő
év hozta, hanem a 2013-as, 15-ből 12 állomáson. A legnagyobb egyik évről a másikra történő csapadéknövekedés
értékei Szeged kivételével mindenhol meghaladják a
maximális csökkenés mértékét, Szombathelyen, Pápán,
Miskolcon és Győrben a 100%-ot is. Az éves változások
szórása magasabb, mint az átlaghoz viszonyítottaké, 31,92
(Szeged) és 62,9 (Miskolc) között változik.
Az ariditási index alakulása számítási módjából adódóan
a nyári félév középhőmérsékletétől és a téli-nyári csapadéktól függ. Felületesen szemlélve az egyértelműen
emelkedő nyári középhőmérséklet miatt az aszályosság
erősödése várható, azonban mint látni fogjuk, a csapadék
változékonysága jelentősen befolyásolja ezt a hatást. Az
általunk használt ariditási index a hét év során négyben
mutatott egyértelmű, 15 vagy 14 állomáson tapasztalt
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6. ábra: Ariditási index és 20 mm-t elérő csapadékú napok
számának eltérése az 1981-2010 közötti átlaghoz képest

emelkedést, viszont a többi három évben egyértelműen
csökkent, 12-15 állomáson a 15-ből. Az ariditás növekedésére utal, hogy a mutató változásainak 2009-2015
közötti összege Miskolc kivételével pozitív, és a 30 éves
átlagtól mért legnagyobb eltérések esetében is döntően
nagyobbak a pozitív eltérések, mint a negatívok. Az átlaghoz képest legaszályosabb időszak 11 állomás esetében
2011-re esett, amikor hat állomáson haladta meg több
mint 70%-kal az ariditási index a 30 éves átlagot. 2012
szintén meglehetősen aszályos volt, azonban akkor csak
két állomáson haladta meg az index az átlag 170%-át.
A legkevésbé aszályos év a rendkívül csapadékos nyarú
2010-es volt, az állomások 13:2 arányában. Azonban ebben az évben is csak Miskolcon és Kékestetőn csökkent
az index értéke több mint 50%-kal, a többi állomáson a
30 és 50% közötti értékek voltak jellemzőek, azaz még
ilyen rendkívüli események hatására is elmaradt a csökkenés mértéke a legaszályosabb évek kilengéseitől. A 30
éves átlaghoz viszonyított eltérések szórása 2009-2015
idősorait tekintve 24-50 közötti, a legnagyobb szórást
Siófok (49,69) míg a legkisebbet ebben az esetben is
Szombathely mutatta (24,56).
A megelőző évhez képest Szombathely kivételével mindenhol 2011-ben nőtt leginkább az aszályosság. A növekedés mértéke is igen nagy, többnyire 100% feletti, Szeged,
Siófok, Keszthely, Kékestető és Budapest esetében a 200%-ot
is meghaladta. Ugyanakkor, mint az a csapadék esetében
is tapasztalható volt, ez természetes két ilyen rendkívüli
időjárású év egymásra következése esetén. A legjelentősebb
egy éven belüli csökkenés érthető módon 2010-hez köthető
a legtöbb esetben, és hasonlóan a sok éves átlagtól való
eltéréshez, itt is elmarad a csökkenés csúcsértéke a növekedésétől, a maximum 57,47%-os csökkenés volt Miskolcon.
2015 tekinthető még markánsan aszályosabbnak a megelőző
évhez képest, az ariditási index 11 állomáson 50%-ot meghaladó növekedésével. 2013 kisebb mértékben, többnyire
20-40%-os mértékben, kevésbé volt aszályos az előző évnél.
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a 3°C-ot. A leghűvösebb téli félév 10 esetben 2010-re, 5
esetben 2011-re esett. A különbség viszont nem haladta
meg a -0,71°C-ot (Keszthely, 2010), sőt Szolnokon alig
0,03°C-kal volt hidegebb, mint a 30 éves átlag. A 30 éves
átlaghoz viszonyított eltérések szórása 0,94°C (Pápa) és
1,15 °C (Miskolc) között mozog, azaz nagyobb, mint a nyári
félévé, ami szintén jól jelzi a téli félévi középhőmérséklet
alakulásának kevésbé egyértelmű, nagyobb kilengéseket
mutató jellegét.
Az egyes évek közötti legnagyobb különbségeket ebben
az esetben is a szélsőséges évek határozzák meg: amint
a nyári középhőmérsékletnél a hűvös 2010-es nyárhoz, a
téli félév esetében az igen enyhe 2014-es télhez kötődnek
a legnagyobb egy éven belüli változások. Békéscsaba
kivételével 2014-ben fordult elő mindenhol a legnagyobb
melegedés az előző évhez képest, 1,64°C (Szeged) és
2,5°C (Miskolc) közötti értékekkel. A következő, viszonylag
kemény 2015-ös tél ezután minden állomáson a hét év
legnagyobb -1°C (Kékestető) és -1,74°C (Pápa) közötti
lehűléseit hozta. Az előző évhez képest történt változások szórása minden állomáson meghaladta az 1,00-t, a
legnagyobb Szombathelyen 1,33 volt, azaz nagyobb volt,
mint a nyári félévi középhőmérséklet esetében.
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8 állomáson 200% feletti, Siófokon, Szegeden, Pápán
és Szolnokon meghaladta a 300%-ot. A legjelentősebb
egy éven belüli csökkenés mindenhol 50% feletti volt,
Siófokon, Szegeden és Győrben a meghaladta 90%-ot.
Siófokon 2010-ben 12 db 20 mm-t elérő csapadékú nap
volt, 2011-ben csak 1. A szórás is magasabb, mint az
átlagtól eltérések esetében, hét állomáson haladta meg
a 100-at és csupán Szombathelyen maradt 50 alatt.

A szélsőséges időjárási helyzetek előfordulásának egyik
mutatója a 20 mm-t elérő csapadékú napok száma. Változékonyságát jól mutatja, hogy mindössze 2010-ben
volt minden állomáson egyöntetűen magasabb a 30 éves
átlagnál, ezen kívül csak 2014-ben volt döntően magasabb
(13:2 arányban). Az átlagnál alacsonyabb értékek is két
évben tekinthetők jellemzőnek, míg a további három évben
az állomások felében, harmadában volt jellemző csökkenés,
illetve növekedés, azaz a tendencia pusztán az átlagnál
magasabb illetve alacsonyabb számok előfordulása alapján
nem egyértelmű. A hét év összességében a 20 mm feletti
csapadékú napok száma 5 állomáson maradt el a 30 éves
átlag alapján várhatótól, míg 10 állomáson magasabb volt.
Ez már egyértelműen jelzi az emelkedő tendenciát. Az eltérések mértékét tekintve 2010 és 2014 mutatja a legtöbb
esetben a maximális eltérést, 5 illetve 13 állomáson. A hét
év legnagyobb pozitív eltérései 8 állomáson haladták meg
a 100%-ot, Miskolcon és Szegeden a 200%-ot. Eközben a
legnagyobb negatív eltérések jellemző értékei kisebbek
voltak, 8 állomáson voltak 70 és 80% között (két kivétellel
2011-ben és 2012-ben), a többi esetben ennél is kisebbek. Azaz a csapadéknál megfigyelt jelenség itt is tetten
érhető: a nem túl markáns, de jól érzékelhető emelkedő
tendenciát néhány alapvetően eltérő év hatása tompítja.
A szélsőséges időjárási helyzetekre jellemző módon a 30
éves átlaghoz viszonyított eltérések szórása nagyobb, mint
az eddigi mutatóké, 11 állomáson haladta meg az 50, öt
állomáson a 70-es értéket, Szegeden pedig 102,18 volt. A
legkisebb szórást ezen mutató esetében is Szombathely
mutatta, 27,66-dal.
Az egyes évek közötti eltéréseket tekintve még nagyobb
eltérések tapasztalhatók. Az előző évhez képest legnagyobb növekedés minden állomáson 100% feletti volt,

A hőségnapok száma a nyári középhőmérséklet emel
kedésével változott, hét évből négy alkalommal legalább
14 állomáson, további két évben legalább 10 állomáson
volt magasabb, mint a 30 éves átlag. Csupán 2014-ben
maradt jellemzően átlag alatt a számuk, 12 állomáson. Az
emelkedő tendenciát jól jelzi az is, hogy Debrecenben és
Miskolcon a vizsgált időszakban mindvégig átlag feletti volt
a hőségnapok száma és összességében minden állomáson
több volt, mint a 30 éves átlag alapján számítható volt.
Ebben a mutatóban jelenik meg Kékestető domborzati
helyzetének hatása a legmarkánsabban, itt ugyanis
mindössze egyetlen hőségnap fordult elő 2013-ban,
azonban ez 1400%-kal haladta meg a 30 éves átlagot.
Így a legnagyobb és a legkisebb (-100%) arányaiban
mért eltérést is kimagaslóan Kékestető mutatta, ezáltal
az eltérések szórása is rendkívül magas, 524,89 volt. Ha
eltekintünk ettől, akkor a legnagyobb pozitív eltérések
döntően 100 és 150% közöttiek, mindössze Békéscsaba,
Szolnok és Kecskemét esetében maradt alatta (Kecskemét 67,8%). A maximális eltérések ennél a mutatónál is
időben koncentrálódnak: 10 állomáson 2012-ben volt az
átlaghoz képest a legtöbb hőségnap, amikor a legtöbb
állomáson a legmagasabb nyári középhőmérsékleteket
is mérték. A legjelentősebb negatív eltérések ugyanakkor
2014-re koncentrálódtak, 13 állomás esetében. Az átlagtól
elmaradás maximális mértéke szerényebb a növekedésnél
tapasztaltakhoz képest, egyszer sem érte el az 50%-ot,
Siófok és Budapest esetében pedig a 10%-ot sem. Az
7. ábra: Hőségnapok és fagyos napok számának eltérése
az 1981-2010 közötti átlaghoz képest
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átlaghoz viszonyított százalékos eltérések szórása Kékes
tető rendkívüli értékétől eltekintve 30 és 60 közötti, a
legalacsonyabb az eleve magas átlaggal bíró Kecskemét,
Paks és Békéscsaba esetében volt, míg a legmagasabb
Pápa és Szombathely 58 feletti értéke.
Az egyes évek közötti különbségek a viszonylag hűvös 2014-es és az azt követő 2015-ös évben voltak a
legnagyobbak. 2015-ben Kékestető kivételével minden
állomáson legalább 90%-kal magasabb volt a hőségnapok
száma, mint az előző évben, Győr, Pápa, Pécs és Szombathely esetében a különbség a 200%-ot is meghaladta.
A legnagyobb negatív eltérések ennél értelemszerűen
kisebbek voltak, Pécsen és Pápán 60,71%-kal volt kevesebb hőségnap 2014-ben, mint az előző évben, míg
Miskolcon 28,95% volt a legjelentősebb éves csökkenés. Az
egyes évek közötti eltérések szórása magasnak tekinthető,
mindössze Pakson maradt 50 alatt, Pápán viszont 121,82
volt a vizsgált időszakban.
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Az egyes évek közötti eltérések szórása nagyobb, mint az
átlagtól eltéréseké, és a vizsgált mutatók között is magasnak
tekinthető, Kékestető és Siófok esetében a legmagasabb
(127,85, illetve 108,50) és a legalacsonyabb szórás is 50,07
volt, ez esetben is Szombathelyen.

Békéscsaba

A fagyos napok száma a vizsgált mutatók közül az egyértelmű tendenciát mutatók közé tartozik. 2009-2015 között
három évben volt az összes állomáson a 30 éves átlagnál
alacsonyabb, további két évben 11 állomáson és csak 2011ben volt egyértelműen magasabb, 13:2 arányban. A fagyos
napok számának csökkenését jelzi az is, hogy Kékestetőn
és Szolnokon egyetlen olyan vizsgált év sem volt, amikor
a 30 éves átlagot elérte vagy meghaladta a számuk. A hét
év összességében is minden állomáson alacsonyabb volt a

8. ábra: Az éghajlati mutatók 30 éves átlaghoz viszonyított
eltérésének szórásai

fagyos napok száma, mint a 30 éves átlag alapján számítható lenne. A legnagyobb eltérések is jelzik a csökkenést: a
legnagyobb pozitív eltérések többnyire 10 és 20% közöttiek
(csak Keszthely, Siófok és Budapest legnagyobb eltérései
vannak 30% körül), a legjelentősebb negatív eltérés viszont
63,82% Budapesten és az állomások döntő többségében
is 40-60% közötti (csupán Győr és Pápa maradt 30% alatt).
Az egyértelmű tendenciát jelzi az eltérések szórásának
alacsony értéke is, ami a legmagasabb Budapesten (30,21)
és 11 állomáson 20,00 alatti.
Az egyes évek közötti különbségek a többi, százalékos
arányban értelmezhető mutatóhoz képest viszonylag kicsik. A legnagyobb éves növekedés 90,63% volt Pécsen, és
9 állomáson haladta meg az 50%-ot, míg a legjelentősebb
csökkenés csak öt állomáson. A legjelentősebb csökkenés
érdekes módon szintén Pécsen jelentkezett (-61,90%), így a
fagyos napok évről évre tekintett alakulása szempontjából
ez volt a legszélsőségesebb állomás, 2013:84 db, 2014:
32 db, 2015: 61 db. A legnagyobb éves eltérések ennél
a mutatónál is példaértékűen koncentrálódnak egy-egy
évre, a maximumok Békéscsaba és Budapest kivételével
mind 2015-ben, míg a legnagyobb csökkenések kivétel
nélkül 2014-ben fordultak elő. A szórások is alacsonyak
a többi mutatóhoz képest, Pécs értéke értelemszerűen
a legmagasabb, 47,99. A legkisebb szórást Kékestető
mutatta, 15,34-es értékkel.
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Csalóka a Dunántúli –dombság és a Dél-Dunántúli régió
jó lefedettsége, hiszen az állomások Pécs kivételével a
térség peremén helyezkednek el. Feltűnő a Dunántúliközéphegységben levő állomás hiánya is. Ezt a viszonylag
közeli Pápa adatai ugyan részben helyettesíthetik, de a
hegység saját klimatikus adottságai miatt csak a változások iránya, a trendek tekintetében, hasonlóan mint
Kékestető esetében.
A területfejlesztést, területi tervezést támogató elemzések esetében elvárás, hogy az OFTK kapcsolódó tematikájú
térségtípusainak elemzésére is lehetőség legyen. Az OFTK
tartalmazza az árvíz, aszály és hőhullám szempontjából
legsérülékenyebb járások térségeit. Árvíz szempontjából
a hazai éghajlati viszonyok nem adnak kellő támpontot,
hiszen mind a Tisza, mind a Duna árhullámaira nagyobb
hatással bír a vízgyűjtő országhatáron túli részének időjárása. Hőhullámok és/vagy aszály szempontjából sérülékeny
térségbe négy állomás került (Békéscsaba, Kecskemét,
Szeged és Pápa), így erre nézve értelmezhető az OFTK
térségtípus szintű vizsgálat. Kecskemét adatai ezen túl a
Homokhátságot érintő elemzésekhez is felhasználhatóak.

