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Bevezetés
Mottó: 

A felfedezés az, amikor azt látjuk,
amit mindenki lát, s azt gondoljuk,
amire senki nem gondolt…

Discovery consists of seeing what
everybody has seen and thinking
what nobody has thought…

(Szent-Györgyi Albert)

Szent-Györgyi  Albert  gondolataival  szeretném minden  olvasó  figyelmét  felhívni 
arra a tényre,  hogy az ember – tudatos lénnyé válásától (talán előtte is) – mindig élénk 
érdeklődést mutatott a szűkebb és tágabb környezete iránt, melynek tevékeny alakításával 
kapcsolatban gyűjtöttem csokorba az általam talán legfontosabbnak ítélt gondolatokat. Épp 
ezért már a dolgozat elején meg kell állapítani, hogy amikről a téma kapcsán beszélek az 
szorosan behálózza mindennapi életünk alakulását változását, ily módon ez mindenkit érint 
és ebben mindenkinek szerepe és feladata van.

A területi  tervezés  napjainkban főleg a  területfejlesztés,  vidékfejlesztés  struktúra 
építéséhez  és  e  folyamatok  finanszírozásának  meg  növekedett  feladataihoz  kapcsolódó 
gazdaságpolitika  megalapozása  kapcsán  került  előtérbe.  Hazánkban  és  más  európai 
országokban  a  gazdaságfejlesztésnek  és  működtetésének  az  EU  folyamatok  nemzeti 
befolyásolásában a területi, regionális koncepciók meghatározóak. Kutatási munkám tehát a 
témával  foglalkozó  kutató,  döntéshozó,  fejlesztő,  oktató,  hallgató  vagy  esetleg  „csak” 
érdeklődő ember munkáját szeretné segíteni.

A disszertáció rendszerező-, elemző-, problémamegoldó jellegű. Az ismeretanyag 
összegyűjtéséhez  felhasználtam  az  irodalomból  nyerhető  ismereteket.  Több  mint  175 
irodalmat  tanulmányoztam  át  a  kutatómunka  során,  amelyből  118-ra  hivatkozom  is  a 
dolgozatban. Teszem ezt úgy, hogy nem feltétlen ismétlem meg a hivatkozott forrásokban 
leírt gondolatmenetet, hanem az általam elfogadhatónak tartott eredményeket, módszereket 
kritikai  észrevételeim  tükrében  bemutatom.  Ugyanakkor  néhány  esetben  vitatkozom  a 
szakirodalom megállapításaival.

Nagyban gazdagították ismereteimet a nemzetközi tapasztalatok, amelyeket külföldi 
útjaim  és  tanulmányaim  során  szereztem.  Ugyancsak  bővítették  tudásomat  azok  a 
projektek,  amelyeket  a  Szent  István Egyetem,  Gazdaság-  és  Társadalomtudományi  Kar, 
Agrár- és Regionális Intézetében és annak Regionális Gazdaságtani Tanszékén végeztem. A 
disszertáció írása során ezeket hasznosíthattam, hisz sok olyan ismeretet is felhalmoztam, 
amelyeknek  ma  még  nincs  szakirodalmi  megjelenítése.  Természetesen  hangsúlyosan 
építettem  a  dolgozat  témakörében  korábban  megjelent  publikációimra,  továbbfejlesztve 
akkori megállapításaimat.

Témaválasztásomat ösztönözte,  hogy több éve foglalkozom a területi  tervezés  és 
programozás  különböző területeivel,  részt veszek ezek fejlesztésében, illetve irányítok a 
tárggyal kapcsolatos feladatokat. Az itt szerzett tapasztalataimat több publikációban tettem 
közzé az elmúlt években és rendszeresen tartok előadásokat e tárgykörben, mind graduális 
mind posztgraduális képzéseken az ország különböző egyetemein.
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1. Célrendszer, anyag és módszer

Nehéz  feladatra  vállalkozik  az,  aki  ma  Magyarországon  a  területi  tervezési  és 
programozási  rendszerek fejlesztéséről  kísérel  meg tudományos értekezést  írni.  Ennek a 
témakörnek ugyanis teljes mélységű kifejtése jóval meghaladná a dolgozat vagy akár egy 
tucat  dolgozat  kereteit  és  terjedelmi  korlátait.  Ezért  vált  szükségessé  az  értekezés 
témakörének lehatárolása.

A kutatómunka tervének eredeti célja a nemzeti területi és vidékfejlesztési stratégiák 
és  programok  felépítésének  minél  alaposabb,  módszeresebb  és  pontos  tudományos 
megalapozásának  elősegítése.  A kutatási  célok  kijelölését  és  a  megvalósítás  törekvéseit 
motiválták  a  hazai  területfejlesztési  ösztönzésű  -  elsősorban  a  földrajztudomány  és  a 
közgazdaságtudomány, összefogásában évtizedek óta erősödő kutatások (elsősorban Enyedi 
professzor  és  társai  kutatásai).  A  kutatás  céljának  és  feladatainak  megválasztását  még 
inkább  befolyásolta  az  EU-hoz  való  csatlakozás  előkészítésében,  annak  konkrét 
feladatrendszerében előrébb került területi,  regionális koncepciók és tervek szükségszerű 
kutatási  megalapozása.  Az  egyéni  kutató  lehetőségeit  és  korlátait  egybevetve,  ezért  a 
területi  tervezés  és  a  tervek,  programok  készítésének  módszereire  és  eredményeinek, 
problémáinak összefüggéseire helyeztem kutatási céljaim behatárolását.

A  modern  társadalom  és  gazdaság  működésének  komplexitása  egyre  több 
szabályozási kérdést vet fel, így a huszadik század második felétől ennek egyre fontosabb 
elemévé válik a területi  tervezés és fejlesztés.  A dolgozattal  arra a tényre  szándékozom 
rávilágítani,  hogy a területfejlesztés olyan beavatkozás-sorozat,  amely a területi  fejlődés 
spontán folyamatait igyekszik korrigálni.

Mivel  a  gazdaság  és  társadalom  fejlődése  természetszerűleg  és  minden  esetben 
térben egyenlőtlen, a beavatkozás általában a területi-társadalmi egyenlőtlenségeket kívánja 
mérsékelni. A fejlődés természeti, emberi erőforrási, infrastrukturális stb. feltételei ugyanis 
a tér minden pontján mások. Ezért a területfejlesztési beavatkozás csak akkor lehet sikeres, 
ha pontosan ismertek a területi fejlődési folyamatok, amelyekbe be kívánunk avatkozni. A 
kívánt  beavatkozás  megfelelő  szervezeti-intézményi  rendszer  keretében  folyik,  és  a 
cselekvést  gondos  és  előrelátó  tervezési  folyamatnak  kell  megelőzni,  mely  cél 
természetesen  a kutatási  munka fókuszába került. A munka célkitűzéseinek problémája, 
hogy  a  tervezés  elvi  és  módszertani  kérdései  szorosan  összefüggnek  így  bonyolítva  a 
kutatói munka folyamatát.

Célrendszer
Dolgozatomban  szeretném  átvilágítani  a  területi  tervezési  és  programozási  főbb 

módszereket  mind  hazai,  mind  nemzetközi  szinten  (természetesen  a  történeti  síkok 
figyelembevételével), tekintettel az Uniós elvárásokra. E mellett szeretném megvizsgálni a 
nemzetközi  tervezési és programozási módszerek adaptálásának hazai lehetőségeit.  Ezen 
vizsgálatok  segítségével  lehetőség  nyílhat  az  európai  integráció  során,  felgyorsuló 
területfejlesztésen  belüli  fejlődés  szélesebb  körben  való  elemzéséhez  és  egyes 
nehézségeinek kiküszöböléséhez.

Dolgozatomban szeretném az alábbi kérdéseket megválaszolni:
1. Hogyan változik a területi tervezés? (átalakulás, intézményrendszer, integráció, stb.)
2. Az  Európai  Unióhoz  való,  teljes  körű  integráció  során  a  területfejlesztéssel 

kapcsolatosan,  milyen  konkrét  módszertani  fejlesztések  segíthetik  különböző  szintű 
területi stratégiák és programok kialakításának területét?

3. Mi  lehet  egy  követendő  alternatíva  hazánkban  a  területi  tervezési  és  programozási 
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módszerek  használata  során,  különös  tekintettel  a  módszerek  elemzésére  és 
rendszerszerű használatára?

4. Mi lehet az egyes területfejlesztési tervkészítési módszerek lehetséges továbbfejlesztése?

Fontos megemlíteni, hogy interdiszciplinális és integráló jellege okán a regionális 
tudomány  a  közgazdaságtan,  a  földrajz,  a  szociológia,  a  politika-  és  jogtudomány,  az 
urbanisztika,  a statisztika,  sőt mi több az antropológia metszéspontjában jött létre. Több 
neves e diszciplínával foglalkozó szakember szerint elsősorban azt vizsgálja, hogy milyen 
módon alakítja az ember a teret,  azonban meggyőződésem szerint azt  is,  hogy a térbeli 
folyamatoknak  milyen  hatása  van  az  emberi  tevékenységre.  Tehát  a  regionális 
tudományban  fellelhetők  a  szintetikus  tudomány  jellemzői:  a  szaktudományok  által 
szolgáltatott  adatok  alapján,  a  lezajló  folyamatok  vizsgálatából  következő 
törvényszerűségeket tárja fel, a felmerülő kérdésekre adható válaszok keresésével, melyek 
elemzéséhez határtalan lehetőséget nyújt az informatika mind jobban szélesedő tárháza.