A területi elemzés korlátai
A területi különbségek vizsgálata az éghajlati adatok
esetén, különösen ilyen viszonylag rövid időtávon belül,
mindig jelentős bizonytalanságokat hordoz. A területi
monitoring gyakorlat diktálta viszonylag egyszerű elemzési
eszköztára nem teszi lehetővé az adatok extrapolálásán
alapuló térségi következtetések levonását. Ezért az elemzések alapvetően az állomások egyedi adataira kell hogy
koncentráljanak, ami nehezíti a gyors áttekinthetőséget
és az állomásokkal kevésbé jól lefedett térségek vizsgálatát. További nehézséget jelent az egyes mérőállomások
elhelyezkedésének, mikroklimatikus viszonyainak hatása.
Bár ezt az állomáshelyek gondos kiválasztásával az OMSZ
a lehető legteljesebben megpróbálja kiküszöbölni, elvi
korlátként figyelembe kell venni.
Annak érdekében, hogy a rendszeres területi monitoring eszközeivel is előállítható térségi elemzések
hibahatára, esetlegessége csökkenthető legyen, csak
nagyobb térségekre vonatkozó átlagolt értékek vizsgálatára szorítkozhatunk. Így a regionális vagy nagytájakon
alapuló elemzések jöhetnek szóba. A nagytájankénti
felbontás kevésbé részletes, mint a régió alapú, azonban
érdemes megvizsgálni, hogy a természeti adottságokon
alapuló lehatárolás jobb eredményeket mutat-e, mint
a közigazgatási alapú. Az állomások földrajzi eloszlása még ilyen nagy léptékben sem egyenletes, néhány
nagytájat, illetve régiót csak egy-egy állomás képvisel (a
Dunántúli-középhegységet egy sem), mint azt az alábbi
táblázat mutatja.
Az egyes nagytájak és régiók között nemcsak területi
aránytalanság jelentkezik. Az Észak-alföldi régió esetében
az északkeleti térségből hiányzik egy állomás, amit az igen
nagy egy állomásra jutó terület is mutat. Az Észak-magyarországi régiót és az Északi-középhegységet Kékestető
és Miskolc képviseli. Közülük Kékestető éghajlati trendjei
ugyan jól illeszkednek az országos trendekhez, de mégsem
jellemezhető vele az alacsonyabb, a hegység belsejében
levő térségek éghajlata. A terület hosszan elnyúló alakja
miatt erre Miskolc adatai sem alkalmasak teljes mértékben. Ezért szükség lenne egy további állomásra Nógrád
megyében, annak ellenére, hogy az állomásokra jutó
terület nagysága nem kimagaslóan magas a térségben.
Nagytájak

Észak magyarországiközéphegység
2

Állomások száma
Nagytájra jutó állomások aránya,%
Egy állomásra jutó átlagos terület, km2
Régiók
Állomások száma
Régióra jutó állomások aránya,%
Egy állomásra jutó átlagos terület, km2
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9. ábra: Trendértékek átlaga régiónként

átlag a Közép-Dunántúlé. Az ariditás szempontjából nem
ennyire egyértelmű a kép. Ugyan Közép-Magyarország és
az Észak-Alföld nagyobb ariditást mutat, mint a dunántúli
régiók, de közvetlen szomszédságukban a kiugróan csapadékos Észak-Magyarország esetében éppen csökkenés
tapasztalható. A dél-alföldi régió átlaga pedig hasonló a
dunántúli régiókéhoz.
Nagytájankénti átlagértékek

3. táblázat: Az állomások földrajzi megoszlása
nagytájanként és régiónként
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A trendértékek alapján a régiók között a nagyobb különbségeket a csapadékösszegek mutatták. A 9. ábra jól mutatja Észak-Magyarország kimagasló értékét a nyári és téli
csapadék valamint a 20 mm feletti csapadékú napok száma
esetében, illetve a Közép-Dunántúl kiugró nyári értékét. A
területi elemzés korlátait jól jelzi, hogy lényegében mindkét
kiugró adat egy-egy állomás (Miskolc és Pápa) rendkívüli
csapadékösszegének eredménye. A téli és nyári középhőmérsékletnél jól kirajzolódik az Észak-Alföld maximuma,
amitől nyugat felé haladva egyre kisebbek a trendértékek,
jól jelezve, hogy a Közép- és Nyugat-Dunántúlon kevéssé
érvényesült egyelőre a felmelegedés. A hőségnapok számát tekintve alig van jelentős különbség a régiók között,
egyedül Észak-Magyarország marad el Kékestető miatt
a többi átlagától. A fagyos napok számánál szintén jól
kirajzolódik a földrajzi trend, a legnagyobb csökkenést
mutató Észak-Magyarországtól fokozatosan csökkenek
a trendértékek dél és nyugat felé, igaz a legalacsonyabb
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Területi különbségek

A nyári és téli középhőmérsékletek trendértékeinek
átlagai a nagytájak esetében is kelet-nyugati irányban
csökkennek, a legalacsonyabb a Kisalföld átlaga. Ugyanakkor érdekes a Nyugat-magyarországi peremvidék
magas értéke. A hőségnapok számát tekintve nagyon
hasonló a regionális vizsgálathoz a kép: az Északi-középhegységet kivéve kevéssé markánsak a különbségek,
nagyon kiegyenlített a területi kép. A fagyos napok számának csökkenése a nagytájak mindegyikére jellemző
és szembetűnő kelet-nyugati csökkenése is, a Nyugatmagyarországi peremvidéket leszámítva, ahol az egész
Dunántúlon a legerősebb.

A csapadék tekintetében ebből a szempontból nem
ennyire egyértelmű a helyzet, az Északi-középhegység itt is
kiugróan nagy trendértéket mutat, míg az Alföld esetében
„eltűnik” a regionális bontásban jól érzékelhető észak-dél
különbség. A Dunántúli-dombság még jobban eltér az
országos trendtől, ugyanis az átlaga negatív, amit a regionális bontástól eltérő lehatárolás okoz: a csapadékosabb
Paks helyére a negatív trendértékű Keszthely lépett, így a
nagytáj három állomásából kettő is csökkenő csapadékot
mutatott. Az ariditási index ennél egyértelműbb képet
mutat; a hőmérséklet meghatározó hatása az aszályosságra abban is tetten érhető, hogy a szeszélyesen változó
csapadék mellett is képes szabályos térbeli mintázatot adni
ennek a komplex mutatónak. A legmagasabb a trendértékek
átlaga az Alföldön és a Dunántúli-dombságon, a csapadékos
Északi-középhegységben a legalacsonyabb, egyben egyedül itt mutatott csökkenést is. A 20 mm-t elérő csapadékú
napok számának adatai a legegyértelműbb szabályosságot
mutatják, az Alföld legalacsonyabb átlagától fokozatosan,
szinte lineárisan emelkedik nyugat felé, bár a legmagasabb
az Északi-középhegység átlaga volt.
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Az, hogy a csapadékhoz köthető mutatók esetében az
előrejelzés nem érvényesül, a csapadéknak az egyes évek
sokéves átlagtól való eltérésekor már említett jelentős
változékonyságának köszönhető. A vizsgált időszakra két
kiemelkedően csapadékos év is jutott, ami magyarázatot
adhat arra, hogy miért nem következett be a várt tendencia.
A területi eloszlás eltérése azonban ennél alaposabb magyarázatot igényelne, ami a cikk lehetőségeit meghaladja.
Csak feltételezni lehet, hogy a csapadék térbeli eloszlásának
az időbelihez hasonló változékonysága állhat a jelenség
mögött. Mindenesetre ez a jelenség, a hőmérsékleti mutatók
térbeli szabályosságával, a hőségnapok térbeli kiegyenlítettségével együtt arra enged következtetni, hogy míg a
hőmérsékletet meghatározó légtömegek hatása az egész
országban hasonlóan érvényesül, a csapadék tekintetében
térben és időben is nagy a véletlenszerűség.
Az éghajlati mutatók közötti kapcsolat

3,5000

Az egyes éghajlati mutatók közötti, meghatározásukból
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felfedezhető. Ennek igazolására az egyes mutatók idősorai
közötti korrelációs hányadost használtuk. Minden mutató állomásonkénti adatsorára kiszámoltuk a korrelációs
hányadosokat, majd a jobb áttekinthetőség érdekében
ezeket átlagoltuk.
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11. ábra: Az éghajlati mutatók közötti korreláció
Az éghajlati mutatók közötti korreláció, 2009-2015

Fagyos napok
száma

10. ábra: Trendértékek átlagai nagytájanként

OFTK térségtípus szerinti átlagok
Az OFTK térségtípus esetében a térség lehatárolásában
nem releváns mutatókat nem szükséges használni, így
a fagyos napok és a 20 mm-t elérő csapadékú napok
számának vizsgálatától eltekinthetünk. A térségtípus átlagát a többi állomás átlagával összevetve igen érdekes
jelenség rajzolódott ki. A trendértékek átlaga ugyanis
néhány esetben a térségtípust megalapozó éghajlati
előrejelzésekkel ellentétes képet mutat. A nyári félévi
középhőmérséklet esetében csekély a különbség a
térségtípus javára, azaz, ha nagyon kis mértékben is, de
erőteljesebb melegedést mutatott. A téli félév esetében
nagyobb a különbség és a tendencia is megfelel az
előrejelzéseknek. A hőségnapok számában még

A nyári időszakban egyértelmű a hőmérséklet és a csapadék közötti fordított kapcsolat, a korrelációs hányados
országos átlaga -0,82, és egyetlen állomáson sem volt
-0,7 felett. A melegebb nyarak tehát kevesebb csapadékot
hoztak, amit az ariditási indexszel való szintén nagyon erős,
0,82-es korreláció is megerősít. Ugyanez nem mondható
el a téli időszakra, a csapadék és hőmérséklet között gyakorlatilag nem kimutatható a kapcsolat, 0,07-es hányadost
kaptunk. A téli középhőmérséklet más mutatókkal sem
áll szoros kapcsolatban, csupán értelemszerűen a fagyos
napok számával (-0,88). Ez abból a szempontból fontos,
hogy a 7 éves időszakban nem mutat szoros kapcsolatot a
téli és nyári hőmérséklet. Mindössze Békéscsaba, Pápa és
Szeged esetében volt a korreláció abszolút értéke 0,3 felett.
Ez látszólag a két időszak időjárása közötti összefüggés
hiányára utal, azonban figyelembe kell venni, hogy a téli
félév egyazon év téli hónapjait jelenti, tehát valójában
két, egymástól félévnyi távolságban levő időszak adatait
vonja össze. Így az egymással kevéssé összefüggő időjárási
események keveredése okozhatja a nyári és téli időszak
közötti összefüggés látszólagos hiányát.
A téli csapadék kapcsolata az ariditási indexszel tekinthető erősnek (-0,64), ami érthető, hiszen az index
számításba veszi a téli csapadékot is. Az, hogy a korreláció
kevésbé erős, mint a nyári csapadék esetében, annak
lehet a következménye, hogy a téli csapadék rendszerint harmadával kevesebb, mint a nyári, így az indexre
matematikailag is kisebb a hatása. A téli félévi csapadék
a 20 mm-t elérő csapadékú napok számával is erősebb
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markánsabb az OFTK térség magasabb értéke, szintén
összhangban az elvárásokkal. A csapadékot illetően
azonban a térségtípus a nyári félévi csapadékösszeg
szempontjából jóval csapadékosabb, mint az ország
többi része. A különbség megmarad akkor is, ha a
valóban csapadékos Pápa adatait a térség helyett az
ország többi részeként vesszük számításba. A téli félévi
csapadéknál ez a különbség kevésbé jelentős, de szintén
megvan. A csapadéknak a várttól eltérő tendenciája az
ariditási index esetében is megjelenik, a térségtípus
átlagos trendértéke kisebb növekedést jelez, mint a
többi állomás átlaga.

Hőségnapok száma

A 20 mm-t elérő
csapadékú
napok száma

Ariditási index

Téli félévi
csapadék

Nyári félévi
csapadék

Téli félév
középhőmérséklete

Nyári félév
középhőmérséklete

4. táblázat: Trendértékek átlagai OFTK térségtípus szerint
Nyári középhőmérséklet
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Többi állomás
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Kapcsolódó témakörök
monitoring eredményei
A területfejlesztés és a területi monitoring alapvető célja
az éghajlatváltozás vizsgálatával az egyes ágazatokat és
térségeket érintő hatások feltárása, az azokra adható
válaszintézkedések megalapozása. Érdemes tehát megvizsgálni azt is, hogy volt-e, és ha igen, akkor milyen
összefüggés a társadalmi-gazdasági folyamatok és az
időjárás között a vizsgált időszakban. Az időjárásnak leginkább kitett mezőgazdaság, valamint a lakosság egészégi
állapota, a lakossági gáz- és vízfogyasztás, végül az erdőtüzek gyakoriságának statisztikai mutatóinak korrelációját
számoltuk ki ehhez. A statisztikai mutatók kiválasztásánál
fontos szempont volt a hozzáférhetőség, ezért a TeIR és
a KSH publikus adataira épül az elemzés.
Az egyes mutatók területi bontása eltérő volt, így a
települési szintű adatoknál az adott állomás településének
(Kékestető esetében Gyöngyös), a megyei szintű adatoknál
az adott állomás megyéjének adataival való korreláció
került kiszámításra, minden éghajlati mutatóra külön.
Mivel a korreláció vizsgálatánál csak az adatsorok együttmozgása számít, ezért a statisztikai adatsorok közvetlenül
összevethetőek az időjárási adatok idősoraival. A korrelációk állomásonkénti értékeinek átlagolásával lehetett
áttekinthető mennyiségűre csökkenteni az adatállományt.
Az egyes állomásokra vonatkozó egyedi elemzések ugyanis
a 18 statisztikai mutató miatt 15-ször 144 adat elemzését
tennék szükségessé. A cél inkább a statisztikai mutatók
és az időjárás közötti összefüggés vizsgálata, az elemzés
használhatóságának tesztelése volt, mintsem az egyes
állomások közötti különbségé, ezért első alkalommal az
egyszerűbb megközelítést választottuk. Az eredmények
alapján a statisztikai mutatók köre jelentősen csökkenthető, olyan mértékűre, ami a későbbiekben már részletes
területi elemzéseket tesz lehetővé.
Mezőgazdasági eredmények
A legközvetlenebb összefüggést a mezőgazdaság terén
várhatjuk. A termésátlagok és az öntözés adatai a közvélekedés és az éghajlatváltozás hatásaival foglalkozó
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szakirodalom szerint is szorosan függnek az időjárástól.
A 2009-2015 közötti időszakban azonban a termésátlagok4 terén korántsem volt ennyire egyértelmű a helyzet.
A búza és az árpa esetében a tavaszi és őszi vetés termésátlagának vizsgálatára is volt lehetőség, bár a tavaszi búza hazai vetése elenyésző (1-1,5%-a az őszi búza
betakarított területének), így az adatai is esetlegesek az
őszi búzához képest.
A búza termésátlaga jól hozza a várt összefüggéseket,
a téli középhőmérséklettel 0,65 értékű, nagyon erős közvetlen összefüggésben áll, és ez Békéscsaba kivételével
minden állomásra jellemző is. Kevésbé erős, de még egyértelmű, igaz fordított előjelű korrelációt mutat a fagyos
napok számával is (-0,43), azaz az enyhe, kevéssé fagyos
tél egyértelműen kedvező volt a búza fejlődésének. A
nyári időszak kevéssé számít, hiszen az a búza fejlődését
már alig érinti. Érdekes módon sem a téli, sem a nyári
csapadék nem mutat összefüggést a termésátlaggal, az
egyes állomások között is alig akad olyan, ahol a korreláció
abszolút értéke 0,3-nál nagyobb lenne. Mint említettük,
a tavaszi búza csekély vetése miatt a termésátlag értékei
nagyon esetlegesek lehetnek. Ezt igazolja a korreláció
is, mivel egyetlen időjárási mutatónál sem tapasztalható
0,3-nál erősebb kapcsolat, a legerősebb a téli csapadék
0,26-os értéke, ami statisztikailag nem túl erős kapcsolat,
de jól összekapcsolható a növény fejlődési szükségleteivel. Az egyes állomások esetében viszont a korrelációk
erősen szórnak, például a nyári középhőmérsékletnél -0,6
és 0,56, a téli középhőmérsékletnél -0,87 és 0,81 közötti
értékeket egyaránt találni. Az őszi búza esetében még
erőteljesebb a téli csapadék hatása (0,47) és kidomborodik
a nyári csapadék kedvezőtlen hatása (-0,29). Az adatok
tavaszi búzához hasonló erős szórása viszont a rendívül
csapadékos napok kivételével nem jellemző a többi mutatóra. Meglepő módon a fagyos napok számával és a
téli középhőmérséklettel való határozott kapcsolat sem
a tavaszi, sem az őszi búza termésátlaga esetén nem
mutatkozik.
A kukorica búzától eltérő ökológiai szükségleteit
(csapadékigény, nyári fejlődés) és időjárásérzékenységét jól jelzik a korrelációs értékek. A téli félév csapadéka
kivételével minden vizsgált időjárási mutatóval határozott
kapcsolatot mutat: a nyári csapadékigény miatt az ariditási
indexszel, a nyári középhőmérséklettel és különösen a
hőségnapok számával (-0,70) fordított kapcsolatban áll a
termésátlag, míg a nyári félévi csapadékkal és a rendkívül
csapadékos napok számával határozott, egyenes arányban.
Érdekes a téli félévi középhőmérséklettel és a fagyos napok
számával való egyértelmű, bár nem túl erős korreláció,
mivel annak ellenére, hogy alig vagy egyáltalán nem esnek a kukorica fejlődésének időszakába, annak kezdeti,
meghatározó szakaszát érintik.
A napraforgó termésátlaga éppen ellenkezőleg, csupán a téli félév középhőmérsékletével és a fagyos napok
4 A termésátlagok forrása a KSH (Web: www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_
eves/i_omn007b.html), minden esetben megyei szintű adatok, kg/ha-ban
megadva.