A területi szemlélet eredetileg világszerte a földrajzi iskolákhoz kapcsolódott, így 
viszont esetlegessé kezdett válni, midőn a gazdaság tényleges tervezési alapként kezdte el 
használni.  Pl.  a  térgazdaság  hosszú  ideig  szinte  semmilyen  szerepet  nem  kapott  a 
közgazdasági  gondolkodásban.  A  keynesi  gazdaság  sikere  kedvezett  az  újratermelés 
globális  elemzésének,  így  előtérbe  került  a  gazdasági  tevékenység  térbeli  eloszlásának 
jelentősége.(Nemes, 1996)

A  fordulat  egy  egységes,  holisztikus  tudományszemlélet  megjelenése  lett,  ami 
csakúgy, mint a területi tervezés gyakorlata, szintén Amerikában következett be. 1954-ben 
hozták  létre  a  Regional  Science  Associationt  (RSA) W. Isard kezdeményezésével.  Úgy 
gondolom  munkásságához  nagyban  kötődik  az  akkoriban  új  diszciplínának  tekinthető 
komplex  „regionális  tudomány”  (regional  science)  megalkotása. (Isard,  1969)  Azonban 
nem elvitatva az amerikai szakemberek munkájának jelentőségét, itt állapítom meg, mint 
ahogy a dolgozatban részletesen kifejtem számos más nemzetbeli kutató is nagy érdemeket 
szerzet a tudományterület fejlesztésében.

A gazdaságcentrikus,  ám interdiszciplináris  stúdiumként  létrejött  új  tudományág 
legfontosabb szellemi előzményei az alábbiak voltak: 

1. A közgazdasági  szemléletben von Thünen,  a  piactávolságon alapuló  különbözeti 
földjáradék elméletével. (Thünen, 1875)

2. A központi hely szerepét és megkülönböztetésének elveit illetően W. Christaller. 
3. A  fejlesztés  általános  térbeli  stratégiáját  illetően  F.  Perroux  a  pólusfejlesztés 

elméletével. 
4. Az általános rendszerszemlélettel kapcsolatosan L. von Bertalanffy, a tervezéstechnika 

elméletét illetően. 
5. Faludy, az “eklisztikának”1 nevezett komplex szemlélet és rendszerezéstant illetően, 

pedig C. Doxiadis. 
A  stúdiumok  kiegészültek  a  demográfia,  a  szociológia,  a  közigazgatás,  az 

információs  kapcsolatrendszer,  majd  a  környezet  ügyének  bevonásával.  A  “regionális 
tudományok” igen gyorsan elterjedtek a fejlett világ egészében, mivel alkalmasnak tűntek a 
komplex gazdasági és társadalmi problémarendszerek értelmezésére és kezelésére, és ezért 
a tényleges tervezési tevékenységek megfelelő kiindulási alapjait szolgáltatták.

Regionalizmussal eleinte hazánkban is a gazdaság- és emberföldrajz foglalkozott, de 
deskriptív jelleggel, tervezési igények nélkül. Nagy alakjai nálunk Princz Gyula, Teleki Pál, 
Cholnoky Jenő, és tanítványi körükből ifj. Princz Gyula, Bulla Béla, Mendöl Tibor és még 
sorolhatnám.

1 eklisztika:  gör. a  népesség  települési  viszonyaival  és  az  emberi  környezet  egészével  több szempontból 
foglalkozó tudományág
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A  magyar  regionalizmus  számottevő  szellemi  előzményekre  hivatkozhat.  Ide 
sorolható az említett “földrajzi” iskolákon kívül Magyari Zoltán “közigazgatási” iskolája, 
az ő tanítványa  Kiss  István.  A regionalizmus  itt  a  szakszerű,  optimális  igazgatásnak és 
döntéshozatalnak alapvető eszköze. Ide sorolható a “közjogi” iskola – Bibó István és Erdei  
Ferenc,  akik  a  demokratikus  döntéshozatal  térbeli  stukturálásának  szempontjával  sok 
évtizeddel megelőzték a korszerű regionális elméleteket. Ide tartozik, már a háború utáni 
újjáépítés,  majd  az  államszocializmus  korszakából  a  “technokrata”  iskola.  Meghatározó 
szellemi személyisége Perczel Károly. Ez az iskola operatív befolyást is gyakorolt a hazai 
területi  tervezésre  és  természetesen  nem  feledkezhetünk  meg  Enyedi  György 
tevékenységéről sem.

Módszerek
A kutatás  módszerének megválasztásánál  nem szeretnék hagyatkozni  egyetlen 

módszer kizárólagosságára, mivel a használt módszerek, és azok hatásmechanizmusainak 
vizsgálata több módszer alkalmazását igényli. 

• A hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, a témakörben megjelent 
tudományos  cikkek,  folyóiratok,  szakkönyvek  szakmai  véleményét 
szeretném összefoglalni és helyenként a saját véleményemmel ütköztetni.

• A  nemzetközi  (különösen  az  európai  uniós  tapasztalatokból  adódó) 
tanulságok kritikai vizsgálata és az adaptálási lehetőségek kidolgozása.

• A  hazai  szakirodalomból  és  a  már  működő  területi  tervek  készítéséhez 
kötődő gyakorlatok feldolgozása, értékelése és a fő következtetések elméleti 
és gyakorlati levonása.

• A  különböző  területi  egységekre  készített  részlet  és  komplett  tervek 
készítésének,  használhatóságuknak  értelmezése  és  tanulságainak 
felhasználása.

• A tervezési folyamat kritikai vizsgálata és átalakítása, lépéseikor használható 
módszerek illesztésével.

• A  kialakított  tervezési  folyamat  egyes  részelemeinek,  gyakorlati 
alkalmazhatóságának  vizsgálata,  konkrét  példán  keresztül.  Ugyan 
meglátásom szerint az egész tervezési folyamat elvégzése lenne optimális, 
de a dolgozat keretein belül nincs mód arra, hogy az egész folyamatot végig 
vigyem. Így a térség vizsgálatakor,  ami jelen esetben ez országos szint, a 
kialakított tervezési folyamatnak megfelelően, a nemzetgazdasági környezet 
értékelését  különös  tekintettel  a  mezőgazdaságra  végzem  el.  A  vizsgálat 
abból  a  fikcióból  indul  ki,  hogy olyan  tervezési  feladatot  kell  elvégezni, 
melynek  célja  Magyarország  mezőgazdasági  termelésének  javítása  és  az 
alternatív  gazdálkodási  lehetőségek  helyének  keresése, a  mezőgazdasági 
területi  folyamatok értelmezésének segítségével.  Ennek során a kialakított 
területi  adatmátrix  felhasználásával  főkomponens  és  klaszteranalíziseket 
végzek el a területek besorolására.
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2. Irodalom analízise

Már  a  korábbi  törekvésekben  is  felvetődött,  hogy  a  (elsősorban  Erdei  Ferenc 
kezdeményezésére a járási, városi) területfejlesztési tervek elkészültek ugyan, de nem érték 
el a szükséges hatást a gazdaság- és területi politika alakításában. Manapság már a tervezési 
viták és példák a valós gazdaságirányítási,  szabályozási  és gazdaságpolitikai  célok jobb 
megalapozására törekednek. De a gyakorlat most is a problémák sokaságát veti fel. Így nem 
csoda,  hogy a dolgozat témájául választott  kérdéskör szakirodalmi háttere  meglehetősen 
ellentmondásos.  Egyrészről  bőven áll  rendelkezésre  publikáció  a  területi  tervezés  tágan 
értelmezett témakörében, másrészről az alkalmazható módszerekkel kapcsolatban a hazai, 
illetve – az esetek többségében – a nemzetközi szakirodalom is meglehetősen szegényes, 
ami nem is a módszerek számában, hanem a gyakorlati alkalmazhatóságuk bemutatásában 
nyilvánul  meg.  A  számomra  elérhető  tanulmányok,  tudományos  cikkek,  konferencia-
előadások (több mint 175) áttanulmányozása után két lehetőségem adódott a szakirodalmi 
háttér bemutatására:

• vagy azt a megoldást választom, hogy egy önálló fejezetben dolgozom fel és 
mutatom be valamennyi kapcsolódó irodalmi megállapítást,

• vagy  arra  törekszem,  hogy  a  disszertáció  tárgyát  képező  területi  tervezéssel 
foglalkozó, illetve ezen a területen újszerű ismereteket,  nyújtó irodalmakat az 
adott  rendszerekkel  foglalkozó  alfejezetekben  ismertetem,  és  egy  önálló 
irodalmi  áttekintő  fejezetben  csupán  azokra  a  szerzőkre  és  megállapításokra 
hivatkozom, amelyek a dolgozat egészéhez kapcsolódnak és ismeretük eligazító 
jellegű.

Végeredményben a második megoldást választottam, mivel véleményem szerint ez 
segíti  elő  a  disszertáció  rendszerező  jellegének  könnyebb  követhetőségét,  egyes 
megállapításaim  megértését,  illetve  így  nem  válik  öncélúvá  és  áttekinthetetlenné  a 
szakirodalmi hátteret bemutató fejezet.

2.1. A területi tervezés alapfogalmai (régió, tér, regionalizmus) 

A régió  fogalmának,  tartalmának  meghatározásában  az  egyes  tudományterületek 
között nagyok a szemléleti különbségek. 

A földrajz  a  térségek  gazdasági-társadalmi  komplexitását  emeli  ki.  "A  komplex 
földrajzi régiók és a lehető legtágabban értelmezett - tehát nem szűk ágazati vagy tervezési 
szempontok  alapján  meghatározott  -  integráns  gazdasági  körzetek  lényegileg  azonosak. 
Fontos  vonása  e  régióknak,  hogy  társadalmuk  összetartozása  a  tudati  szférában  is 
megjelenik,  és  e  regionális  identitásnak  egyre  jelentősebb kulturális,  valamint  politikai-
érdekérvényesítési vetülete van (regionalizmus)." (Probáld, 1995) 

A szociológia, az antropológia az etnikai-kulturális, szellemi-tudati összetartozásra 
helyezi a hangsúlyt, a politológia a hatalom megosztásának folyamatában keresi a régiók 
szerepét. A jog, az igazgatástudomány szemléletében fontos momentum az intézményesült 
irányítási funkció: a régió fogalmára az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzati 
Állandó  Konferenciája  például  a  következő  meghatározást  adta:  "A  régió  olyan 
közigazgatási egység, amely közvetlenül a központi igazgatási szint alatt helyezkedik el, 
önálló politikai felelősséggel felruházott, mely politikai önállóságot választott testület által, 
vagy ennek hiányában a régió szintjén a közvetlenül alatta levő önkormányzati szint által 
delegált tagokból álló testület vagy szervezet gyakorolja." (Balázs 1993)
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A tudományterülettel  foglalkozó  szakemberek  által  a  régió  meghatározásakor  az 
alább felsorolt ismérvek kerülnek megfogalmazásra:

"a régió lényegéhez tartozik a gazdasági együvé tartozás"
"bármely régió léte sajátos szellemiséget is feltételez."
"a régió lényegéhez tartozik a közös történelmi múlt, a tradíció".
"a régió lényegéhez tartozik a nyelvi-kulturális összetartozás",
"a régió lényegéhez tartozik az igazgatási-önkormányzati intézményesültség"
"vallás régióképző" 
"a régió lényegéhez tartozik a táji-természeti egyveretűség." 

Olyan "régió", amely minden fenti kritériumnak együttesen, teljes mértékben eleget 
tesz,  talán  nincs  is.  A régió  általam helyesnek  ítélt  meghatározása  az  iménti  felsorolás 
ismérveinek, Nemes Nyagy József fogalomrendszerével történő összekapcsolásából fakad, 
mely a következő. 

Kiterjesztett értelemben – mintegy a térség szinonimájaként használva a fogalmat - 
régiókról a társadalmi térszerveződés legkülönbözőbb szintjein beszélnek. A világgazdasági 
elemzések "régiói" például lényegében a kontinensek. Nemes Nagy József szerint –mellyel 
az  iménti  kitétellel  egyet  tudok  érteni  -  kritériumként  azonban  elválasztandó  és 
elválasztható  egymástól  a  térség  és  a  régió  fogalma.  Nem minden térség  régió.  Nemes 
szerint  a  kiterjesztett  értelmezésnél  gyümölcsözőbb  az  a  szemléleti-fogalmi  vonal, 
amelyben  bizonyos  térségi  szerveződési  szintek  elválasztódnak  egymástól,  s  ezek  egy 
meghatározott, "közbülső" csoportja alkotja a regionális tereket, elválva a lokális, a mikro- 
és a makroterektől. (Nemes, 1997) 

Ez a szintrendszer összegzi a társadalmi reálszerveződés és a társadalomirányítás 
vertikális  tagozódását,  a  területi  elemzésekben  leggyakrabban  felbukkanó  szinteket.  A 
modell egymásra épülő, egymásba skatulyázható szintekből álló rendszert példáz: a kisebb 
egységek összevonását nagyobbakba, illetve egy-egy nagyobb egység kisebbekre osztását 
jelenti. Ezek a következők:

Térségi szintek a társadalomban 
1. sz. táblázat

Terek Szint megnevezése Megjegyzés
Makroterek Világ Föld
 országcsoport 

(nemzetközi integráció)
EU stb.

 Ország Magyarország, Oroszország, stb.
Regionális terek nagytérség (országrész) eurórégió,  tervezési  statisztikai  régió, 

fejlesztési régió
 mezokörzet megye, gazdasági körzet, speciális térség
 kistérség tervezési  statisztikai  kistérség,  kistáj,  városi 

vonzáskörzet,  vidékfejlesztési  kistérség, 
területfejlesztési kistérség 

Lokális terek település helyi önkormányzat
 lakókörzet településrész, kerület
 Szomszédság
Mikroterek család – munkahely Háztartás
 Egyén

Forrás: Nemes Nagy J. (1998) felhasználásával saját szerkesztés
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A  régiók  (térségek)  sokfélesége  azonban  minden  indokolt  különbségtételnél 
szélsőségesebb formában jelenik meg a magyar területfejlesztési és területrendezési törvény 
terminológiai paragrafusában. A törvény 12 térség- illetve régió típust "kodifikál." Ezzel 
létrehozza azt a paradox helyzetet, hogy miközben "valódi" régiókról aligha beszélhetünk 
hazánkban, fogalmunk legalább egy tucat van arra. Ez megítélésem szerint minden egyéb 
tünetnél világosabban jelzi, hogy hazánkban a régió-probléma élő, s egyben letisztulatlan. 

A területfejlesztési törvény a térség fogalmait az alábbiakban határozza meg: (1996. 
évi XXI. törvény) 
e) régió 

ea) tervezési-statisztikai (nagy) régió: több megye (a főváros) területére kiterjedő, 
az  érintett  megyék  közigazgatási  határával  határolt,  egybefüggő  tervezési,  illetve 
statisztikai területi egység;
eb) fejlesztési régió: egy vagy több megyére (a fővárosra) vagy azok meghatározott 
területére  kiterjedő,  társadalmi,  gazdasági  vagy  környezeti  szempontból  együtt 
kezelendő területi egység;

f) kiemelt  térség: egy  vagy  több  megyére  (a  fővárosra),  vagy  azok  meghatározott 
területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő 
területi egység, amely egységes tervezéséhez vagy fejlesztéséhez országos érdekek, vagy 
más  jogszabályban  meghatározott  célok  is  fűződnek  (fővárosi  agglomeráció,  kiemelt 
üdülőkörzet,  több  megyét  érintő  nemzeti  parkok,  illetve  tájvédelmi  körzetek  térsége, 
határmenti, illetve más sajátos térségek);
g) városkörnyék: városközpontú  kistérség,  a  fejlesztések  összehangolása  érdekében 
kialakult önszerveződő területi egység;
h)  kistérség: a  települések  között  létező  funkcionális  kapcsolatrendszerek  összessége 
alapján  behatárolható  területi  egység,  egymással  intenzív  kapcsolatban  lévő, 
önszerveződő, egymással határos települések összessége;
i) térség: különböző területi egységek (a régió, a megye, a kiemelt térség és a kistérség) 
összefoglaló elnevezése;
j)  vállalkozási  övezet: a  régió  fejlődése  érdekében  létrehozott,  a  területén  folytatott 
tevékenységhez  sajátos  pénzügyi  kedvezmények  igénybevételét  biztosító,  területileg 
lehatárolt termelési és szolgáltató terület; 
k)  elmaradott  térség:  ahol  a  gazdaság  értéktermelő  képessége,  infrastrukturális 
fejlettsége és társadalmi mutatói jelentősen kedvezőtlenebbek az országos átlagnál;
l)  kedvezményezett  térség: az  érvényes  területfejlesztési  célok  figyelembevételével, 
statisztikai  jellemzők  alapján  meghatározott  térségek  köre,  amelyek  önkormányzatai, 
illetőleg  azok  közigazgatási  területén  tervezett  programok  és  fejlesztések  pénzügyi, 
gazdasági ösztönzőkkel támogathatók;
o)  szerkezet-átalakítás  térségei: azok  az  aránytalan  ipari  szerkezetű  munkaerő-piaci 
vonzáskörzetek,  ahol a munkanélküliség aránya jelentősen, és az ipari foglalkoztatottak 
aránya, továbbá csökkenése meghaladja az országos átlagot;
p)  mezőgazdasági  vidékfejlesztés  térségei  (rurális  térségek): azok  a  térségek,  ahol 
jelentős  a  mezőgazdaságban  foglalkoztatottak  aránya,  illetve  a  mezőgazdasággal 
foglalkozók  aránya  a  foglalkozási  szerkezetben,  illetve  a  községekben,  továbbá  a 
kisvárosokban élő népesség aránya; 
s)  hátrányos  helyzetű  határmenti  térségek: azon  települések  összessége,  amelyek 
fejlődését,  működését  a  határhoz  való  kötődése  egyoldalúan  meghatározza,  és 
kedvezőtlenül befolyásolja. (1996. évi XXI. törvény)
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2.2. Regionális politika – területfejlesztés – területi tervezés

A fenti  fogalmak meghatározásánál talán könnyebb helyzetben vagyok,  mivel ha 
elvonatkoztatok a régió és a terület fogalmak meghatározásakor tapasztalt kiforratlanságtól, 
és azokat mindenki által egyformán értelmezett fogalomként kezelem, akkor a kapcsolódó 
fogalmakkal viszonylag könnyen értelmezhetők.