számával mutatott erőteljesebb kapcsolatot. Ugyanakkor
figyelemreméltóan nagy szórást mutattak az egyes állomások adatai a többi mutatónál: a nyári félév csapadékára
-0,74 és 0,44 közötti korrelációs hányadosok adódtak, az
ariditási indexre 0,71 és -0,44 közöttiek, utóbbi esetében
8 állomáson egyenes, 7 esetben ellentétes kapcsolatot
mutatva. A hőségnapok száma is hasonlóan nagy szórást
mutatott.
A tavaszi és őszi vetés közötti különbséget érdemben
az árpa esetében lehet vizsgálni, hiszen a tavaszi árpa
vetésterülete és termése is az őszinek többnyire fele, harmada, így az esetlegességek hatása elenyésző. Hasonlóan
a búzához az árpa esetében is a téli középhőmérséklet
és a fagyos napok száma mutat erős kapcsolódást, mind
a tavaszi, mind az őszi vetés esetében. Az ariditási index
mindkét vetés esetében állomásonként jelentősen eltérő
korrelációt mutat (-0,6 és 0,49 között a tavaszi, -0,76 és
0,59 között az őszi vetésnél), azonban az ellentétes tendenciák miatt országos átlaguk nem éri el a 0,1-et sem.
Kisebb, de erős szórás jellemző a nyári középhőmérséklet
állomásonkénti korrelációjára. Alig marad 0,3 alatt a csapadékkal való korreláció, az őszi vetésnél a nyári félévi, a
tavaszinál a téli csapadék hatása a jelentősebb.
Az időjárásra általában igen érzékeny szőlő termésátlagára a legjelentősebb hatással a nyári csapadék (-0,44)
és a nyári középhőmérséklet (0,37) volt. A 20 mm-t elérő
csapadékú napok számával képezett korreláció országos
átlagban 0,31 volt, bár állomásonként erősen eltérőek voltak az értékek. A szőlő esetében megnehezíti az éghajlati
hatások értelmezését, az, hogy az érési időszakban nemcsak az időjárási események (főleg a csapadék) mértéke,
de az időpontja is jelentősen befolyásolhatja a termést.
Hasonló a helyzet a tavaszi fagyokkal is: önmagában a
fagyos napok számánál fontosabb a növény fejlődéséhez
viszonyított időpont és a fagy mértéke.
Öntözés és vízhasználat
A mezőgazdasági vízhasználat 2009-2015 között jól kapcsolódott az időjárás alakulásához. A legalább egyszer
öntözött alapterület nagysága a nyári középhőmérséklettel, az ariditási indexszel és a hőségnapok számával
is 0,3-nál nagyobb mértékű, a nyári félévi csapadékkal
hasonló mértékű, de természetesen ellentétes kapcsolatot
mutatott. A 20 mm-t elérő csapadékú napok számával
ugyan csak -0,29-es korrelációt mutatott, de a rendkívüli
csapadékok kiszámíthatatlanságának ismeretében ez is
figyelemreméltó mértékű. Az egyes állomások közötti
különbségek különösen a nyári középhőmérséklet, az
ariditási index és a hőségnapok száma esetében alacsonyak, tehát általános tendenciákról beszélhetünk. Az egy
hektárra felhasznált öntözővíz éves mennyisége szintén
ezekkel a mutatókkal áll a legszorosabb összefüggésben,
azonban a korreláció mértéke kisebb, mint az öntözött
területeknél. A különbség eléri a 0,1 értéket is, vagyis
egyértelműen kevésbé függ a felhasznált víz mennyi
sége, mint az öntözött terület nagysága az időjárástól.

Az ariditási indexre 0,29-es, a nyári középhőmérsékletre
mindössze 0,27-es korreláció adódott. A két öntözési
mutató közötti különbség oka lehet, hogy a vízfelhasználás
rugalmasabban szabályozható, mint az öntözött terület
nagysága, ezáltal a felhasznált időjárási mutatókkal már
nem jellemezhető mértékű öntözési igény változásokat
(például az öntözés időpontjában) is le tudja követni.
Pollenterhelés
A parlagfű okozta pollenterhelés elemzéséhez a TeIR-ben
szereplő 10 település állomásainak adataira készülhetett
korrelációszámítás, így a területi lefedettség különösen
a Dunántúlon meglehetősen hiányos, de a kapcsolat
feltárására ez is elegendőnek tűnt. Annak ellenére, hogy
a parlagfű elterjedését számos helyi adottság és emberi
beavatkozás befolyásolja, a legalapvetőbb összefüggéseket
igazolták az eredmények. A pollenszezon hossza esetében
a nyári csapadék összegére adódott a legerősebb -0,34-es
érték, illetve a szignifikánsnak már nem nevezhető 0,23-as
érték az ariditási indexre és a hőségnapok számára. Ez a
pollenterhelésnek kedvező száraz, meleg időjárással való
kapcsolatot ha nem is teljes mértékben igazolja, de az
esetlegességeket figyelembe véve viszonylag jól jelzi. A
parlagfű éves összes pollenterhelésével (db/m3) mindössze
a hőségnapok száma mutatott egyértelmű kapcsolatot
(-0,33), de a nyári csapadékösszeg (0,26) és a nyári középhőmérséklet (-0,22) értékei is jelezték, hogy ellentétben
a szezon hosszával, a pollenszámra a parlagfű fejlődését
segítő csapadékosabb, kevésbé forró nyári időjárás van
kedvező hatással.
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kapcsolatot mutat, ami szintén nem szorul magyarázatra,
azonban itt is érvényesül, hogy kevésbé erős a kapcsolat,
mint a nyári csapadék esetében.
Kijelenthető tehát, hogy a vizsgált mutatók alapján
2009-2015 között a téli és nyári félév időjárása közötti
kapcsolat nem tűnik erősnek, sem a hőmérséklet, sem a
csapadék szempontjából. A hőmérséklet és a csapadék
közötti összefüggés viszont erős, különösen nyáron: a
magasabb hőmérséklettel kevesebb csapadék, kevesebb
rendkívüli csapadékú nap és nagyobb ariditás jár együtt.
Télen a hőmérséklet és csapadék közötti kapcsolat viszont
kevésbé érvényesül, azaz míg az enyhébb telek nem voltak
feltétlenül csapadékosabbak is, a melegebb nyarak szinte
mindig szárazabbak voltak.

Erdőtűz
Az időjárás hatását a tűzveszélyre az erdőtűzzel érintett
erdőrészletek száma alapján vizsgáltuk. Az égett erdőterület kiterjedése inkább az adott terület sajátosságától
függ, mint a tüzeket segítő időjárástól. Ezért az esetek
gyakoriságával jobb kapcsolatban álló darabszámhoz
számoltuk ki a korrelációs hányadosokat. Az eredmény
igen jól igazolta a várakozásokat, a téli középhőmérséklet
kivételével minden mutatóra 0,3-nál erősebb korrelációkat
kaptunk. Az ariditási indexre kapott értékek átlagának
0,72-es értéke a legnagyobb az összes vizsgált mutató
közül. Az értékek gyakorlatilag nem szorulnak magyarázatra, kivéve a téli félévi csapadékot, és a fagyos napok
számát. Az erős kapcsolat oka a tél végi, kora tavaszi
időszakban a még száraz erdőkre jellemző fokozottabb
tűzveszély, ami a vegetáció zöldülésével erősen csökken a
nyári hőhullámokig. Igazolja az erős kapcsolatot az egyes
állomások korrelációinak hasonló mértéke is.
Lakossági gáz- és vízfogyasztás
A természeti tényezők által erősen meghatározott
szakterületekhez képest a közvetlen társadalmi hatások sokkal több tényezőtől függnek, így esetükben az
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összefüggések keresése csak a módszertan tesztelését
szolgáló próbálkozásnak tekinthető, mint az alábbi
eredmények mutatják.
Az egyes technológiák eltérő energia- és vízigénye
miatt az ipari fogyasztás vizsgálatától el kell tekinteni,
bár érdemes lenne az összevethető technológiákat alkalmazó ipari és közösségi fogyasztások időjárásfüggését
is feltárni. A lakosság víz és vezetékes gáz fogyasztása
elvileg közvetlen kapcsolatban áll az időjárással, azonban egyrészt a víz- és energiatakarékosság, másrészt a
gáz visszaszorulása más fűtési módok javára alapvetően
módosíthatja ezt az összefüggést.
Az egy lakosra jutó lakossági vízfogyasztás a legszorosabb kapcsolatot a nyári félév középhőmérsékletével
mutatta (0,38), míg a nyári félévi csapadékkal és az ariditási
indexszel kevésbé erős korrelációt mutatott. Érdekes módon a hőségnapok számával csak 0,13-as átlagot ért el a
korrelációs hányados, igaz Szombathelyen 0,89, Békéscsabán 0,73 volt, azaz a szórás meglehetősen nagy az
állomások között. A kapcsolat gyengeségét jelzi, hogy
ennyi a téli félévi középhőmérsékletre kapott átlagos
korreláció is, természetesen fordított értelemben (-0,13).
A lakossági vízfogyasztásra tehát elmondható, hogy nagy
vonalakban a meleg és száraz nyarak növelik a mértékét, de nem tekinthető sem általánosnak, sem erősnek
ez az összefüggés. Keszthely esetében például a nyári
csapadékra 0,50, azaz egyenes arányosság, az ariditási
indexre viszont még erősebb (-0,62) fordított arányosság
adódott, ami a többi állomás és az elvárt összefüggés
eredményének is ellentmond.

A vezetékes gázfogyasztás a várakozásnak megfelelően
a téli középhőmérséklettel mutatott jelentősebb összefüg
gést (-0,31). Meglepő módon a téli félév csapadékösszegével kifejezetten erős közvetlen kapcsolat mutatkozott
(0,47), az állomások döntő részében is 0,3 feletti értékekkel.
Nem igazán egyértelmű, de még viszonylag magas korrelációt jelzett a fagyos napok száma a gázfogyasztással.
Ez nem szorul magyarázatra, bár meglehetősen alacsony
értéknek tűnik.
Egészségi mutatók
A lakosság egészségi állapotát az egyes betegségcsoportok ezer lakosra jutó előfordulásával jellemeztük. Az egyes
éghajlati mutatókkal való korreláció az emésztőrendszer
betegségeinél volt a legerősebb, a nyári félévi középhőmérséklet, a téli félévi csapadék, az ariditási index a
hőségnapok száma és a 20 mm-t elérő csapadékú napok
száma esetében is 0,3-nál nagyobb volt, a csapadék mutatói esetében negatív értékkel. Az értékekből kirajzolódó
tendencia alapján a magasabb nyári hőmérséklet, a hőhullámok növelik az ilyen betegségek előfordulását, ami
feltehetően a baktériumok szaporodásának kedvezőbb
körülményeknek köszönhető. Valószínűleg az ariditási
indexszel való kapcsolat is ezen alapul, mivel az ariditási
index erősen függ a nyári hőmérséklettől. A csapadékkal
való fordított összefüggésre ugyanakkor nehéz magyarázatot találni, különösen mivel a nyári időszakban ez az
összefüggés igen gyenge, télen viszont a hőmérséklettel
való korrelációra mondható el ez. A fagyos napok számával való nem túl erős korreláció is nehezen értelmezhető,

12. ábra: Statisztikai és éghajlati mutatók korrelációja
Statisztikai és éghajlati mutatók korrelációja, 2009-2015
Erdőtűzzel érintett erdőrészletek száma (db)

Konklúziók

Háztartásoknak szolgáltatott víz (m�/fő)
Háztartások részére szolgáltatott gáz (m�/fő)
Az emésztőrendszer betegségei (db/ezer fő)
Fertőző és parazitás betegségek (db/ezer fő)
Bőr és bőralatti szövet betegségei (db/ezer fő)
Felhasznált öntözővíz mennyisége (m�/ha)
Legalább egyszer öntözött alapterület, (ha)
Szőlő termésátlaga (kg/ha)
Őszi búza termésátlaga (kg/ha)
Tavaszi búza termésátlaga (kg/ha)
Őszi árpa termésátlaga (kg/ha)
Tavaszi árpa termésátlaga (kg/ha)
Napraforgó termésátlaga (kg/ha)
Kukorica termésátlaga (kg/ha)
Búza termésátlaga (kg/ha)
Parlagfű, éves összes pollenterhelés (db/m�)
Parlagfű, szezon hossza (nap)

Korrelációs
hányados:
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0,6
0,3

-0,6
-0,3

főleg, hogy a nyári félévre helytállónak tűnő felvetés a
hőmérséklettel való összefüggésre, itt nem igaz, mivel a
0,18-as hányados alapján több fagyos nap inkább több,
mintsem kevesebb megbetegedéssel járt.
A fertőző és parazitás betegségek esetében igen kevés
összefüggés igazolható, a legerősebb korrelációt éppen
a téli félévi csapadékösszeg mutatja, aminek értelmezése még további vizsgálatokat igényelne. Azt a feltevést,
miszerint a több csapadék erősebb ciklontevékenység
következménye, azaz változékonyabb időjárással jár, és
ez okozná a légúti fertőzések gyakoribbá válását, a téli
középhőmérséklettel és a fagyos napok számával való
összefüggés hiánya (-0,05-ös illetve 0,08-as korreláció)
cáfolja. A melegebb nyári időjárással való kapcsolatra
utalhat a nyári középhőmérséklettel és az ariditási indexszel való 0,25 ill. 0,26-os korrelációs hányados, de a
viszonylag alacsony hányadosok miatt az összefüggés
nem tekinthető igazoltnak.
A bőr és bőralatti szövet betegségei ugyan több éghajlati
mutatóval is határozott korrelációt mutattak, azonban
az összefüggések ebben az esetben sem értelmezhetők
könnyen. A legerősebb kapcsolatot az ariditási index
mutatta (-0,67), ami a nyári középhőmérséklet 0,31-es
értékével együtt a melegebb, szárazabb nyári időjárás
megbetegedéseket növelő hatására utalhat, ezt támaszthatja alá a nyári csapadékkal való negatív kapcsolat is.
Azonban a hőségnapok számának gyakorlatilag nem
volt hatása erre a betegségcsoportra, így az összefüg
gés ebben a formában nem igazolható. A téli időszakra
meglehetősen erős, fordított kapcsolat mutatható ki a
középhőmérséklettel (-0,48) és egyenes arányosság a
fagyos napok számával (0,47). Azaz a hidegebb tél több
megbetegedéssel járt, aminek magyarázatául talán a
fagyásos sérülések szolgálhatnak.