A  területfejlesztés  alapfogalmainak  túlnyomó  része  jelentését,  tartalmát  tekintve 
meglehetősen  tisztázatlan,  bár  e  fogalmakat  a  gyakorlati  területfejlesztési  munkában 
gyakran  használják.  Ezért  mind  a  szakterületek  elméleti  jellegű  dolgozatai,  mind  a 
területfejlesztés tárgykörébe tartozó határozatok, szabályok, állásfoglalások megkövetelik 
az alapfogalmak rögzítését, a rájuk vonatkozó aktuális definíciókat.

Néhány fontosabb fogalom esetében azonban elmondható (Laczkó Lászlóval értve 
egyet), hogy értelmezésük terén konszenzus alakult ki. Ilyen fogalom, pl. a területrendezés 
és területfejlesztés fogalompára. 

A területfejlesztés az országra és térségekre kiterjedő
1. társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti területi folyamatok figyelése, 

értékelése, a szükséges beavatkozási irányok meghatározása;
2. rövid  és  hosszú  távú  átfogó  fejlesztési  stratégiák,  koncepciók  és  tervek 

meghatározása,  a  fejlesztési  célok,  programok  összehangolása,  a  tervek 
megvalósítása.

A területrendezés az országra és térségekre kiterjedően
1. erőforrások  feltárása,  a  táj  terhelése  és  terhelhetőségének  meghatározása, 

előrejelzések készítése és értékelése;
2. a  fejlesztési  koncepciók  és  programok  térbeli,  műszaki-  fizikai  rendszerének 

meghatározása, a fejlesztési célok összehangolása;
3. a távlati területi szerkezet, illetve a táj- és területhasználat módjának, szabályainak 

megállapítása. (Laczkó, 1988)

Az  ország  különböző  területi  egységeinek  átfogó  megnevezésére  a  térség  szó 
használatos.  E megnevezés gyűjtőfogalom: a régió, a funkcionális  övezetek,  a megye,  a 
kistérség és valamennyi, településszint feletti területi egység együttes jelölésére szolgál.

A  területi  fejlődés  a  területi  politika,  a  tervezés  központi  fogalma.  A 
területfejlesztési  tevékenység,  az  ilyen  jellegű  beavatkozás  egyik  célja  a  pozitív  irányú 
változások – fejlődés – elérése. Területi fejlődésen az ország egészére, az ország valamely 
területére,  azon  belül  a  településekre  jellemző  változások  értendők.  A  területi  fejlődés 
magában foglalja az urbanizációt, a településfejlődést, ami természetesen nem választható 
el az általános gazdasági fejlődéstől.

A kormányzat a célból, hogy a piac által allokált forrásokat újraossza, különböző 
politikai és pénzügyi  eszközökkel rendelkezik.  Az eszközök eljuttathatók egyénekhez és 
vállalkozókhoz. Az intézkedések egy része országos léptékű, tekintet  nélkül a regionális 
eloszlás  léptékére.  Más  intézkedések  regionális  szempontból  tagoltak,  differenciáltak. 
Mindkét típusú intézkedés érinti a regionális  források elosztását,  ezért  a területi  politika 
részeiként értelmezhetők.

Kornai írja le pontosan, hogy a területi folyamatok nagyon sokrétűek és nehezen 
befolyásolhatóak,  így  a  kormányzat  nem  törekedhet  e  folyamatok  minden  részének 
alakítására,  de  a  káros  gazdasági  és  társadalmi  kihatások  mérséklése  érdekében 
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befolyásolást  kell  gyakorolnia,  elsősorban  a  meghatározó  területi  trendek  átfogó 
irányításával. (Kornai, 1989)

A  területi  politika,  bár  széles  körben  elfogadott  fogalom,  jelentését,  tartalmát 
tekintve nem született konszenzus. Használják a területi tervezéssel, de a megvalósítással 
szinonim  fogalomként  is.  Általában  a  területi  akciók  összességeként  fogják  fel,  de 
nyilvánvalóan több annál. A területi fejlődésre vonatkozó átfogó célokat foglalja magában, 
a gazdasági,  a társadalmi  és természeti  folyamatok,  területi  célok és prioritások szerinti 
alakítását.

A területi politika a fejlett országokban az államszervezési filozófia és gyakorlat, a 
kormányzati munka szerves, az ágazati politikákkal egyenrangú része. Korábban elsősorban 
kormányzati  szintű  politikát  jelentett  Nyugat-Európában  is.  Ma már  az  önálló  helyi  és 
regionális érdekek elismerésével, valamint a kormányzattól függően autonóm döntéshozó 
testületek  megjelenésével  létezik  helyi  és  regionális  szintű  területi  politika  is. 
Magyarországon  az  utóbbi  még  nem  általános,  de  szükségesnek  tekinthető.  Létezik 
nemzetközi  léptékű,  a  régiók  közötti  viszonyt  befolyásoló  (pl.  európai  léptékű)  területi 
politika is.

Az iménti gondolatmenetet folytatva tehát, a területi politikának a regionális politika 
része kell, hogy legyen. Sajnos a hazai szakirodalomban ezek a fogalmak sokszor szinonim 
kifejezésekként  kerültek  meghatározásra  és  néha  a  szakfordítás  hiányosságaira  utalnak. 
Ahogy Berey is  írja, regionális  politika általános célja a társadalom és gazdaság térbeli 
viszonyainak  befolyásolásával  a  társadalmi  újratermelés  hatékonyságának,  az 
életszínvonalnak  és  az  életminőségnek  javítása.  (Berey,  1997)  Mely  teljességgel 
elfogadható,  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy ez  a  területi  politikára  is  igaz  és  így  minden 
területi egységre vonatkozó politikára is.

Összefoglalva elmondható, hogy területi politikán valamely térbeli egység – ország 
vagy annak része – fejlődése fő irányainak, stratégiai céljainak és a megvalósítást elősegítő 
legfontosabb eszközöknek általában hosszabb időtávra szóló politikai, illetve kormányzati 
szinten elfogadott és deklarált összefoglalása értendő.

A  területfejlesztés  és  rendezés  céljai,  elvei,  feladatai  az  alábbiak  szerint  
fogalmazhatók meg:

1. Az  ország  valamennyi  térségében  a  fejlődés  elősegítése  (mely  fejlődés 
meghatározására  meglátásom  szerint  sajnos  több  PhD  dolgozat  keretei  sem 
lennének elegendőek, emellett még hosszú ideig generál majd szakmai vitákat), a 
társadalmi,  környezeti  és  gazdasági  érdekek  összehangolásával  az  egyes 
térségekben az életminőség és a gazdálkodás feltételeinek javítása;

2. Az önfenntartó fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében a kedvezőtlen területi 
különbségek és folyamatok mérséklése;

3. A regionális és helyi közösségek kezdeményezéseinek ösztönzése, összehangolása 
az országos célkitűzésekkel.

Az első – valamennyi térségre érvényes – átfogó célkitűzés feltételezi a hosszú távú 
szempontok érvényesítését. A második – a hátrányos helyzetű térségeket preferáló törekvés 
– térségi prioritást jelöl ki. A harmadik cél az önerős fejlesztési stratégiák megvalósítása, az 
alulról  építkezés  elvének felel  meg.  A területfejlesztési  politika  alapja  a  hosszú távú,  a 
környezet egyensúlyát biztosító fejlesztési koncepció, valamint területfejlesztési stratégia.

A területfejlesztési stratégia nem alapulhat kizárólag az állami szféra hatáskörébe 
tartozó  intézmények  működtetésén:  figyelembe  kell  vennie  az  autonóm  önkormányzati 
szféra  és  a  piacgazdaságban  csak  közvetve  befolyásolható  vállalkozási  szféra 
mozgástörvényeit.  A fejlesztési  stratégia  reális  eszközrendszere magában foglalja  a jogi 
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szabályozás, az intézményrendszer, a pénzügyi szabályozás, a területi tervezés, az ágazati 
és területi koordináció kereteinek működtetését.

Fontosnak  tartom  és  egyetértek  Horváth  megállapításával,  mely  szerint  „a 
piacgazdaságokban  a  területi  politika  elemei  hosszú,  szerves  fejlődés  eredményeként 
alakultak  ki,  és  gazdaságpolitikai  korszakonként  eltérő  hangsúlyt  kaptak.  Változott  az 
állami  befolyásolás  formája  és  eszköztára.  Ma  már  egyértelműen  kirajzolódnak  a 
decentralizált, sokszereplős területi politika körvonalai,” melyhez azonban hozzá kell még 
tenni, hogy hosszú még az út, odáig míg ez egy jól működő rendszerré fejlődik hazánkban. 
(Horváth, 1993)

A  területi  politika  nem  jelent  szükségképpen  kizárólag  elmaradott  térségekre, 
perifériákra irányuló fejlesztési politikát, bár kétségtelenül ebben az értelemben használják 
a leggyakrabban, de újabban kiterjed a központi és fejlett régiókra is. A beavatkozás két 
irányának, a hátrányos helyzetű térségek pozitív megkülönböztetésének és a fejlett térségek 
innovációja elősegítésének egyidejűleg kell megjelennie a kormányzati munka egészében.

2.3. A területi fejlődést befolyásoló tényezők

A területi folyamatok vizsgálata során a Perczel-Vécsei „páros” helyesen mutat rá, 
hogy  „a  területi  folyamatokat  elsősorban  a  reálszféra  mozgásiránya,  a  gazdaság  és 
társadalom  autonóm  szereplői  határozzák  meg.  A  regionális  fejlődést  számos  tényező 
befolyásolja,  ezek  közül  a  területi  politika  az  egyik.  Hatékonyságát  rendszerint 
befolyásolják  a  fogadó  régiók  strukturális  tényezői,  és  az  egyébként  is  érvényesülő 
általános tendenciák.” (Perczel - Vécsei 1977)

E  mellett  kutatásaim  alapján  egyet  kell  még  értenem  Horváth  gondolataival, 
miszerint  „a  piacgazdaságokban  a  regionális  fejlődést  befolyásoló  tényezők  közül  a 
magánszektorban  érvényesülő  hatások  a  legfontosabbak.  A  legtöbb  országban  a  privát 
gazdasági szektor, - legalábbis ami a foglalkoztatást és a hozzáadott értéket illeti- fontosabb 
szerepet tölt be, mint az állami. A magánszektor működésére, így annak regionális hatásaira 
is általában csak indirekt hatással lehet a gazdaságpolitika.” (Horváth, 1985)

A  területi  politika  érvényesülését  törvények,  rendelkezések,  jogi  normák 
garantálják.  A  magas  szintű  jogszabályok  –  gyakran  ezek  egész  sorozata  –  az  állami 
beavatkozás  céljait,  a  területfejlesztésben  résztvevő  szereplők  munkamegosztását,  az 
érdekegyeztetés  szervezeti  mechanizmusát  és  a  területfejlesztés  eszközeit  (pénzügyi 
forrásait)  szabályozzák.  A regionális  fejlődést  befolyásoló  – közvetlenül  nem regionális 
politikának minősíthető – tényezők közül az iparfejlesztési politikát és az agrárpolitikát kell 
kiemelni.

A  területi  politikával,  tervekkel,  programokkal  foglalkozó,  főként  alkalmazott 
kutatások kiemelik a központi kormányzat lehetséges szerepét, a kormányzati programok 
feladatait.  Ez  természetes  is,  hiszen  e  munkák  megrendelője  rendszerint  maga  az 
államigazgatás vagy annak valamelyik ágazata. Ez azonban nem jelenti azt, hogy magában 
a  folyamatban  is  ilyen  jelentős  szereplő  a  központi  kormányzat.  A regionális  fejlődést 
befolyásoló  legfontosabb döntések  számottevő  része  a  helyi,  mikroökonómiai  szférában 
születik.  (Elég  arra  gondolni,  hogy  a  lakásépítés,  a  lakásokhoz  kapcsolódó  települési 
infrastruktúra fejlesztése vagy a mezőgazdasági kistermelés milyen nagy hányada folyik a 
háztartások keretében). A kormányzati szférán belül is megnő a helyi kormányzat szerepe.

A központi kormányzat tevékenysége, amelyet területpolitikának szoktunk nevezni, 
a nem kormányzati tényezők befolyásolására törekszik.
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2.4. A területi politika szerepe és célja a piacgazdaságokban

Véleményem  szerint  a  kelet-európai  térségben  bekövetkezett  társadalmi  és 
gazdasági  változások  új  regionális  folyamatokat  indítottak  el.  Az  eddig  egységesnek 
deklarált  keleti  régió hirtelen  önálló  egységekre  bomlott,  újraszerveződésüket  várhatóan 
egészen  más  érdekviszonyok  fogják  meghatározni,  mint  korábban.  Magyarországon  a 
változás  két  lényeges  folyamatát  kell  megemlíteni,  melyek  az  országos  léptékű 
területrendezést  és  helyzetét  meghatározzák:  a  piacgazdaságra  való  áttérést  és  a 
demokratikus  intézményrendszer  kialakítását.  A  centralizált  tervezési  szisztémát  a 
piacgazdaság váltja fel, amely a gazdasági struktúra átalakítása, a vállalatok privatizációja 
és a gazdaságtalan termelőegységek felszámolása mellett megy végbe.

Ebben  a  folyamatban  az  állampolgári  jogok  érvényesülése,  az  új  földjog,  az  új 
tulajdonosi és érdekviszonyok új kihívásokkal szembesítik a területrendezést. A települési 
önállóság a gazdálkodás önállóságát is jelenti, új eszközök jelennek meg a területrendezés 
tervezésének és végrehajtásának folyamatában. Az európai integrációs folyamatokhoz való 
csatlakozás  elvárja  a  területi  tervezéstől  az  európai  tervezési  rendszerek  megismerését, 
tapasztalatainak a magyar viszonyokra való adaptálását, a területi és információs egységet 
biztosító  kommunikációs  infrastruktúra  fejlesztését,  továbbá  a  gazdasági  és  területi 
innovációt. (Enyedi, 1996)

Az állami  regionális  politika feladatait  döntő mértékben az határozza meg,  hogy 
megfelelő  beavatkozások,  akciók  révén  segítse,  támogassa  a  válságövezetekben,  az 
aprófalvas  térségekben  felhalmozódott  feszültségek  kezelését,  ugyanakkor  ösztönözze  a 
kedvező  adottságú  térségek  dinamizmusának,  különösen  a  nagy  településkultúrák, 
agglomerációk előnyeinek teljesebb körű és sokoldalú hasznosítását.

A piacgazdaság viszonyai között az állam közvetett és közvetlen beavatkozásaival, 
akcióival  hozzájárulhat  egyes  térségek  adottságainak  kihasználásához.  Az  országban 
végbement/végbemenő  társadalmi-gazdasági  átalakulás  térszerkezetet  formáló  hatása,  a 
területi  egyenlőtlenségek  alakulására  gyakorolt  befolyása  hosszabb  időszakot  átívelő 
folyamat. (Enyedi, Horváth, 2002):

Az ország különböző térségeiben, napjainkban is erőteljes polarizáció megy végbe, 
a gazdaság alakulásában markáns regionális megosztottság figyelhető meg. Szembetűnő a 
főváros-vidék kettősség  felerősödése  és  általában  a  területi  egyenlőtlenségek  erősödése. 
Számolni kell az Alföld, illetve a Dunántúl eltérő fejlődésével, az ország észak-déli tengely 
mentén  való  „kettészakadásával”  a  Budapest  –  Bécs  tengely  átlagosnál  gyorsabb 
fejlődésével.  A  Dunántúl  északi,  északnyugati,  valamint  középső  térségeinek  kedvező 
adottságai, a nyugat-európai piac közelsége, az átlagosnál jobb infrastruktúra ösztönzik az 
innovációs folyamatok gyorsabb területi  terjedését,  érvényesülését.  E folyamatban döntő 
szerepe van az új vállalkozások, új tevékenységek megjelenésének, a munkaerő magasabb 
szakképzettségének (stb.). 

Az ország vázolt  területi  megosztottsága  tükröződik  napjaink  egyik  legfeszítőbb 
társadalmi problémája, a munkanélküliség területi alakulásában is. A munkanélküliség – az 
említett okoknál fogva – lényegesen alacsonyabb arányú az Észak-Dunántúlon és a főváros 
tágabb környezetében, de az átlagost messze meghaladó az észak-keleti országrészben, és 
mind összefüggőbbé válik  az Alföld térségeiben.  Sajátos kiegyenlítődési  folyamat  indul 
tehát meg: hazánkban a korábban jobb helyzetben lévő térségek fokozatosan „közelítenek” 
a kevésbé fejlett régiók egyre romló átlagához.
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2.5. Tervezési, programozási alapfogalmak

Ebben  a  fejezetrészben  a  tervezéshez  és  a  programozáshoz  kapcsolódó  általam 
feltétlenül fontosnak ítélt fogalmak rövid értelmezését végzem el.

A különböző fel fogások közül talán a legnagyobb hatást az alábbi meghatározás 
gyakorolta munkámra, mellyel teljesen tudok azonosulni, csak annyiban kiegészítve, hogy 
a tervezésnek a társadalmi jólét biztosítása és a közösségek boldogulásának az elősegítése a 
legfontosabb célja, természetesen ez csak nagyon összetett folyamat eredménye lehet, ami a 
gyakorlatban a célok nem pontos, vagy nem az ott élők érdekeit figyelembevevő felületes 
megfogalmazásánál, feneklik meg.

“A  tervezés  nem  egyéb,  mint  szellemi  felkészülés  a  cselekvésre.  A  gondolat 
birodalmában kell elképzelni és kipróbálni, mielőtt megvalósulhatna a fizikai világban. A 
terv nemcsak utópikus vázlat, hanem egyszersmind meghatározza a végrehajtás folyamatát 
is. A céloknak és eszközöknek egymásból kell következniük, egyetlen szerves koncepciót 
kell alkotniuk. (…) Az ilyen jellegű tervezés a fizikai, társadalmi, gazdasági, szellemi és 
egyéb  tényezők  összehangolására  törekszik  egy  gazdasági,  politikai  vagy  technikai 
célkitűzés valóra váltása céljából.”  Artur Glikson angol építész foglalja össze ekképpen a 
területi  tervezés  lényegét.  (Glikson,  1979)  A  tervezés  tehát  olyan  komplex 
folyamattervezés, amely a gazdaságra és a társadalomra vonatkozik, és alapvető sajátossága 
a térbeli dimenzió.