Nyári félévi
középhőmérséklet
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Téli félévi
középhőmérséklet

Nyári félévi
csapadék

Téli félévi
csapadék

Ariditási
index

20 mm-t elérő
csapadékú napok
száma

Hőségnapok
száma

Fagyos napok
száma

Az elemzések eredményeként egyértelműen kijelenthető,
hogy a vizsgált állomások időjárásában az éghajlatváltozás
modellezése alapján várható változások bekövetkeztek. A
globális felmelegedés hatásai hazánkban is tapasztalhatóak
voltak a 2009-2015 közötti időszakban.
Egyértelműen emelkedett a nyári és a téli középhőmérséklet az 1981-2010-es évek átlagához képest.
A nyári félév hőmérsékletének emelkedését jól jelzi a
hőségnapok számának növekedése is. Ez a tendencia
gyakorlatilag az egész országra jellemző, markáns
földrajzi különbségek nélkül.
A téli félév középhőmérséklete a nyárinál erősebb melegedést mutat, azonban erősebb időbeli változékonysággal.
Mindkét félév középhőmérsékletére jellemző, hogy a
Dunántúl nyugati és északi részére kisebb mértékű növekedés jellemző. A téli időszak felmelegedését jól jelzi
a fagyos napok számának egyértelmű csökkenése is.
A csapadék mennyisége kevésbé egyértelműen változott,
mint a hőmérsékleté. Mindkét félévben jellemzően több
volt, de igen nagy szélsőségekkel. A hét év során rendkívül

csapadékos és rendkívül száraz évek követték egymást,
a 30 éves átlagtól való eltérések 50 és 100% között
mozogtak. A szárazabb éveket rendkívül csapadékos
időszakok ellensúlyozták. Térben sem egyértelmű a
csapadék alakulása, a legfeltűnőbb az északi országrész csapadéknövekedése és az Alföld északi részének
szárazodása.
Az ariditási indexre összességében inkább volt jellemző a
növekedés, mint a csökkenés. A növekedést a trendértékek jól igazolják, azonban az egyes évek között nagyon
jelentős különbségek voltak, a csapadékosabb években
egyáltalán nem volt jellemző az aszályosság növekedése. Ellentmondásnak tűnik a csapadék növekedésével
az aszályosság növekedése, azonban a hőmérséklet
emelkedése a csapadékénál erősebb hatással bírt az
index alakulására. Földrajzilag az alföldi és dél-dunántúli
területekre az ariditás erősebb növekedése volt jellemző,
mint a Dunántúl nyugati és északi részére.
A rendkívüli időjárási eseményekre csak a 20 mm-t
elérő csapadékú napok számának alakulásából következtethettünk, ami egyértelmű növekedést mutatott,
bár a csapadék változékonyságához igazodva jelentős
tér- és időbeli eltérésekkel. A trendértékek alapján az
Alföld felől nyugat és észak felé emelkedő tendencia
rajzolódik ki.
Az egyes mutatók alakulásának földrajzi trendjeit tekintve megfigyelhető, hogy a hőmérséklet változása
inkább jellemző az ország egészére, míg a csapadék
tendenciája sokkal több tér- és időbeli változékonyságot, esetlegességet mutat. A nagytájankénti, illetve
régiónkénti átlagok vizsgálata több esetben is eltérő
eredményt hozott (például az ariditási index vagy a 20
mm-t elérő csapadékú napok száma esetében), ami azt
igazolja, hogy még ilyen nagy területi egységek esetében is félrevezető lehet az átlagszámítás az állomások
viszonylag kis száma és eloszlása miatt. Meglepő módon
az egységek nagyobb száma miatt a régiós léptékű
területi elemzés tűnik jobban használhatónak, mint a
természeti alapon kijelölt nagytáj szintű elemzés.
Bár nem volt célja az elemzésnek, de Budapest esetében
markánsan érzékelhető a városklíma hatása a hőmérsékletre. Ennek vizsgálatára a jövőben még érdemes
lenne bővebben kitérni.
Az OFTK térségtípus szerinti vizsgálat sajnos nem tűnik
célravezetőnek, részben a számba vehető állomások
nagyon kis száma miatt, részben azért mert a térségtípus
kijelölésénél nem egyedül az éghajlatváltozás mértéke,
hanem az ahhoz való alkalmazkodási lehetőségeket
meghatározó társadalmi, gazdasági tényezők is szerepet
játszottak.
A statisztikai mutatókkal való korrelációk alapján a természeti adottságoktól jobban függő mutatók esetében
volt egyértelműen igazolható az időjárással való össze
függés, mint például a búza, kukorica termésátlaga, az
erdőtüzek gyakorisága, öntözött terület kiterjedése.
A vizsgált éghajlati mutatók nem voltak alkalmasak
minden esetben a valós időjárási hatások pontos érzé-
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keltetésére. Így az öntözésre fordított vízmennyiségnél
vagy a szőlő termésátlagánál az időjárástól függés
ugyan egyértelmű, de a félévi átlagadatok nem elég
részletesek ennek bemutatására. A társadalmi folyamatoktól, emberi tevékenységtől jobban függő mutatók
esetében többnyire már vagy túl kicsi a korreláció, vagy
nem egyértelműen értelmezhetőek az összefüggések. A
parlagfű terhelés esetében például a korreláció az előre
elvárható mértéknél erősebb, de nem szignifikáns mértékben, a lakossági gáz- és vízfogyasztásnál már nem
feltétlenül érvényesül az elvárható összefüggés még
alacsony korrelációs értékeknél sem. Az egészségügyi
hatásoknál pedig gyakorlatilag alig találni értelmezhető
összefüggést.
Az elemzésekhez felhasznált éghajlati adatok mindegyikéről megállapítható, hogy alkalmas az éghajlati
változások megfigyelésére. A fejlesztéspolitikai tervezés
szempontjából a hőmérséklet és a csapadék változása
a legfontosabb, ezek változása egyértelműen kirajzolódik a trendértékekből, míg változékonyságuk az egyes
évek 30 éves átlagtól való eltérésének vizsgálatából.
A rendkívüli időjárási eseményeket csak egy mutató
jellemzi, ez szintén jól használható.
Az állomások földrajzi eloszlását és számát tekintve
több probléma merült fel. Észak-Magyarországon
mindössze Miskolc tekinthető a többi állomáshoz hasonlítható helyzetűnek, Kékestető azonban ha abszolút
értékeiben ki is lóg a többi állomás közül, a tendenciák
változásában jól illeszkedik a sorba, nincs szükség
adatainak külön kezelésére. Ugyanakkor hiányzik a
térségből még egy állomás, ahhoz, hogy reálisabb, az
esetlegességeket jobban kiszűrő adatmennyiség álljon
rendelkezésre. Hasonló a helyzet az Alföld északkeleti
részével is, ahol a Miskolc–Debrecen vonaltól keletre
nincs állomás. Szolnok és Kecskemét, a Dunántúlon
Keszthely és Siófok közelsége tűnik túlzottnak, azonban Kecskemét adataira a Homokhátság, Szolnokéra
a Tisza-völgy folyamatainak nyomon kíséréséhez
szükség van. A Balaton esetében azonban elegendőnek tűnnek Siófok adatai, míg a Pécs–Szombathely
vonaltól délnyugatra nincs állomás. Keszthely emellett
több esetben is a környezetétől eltérő tendenciákat
mutatott, ami az állomás adatainak használhatóságát
kétségessé teszi.
Az adatok feldolgozásához használt mutatók közül a
tendenciák vizsgálatára a trendértékek elegendőnek
tűnnek. A csapadék esetében merül fel az időbeli változékonyság érzékeltetése miatt a sokéves átlaghoz
viszonyított eltérések évenkénti alakulásának elemzése.
A vizsgált időtávok az alkalmazhatóság alsó határán
mozogtak, ezt éppen az évenkénti elemzések igazolták.
Öt évnél rövidebb időtávot az esetlegességek miatt
nincs értelme elemezni. A részletesebb, trendértékekre, átlagtól eltérésekre és statisztikai mutatókkal való
összevetésre is kitérő elemzések időigényük miatt csak
egyedileg, a központi szintű monitoring és tervezéselőkészítés részeként tűnnek megvalósíthatónak. A térségi
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(megyei, kiemelt térségi) monitoring tevékenységhez az
adott térségbe eső, esetleg azzal szomszédos állomások
trendértékeinek vizsgálata elegendő.

Javaslatok a monitoring
rendszer továbbfejlesztéséhez
Az elemzések eredményei és a feldolgozás során leszűrt
tapasztalatok alapján a monitoring rendszer továbbfejlesztéséhez az alábbi ajánlások tehetők.
Az állomások számának növelésére lenne szükség.
Szükség lenne egy-egy állomásra Nógrád, SzabolcsSzatmár-Bereg és esetleg Komárom-Esztergom megyében. Keszthely helyett talán jobb lenne Nagykanizsa
adatait használni.
A tűzveszély jellemzésére a tűzveszélyes napok eredeti,
a VÁTI sérülékenységi vizsgálatában használt mutatója helyett vagy a 2017-ben elfogadott Országgyűlési
beszámolóban használt Angström index használható,
vagy egyáltalán nincs szükség erre a célra külön mutatót
használni. Az erdőtüzek gyakorisága ugyanis rendkívül
jó korrelációt mutatott a többi éghajlati mutatóval,
azokból jól kikövetkeztethető a tűzveszély kockázatának
változása is.
A hőmérséklet és csapadék nyári és téli félévi bontása
néhány szempontból, például a termésátlagokkal való
kapcsolatot vizsgálva, igazolta a szükségességét, de a
hasonló tendenciák miatt az éves mutatók is használhatóak a fő folyamatok érzékeltetésére, amennyiben nincs
lehetőség ennyi mutató feldolgozására. A hőségnapok
és fagyos napok számának vizsgálata viszont ebben ez
esetben különösen fontos.
Az éghajlati adatok vizsgálatának időtávja miatt öt évnél
sűrűbben nincs értelme elemezni az éghajlatváltozás
alakulását. A területi folyamatokról szóló országgyűlési beszámoló erre alkalmas, azonban ennek keretei
korlátozottak ilyen bonyolult elemzésekhez. Hasznos
lenne egy hosszabb időtávú, eddig nem létező területi
monitoring beszámoló keretében kitérni részletesebben
a témára.
A területi monitoring szempontjából továbbra is problémát okoz, hogy az egyes állomások adatai a korábban
részletezett okok miatt nem átlagolhatók. Ezt a sajátosságot figyelembe kell venni a későbbiekben is.
A területi monitoring esetében az elemzés mellett az
értékelés, azaz a beavatkozások és a bekövetkezett
változások viszonyítása a tervekben elvárt célokhoz,
célértékekhez is különösen hangsúlyos. Az éghajlatváltozás esetében ilyen célok nehezen tűzhetők ki, hiszen
az éghajlatváltozás megelőzését szolgáló beavatkozások
és a valós éghajlatváltozás között nem számszerűsíthető
Magyarország szintjén a kapcsolat. Ezért az értékelés
hagyományos módon nem értelmezhető a témára, még
a változások irányára is csak komoly fenntartásokkal.
Sokkal inkább az alkalmazkodást szolgáló beavatkozások és a bekövetkezett változások összevetése lehet a
fejlesztéspolitikai szempontú értékelés célja.

Javaslatok a fejlesztéspolitikai
beavatkozások orientációjához
Az eredmények egyértelműen igazolták, hogy indokolt
volt az éghajlatváltozás beépítése a fejlesztéspolitikai tervezésbe. Az éghajlati modellek alapján várható
változások azonban nem a távoli jövőben, hanem már
most zajlanak, az éghajlatváltozás immár bekövetkezett
tény, ami megköveteli a tervezés eddigi szempontjainak
átgondolását.
Az OFTK éghajlatváltozással foglalkozó részeinek (ágazati és területi célok, feladatok, térségtípus) módosítása
néhány területen szükséges az elemzés eredményei
alapján. Igazolást nyert, hogy a vízgazdálkodás Partnerségi Megállapodásban és a Kvassay Jenő Tervben
is rögzített, kettős célja (árvízvédelem és vízmegtartás)
helytálló, aszályos és csapadékos időszakokra egyaránt
fel kell készülni. Ugyanez elmondható a mezőgazdaság
és vidékfejlesztés céljaival kapcsolatban is, kiegészítve
az éghajlat erőteljes melegedésével. Az egészségügy
és szociális ellátás esetében a hőhullámokra való felkészülés szükségessége nyert megerősítést. Az OFTK
érintett térségtípusainál szükség van a sérülékenység
és a kitettség adatainak aktualizálására, kapcsolódva a
NATéR rendszeréhez. Szükség van az OFTK keretében
a kitettség bemutatására is, mivel a sérülékenységen
alapuló tervezési térkategória nem monitorozható
egyedül az éghajlati adatokkal, illetve a bekövetkezett
változások nem kapcsolhatók a kitettséget nélkülöző
térségi tervezéshez.
Mivel a tematikájához jól illeszkedne, az ilyen jellegű
monitoring vizsgálatok eredményei a NATéR rendszerében részben, vagy egészben megjelenítésre kerülhetnek.
A kiemelt térségi és megyei területfejlesztési tervek felülvizsgálata során, ha eddig nem épültek be, szükséges a
megfigyelt változások megjelenítése a helyzetértékelésben. Szükség esetén ki kell dolgozni az alkalmazkodást
szolgáló beavatkozásokat. E tekintetben is fontos lehet
a megyei és helyi klímastratégiákhoz való kapcsolódás.
Szükséges a területfejlesztési tervezés és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó tervezés (megyei klímaplatformok,
klímastratégiák) összehangolása, a helyzetértékelések
és tervezett beavatkozások tekintetében egyaránt. Országos szinten az OFTK és a NATéR közötti összhang,
illetve a NATéR-nek a területi monitoring rendszerhez való kapcsolódásának megteremtése a feladat. Az
OFTK térségtípusok lehatárolása a jövőben a NATéR
sérülékenységvizsgálataira épülhet, igazodva annak
mutatórendszeréhez. Szintén fontos lenne a NATéR és
az OFTK felülvizsgálatok időbeni összehangolása is.
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Absztrakt | A kilencvenes évek végén kialakított Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer (TeIR) az eltelt közel két évtizedben a területi tervezéssel, értékeléssel, kutatással foglalkozó szakemberek nélkülözhetetlen információbázisává vált. A meghatározó területi folyamatokra reagálva folyamatosan bővülő
adattartalommal és funkciókkal támogatja a területfejlesztés, területrendezés szereplőit, a szűkebb szakma mellett
információkkal ellátva az egy-egy térség, település iránt érdeklődő nagyközönséget is. Jelen tanulmány a TeIR rendszerről ad rövid összefoglalást. KULCSSZAVAK | térinformatika, területfejlesztés, statisztika, 3D adatmegjelenítés
Abstract | The National Regional Development And Spatial Planning Information System (Hungarian short name:TeIR),
developed at the end of the nineties, has become an indispensable database of territorial planning, assessment and
research in the past two decades. Responding to the determinative territorial processes, it supports the actors of regional development and spatial planning with constantly expanding database and services, providing information to the
general public interested in the regions and the settlements. This paper provides a brief summary of the TeIR system.

Bevezetés
Az egyes térségek, települések sajátos adottságainak,
problémáinak feltárása, a területspecifikus beavatkozások tervezése, végrehajtása, illetve ezek hatásának
értékelése mind-mind megköveteli a területi statisztikai
adatok gyűjtését és feldolgozását. Ezt felismerve, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény a magyar Kormány feladatául jelölte meg egy
országos területi információs rendszer működtetését.
Az ennek nyomán kialakított rendszer az eltelt közel két
évtizedben a területi tervezéssel, értékeléssel, kutatással
foglalkozó szakemberek számára nélkülözhetetlen információbázissá vált. A meghatározó területi folyamatokra
reagálva, folyamatosan bővülő adattartalommal és funkciókkal támogatja a területfejlesztés és területrendezés
szereplőit, a szűkebb szakma mellett információkkal
ellátva az egy-egy térség, település iránt érdeklődő
nagyközönséget is. A továbbiakban főbb funkcióit és
az általa támogatott feladatokat összefoglalva mutatjuk be az Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszert (TeIR).

A TeIR célja, működése, felhasználói
Az 1998 óta működő TeIR törvényben meghatározott
célja, hogy lehetőséget biztosítson a társadalom, a gazdaság, az épített, táji és természeti környezet állapotának,
területi jellemzőinek megismerésére, változásainak figyelemmel kísérésére. Segítséget nyújt a térségi, települési
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szinten fejlesztési és rendezési tevékenységet végző területi, ágazati szereplők számára a tervek készítésében,
a döntések előkészítésében, továbbá – a változások
folyamatos figyelemmel kísérésével – a döntések hatásainak
elemzésében és a monitoringhoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésében is. Kiemelt feladata, hogy támogassa
a kormányzati, a regionális, a térségi, a megyei, a járási, a
településfejlesztési és -rendezési, az egyéb térségi, valamint
az ágazati tervezési és fejlesztési tevékenységet végző,
illetve az azokat ellenőrző szervezeteket. Emellett fontos
célja, hogy információt szolgáltasson az adatok és az azok
feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével, továbbá a területfejlesztési, a területrendezési, a
településfejlesztési és a településrendezési tervek, szöveges
és térképi dokumentumok bemutatásával.
A TeIR működtetésének jogszabályi keretét egyrészt
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény, másrészt a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező
adatközlés rendjéről szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
adja. Utóbbiban a Kormány a rendszer üzemeltetőjeként és
fejlesztőjeként a Miniszterelnökség szakmai háttérintézményét, a Lechner Nonprofit Kft.-t jelöte ki. Az üzemeltetést
éves szerződések keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozza, a szakmai irányítást a Területfejlesztési
Tervezési Főosztály látja el.
A TeIR egy webalapú informatikai rendszer, melynek szolgáltatásai a www.teir.hu címen érhetők el. A regisztrációt
követően használható alkalmazásokhoz a felhasználók
azonosítása ügyfélkapun keresztül történik.

A piaci szereplők amennyiben a fenti körbe tartozó szervezet számára végeznek munkát, annak időtartamára eseti
hozzáférést kaphatnak, egyéb esetekben a gazdasági
szervezetek számára költségtérítéses hozzáférés biztosított.
A középiskolai és a felsőoktatási képzésben résztvevők
korlátozott adattartalmú, a társadalmi szervezetek korlátozott adattartalmú, térítésmentes hozzáférésre jogosultak.
A jelenleg 9669 regisztrált felhasználó ennek megfelelően jellemzően a minisztériumok, az országos hatáskörű
szervek, a megyei és különösen a települési önkormányzatok, továbbá a területi kutatásokat folytató intézetek,
illetve a felsőoktatási intézmények munkatársai közül
kerül ki (1. ábra).
A rendszer alkalmazásairól felhasználói útmutatók állnak
rendelkezésre a felhasználók számára. Igénybe vehetnek
telefonos és email-es (teir@lechnerkozpont.hu) felhasználó támogatást a regisztráció, illetve az egyes alkalmazások használata kapcsán, valamint havi hírlevelekből
tájékozódhatnak a rendszer újdonságairól.
Továbbá rendszeres oktatások, bemutatók segítik az új
felhasználókat. A tájékoztatási tevékenység bővülésével
2016-ban minden korábbinál több alkalommal került
sor a rendszert bemutató oktatásokra. Összesen nyolc
városban mindösszesen 492-en ismerkedhettek meg
a rendszer használatával minisztériumi szakemberek,
egyetemi oktatók és hallgatók.
A rendszer nyilvánosan elérhető alkalmazásai mellett a
Lechner Nonprofit Kft. havi rendszerességgel közzétesz
olyan, a TeIR adataira épülő interaktív térképeket (Web:
gis.lechnerkozpont.hu/foldgomb), amelyek statikus változatban – a hozzájuk íródott elemző cikkekkel együtt
– a Földgömb magazin Tér-Figyelő rovatában jelennek
meg. Ezek az aktuális témákat érintő, rövid ismertetők is

Regionális, megyei, szervezet; 4%
Dekoncentrált szerv; 1%
Háttérintézmény; 5%
Minisztérium, orsz.
hatáskörű szerv; 4%
Egyéb 2%

MŰHELY

A területi monitoringot támogató
Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer

A TeIR mindenki számára biztosítja az információk képi
megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában a következő formátumokban: dokumentum, riport, diagram,
kartogram és korlátozott felbontású raszteres térkép.
A regisztrált felhasználók ezen felül az alapadatbázisból
szabadon kérdezhetnek le alapadatokat, általuk képzett
mutatókat.
A rendszerhez teljes körű, térítésmentes hozzáférésre jogosultak a TeIR-kormányrendeletben részletesen
meghatározott szervezetek. A TeIR Korm. rendelet 2016-os
módosításával minden korábbinál szélesebb kör számára
vált elérhetővé a rendszer. A teljes körű, térítésmentes
hozzáférésre jogosultak gyakorlatilag a területfejlesztés- és rendezés nonprofit szereplői, azaz a következő
szervezetek munkatársai:
költségvetési szervek és költségvetési rend szerinti
gazdálkodó szervek,
Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint határon túli magyar nyelven oktató
felsőoktatási intézmények,
nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek,
az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek.

Oktatás, kutatás;
48%

Települési
önkormányzat,
társulás;
36%

1. ábra: A TeIR-felhasználók megoszlása
intézménytípusonként, 2017

rávilágítanak arra, hogy a turizmustól a személygépkocsi-ellátottságig, a felsőoktatástól az ivóvízfogyasztásig
szinte mindennek van területi vonatkozása. Jól szemlélteti
továbbá, hogy a TeIR pedig nagyszámú, helyhez kötött
adatkörrel rendelkezik, és ezekből korszerű térinformatikai
módszereket használva izgalmas, közérthető és hiánypótló
elemzések készíthetők.

Adatszolgáltatók, adattartalom
A TeIR talán legnagyobb értéke, hogy különböző adatgazdák települési és területi (megyei, regionális) statisztikai
adatait teszi elérhetővé egy rendszerben, elősegítve az
eltérő forrású adatokon alapuló indikátorok előállítását. A felhasználók körében 2015 végén 261 fős mintán
végzett felhasználói felmérés is megerősítette, hogy ez
tekinthető a rendszer egyik legnagyobb előnyének (2.
ábra). A TeIR-ben hozzáférhető adatok átvétele alapvetően éves (ritkábban havi, negyedéves) rendszerességgel történik a TeIR kormányrendelet alapján, mely
meghatározza az adatszolgáltató szervezetek részéről a
rendszer számára kötelezően szolgáltatandó adatköröket.
A területi adatok kapcsán visszatérő kérdés az adatok
frissessége. Általánosságban elmondható, hogy 2017
közepén a legtöbb esetben még csak 2015-ös települési
adatsorok érhetők el a rendszerben, ugyanakkor a havi
rendszerességgel szolgáltatott adatokból 2017 augusztusában már márciusi (közfoglalkoztatás), júliusi (munkanélküliség) adatsorok is rendelkezésre állnak.
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A rendszer alfanumerikus adatai mellett az adatok másik
két csoportját a térképi rétegek, fejlesztési dokumentumok adják.

2. ábra: A TeIR-rel kapcsolatos felhasználói elégedettség „A
TeIR kapcsán mennyire elégedett az alábbi tényezőkkel?”
kérdésre adott felhasználói válaszok alapján,
2015. december

A TeIR kapcsán mennyire elégedett az alábbi tényezőkkel?
adatok megbízhatósága
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adatkörökről

65
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kezelőfelület kezelhetősége
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A Térinformatikai alkalmazások térképi rétegei 2 fő
témakörre épülnek. Megtalálhatók közöttük mindazon
megyei és országos (Országos Területrendezési Terv),
illetve kiemelt térségi (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet ill.
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve) szerkezeti
és övezeti térképek, melyeket a Lechner Nonprofit Kft.
(illetve korábban a VÁTI) az adatszolgáltatóktól kapott és
feldolgozott. Ezek mellett számos „egyéb” témakörből is
válogathat a felhasználó, melyeket a TeIR-kormányrendelet
alapján gyűjöttek be, illetve amelyek adatai nem (vagy
nem csak) alfanumerikusan jeleníthetők meg a TeIR-ben
(pl. közlekedési hálózatok, védett természeti területek).
Ezek a térképek webes térképi szolgáltatásként (WMS)
képesek térinformatikai alkalmazásokkal együttműködni.
Jövőbeni terv, hogy a különböző adatkörök sem csak
a TeIR alkalmazásain belül legyenek megjeleníthetők
térképen, hanem webes térképszolgáltatások (pl. WMS)
formájában külső alkalmazásokba vagy szoftverekbe is
behívhatók legyenek
A dokumentumok kapcsán a 2014-ben elkészült, a területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs
rendszer kialakításához kapcsolódó TeIR-alkalmazás, az
Országos Fejlesztési Tervezést Támogató Információs Rendszer (TETA) részeként elérhető 1228 fejlesztési tervdokumentum a településitől az országos szintig, melyek közt

A rendszer maga másodlagos célú adatközlés eszköze,
más, elsődleges adatgyűjtést végző szervezetek adatait
teszi elérhetővé települési, megyei szintre aggregálva;
érzékeny (személyhez, vállalkozáshoz kötött) adatokat
nem tartalmaz. A TeIR főbb adatszolgáltatói: Központi
Statisztikai Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar
Államkincstár, Nemzetgazdasági Minisztérium, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. Az elmúlt években a rendszer
olyan adatbázisokkal bővült, mint a közfoglalkoztatás
havi adatsorai (Belügyminisztérium), támogatási adatok
az EMIR (Egységes Monitoring és Információs Rendszer)
majd a FAIR (Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs
Rendszer) rendszereiből, valamint az uniós agrártámogatások adatsorai. 2016-ban húsz adatszolgáltatótól érkeztek
adatok, a betöltött elemi adatok száma meghaladta a 12
ezret, és ez 22 millió egyedi értéket jelentett.
A TeIR számos intézménytől, szervezettől gyűjtött,
nagy mennyiségű adatának rendszerszerű áttekintéséhez,
illetve az ezekben történő kereséshez a Szabadszöveges
metaadat-kereső nyújt támogatást, például olyan kérdéseket megválaszolva, mint hogy „Mely adatgazdák,
hány adata, milyen területi szinten, mely évekre érhető
el a rendszerben a »személygépkocsi« fogalommal
kapcsolatban?”.

3. ábra: Siófok ingatlanárai 100 x 100 méteres elemzési
egységekben, 2016

összetett szempontok szerint kereshetünk, de lekérdezhető
például egy település és az őt érintő magasabb (megyei,
regionális, országos) szintű fejlesztési tervdokumentumok
is. A 2014-20-as tervezési időszakra készített megyei fejlesztési programok főbb tartalmi elemeinek feltöltésével
lehetővé vált azok összehasonlítása, kivonatok készítése.
A TETA fejlesztését a Lechner Nonprofit Kft. a Széchenyi
Programiroda konzorciumi partnereként, az ÁROP-1.2.112013 kiemelt projekt keretében valósította meg.
A TeIR alapvetően települési szintű adatokat tartalmaz,
ugyanakkor egyre nagyobb igény mutatkozik településen
belüli adatok iránt is. Egyrészt a piaci szereplők számára is
lényegesebbek ezek az információk, illetve a különböző
települési léptékű fejlesztések szempontjából is alapvető
fontosságúak. Térségi szinten például még elegendő lehet annak ismerete, egy településen hány iskola, milyen
létszámmal működik, és várhatóan hogyan alakul majd
a gyermeklétszám. Egy nagyobb település iskolahálózatának átfogó fejlesztéséhez viszont lényeges látni, hol
helyezkednek el az egyes iskolák, abban a városrészben,
milyenek a demográfiai viszonyok. A már említett TETA
modul egyik fő funkciója, hogy részletes intézményellátottsági információkkal szolgáljon a 20 ezer főnél nagyobb
népességszámú városokról.
A már említett TETA modul a városi szintű tervezés és a
projektek összehangolásának megkönnyítése érdekében
bemutatja azokat az adatokat, melyek a 20 ezer főnél

népesebb településekre vetített, 100 x 100 méteres cellákhoz kapcsolódnak (3. ábra). Ezek különböző társadalmi
és gazdasági mutatók (vásárlóerő, ingatlanár, jövedelmi
viszonyok, gyermek- és időskorúak aránya, népsűrűség és
beépítettség) alapján lehetővé teszik egyes településrészek összehasonlítását. A jelenleg már 2016-ra is elérhető
intézményellátottsági információkat és az utcaszinten
rendelkezésre álló POI-adatbázis (POI = points of interest
azaz „érdekes pont”) tartalmát a GeoX Kft. szolgáltatja.

A TeIR által támogatott tevékenységek
A változatos felhasználói kör sokrétű igényeihez igazodva
a rendszer mindenki számára nyilvános regisztrációhoz
kötött alkalmazásainak segítségével a felhasználók adott
szempont szerint adatgyűjtéseket folytathatnak, illetve
térinformatikai alapú elemzéseket, kartogramokat, diagramokat és időbeli elemzéseket készíthetnek. Lehetőség
van például egyéni szempontokon és különböző forrásból
származó adatokon alapuló, egy-egy térségtípusra és
időszakra vonatkozó indikátorok képzésére. Más alkalmazásokkal pedig a felhasználó egy gombnyomásra
generálhat diagramokat és térképeket meghatározott
mutatók felhasználásával, amelyek a területegységek
idősoros és területi összehasonlítását teszik lehetővé.
A TeIR az általa biztosított területi statisztikai adatokkal és térinformatikai szolgáltatásokkal az országostól
a települési szintig támogatja a tervezési és értékelési
tevékenységeket. Így alapját képezi a területi folyamatokat
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bemutató jelentéseknek1, a különböző szintű tervdokumentumok előkészítésének és a beavatkozások területi
szempontú értékelésének is (1. táblázat).
Területi szint

Országos

Megye

LEADER-térség

Település

Dokumentum
• Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
• Országos Területrendezési Terv
• A területi folyamatokról szóló, négyévente esedékes
országgyűlési jelentés
• Megyei fejlesztési koncepciók, programok
• Megyei területrendezési tervek
• Helyi vidékfejlesztési stratégiák megalapozása
• Települési helyi esélyegyenlőségi programok
• Járásszékhelyek integrált településfejlesztési stratégiái
• Településrendezési tervek

1. táblázat: A TeIR által támogatott főbb feladatok

A Helyzet-Tér-Kép elnevezésű nyilvános alkalmazás segítségével lehetőség nyílik különböző területi szintekre vonatkozó, előre meghatározott szempontok szerinti lekérdezésekre.
Bárki által néhány gombnyomással készíthető települési
riport, valamint különféle mutatókon alapuló elemzés bármely hazai régióról, megyéről, járásról az alapinformációkon
(terület, népesség) túl az általános társadalmi, gazdasági,
infrastrukturális fejlettséget leíró mutatók vonatkozásában.
1 Az elfogadott Jelentés térképei elektronikus formában elérhetőek a TeIR nyilvános felületén, a „Tematikus térképek” alkalmazásában (Web: www.terport.hu/
tematikus-terkepek), az „Országgyűlési Jelentés” kulcsszóra keresve.

Az évek során folyamatosan jelentkeztek olyan felhasználói igények, melyek egy-egy speciális tervezési
folyamat adatigényének kielégítéséhez kapcsolódtak. Ez
újabb alkalmazások létrejöttét eredményezte a TeIR-ben,
legtöbbször más kormányzati szereplők finanszírozásával.
A járásszékhelyek integrált településfejlesztési stratégiáinak elkészítéséhez kapcsolódóan, a Belügyminisztérium
támogatásával elkészített ITS tervezést támogató alkalmazás
képes a meglévő TeIR-adatokból járásszékhelyekre és a
budapesti kerületekre generálni az integrált településfejlesztési stratégiák helyzetfeltáró munkarészéhez kapcsolódó
mutatókat, időbeli területi összehasonlítást is biztosítva.
Ily módon a tervezők egységes adatbázisból juthatnak
hozzá a szükséges adatokhoz, biztosítva a pillanatok alatt
generálható térképek, diagramok testreszabhatóságát.
Hasonló igény hívta életre a LEADER Helyi fejlesztési
stratégiák elkészítését támogató alkalmazást is, mely a
Miniszterelnökség Agrár- Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága megbízásából került kifejlesztésre. Ebben
az esetben különösen nagy segítséget jelent a sajátos,
statisztikában nem használt LEADER térségekre történő
adatösszesítés lehetősége.
A szociális kormányzat ( jelenleg az EMMI Szociális
Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság) támogatásával évek óta fejlesztett, folyamatosan
frissített Szociális Ágazati Információs Rendszer (SzocÁIR) a
szakterület speciális területi adatait teszi elérhetővé (akár
intézményi szintig is). Jelentősen növelte az önkormány-

4. ábra: A TeIR Idősoros elemzője

zati felhasználók számát, hogy egyebek mellett a helyi
esélyegyenlőségi programok készítéséhez szükséges, és
miniszteri rendeletben (2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól) meghatározott mutatók ugyancsak egy
gombnyomással lekérdezhetők.
Az egy-egy település, térség általános vagy célzottan
valamely fejlesztési tervhez kapcsolódó bemutatását
lehetővé tevő alkalmazások mellett, a TeIR más szolgáltatásai inkább az egyes mutatók, tényezők területi
különbségeinek leírását segítik.
Az Idősoros elemző alkalmazás segítségével a felhasználó
(regisztráció nélkül) regionális, megyei, kistérségi, járási vagy
települési területi szintű, idősoros vizsgálatot végezhet egyes
gazdasági és társadalmi folyamatok kapcsán előre elkészített mutatók felhasználásával. Majd ennek eredményeként
testre szabott kartogramokat és diagramokat állíthat elő,
valamint adott évekre vonatkozóan statikus és dinamikus
idősoros elemzéseket (animációt) is végrehajthat (4. ábra).
A területfejlesztési törvény alapján négy évente készítendő, a területi folyamatokról, területfejlesztési politika
érvényesüléséről szóló országgyűlési jelentéshez kapcsolódóan kialakított Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő
Rendszer Információs Alrendszere a TeIR T-MER modulja.
A T-MER alkalmazásban több mint 400 indikátor és
komplex mutató között lehet böngészni. Rendelkezésre
álló adatoktól függően idősorosan is vizsgálhatóak az
indikátorok, melyek az egyszerű, táblázatos formán túl
közvetlenül diagramként és kartogramként is egyaránt
megtekinthetőek, a felhasználók munkáját segítőfunkciók
sokaságával. A rendszer lényeges eleme, hogy az egyes
mutatók más-más területi szinten is vizsgálhatóak. Település szintű adatokat összesítve kaphatunk meg különböző,
magasabb NUTS szinteken, kedvezményezett térségek,
agglomerációk és egyéb lehatárolások szerint.
Azok számára, akik a rendszer alapadataiból szabadon
szeretnének mutatókat képezni, a TeIR egyik legnépszerűbb alkalmazása, az Interaktív Elemző nyújt segítséget,
ahol elemzések készíthetők a rendszer adatbázisában
szereplő statisztikai adatok felhasználásával, és az előállított kartogramok (tematikus térképek) kombinálhatók
más grafikus fedvényekkel. Az egyes adatok és adatkörök egymással kombinálhatók, választott területi szintre
aggregálhatók, szűrhetők és megjeleníthetők. Az elemzés
során felhasználni kívánt területi szűkítő feltételek egyszerre vonatkozhatnak területi egységekre, valamint a
leíró adatok értékére (értéktartományára), így biztosítva
korlátlan szabadságot a felhasználó számára.