A  tervezéssel  és  programozással  kapcsolatos  alapfogalmak  megismerése  és 
tisztázása nélkülözhetetlen az egész tervezési folyamat megértéséhez és műveléséhez. Ezért 
sorra veszem őket, így az egymáshoz való viszonyuk is könnyebben érzékelhető.

1. Területi  politika:  bár  széles  körben  elfogadott  fogalom,  jelentését,  tartalmát 
tekintve  nem  született  konszenzus.  Használják  a  területi  tervezéssel,  de  a 
megvalósítással  szinonim  kifejezésként  is.  Általában  a  területi  akciók 
összességeként  fogják  fel,  de  nyilvánvalóan  több  annál,  a  területi  fejlődésre 
vonatkozó átfogó célokat foglalják magukban, a gazdasági, társadalmi és természeti 
folyamatok, területi célok és prioritások szerint alakítják. (Lackó, 1992)

2. Regionális fejlődés: számos tényező befolyásolja, ezek egy részére (mint a politikai 
faktorokra) a központi és helyi hatóságok is befolyással lehetnek, más tényezőkre 
azonban  (mint  pl.  a  gazdasági  ciklusokra)  nem.  Vannak  olyan  tényezők  is, 
amelyeket endogéntényezőknek nevezünk (az adott politikai jellemzők, a közösség 
strukturális faktorai). (Nemes, 1993)  

3. Területfejlesztési  koncepció:  a  jövőre  vonatkozó  elgondolás,  a  célok  és  a 
lehetséges alternatívák megfogalmazása,  a választás lehetőségeinek felvázolása,  a 
döntés-előkészítés lényeges eleme. (Berey, 1997)

4. Területfejlesztési  stratégia:  az  alternatívák  közötti  döntést,  a  célok  elérésére 
vonatkozó  tervezetet,  a  megvalósítás  elemeinek  és  eszközeinek  meghatározását 
foglalja magában.

5. Területfejlesztési  program: egy  adott  térség  komplex  középtávú  fejlesztésének 
megalapozására szolgál. Ennek érdekében meghatározza

• a problémákat és adottságokat;
• a fejlesztési célokat;
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• a követendő stratégiát;
• biztosítja a végrehajtás szervezeti, pénzügyi feltételeit;
• létrehozza a program ellenőrzési mechanizmusát.

6. Területi  terv:  a célok megvalósításának,  a  folyamatok irányításának eszköze.  A 
terv  a  legkülönbözőbb  célokat  szolgáló  cselekvési  modell,  következésképpen  a 
területfejlesztés  legkülönbözőbb  szintjeire  és  alkotóelemeire  vonatkoztatható. 
(Faragó, 1997/a)

A területi és a regionális tervezés – a térhez és a régióhoz hasonlóan - gyakran  
szinonima két  használt  fogalom,  de meggyőződésem szerint  a  két  kifejezést  nem  
célszerű egybemosni, (ami már ép elégszer megtörtént a kérdéskörrel foglalkozók  
körében)2  

7. Területi  tervezés: a  különböző  területi  szintekben  kialakítandó  területi  fejlődés 
befolyásolásának  eszköze,  mely  tudatos  és  többlépcsős,  jól  strukturált  tervezési 
folyamatban testesül meg, a fejlesztés hatékonyságának és a célzott jólét, társadalmi 
megelégedés növelése érdekében.

8. Regionális  tervezés: a területi  tervezés  része,  a  regionális  szintek (emlékezzünk 
vissza  Nemes  Nagy  térszerkezeti  felosztásánál  tárgyalt  elméletekre)  fejlődését 
befolyásoló eszköz,  mely tudatos és jól  strukturált  tervezési folyamatban testesül 
meg, igazítva az aktuális területi szint sajátosságaihoz, a fejlesztés hatékonyságának 
és a célzott jólét, társadalmi megelégedés növelése érdekében.

A lehetséges területi tervdokumentumok 

1. prognózis:  fejlődési  törvényszerűségek  „mechanikus”  előrevetítése,  a  főbb  trendek 
meghatározása, a vizsgálatok módszertani eszköze;

2. jövőkép: értelmezése kettős: 
a) olyan  nagy  távlatra  szóló  állapotábrázolás,  amely  elsősorban  célrendszer 

megfogalmazásában lehet segítségünkre, így a koncepció készítését alapozza 
meg és ezért annak vizsgálati fázisába tartozik;

b) az elérni  kívánt  jövő leírása – az angol szakirodalomban „vision” –,  így a 
koncepció meghatározó része;

3. forgatókönyv: a valószínűségi alapon bekövetkező jövőkép, amely korlátozott számú 
bizonytalansági tényezőt is kezel; 

4. koncepció (stratégia): koherens fejlesztési elképzelések, lehetőségek megfogalmazása, 
amely a  célmeghatározás tekintetében érdekegyeztetési,  koordinációs feladatokat tölt  
be. Az  elfogadott  koncepció  értékválasztást  és  közös  fejlesztési  szándékot  fejez  ki. 
Elfogadásával a döntéshozó deklarálja a szereplők többségének véleményazonosságát 
az elfogadott célok és prioritások tekintetében, és ezzel meghatározza a stratégiaépítés 
fő  kereteit  is.  Elfogadásuk  a  normaalkotással  rendelkező  döntéshozók  esetében  is 

2 Egy közismert  példát  kölcsönözve: Minden regionális  tervezés területi tervezés,  de nem minden területi 
tervezés  regionális  tervezés.  Ez  a  kapcsolat  a  vidékfejlesztés  és  a  területfejlesztés  viszonylatában  is 
egyértelmű számomra. 
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határozat,  így  csak  orientálja  a  többi  döntéshozót,  és  nem  keletkeztet  jogokat  és 
kötelezettségeket  a  többi  jogalany  számára.  Általában  két  fő  részből  áll:  a 
helyzetértékelésből,  amely  a  SWOT  analízissel  zárul  és  a  koncepcióból,  amely  a 
jövőkép (küldetés) és a célok, prioritások leírását tartalmazza; 

5. fejlesztési program: területfejlesztési törvény által használt terminológia, a stratégiai és 
az operatív program együttese; 

6. stratégiai  program:  a  fejlesztési  koncepcióban  megfogalmazott  célok  elérésére 
komplex  programokat  fogalmaz  meg.  Feladatorientáció  szerint  strukturált,  átfogó 
program, amely már felvázolja a lehetséges aktorokat, pénzügyi forrásokat, az érintettek 
körét,  a  várható  eredményeket  és  a  program menedzsmentjét  is.  A  lehetőségeknek 
megfelelően  minimalizálja  az  ismeretlen,  bizonytalansági  tényezőket,  amely 
meghiúsíthatja a megvalósítást. Tartalmazza a különböző célok és programok közötti 
hierarchiát. (Faragó, 1997/b)

7. operatív (fejlesztési)  program  (cselekvési  terv):  konkrét  feladatok  (akciók) 
megfogalmazása  eszközökkel,  a  végrehajtásért  felelősökkel,  határidőkkel  együtt. 
Javaslatot tesz az eredmények mérésére is. E taktikai szint következmény jellegű az 
előző  célmeghatározói  szint(ek)hez  képest.  Döntések  ebben  a  fázisban  már  csak  a 
konkrét megoldásokkal kapcsolatban vannak. 

8. terv:  minden  részletében  kidolgozott,  jóváhagyott fejlesztési  program,  amely 
kötelezettséget jelent a végrehajtók számára. 

9. rendezési terv: alapvetően két fajtája lehet: - területrendezési,
- településrendezési,

2.6. A tervezés elvi alapjai (a „klasszikus” megközelítések szerint)

A második  világháború katasztrófája  az államokat  új  típusú,  történelmileg  addig 
nem létezett feladatcsoport elé állította, amelyben a demokráciát, az erősödő gazdaságot és 
a  növekedő  jólétet  kellett  egységes  rendszerben  biztosítani.  Úgy  ítélték  meg,  hogy  a 
katasztrófákért a fő felelősséget a gazdasági szféra antiszolidáris individualizmusa viseli, és 
ezért  megoldásként  a  “gondoskodó  állam”  ideológiáját  alkalmazták,  -  ami  a 
közgazdaságtani  tanulmányokból  már  jól  ismert  -  amit  a  politikában  a  német 
kereszténydemokrata  gazdasági  szakember,  Ludwig  Erhard fogalmazott  meg  és 
alkalmazott a legkövetkezetesebben. Elvi kiindulás ehhez az angol “utilitarista filozófia”, 
aminek az alapelvét  Jeremy Bentham így fogalmazta  meg:  “a lehető legnagyobb jót  a  
lehető legtöbb ember számára”. (Bentham, 1832)  Ez a “jó”, belső előfeltevésként,  nem 
egyéb, mint az anyagi javakkal való rendelkezés. Függetlenül attól, hogy kielégít-e minket 
ez  a  meghatározás,  önmagában  is  kétféle,  igen  különböző  dolgot  tartalmaz,  sokan  úgy 
gondolják, hogy ez növekedő fogyasztást, vagy hatalmat jelentő vagyont jelent. 