Kihívások és válaszok,
a TeIR továbbfejlesztése
Amint láttuk, a TeIR több ezer rendszeres felhasználó
számára jelenti a területi adatok egyedülálló tárházát,
ugyanakkor több szempontból is továbbfejlesztésre, bővítésre szorul.
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A TeIR jelenleg elsősorban települési, megyei szintű
adatokat tartalmaz, ugyanakkor egyre nagyobb igény
mutatkozik a településen belüli, cégszintű adatok iránt.
Utóbbiak hiánya eredményezi, hogy a piaci szereplők
alig használják az alkalmazást. Ehhez kapcsolódik, hogy
az egyes tématerületeket illetően jelenleg a népesség
összetételére, a társadalmi szolgáltatásokra vonatkozóan
több területi információ áll rendelkezésre, mint például
a gazdasági folyamatok vonatkozásában.
A TeIR egyik legfőbb előnye, hogy különböző szervezetek adatait teszi elérhetővé. Ebből fakad viszont
ugyanakkor az a hátrány is, hogy a különböző adatszolgáltatók eltérő formátumban, szerkezetben, leírással,
területi azonosítókkal, és esetenként eltérő minőségben
küldik az adatokat.
A közel két évtizedes működési tapasztalat előnyei
mellett hátrányt jelent, hogy elmaradt a rendszer vizuális megújítása, a különböző időszakokban az időszerű
tervezési, értékelési feladatok támogatására kialakított
alkalmazások közti működésbeli összhang megteremtése. Ennek eredményeként nagy számú, sokszor hasonló
adattartalmú, funkcionalitású modul jött létre, ami viszont
a gyakorlott felhasználók számára is megnehezítheti a
rendszer használatát.
Ezen fejlesztési igények megvalósítását tervezi a TeIR-t üzemeltető Lechner Nonprofit Kft. az Európai Unió
Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése
a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00037 projekt keretében. A
projekt egyik elemét jelenti a TeIR továbbfejlesztése. Az
1998 óta működő Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer továbbfejlesztésével a TeIR
összehangolt alkalmazásokkal, korszerűbb szolgáltatásokkal, felhasználóbarát felülettel, újrastrukturált adatbázissal,
bővülő adattartalommal eredményesebben szolgálhatja
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5. ábra: A TeIR jelenlegi főbb erősségei, és a kapcsolódó
továbbfejlesztések

Különböző adatgazdák területi adatai
egy felületen, hosszú idősorok

Tetszőleges térségi szintre
aggregálható települési adatok

Kibővült adattartalom, frissebb adatok
közvetlen adatbázis kapcsolat

Cégszíntű adatok,
településrészi vizsgálatok

Központi-, helyi kormányzás, kutatás,
oktatás területi információs rendszere

Több ezer felhasználó, nyilvános és
regisztrációhoz kötött alkalmazások

Tartalombővítés piaci szereplők számára,
Fizetős szolgáltatások

Felhasználói kör bővítése,
Funkcióhoz kötött jogosultságok

Közel két évtizedes folyamatos fejlesztés,
célzott alkalmazások

Területfejlesztési tervek, döntések
megalapozása, monitoring

Összehangolt alkalmazások,
Egységes, felhasználóübarát felület

A területfejleszési tervezés, végrehajtás
folyamatának támogatása
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a köz- és magánszféra területi tervezéssel, elemzéssel és
értékeléssel foglalkozó szereplőit, a Lechner Tudásközpont
pedig hatékonyabban tudja ellátni kormányrendeletben
kijelölt üzemeltetői feladatait (5. ábra).

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről
31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és
területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről
és a kötelező adatközlés rendjéről
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gyakorlati alkalmazása. 124 p. Budapest: BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ, 2016. Pp. 39-51.

Szerző
Dr. Nagy András,

téradat-elemzési szakértő,
Lechner Nonprofit Kft.
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Varga Attila:
Regionális fejlesztéspolitikai
hatáselemzés
A 143 oldalnyi törzsszövegű, a mellékletekkel együtt összesen közel 200 oldalnyi terjedelmű mű nyolc fejezeten
keresztül vizsgálja a térszemléletű gazdaságmodellezés
irányzatát, gyakorlati alkalmazását, fejlesztéspolitikai
döntésekben való használatának lehetőségeit. A szerző
a munkatársaival közösen fejlesztett modellel támasztja
alá azt a közel sem általános nézetet, hogy a fejlesztéspolitikai beavatkozások tervezése és végrehajtása során az
eredményesség szempontjából rendkívül meghatározóak a
megcélzott régiók specialitásai. A mű legfőbb célkitűzése
a térszemléletű gazdaságmodellezés egyik első képviselőjeként megjelenő GMR-típusú (Geographic, Macro and
Regional) modellek irányzatának bemutatása, amelyet
rendkívül következetes logikai sorrendben fejt ki, lényegre
törő és közérthető stílusban.

A GMR-modellek főbb jellemzői
A GMR modellfejlesztési irányzat újdonsága, hogy integrálja
a földrajzi hatásokat a modell szerkezetébe, ami által a
térbeli tudásáramlások, az agglomerációs hatások vagy
az interregionális kereskedelem és a migráció (munkaerő, tőke) következményei is megfigyelhetőkké válnak,
vagyis a makroökonómiai mellett a regionális hatások
is követhetőek.
A térbeliség hatása a fejlesztéspolitikai beavatkozások
eredményességében is megmutatkozik, amelyet a korábbi
úgynevezett „egypont-gazdaságot” elemző modellek
figyelmen kívül hagytak.
Azonban a valóságban minden beavatkozás(t):
a tér egy adott pontján történik és hatásai onnan terjedhetnek tovább,
pozitív vagy negatív külső méretgazdaságossági (agglomerációs) hatások befolyásolnak,
az esetlegesen kiváltott munka- és tőkemigráció erősíthet
vagy gyengíthet,
a tovagyűrűző hatások révén akár a gazdasági térszerkezet átrendeződéséhez is vezethet (dinamikus agglomerációs hatások).
A fentiek alapján egy ugyanolyan értékű és szerkezetű
fejlesztéspolitikai beavatkozás eltérő makroökonómiai
eredményeket vonhat maga után, attól függően, hogy
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hol lokalizálódik. A GMR-modell egyaránt becsli a beavatkozások makro- és regionális szintű eredményeit,
amivel lehetővé válik a különböző szcenáriók makro- és
regionális hatásainak összehasonlítása.
A hétköznapi életben is tapasztalható térbeli hatások
és folyamatok tagadhatatlan szerepe ellenére a közgazdaságtant sokáig a térbeliség ignorálása jellemezte.
Azonban ahogy egy vállalkozás számára sem mellékes
a telephelyválasztás kérdése (hiszen jelentős hatással
lehet a profitkilátásaira), ugyanígy fontos a térbeliség a
fejlesztéspolitikai beavatkozások esetén, mivel igencsak
eltérő hatásokat indukálhatnak attól függően, hogy milyen
területi elosztásban alkalmazzuk azt.
Ezen elméleti alapon született meg két, igencsak eltérő
fejlesztéspolitikai irányzat, a térsemleges (amely a források

egyenletesebb eloszlása mellett, a közlekedési infrastruktúrát és a közszolgáltatásokat fejleszti, de az elmaradottabb
régiókat nem preferálja) és a térspecifikus (amely minden
régióban megkeresi a fejlesztendő értékeket, adottságokat,
így a leszakadó térségeket előnyben részesíti) elmélet. A
szerző alapvetően a térspecifikus fejlesztési elgondolás
pártján állva dolgozta ki modelljét.

A GMR-modellek szerkezete
A GMR-típusú modellek három közgazdasági irányzat,
az innovációs rendszerek, az endogén növekedés és az új
gazdaságföldrajz eredményeire épülnek.
A modellekben az innováció a növekedés kulcstényezője, amely rendszerként működik és az interakciók
során fejlődik, amiben alapvető szerepe van a térbeli
közelségnek. Ennek megfelelően az innovációs hatást
kifejtő szereplők (egyetemek, kutató intézetek, innovatív
vállalatok) térben erősen koncentráltan jelennek meg
(erős agglomerációs hatás), ami által a tudástermelés
és a tudástömeg gazdasági hasznosítása is könnyebb
és hatékonyabb. Az endogén növekedés elmélete szerint
a technológiai fejlődés elengedhetetlen a jövedelmek
növekedéséhez. Technológiai fejlődés nélkül a jövedelemnövekedés üteme konvergálna a nullához, tehát a
tudástermelés – amely a technológiai fejlődés alapja –
kitüntetett szerepet tölt be a gazdasági növekedésben.
Az új gazdaságföldrajz elmélete emeli be a térbeliséget
a közgazdaságtani elemzésbe, aminek révén az a GMRmodellekbe is átültethetővé válik. Az új gazdaságföldrajz
a centrifugális és centripetális erők eredőjeként magyarázza a gazdasági tevékenységek térbeli eloszlását. Az
ipari termelőegységek hajlamosak az agglomerációra (a
szállítási költségek minimalizálása és a pozitív externáliák
hasznosítása miatt), így minél nagyobb egy gazdaságon
belül az ipar részaránya, a termelés annál erősebb térbeli
koncentrációt fog mutatni. A költség-minimalizáció révén
az ipari vállalatok magasabb béreket tudnak fizetni,
amivel beindítják a munkaerő migrációját. Az erősödő
agglomerációs hatások öngerjesztő folyamattá válhatnak,
újabb vállalkozásokat vonzva a területre, amelyek tovább
erősítik a pozitív externális hatásokat.

A GMR-Európa-modell jellemzői
A szerző és munkatársai saját GMR-modellt fejlesztettek,
a GMR-Európa-modellt, amely három részmodell integrációjából épül fel: a teljes tényező termelékenységből (TFP),
a regionális térbeli számszerűsített általános egyensúlyból
(regionális SCGE), illetve a makroökonómiai (MACRO)
részmodellből. E három modellblokk eltérő fókusszal
ragadja meg a fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásait
és a közöttük lévő visszacsatolási rendszereknek köszönhetően integrált képet ad ezekről. E modell segítségével
a különböző fejlesztéspolitikai beavatkozásokat lehet
modellezni az alapján is, hogy azokat mely régióban
hajtják végre.

A modern, területalapú fejlesztéspolitikai eszközök
között új elemként jelenik meg az extraregionális innovációs kapcsolatok (tudáshálózatok) kiépítése, valamint a
térségben lévő vállalkozások előtérbe helyezése a helyi
iparfejlesztésben, ezért fontos, hogy az ilyen típusú beavatkozások hatásai is modellezhetőek legyenek, vagyis
beépüljenek a már meglévő GMR-modellekbe. Ezt két, a
régiók közötti hálózatokból elérhető tudást mérő (ENQ) és
a vállalkozás szintjét feltáró (REDI) indexek kifejlesztésével, majd a GMR-Európa-modellbe integrálásával érik el.
Ennek gyakorlati működését a magyar régiók elemzésén,
illetve más európai régiókkal való összevetésén keresztül
mutatja be a szerző.
Az elemzésből kiderül, hogy a hálózatokon keresztül
elérhető tudás szempontjából a legjobb pozíciókkal a Közép-magyarországi régió rendelkezik, amelyet viszonylag
szorosan követ a három tudományegyetemi régió (DDR,
DAR, ÉAR), míg a három további magyar régió (NyDR,
KDR, ÉMR) jelentős lemaradásban van ezen a téren. A
vállalkozás szintje szempontjából az ország régiói az
előbbitől kissé eltérő képet mutatnak: a Közép-magyarországi régió jelentősen kiemelkedik a másik hat régió
közül, amelyek azonban egymáshoz hasonló vállalkozási
jellemzőket mutatnak.
Ha a kelet-közép-európai országok három vezető
régióját (Közép-magyarországi régió, Mazowieckie (Varsó és térsége), Bratislavsky kraj (Pozsony és térsége)]
hasonlítjuk össze, jelentős eltéréseket tapasztalhatunk
közöttük, mindamellett hogy mindhárom régió jól teljesít az EU átlagokhoz képest. Míg a Közép-magyarországi régió a tudáshálózatok terén inkább a nagyobb
tudásbázissal rendelkező partnerekkel ápol kapcsolatot,
azonban kapcsolati hálója kevésbé sűrűn szőtt, addig
a varsói és pozsonyi régiók egy sűrűbb hálózat tagjai,
azonban partnereik jellemzően alacsonyabb tudásszinttel
rendelkeznek. A vállalkozási teljesítmény tekintetében
a Közép-magyarországi régió relatív pozíciója elmarad
a másik két fővárosi térségétől, azonban előnyösebb
helyzetben van a vállalkozásindítási képességek és a
humán erőforrás minősége tekintetében.
A tudáshálózatok fejlődésének ágensalapú modellje
felhívja a figyelmet a tudáshálózatok vizsgálatának
fontos szerepére, kiváltképp az EU keleti térségeiben.
A modell megállapítása szerint azon régiók esetében,
amelyekben a helyi erőforrásokra alapozott innováció
nehézkesebb, a külső, régión kívüli kapcsolatok szerepe
felértékelődik ezen erőforrások becsatornázása révén.
Európai viszonylatra lefordítva ez azt jelenti, hogy az
EU Keretprogramok által közvetített tudásmennyiség
szignifikáns szerepet játszik Kelet-Közép-Európa régióinak
innovativitásában, miközben az EU nyugati felében ez
a hatás nem tapasztalható, mivel a belső innovációs
erőforrások jelenléte jóval dominánsabb. Ennek köszönhetően az interregionális hálózatok ösztönzését célzó
beavatkozások, melyek a régiók kapcsolatrendszerét
átrendezik, hatást gyakorolnak a tudásáramlásra, azon
keresztül pedig az innovációs aktivitásra.
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Regionális tudáshálózatés vállalkozásfejlesztés
A könyv zárófejezetében a szakpolitikai beavatkozások
hatáselemzésén keresztül „működés közben” láthatjuk
a GMR-Európa-modellt. A gazdasági hatáselemzés célja
annak becslése, hogy egy-egy szakpolitikai beavatkozás
(pl. infrastruktúrafejlesztés, beruházástámogatás, K+F
ösztönzés) milyen eredményre vezet bizonyos célváltozók tekintetében (pl. GDP, foglalkoztatás, jövedelmek). A
fejlesztéspolitikai beavatkozások várható hatását hazai
viszonylatban elemzi, három szcenárión keresztül:
Az EU Keretprogramokba való beágyazottság elmélyítése:
a tudáshálózatokba való nagyobb fokú bekapcsolódást
célzó szakpolitikai beavatkozás elsősorban a Közép-magyarországi régiót célozná meg, mivel arányait tekintve
egységnyi, e szakpolitikai területen elköltött forrás a
Közép-magyarországi régióban jóval nagyobb gazdasági
hatással jár, mint más régiókban.
A vállalkozási környezet fejlesztése: e szakpolitikai beavatkozás esetében a centrumtérségek dominanciája sokkal
kisebb mértékű, így a vállalkozási környezet fejlesztésére fordítandó forrásokat érdemes szétteríteni, hogy
minden régió részesedjen belőle, hiszen az amellett,
hogy makrogazdasági szinten is látványos növekedési
eredményeket produkál, a területi egyenlőtlenségek
kezelésére is módot biztosít.
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A két beavatkozás-típus együttes alkalmazása: A két
irányvonal vegyítése hatékony és rugalmas fejlesztést
tesz lehetővé. Ennek keretében a különböző jellemzőkkel bíró régiók esetében különböző összetételű
szakpolitikai beavatkozás-csomagot lehet összeállítani.
Ennek eredményeként a fejlesztéspolitika szolgálhatja a
versenyképesség növelését, vagy a területi különbségek
mérséklését, attól függően, hogy az adott régió esetén
melyik a célszerűbb beavatkozás. A gyakorlatban ez a
Közép-magyarországi régió esetében egy dominánsan
a tudáshálózatok mélyítésére és csak kisebb részben
vállalkozásfejlesztésre, humántőke-erősítésre helyezett
hangsúlyt jelentene. A tudáshálózati befektetésekből
feltehetően legkevésbé profitáló régiókban (NyDR, KDR,
ÉMR) a súlyozás fordított lenne, a vállalkozási környezet
javítása és a humántőke fejlesztése mellett csupán kis
szerepet kapna a tudáshálózatok mélyítése. A tudományegyetemmel rendelkező régiók (DDR, DAR, ÉAR)
esetében a meglévő erősebb tudáshálózati kapcsolatok
miatt hasznos lehet a két beavatkozási irányvonal közel
azonos mértékű alkalmazása.
Szerző
Polák Attila,