A hatalom növelése természetesen csak mások rovására lehetséges. Ezért ebből a 
képletből  közjó  csak  a  közhatalom  beiktatásával  –  a  vagyonhasználat  és  rendelkezés 
valamiféle  korlátozásával  –  születhet.  Így kerül  a  rendszerbe  a  demokrácia.  Másrészt  a 
növekvő  fogyasztáshoz  a  kereslet  és  kínálat  arányos  emelkedése  nélkülözhetetlen,  a 
“közjó” így függ össze a piac fogyasztásközpontú bővülésével. Végezetül mindehhez az 
kell,  hogy az emberek a saját piacképes erőforrásaikat kiegyensúlyozottan bővíthessék – 
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aminek  az  egyik  legfőbb  akadályát  a  piaci  egyenlőtlenségek  történelmileg  kialakult 
hatalmas mértéke jelenti. Itt találja meg szerepét a területi tervezésnek az a technikája, ami 
ezeket az egyenlőtlenségeket csökkenteni képes.

“A  második  világháborút  követő  25  éves  növekedési  periódus  folyamán  a 
területfejlesztési  politikák  lényegében  azon  az  elképzelésen  alapultak,  hogy  a  területi 
különbségeket  csökkenteni  lehet  oly  módon,  hogy  fejlődési  impulzusokat  viszünk  át  a 
fejlett  területekről  a  fejletlenekre.”  –  mondja  W. Stöhr.  (Stöhr,  1987)  Ennek  lett  a 
legfontosabb  tervezéstechnikai  eszköze  a  területi  tervezés.  E  tervezés  három  pillére  (a 
fentiek alapján)

• a növekedés,
• a demokrácia,
• a tervezés technikája.

A növekedés a megtermelt javakra vonatkozik. Mint láttuk, ennek feltétele, hogy az 
emberek ösztönözve legyenek arra,  hogy saját  erőforrásaikat -  amivel  a piacra lépnek - 
folyamatosan  bővíteni  igyekezzenek.  Ez  a  növekedés  egyúttal  szociális  tartalommal  is 
rendelkezik, a lemaradottaknak nyújtott támogatás formájában. Ez egyúttal kínálatbővítő, 
tehát a piaci egyensúlyt  is segíti.  Európában ezért  nem volt gazdasági válság a második 
világháború óta. Másrészt a növekedést háttér-finanszírozás biztosítja, azok a vállalkozók, 
akik a  kevésbé fejlett  (kockázatos)  területekre  hajlandók települni,  ehhez  szubvenciókat 
nyerhetnek.

Közpénzek forráselosztásáról van tehát szó. Kérdés, hogy ki dönt, és ki ellenőrzi? A 
demokrácia elve  e  kérdésre  ad  választ.  A képviseleti  demokrácia  egy korlátozott  időre 
választott,  és  választóinak  politikai  felelősséggel  tartozó  köztestületet  jelent.  A modern 
tömegtársadalomban  –  a  személyes  referenciák  korlátozottsága  miatt  –  ez  kizárólag 
többpártrendszerű struktúrában valósulhat meg.

A kérdés,  ami  itt  felvetődik,  hogy minek alapján dönthet  efféle  kérdésekről  egy 
testület? Ez a bonyolult mai társadalomban tervezéstechnikai feladat. Sokféle információ és 
ismeret halmozódott fel, nagyszámú dolgot kell megvizsgálni, sokoldalú összefüggéseket 
feltárni, és mindezek kibogozása egy olyasféle tudományos feladat, mint amivel – mondjuk 
–  egy  elméleti  fizikus  szokott  foglalkozni.  A  tervező  azonban  a  maga  korszerű,  a 
számítástechnikára  és  kiváló  adatgyűjtési  rendszerre  alapozott  eljárásmódjával  képes 
megoldani  e  feladatot  és  ekképpen megnyugtató  megoldást  szolgáltatni  a  döntéshozatal 
számára.

A  területi  tervezés  -  ami  ezen  körülmények  között  kialakul  -  alapvetően 
gazdaságtervezés és három fő célrendszere van:

1. orientálás,  a  tervezés  útján  befolyásolt  feltételekkel,  a  migráció,  a  tőke  stb. 
szabályozása;

2. a növekedés stratégiájának meghatározása. Tulajdonképpen egy komplex erőforrás-
gazdálkodásról  van  itt  szó,  melynek  célja  a  nemzetgazdaságilag  maximalizált 
output  elérése.  A  stratégia  alkalmazásánál  lényeges  szempont  az  infrastruktúra 
“anticiklikus”  elvű  fejlesztése,  ami  a  kereslet  megfelelő  időpontban  történő 
gerjesztésére épül;

3. kiegyenlítés,  a  meglévő aránytalan  különbségek mérséklése.  Ez nagyrészt  térbeli 
dimenzióban  történik,  mivel  főleg  az  ellátás  szférájához  kapcsolódik,  annak  a 
térbeli struktúráit javítja.
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A tervezésnek e fő feladatkörei funkcionális természetűek, ezért alapjában véve nem 
rendszerspecifikusak.  Az  államszocialista  tervezési  renden  belül  például  a  következő  a 
mértékadó meghatározás:

“Regionális  tervezés:  több  települést  magába  foglaló  területi  egységre  kiterjedő 
tervezési  művelet,  amely  a  társadalmi  –  gazdasági-  funkciók,  a  termelés,  az  ellátás,  a 
szolgáltatások,  az  igazgatás  stb.  térbeli  rendszerének  kialakítására,  illetve  fejlesztésére 
irányul  –  a  népesség  kedvező  települési,  ellátottsági,  foglalkoztatottsági  és  üdülési 
feltételeinek,  a  területek  és  természeti  kincsek  célszerű  felhasználásának,  a  termelőerők 
hatékony működésének biztosítása érdekében – a területrészek felhasználási módjának, a 
létesítmények  helyének  és  kapcsolatainak,  a  települések  szerepkörének  és  fejlesztési 
irányának  meghatározása  útján.  A  regionális  tervezés  alapvető  célkitűzése  a  terület 
egészének  olyan  fejlesztése,  amely  biztosítja  a  termelőerők  legjobban  és 
leggazdaságosabban működő területi munkamegosztását és a lakosság emelkedő színvonalú 
és  minden  területen  egyenletes  ellátását  munkahelyekkel,  kommunális  intézményekkel, 
árukkal, pihenési és kulturális lehetőségekkel stb.”

Tapasztalataim  alapján  pontosnak  tartom Kornai  megállapítását,  mely  szerint  az 
iménti meghatározás „az államszocialista rendszernek egy jellegzetes önreflexiója, ennek 
megfelelően  gondolkodik  totális  újraelosztásban,  ki  nem mondott,  de  magától  értetődő 
alapelvként  centralizált  döntéshozatalban,  valamint  az  ellátás  állami  felelősségében.  Ez 
elsősorban azért  érdekes,  mert  látható,  hogy egészében véve a kínálat  feltárást  tekinti  a 
tervezés  lényegének,  éppen  úgy,  mint  a  piacgazdaság  esetében,  ahol  ez  a  kínálat  a 
keresletgerjesztő  állami  intervenció  fontos  támogató  eszköze  szokott  lenni.  A  mi 
esetünkben, pedig a kínálat az erőforrások bővítésére irányul, a rendszer erőforrás-korlátos 
mivoltának megfelelően. (Kornai, 1989)

A különbség, ami a tervezéstechnikában megnyilvánul, abban van, hogy a piacelvű 
kapitalizmusban ez a kínálat a vállalkozói szféra számára készül, és azt ösztönzi a terv által 
kedvezőnek  ítélt  térbeli  elmozdulásra.  Az  elosztás-elvű  államszocializmusban  pedig  a 
központi gazdasági döntéshozatal számára teremt orientációs pontot. 

A következőkben ennek a két kérdéskörnek és a mögöttük rejtőző felfogásoknak, 
elméleteknek járok utána.

2.7. A területi tervezés nemzetközi vonatkozású kérdései

2.7.1. Területi tervezés fejlődése a piacgazdaság viszonyrendszerében

A társadalmi termelés térbeli jellegével, ennek a termelésre gyakorolt hatásával, a 
maximális profitért vívott harc elengedhetetlenné tette az egyes tőkések számára a térbeli 
eltérések, a földrajzi környezet és a társadalmi-gazdasági szerkezet területi különbségeinek 
(főleg a nyersanyagközelség, munkaerőár, szállítási lehetőségek, stb.) figyelembevételét. A 
kapitalizmus viszonylag korai szakaszában már jelentkeztek olyan törekvések, hogy ezeket 
feltárják, az egyes termelési ágakban létesítendő üzemek telepítésére gyakorolt hatásukat 
felmérjék a termelőerők telepítése oldaláról.

Mint ahogy már említettem, elsőnek még a múlt század első felében J. H. Thünen 
vetette  fel  a  termelés  térbeli  elhelyezkedésének  kérdését.  Izolált,  homogén,  természeti 
viszonyokkal  rendelkező  kör  alakú  államot  tételezett  fel,  amelynek  egyetlen  piaci 
telephelye  és  a  piac  centrumában  foglal  helyet.  Vizsgálata  során  a  centrumtól  való 
különböző  távolság  szerint  adódó  koncentrikus  körök  mezőgazdasági  termelésének 
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specializációs  irányait,  valamint  ezek  kialakulásában  mutatkozó  törvényszerűségeket 
igyekezett feltárni.