területi együttműködési referens,
Nemzetgazdasági Minisztérium

Egységes helyi és térségi
éghajlatpolitikai tervezési
keretrendszer kialakítása
Magyarországon
Magyarország az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit tekintve Európa egyik legsérülékenyebb
országa. Ezen hatások nagy térbeni változatossággal, az
ország minden térségében jelentkeznek. A megelőzésben,
az alkalmazkodásban és a szemléletformálásban egyaránt
kiemelkedő szerepe van a megyei és települési önkormányzatoknak, tekintettel arra, hogy a helyi közösségek igen
sokat tehetnek az éghajlatváltozás lokálisan jelentkező
hatásainak csökkentése érdekében. E felismerés eredményeként – figyelembe véve a helyi stratégiák kidolgozását
szorgalmazó nemzetközi és hazai éghajlatpolitikai célkitűzéseket – meghirdetésre került a KEHOP-1.2.0 „Klímastratégiák
kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című pályázati konstrukció.
Ennek keretében a Klímabarát Települések Szövetsége
egységes települési és térségi klímastratégiai módszertan
kialakítására, széleskörű klímavédelmi szemléletformálási
és tanácsadási tevékenység ellátására, valamint a megyék
és a főváros tervezési tevékenységének támogatására
kapott támogatást. A megyei önkormányzatok és a Budapest Főváros Önkormányzata önálló projektjeik keretében
lehetőséget kaptak a térségi klímastratégiák kidolgozására,
a Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozására, valamint a kapcsolódó szemléletformálási akcióik lebonyolítására. A települési klímastratégiák kidolgozását támogató
KEHOP pályázati felhívás megjelenésére a közeljövőben
számíthatunk.
A Klímabarát Települések Szövetségének megbízásából a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) Nemzeti
Alkalmazkodási Központ Főosztály kidolgozta az egységes
szemléletű klímastratégiai módszertanok kialakítását megalapozó tudományos tanulmányt, valamint a közérthető,
a stratégiai tervezést támogató módszertani útmutatókat
a különböző településtípusok és a megyék számára. A
differenciált tartalmú, ugyanakkor egységes elméleti alapon
nyugvó útmutatók 2017 tavaszára készültek el, melyet a
Klímabarát Települések Szövetsége szakértői minőségbiztosítottak. A módszertani útmutatók közül a megyei és a
fővárosi már közzétételre került a Klímabarát Települések
Szövetsége honlapján (www.klimabarat.hu), ezek alapján
végzik a tervezést a megyei önkormányzatok. A települési
módszertanok tesztelése érdekében a Klímabarát Települések Szövetsége települési mintastratégiákat készít. A
tervezési tanulságok levonása után, a települési tervezési
módszertanok véglegesítése és közzététele is megtörténik.
A projekt keretében a Klímabarát Települések Szövetsége
koordinációs és tanácsadói tevékenységet lát el a megyei
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önkormányzatok felkészítése érdekében, a klímaváltozással
kapcsolatos megyei tevékenységek eredményes koordinálására, Megyei Éghajlatváltozási Platformok kialakítására, működtetésére; valamint a megyei klímastratégiák
kidolgozásának támogatására.
A fővárosi és megyei önkormányzatok által létrehozott
Platformok célja a megyei döntéshozók, a megyei szervezetek és a helyi társadalom tagjai között a klímaváltozással
kapcsolatos szakmai kommunikáció elindítása és hosszú
távú biztosítása, valamint a klímaváltozással kapcsolatos
ismeretátadás és tudásmegosztás. A Platformok széleskörű
partnerségen alapulnak, tagjai között fellelhető számos megyei tudományos, oktatási és ágazati döntéshozó, szakértő,
valamint környezetvédelmi civil szervezetek képviselői is. A
módszertani útmutató alapján a megyei önkormányzatok
megyei klímastratégiákat dolgoznak ki és számos szakmai
rendezvényt (konferencia, workshopok), valamint lakossági
szemléletformálási akciókat valósítanak meg. A megyei
klímastratégiák kidolgozása jelenleg folyamatban van, 2017
októberétől és novemberétől várható ezek egyeztetési
változatának széleskörű társadalmasítása. A vélemények
beérkezése és átvezetése után a stratégiákat a Fővárosi
Közgyűlés, valamint a Megyei Közgyűlések fogadják el
és a Klímabarát Települések Szövetsége a módszertani
útmutatóban foglalt elvárásoknak való megfelelőségét
igazolással támasztja alá. A közgyűlések általi elfogadását
követően kezdődhet meg a stratégiák végrehajtása.
Az MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály a
klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése, valamint az alkalmazkodást
és klímaváltozás megelőzését szolgáló önkormányzati
tevékenységek elősegítése érdekében több megyei klímastratégia (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar
megye és Pest megye) kidolgozásáért is felelős, továbbá
szakmai támogatást nyújt az éghajlatváltozást érintő szemléletformálási tevékenységek megvalósításához. Mindemellett
több megyei éghajlatváltozási platform munkáját segíti
a szakfőosztály és részt vesz a települési klímastratégiai
módszertani útmutatók véglegesítésében, a Klímabarát
Települések Szövetségével együttműködésben.

Szerző
Selmeczi Pál,

Klímabarát Települések Szövetsége, MBFSZ Nemzeti
Alkalmazkodási Központ Főosztály
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Az Országos Fejlesztési
és Területfejlesztési Koncepció
2014-2016. évi megvalósulásáról
szóló országgyűlési beszámoló
és felülvizsgálat
Várhatóan 2017 év végéig nyújtja be a Kormány az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
érvényesüléséről szóló beszámolóját.
Az Országgyűlés 2014 elején fogadta el a Nemzeti
Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepciót, mely meghatározza Magyarország hosszú
távú jövőképét, a fejlesztéspolitikai célokat és elveket, a
fejlesztési és területfejlesztési célkitűzéseket és feladatokat. Az OFTK középtávú nemzeti prioritásai adják az
Európai Bizottság és Magyarország között a 2014-2020
közötti uniós források felhasználására kötött Partnerségi
Megállapodás nemzeti fejlesztési prioritásait, így az OFTK
koncepcionális háttérként megalapozza az uniós források felhasználásra irányuló hazai operatív programok
tartalmát és orientálja a hazai fejlesztési célú források
felhasználását is.
Az Országgyűlés az OFTK elfogadásáról szóló 1/2014.
(I. 3.) OGY határozatban felkérte a Kormányt, hogy kísérje
figyelemmel a Koncepcióban meghatározott célok és
prioritások megvalósulásának folyamatát és erről háromévente adjon tájékoztatást, valamint szükség esetén
kezdeményezze az OFTK felülvizsgálatát. Az elfogadást
követő három évről, a 2014-2016 közötti időszakról szóló
beszámoló benyújtása 2017-ben esedékes.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési
Tervezési Főosztálya az érintett szakterületek (minisztériumok, egyes háttérintézmények) és területi szereplők

(megyei önkormányzatok, Fővárosi Önkormányzat, megyei
jogú városok önkormányzatai, kiemelt térségi fejlesztési
tanácsok) bevonásával és aktív részvételével elkészítette a
beszámoló tervezetét, valamint feltárta az esetleges felülvizsgálatra vonatkozó kormányzati és területi igényeket.
A nagy lélegzetű munkában 2016 decemberétől több
mint 50 szakterület (helyettes államtitkárság és minisztériumi háttérintézmény), valamint 43 megyei, fővárosi, megyei
jogú városi önkormányzat és a két kiemelt térségi fejlesztési tanács vett részt az egyes szakterületekre, megyékre,
városokra, kiemelt térségekre vonatkozó részbeszámolók
és felülvizsgálati javaslatok összeállításával.
Az OFTK esetleges felülvizsgálatának szükségességéről
az Országgyűlés a beszámoló elfogadásával együtt dönt.
Erre vonatkozó döntés esetén legkorábban 2018-ban indulhat el az OFTK felülvizsgálata, a módosítás előkészítése,
továbbra is szoros együttműködésben az érintett ágazati
és területi szereplőkkel.
Az OFTK 2014-2016. évi megvalósulásáról szóló beszámoló az Országgyűlésnek történő benyújtást követően
lesz elérhető és nyilvános az érdeklődők számára.
Szerző
Hajek Dóra,

területfejlesztési referens,
NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály
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A Közép-magyarországi régió
kettéválasztása és a Pest megyei
kompenzációs program
Előzmények: a Közép-magyarországi
régió kettéválasztása
Pest megye jelenleg a fővárossal együtt a Közép-magyarországi régióhoz (KMR) tartozik, amely az EU-s besorolás
szerint fejlett régiónak számít (Budapest átlagnál magasabb fejlettségi mutatói miatt), és ennek következtében
az ország más részeihez képest jóval kevesebb EU-s támogatáshoz juthat. Ennek ellensúlyozására a Kormány
2013 elején felkérte a feladatkörükben érintett minisztereket (főfelelősként a Nemzetgazdasági Minisztériumot,
a továbbiakban NGM), hogy a 2016. évben esedékes
NUTS-rendszer felülvizsgálatot megelőzően vizsgálják
meg a Közép-magyarországi régió kettéválasztásának
lehetőségeit.1 A vizsgálat keretében 2015 első félévében az NGM szakértői a Pest Megye Önkormányzata, a
Fővárosi Önkormányzat, a Miniszterelnökség és a KSH
kollegáinak aktív közreműködésével a kettéválasztás lehetséges módjait elemző döntés-előkészítő tanulmányt
készítettek. Mindezek után 2015. november közepén
magas szintű politikai egyeztetésre is sor került, ahol az
NGM, a Miniszterelnökség (az európai uniós fejlesztésekért
és a területi közigazgatásért felelős szakterületek), a KSH,
Budapest Önkormányzata, Érd Megyei Jogú Város és Pest
Megye Önkormányzatának vezetése, Pest megye fejlesztési biztosa, valamint Pest megye egyéni országgyűlési
képviselői egyöntetűen Budapest és Pest megye jelenlegi
közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását
támogatták.
A személyes egyeztetések és a megalapozó munka
eredményei és következtetései alapján a Kormány 2015.
decemberben döntött arról, hogy kezdeményezi a Középmagyarországi NUTS 2 szintű tervezési-statisztikai régió
kettéválasztását két új NUTS 2 egységre, Budapestre és
Pest megyére a hatályos közigazgatási (NUTS 3) határok
mentén.2 Mindezek után Magyarország az előírt 2016.
február 1-jei határidővel jelezte az Európai Bizottság és
az EUROSTAT felé a KMR közigazgatási határok mentén
történő kettéválasztásának szándékát, és a kérelmet a
Bizottság 2016 őszén jóváhagyta. A kettéválasztás azonban
csak a 2020 utáni EU-s tervezési ciklusra lesz hatással,
1 1011/2013. (I. 16.) Korm. határozat
2 2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozat
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beleértve a Pest megyében elérhető EU-s támogatások
mértékét is, hiszen KMR kettéválasztásának fő szakmai
célja, hogy a részben a régió fejlettségi besorolásából
adódó kedvezőtlen támogatási lehetőségek következtében
kialakult, Budapest és a Pest megye közötti, igen jelentős
fejlettségbeli különbségek csökkenhessenek és a
kettéválasztás esetén Pest megyére 2021-től a kevésbé
fejlett régiókra vonatkozó, kedvezőbb támogatási feltételek
lehessenek érvényesek.
A KMR kettéválasztásának eredményeképpen Pest
megye számára 2020 után megnyíló fejlesztési források a
megyei lakosság és a vállalkozások jelenleg rendelkezésre
álló támogatási lehetőségeinek megtöbbszöröződését
jelentheti, mely az ország egészére nézve, mind a
forrásabszorpció biztonsága, mind a fejlesztések
tovagyűrűző hatása, mind a Pest megyei periferiális
térségek felzárkózása szempontjából előnyös lehet.
Mindemellett Budapest továbbra is jogosult marad a
fejlettebb régiókategóriának járó támogatásra, a támogatás
szabályai szerinti változatlan fajlagos forráskerettel. A
főváros számára – a jelenlegi helyzethez képest – előnyt
jelentene, hogy a versenyszférába tartozó tevékenységek
támogatására vonatkozó szabályozás értelmében a
kedvezőbb támogatási mértékek alkalmazására alkalmas
c) kategóriás „térségek” már Budapest területén belül
kerülhetnének kijelölésre a szétválasztás után. A térség
geopolitikai pozíciójából, valamint a számos összefonódó
és a jövőben sem elválasztható funkcióiból adódóan, a
régió statisztikai kettéválasztása esetén is elengedhetetlen
Pest megye és Budapest szoros együttműködése
valamint összehangolt, egymást támogató és kiegészítő
fejlesztéspolitikája, mely törekvést Budapest és Pest megye
is megerősítette.
A KMR kettéválasztásának sikeres megvalósítása után
a Kormány a 2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban
felkérte az NGM-et, hogy vizsgálja meg a 2014-2020
közötti időszakban a Pest megyei önkormányzatok
és a Pest megye területén működő vállalkozások
számára célzott fejlesztési források biztosításának
lehetőségét is. A vizsgálat megalapozásaként Pest Megye
Önkormányzata, a megye Területfejlesztési Koncepciójában
és Programjában meghatározott stratégiai célkitűzések
eléréséhez támogatási, ún. kompenzációs igényt nyújtott
be az NGM számára.
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A kompenzációs program fő tartalmi keretei
A 2016 első felében lefolytatott egyeztetések és előkészítő munka eredményeként a Kormány 2016. júniusban
döntött arról, hogy a Pest megyei önkormányzatok és
a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztéseire
– a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020
megvalósításához –összesen 80 Mrd forint összegű célzott
költségvetési támogatást biztosít a 2016–2021 közötti
időszakban.3
A Kormány döntése szerint a támogatás a következő fő
stratégiai fejlesztési irányok mentén használható fel azzal
a kikötéssel, hogy a források 60%-át gazdaságfejlesztésre
kell fordítani:
a. közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások
működési feltételeit és környezetét javító fejlesztések;
b. turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése;
c. Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése;
d. munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés
(belterületi utak, kerékpárutak);
e. önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális
feltételeinek javítása;
f. települések infrastrukturális ellátottságának javítása;

A program eljárási keretei
A Kormány 2016 őszén döntött a kompenzációs forrás felhasználásának feltételrendszeréről,4 mely döntés alapján a
támogatás főszabályként pályázati eljárásrend keretében
használható fel. Ennek előnye, hogy a nyílt verseny és az
előre rögzített, objektív kiválasztási kritériumok átláthatóvá
és hatékonnyá teszik a kiválasztási folyamatot, aminek
eredményeként a támogatási célhoz legjobban illeszkedő
projektek kerülhetnek kiválasztásra. Az egyes pályázati
konstrukciók fő paramétereire (célcsoport, támogatott
tevékenység, indikatív keret, ütemezés stb.) Pest Megye
Önkormányzata tehet javaslatot az NGM számára. A
konstrukciók részletes tartalmát az NGM által összehí
vott pályázat-előkészítő munkacsoportok alakítják ki,
amelyben az NGM, a Miniszterelnökség, az adott felhívás
tartalmát tekintve illetékes tárca (mint szakpolitikai felelős),
Pest Megye Önkormányzata, a Pest megye fejlesztéséért
felelős miniszter biztos és a Magyar Államkincstár szakértői
vesznek részt. A pályázati felhívásokat a nemzetgazdasági
miniszter hagyja jóvá.
A beérkezett pályázatok közül objektív értékelési szempontok alapján kerülnek kiválasztásra a támogatásra
javasolható fejlesztések. A pályázatok értékelését minden egyes konstrukció esetében az NGM és Pest Megye
Önkormányzata közösen végzi. A támogatói döntések
előkészítésére az NGM döntés-előkészítő bizottságot
(a továbbiakban: DEB) hív össze a pályázat-előkészítő
munkacsoporttal azonos résztvevői körrel, mely a minisz3 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
4 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat
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teri döntést előkészítendő, összegzi a pályázatok értékelését. A végleges támogatói döntést a nemzetgazdasági
miniszter hozza meg.
A pályázatos eljárásrend alkalmazása mellett eseti jelleggel (kivételesen indokolt esetben, kiemelt fejlesztések
esetében) lehetőség van egyedi támogatási kérelmek
benyújtására is. Egyedi támogatási kérelmet kizárólag
Pest Megye Önkormányzata nyújthat be. Az egyedi támogatói döntést is a nemzetgazdasági miniszter hozza
meg (kivéve az 1 Mrd Ft-ot meghaladó támogatási igényt,
amely esetben a Kormány dönt a támogatásról).
A Kormány döntése alapján a kompenzációs program
végrehajtását az NGM irányítja (mint „irányító hatóság”),
a programvégrehajtással összefüggő „lebonyolító szervi”
feladatokat a Magyar Államkincstár látja el. Pest Megye
Önkormányzata a támogatás felhasználásával kapcsolatos
eljárásban stratégiai partnerként működik közre.

A kompenzációs forrás első,
2016. évi pályázati felhívásai
A 1295/2016. (VI. 13) Korm. határozat a pénzügyi támogatás összegét 2016-ban 2 milliárd forint elkülönítésével
biztosította hazai költségvetési forrásból az NGM központi
költségvetési fejezetén belül, azonban egyúttal a Kormány
engedélyezte, hogy a nemzetgazdasági miniszter az adott
év költségvetési keretösszegét meghaladóan, 2016. évben
5 milliárd forint összegig kötelezettséget vállalhasson.
Ennek megfelelően a program első két pályázati felhívását
összesen 5 Mrd Ft kerettel az NGM 2016. december 22-én
közzé is tette az alábbiak szerint:
A „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című felhívás
célja volt, hogy elősegítse a Pest megyei vállalkozások
meglévő telephelyeinek átalakítását, modernizációját
és bővítését, a nem megfelelő telephelyek kiváltását. A
korszerű infrastruktúrával felszerelt telephelyek kialakítása
hozzájárulhat a vállalkozások versenyképességéhez, a helyi
gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás növeléséhez.
A felhíváshoz 1,4 Mrd Ft támogatási keret kapcsolódott,
amelyből egyenként 20-100 millió Ft vissza nem térítendő
támogatásra pályázhattak a Pest megyei vállalkozások.
		 A Magyar Államkincstár adatai alapján 132 db pályázat került befogadásra összesen 6,5 Mrd Ft támogatási
igénnyel, ami a rendelkezésre álló kerethez viszonyítva
négy és félszeres támogatási igényt jelent. A befogadott
pályázatok közül a jogosultsági és formai kritériumoknak megfelelő 122 pályázat szakmai értékelésének
eredménye alapján a meghirdetett 1,4426 Mrd Ft-os
támogatási keretből 29 pályázat volt támogatható. A
meghirdetett támogatási kerethez képest négy és félszeres támogatási igényre tekintettel a DEB egyetértett
az eredeti támogatási keret 1,5874 Mrd Ft-tal történő
megemelésével: ennek eredményeként további 32 pályázat vált támogathatóvá.
		 A keretemeléssel együtt 3,03 Mrd Ft támogatási keret
terhére nyújtott támogatás eredményeként 61 vállalko-

zás kapott lehetőséget Pest megye területén meglévő
telephelyeinek átalakítására, modernizációjára, bővítésére, a nem megfelelő telephelyek kiváltására, összesen
35.229 m2 alapterületű felépítmény korszerűsítésével,
114.340 m2 alapterületű felépítmény létrehozásával. A
fejlesztések eredményeként 201 új munkahely jön létre.
A telephelyek energetikai korszerűsítése révén a primer
energiafelhasználás csökkenésének mértéke várhatóan
1 788 197,94 MJ/év.
Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén” című felhívás célja, hogy
hozzájáruljon a Pest megye területén lévő, önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítéséhez, felújításához és korszerűsítéséhez, továbbá
mindezek révén javítani a helyi munkába járás körülményeit és a helyi gazdálkodó szervezetek működési
feltételeit, illetve elősegíteni a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését. A 3,5 Mrd Ft-os pályázati keretre
Pest megye települési önkormányzatai pályázhattak,
egyenként 20-150 millió Ft értékű fejlesztési projektekkel. Összesen 147 db pályázat került benyújtásra
2017. január és február során, 12,6 Mrd Ft-ra vonatkozó
támogatási igénnyel, ami a rendelkezésre álló kerethez
viszonyítva több mint három és félszeres támogatási
igényt jelent. A befogadott 147 db pályázatból a jogosultsági és formai kritériumoknak megfelelő 144
db pályázat szakmai értékelésének eredménye alapján
a meghirdetett, 3,5 Mrd Ft keretből 47 pályázat volt
támogatható. A támogatási keret jelentős túligénylésére
tekintettel a DEB egyetértett a támogatási keret 554,3
millió Ft-tal történő megemelésével, miáltal további 6
pályázat vált támogathatóvá. A keretemeléssel együtt
4,054 Mrd Ft támogatási keret terhére nyújtott támogatás
eredményeként így összesen 53 települési önkormányzat
területén javul a belterületi utak állapota, a támogatásból
összesen 14.200 m szilárd burkolattal újonnan ellátott
önkormányzati tulajdonban lévő belterületi út megépítésére, valamint 48.420 m önkormányzati tulajdonban
lévő belterületi út felújítására nyílik lehetőség.
A DEB által támogatásra javasolt pályázatokkal kapcsolatban a Magyar Államkincstár hivatott a támogatási
szerződések megkötésére.

A kompenzációs keret terhére tervezett
2017. évi pályázati felhívások
Az 1295/2016. (VI. 13) Korm. határozat a pénzügyi támogatás összegét 2017-ben 14 milliárd forint elkülönítésével
biztosítatja hazai költségvetési forrásból. A Korm. határozat
6. pontja alapján a Kormány engedélyezi, hogy a nemzetgazdasági miniszter a Pest megyei fejlesztések előirányzat
terhére az adott év költségvetési keretösszegét meghaladóan, 2017. évben 25 milliárd forint összegig kötelezettséget
vállalhasson, vagyis 2017-ben összesen 25 Mrd Ft keret

összegű pályázati felhívás meghirdetésére van lehetőség. A
2017. évben tervezett felhívások paramétereire Pest Megye
Önkormányzata megtette javaslatát a nemzetgazdasági
miniszter részére. A 2017 őszén megjelenő két pályázati
felhívás közül a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megyében” a
csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetését
vagy helyben hasznosítását, a települések árvíz-, belvíz- és
helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését, a további
környezeti káresemények megelőzését célozza. A pályázat
keretösszege 4,0 milliárd forint. A pályázók köre kiterjed Érd kivételével - a Pest megyei települési önkormányzatok
mindegyikére. A támogatási összeg minimuma 40 millió
Ft, maximuma 300 millió Ft.
Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi-alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című felhívás az egészségügyi alapellátórendszer infrastrukturális fejlesztését, az intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek
korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek
mérséklését célozza. Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások
fejlesztésének keretében a háziorvosi szolgálatnak (felnőtt,
gyermek, vegyes praxis), a fogorvosi szolgálatnak, az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a
védőnői szolgálatnak helyt adó épületek, épületrészek
fejlesztésére, új épület építésére, továbbá a működő
iskolaorvosi rendelők fejlesztésére lesz lehetőség annak
érdekében, hogy minden településen, minden lakos
számára a megfelelő infrastrukturális ellátottság mellett
álljanak rendelkezésre az egészségügyi szolgáltatások. A
pályázati keretösszeg 4,815 milliárd forint. A támogatási
összeg minimuma 10 millió Ft, maximuma 200 millió Ft.
A pályázók köre kiterjed Érd kivételével a Pest megyei
települési önkormányzatok mindegyikére.
A fentiek mellett 2017-2018 során tervezett további
várható pályázati felhívások a helyi üzleti infrastruktúra
fejlesztését, a kis- és középvállalkozások eszközbeszerzését
és telephelyfejlesztését, óvodai fejlesztéseket, belterületi
és kerékpárutak felújítását és építését támogathatják.
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A pályázati felhívásokkal kapcsolatos részletes
információk az alábbi weboldalakon érhetők el:
Magyar Államkincstár honlapja:
www.allamkincstar.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium honlapja:
www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
és
regionalispolitika.kormany.hu/pest-megyei-palyazatok

Összeállította
Tafferner Bálint,

NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Fókuszban a területi folyamatok
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Csoportkép a
XI. Víkenden
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Területfejlesztők Víkendje
Megérteni a tér logikáját

A Víkend ismert logója, Karsai Ildikó grafikája

Csoportkép a XI. Víkenden

A területfejlesztés régi művelőjeként, 2003-ban vetettem
fel a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület
elnökségében, hogy indítsunk el egy olyan találkozási lehetőséget a területfejlesztési szakma képviselőinek, amely
egyszerre szakmai rendezvény, másrészről egy kellemes
találkozási lehetőség, ahol kötetlenül lehet szakmáról és
minden másról beszélgetni. A kiváló gondolatok mellett
kellemes ízeket és italokat kipróbálni, jó zenét hallgatni.
A második napon, pedig egy kistérségi barangolásban
résztvenni. Mindezt úgy, hogy mindenki hozhatja magával,
partnerét és gyermekét.
A tizenöt éve megfogalmazott gondolat, támogatóink
segítségével, évről-évre májusban találkozóra csábítja a
területfejlesztési szakma képviselőit, egyetemek oktatóit és intézetek kutatóit, kormányzati tisztségviselőket,
polgármestereket, fejlesztési ügynökségek munkatársait,
civileket és egyetemi hallgatókat, valamint partnereiket.
Így váltunk a szakma legnagyobb tavaszi seregszemléjévé.
A Víkend résztvevői között egyszerre érzékelhető egyfajta stabilitás és megújulás. Az elmúlt évek során több mint
800 fő tapasztalta meg a Víkend-érzést, a résztvevőink
nagyobb része visszatérő, míg kb. 40%-a új érdeklődő.
Az adó 1%-ból összejövő támogatásunkat, évek óta a
vajdasági és erdélyi vendégeink fogadására fordítjuk. Az
ország különböző egyetemeiről is hívunk és vendégül
látunk területfejlesztés szakos diákokat.
Az elmúlt 14 Víkenden 90 előadót ismertünk meg, a
Regionális politika Európai Biztosától a kistérségi fejlesztőkig, kiváló elméleti és gyakorlati tapasztalattal.
A tartalmi elemek mellett mindig is fontos volt a forma,
a rendezvény összbenyomása. Sok kiváló, a területfejlesztőket érdeklő rendezvény van, de a Víkend mással össze
nem cserélhető. Az ízek kiválasztásánál a helyi gazdaság

202

FALU VÁROS RÉGIÓ

olyan szereplőit vonjuk be, akik a legkiválóbbak. 2014-ben
olyan molinó fogadta az érkezőket, ahol az elmúlt tíz év
minden víkendezőjének a neve szerepelt.
Nálunk a kérdésekre, a konzultációra sokkal több idő
jut, mint más rendezvényen. Erre való az esti és a másnapi
beszélgetés, mindenki kifejtheti a gondolatait.
Meggyőződésünk, hogy a területfejlesztés olyan ügy,
amiben nincs outsider, mindenki érintett és mindenki
véleménye érdekes lehet. Személyes sikerként élem meg,
ha a konferencia előadásainkat a „civil” hallgatóink a
vacsora után komoly vehemenciával vitatják meg és a
Wizz Air főpilótája az osztályvezető főorvos asszonnyal
területfejlesztésről beszélget, pedig ők csak „partnerek”.
A területfejlesztés akkor lehet erős, ha egyre többen értik,
a tér összefüggéseit, így egyre több a szövetségesünk!
Ezért is hívunk meg a konferenciára a területfejlesztéstől
szakmailag távolabb álló előadókat is, mert minden eszközzel tudatosítani szeretnénk a szakma képviselőiben,
hogy a területfejlesztés egy olyan összetett tevékenység,
ahol egyszerre kell ismerni a világ gazdasági és társadalmi
folyamatait, valamint a helyi adottságokat. A területfejlesztés nem csak technika, pályázatírás vagy annak a
végrehajtása. A területfejlesztőnek törekednie kell a világ
új folyamatainak a megismerésére, ez nyitottságot kíván.
Pezsdítő érzés volt az európai parlamenti képviselők, vagy
Hankiss Elemér, Lengyel László, Tölgyessy Péter, Bod Péter
Ákos, Tálas Péter, Stipsicz Károly vagy idén Borókai Gábor
gondolatait megismerni.
Nem mindennapi dolog, hogy a konferencia másnapján
a kistérségi barangolásunk során még Bod Péter Ákossal
a helyi gazdaság kérdéseiről lehet beszélgetni egy mintafarmon. A Területfejlesztők Víkendjén ez is megtörténhet!

A jövő területfejlesztői a XIV. Víkenden
(Komjáthy Dénes Corvinus Egyetem és családja)

Barangolás a virágos Csemő községben a III. Víkenden

A médiában a területfejlesztés legjobb ismerője
Szitnyai Jenő a X. Víkenden

A Víkend második napján egy - egy kistérségben vagy
városban barangolunk, a települések megismerése mellett
a legnagyobb sikere az üzemlátogatásoknak van. Sok más
mellett, láttuk, hogyan készülnek a Stadler alumíniumszerkezetű vagonjai Szolnokon, vagy miként készítenek
pipát Nagykörösön. Ellátogattunk a szentkirályi Béni farmra
és véleményt mondtunk a Bolyhos pálinkáról Újszilváson.
Gyakorlatilag, ahogyan egy Víkend végetér, már kezdődik is az egyesület berkein belül a következő év tervezése.
A www.kfte.hu honlapunkon további részletek is megis-

merhetőek a Területfejlesztők Víkendjével kapcsolatban.
A belépő kártyán feltüntetjük a következő évi Víkend
időpontját. Így volt ez idén is. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a 15. Víkendre 2018. május 11-én a Geréby Kúriába.

Összeállította
Schwertner János,
egyesületi elnök
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