Alfred Weber pedig az ipartelepítés, az optimális telephely kérdéseinek megoldására 
állított fel absztrakt jellegű matematikai modellt. (Weber, 1909) Ezen elméleteknek számos 
követője volt, pl.: Christaller, Palander, stb., azonban csak a probléma egyes vonatkozásait, 
az  egyes  tőkeüzemek  telepítési  kérdéseit  kutatták,  és  nem  tárták  fel  az  összefüggő 
gazdaságterületeket.

Szinte  a  kapitalizmus  kialakulásától  kezdve  a  tőkés  országokban  is  jelentős 
apparátusok foglalkoztak a termelőerők területi elhelyezkedéseinek problémáival. Maga a 
tőkésállam is sok esetben és különféle eszközökkel (telekpolitika, adópolitika, hitelpolitika, 
esetenként  állami  beruházás,  stb.)  igyekezett  befolyásolni  a  gazdaság  térbeli 
elhelyezkedését, egyes „feltáratlan” területek gazdasági aktivizálását. Egy-egy tőkés ipari 
üzem, vagy egy-egy tőkés mezőgazdasági nagyüzem telepítésekor maximálisan figyelembe 
vették  az  értéktöbbletre,  profitra  ható  természeti,  társadalmi  és  egyéb  tényezőket.  A 
legnagyobb  profitot  biztosító  telephely  megválasztása  a  kapitalizmusban  általában  igen 
körültekintő módon történik, ugyanakkor társadalmi méretekben a termelőerők telepítése 
lényegében anarchikus. Ugyancsak a vállalkozói haszon érdekei szabják meg többnyire a 
lakásépítést, a kereskedelmi és közlekedési hálózat területi struktúráját is.

A  legfejlettebb  tőkés  országokban  már  a  XIX.  sz.  végén,  a  XX.  sz.  elején 
nagymértékben  kiéleződtek  a  területi  aránytalanságok,  hatalmas  és  sokrétű 
ellentmondásokkal teljes ipari agglomerációk jöttek létre.

Ezek  a  jelenségek  egyre  inkább  és  szükségszerűen  felvetették  a  tervszerű 
beavatkozás  elkerülhetetlenségének  gondolatát.  A  tőkés  társadalmi-gazdasági  viszonyok 
jellegének megfelelően azonban a valódi okok és összefüggések – a termelés „anarchikus” 
jellege – a felszínen ezúttal is burkolt formában jelentek meg. A probléma úgy vetődött fel, 
hogy rendet kell vinni a terület-felhasználásba, az egyes települések fejlődésébe, rendezetté 
kell tenni az egyes városok, települések beépítését.

Így a munkamegosztás alapvetően társadalmi-gazdasági jellegű problémái műszaki, 
terület-felhasználási,  területrendezési  problémaként  éleződtek  ki  a  városrendezők  előtt. 
Kezdték  felismerni,  hogy  a  települések  kisebb  –  nagyobb  környezete  között  szoros 
összefüggés áll fenn, amint a területi tervezés történelmi kifejlődését tárgyalva a lengyel 
Tadeusz Mrzyglod említi.

P. Geddes már az 1900-as évek elején felhívta a figyelmet az említett összefüggésre, 
és a város funkciójának, valamint fejlesztési irányának meghatározásához elengedhetetlenül 
szükségesnek  tartotta  ún.  regionális  tanulmányok  elvégzését  az  összefüggések  és  a 
kapcsolatok feltárására. 

T. Mrzyglod szerint a „regionális tervezés” eszméje a következőkből vezethető le:
1. az a törekvés, hogy rendszert és rendet vigyenek be a termelőerők anarchikus 

telepítése következtében létrejött nagyszabású városi agglomerációkba,
2. az  államhatalom  túlzott  központosítási  törekvéseivel  szembeni  társadalmi 

mozgalom,  amely  a  szomszédos  helyi  önkormányzatok  és  helyi  szervek 
együttműködésével igyekezett az előbbit ellensúlyozni,

3. az a törekvés, hogy a városok fejlesztési terveit a városok „hátországát” képező 
„régiók” terveire alapozzák.(T. Mrzyglod, 1958)

A  következőkben  megvizsgálom  azon  országok  területi  tervezésének  főbb 
jellegzetességeit,  amelyek  a  piacgazdaság  viszonyrendszerén  belül,  az  általánosítás 
lehetősége szempontjából a legérdekesebb és a legfontosabb tanulságokkal szolgálnak.
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Nagy-Britannia
1921-ben  az  országot  természeti-gazdasági  régiókra  osztották  fel,  és  ezek  közül 

egyesekben kutató, feltáró jellegű tanulmányok kidolgozását kezdték meg. A tanulmányok 
alapján  készült  jelentéseket  regionális  terveknek  nevezték,  amelyek  alapul  szolgáltak  a 
beruházó tevékenység számára.  Mindezt jogi szabályozással is igyekeztek alátámasztani. 
1932-ig kb.  60 tanácsadó jellegű regionális  tervet,  dolgoztak ki (ezek a múlt  és a jelen 
értékelésen  alapuló  fejlesztési  javaslatok voltak).  A II.  világháború  után új  feladatokkal 
egészült  ki  és  fokozott  súlyt  kapott  a  regionális  tervezés.  1944-ben,  majd  1947-ben 
elfogadott  törvény  alapján  kötelezték  az  önkormányzatokat,  hogy  dolgoztassanak  ki 
regionális terveket, amelyeknek tartalmazniuk kellett a terület-felhasználás meghatározását 
(az  egyes  területeket  mily  célra  szabad  igénybe  venni),  valamint  a  területfejlesztés  és 
gazdaságfejlesztés fejlődési szakaszait. Ezek alapul szolgáltak a helyi hatóságok számára a 
terület-kisajátítások,  telekvásárlások  lebonyolításához,  a  tervben  foglalt  feladatok 
végrehajtásához. A regionális tervezés irányító szerve Angliában a Lakásgazdálkodási és 
Önkormányzati Hatóságok Minisztériuma volt.

A regionális tervek túlnyomórészt műszaki – térbeli jellegűek és a terület gazdasági-
fejlettségi,  valamint  beruházási  helyzetének  mélyreható  elemzésén  felül  főleg  annak 
különböző terület-felhasználási nemek szerinti felosztására helyezték a fő súlyt. A tervek 
részben kötelező jellegűek voltak; az egyes beruházások megvalósítása azonban az egyes 
tőkések  egyéni  hajlandóságától  függött.  Jellemző  példa  erre  a  Nagy-London 
decentralizálását  célzó  regionális  terv esete,  melynek kidolgozását  1929-ben kezdték el. 
Ennek ellenére, pl. 1954-ben az összes létesített új ipari üzem 1/3-a Londonba települt, a 
megszüntetett  ipari  területet  a  háború  után  új  ipari  üzemek  foglalták  el,  növekedett  a 
munkaerő  beáramlása,  stb.,  tehát  a  tervek  gyakorlati  realizálása  igen  kétséges  volt. 
(Kőszegi, 1964)

Hollandia
Az első regionális terveket 1924-ben a városépítési szakemberek kezdeményezésére 

dolgozták ki a községi  elöljáróságok, együttműködve a tartományi  tanácsokkal.  Az első 
ilyen  tervet  1926-ban  hagyták  jóvá  és  1937-ben  már  az  ország  területének  54%-át, 
népességének 62%-át képviselő területre készültek regionális tervjavaslatok.

Az  ország  gazdasági  fejlesztésére  ún.  nemzetgazdasági  terveket  dolgoztak  ki  (a 
Gazdasági  Ügyek  Minisztériuma  alá  tartozó  Központi  Tervezési  Iroda).  A  gazdasági 
tervezést  és  a  térbeli  (regionális)  tervezést  végző  szervek  között  szoros  volt  az 
együttműködés.

A  hollandiai  regionális  terveket  nem annyira  általános  célkitűzések  jellemezték, 
hanem inkább igen részletes műszaki területrendezési előírások. Sokkal inkább a tényleges 
végrehajtás szempontjait igyekeznek kielégíteni, mint pl. az angliai tervek.
Hollandiában a regionális tervek három fő típusát lehetett megkülönböztetni:

1. tengeröböl (polder) kiszárításával kapcsolatos tervek,
2. rossz minőségű termőtalajok javítása
3. az ország nyugati részén fekvő legfontosabb városokat átfogó regionális terv. (Van 

der Knaap, 1972)

Németország
Németországban a hőskort az jelentette, hogy 1912-ben megkezdődtek a regionális 

munkák  Düsseldorf  körzetére.  Az  első  munkák  elsősorban  a  településhálózat,  a 
közlekedéshálózat és a zöldövezetek kérdéseit ölelték fel.

A regionális tervezés jogi alapot 1933-ban nyert; a Nemzeti Tanácsot felruházták a 
„megfelelő  terület-felhasználás”  feletti  felügyeleti  jogkörrel,  és  életre  hívták  a  Nemzeti 
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Térbeli Tervezési Tanácsokat. A háborús készülődés idején az egész regionális tervezést 
alárendelték  a  háborús  céloknak.  Az  NSZK-ban  a  regionális  tervezés  a  tartományi 
önkormányzatok  kezében  volt.  Mind  a  11  tartományi  önkormányzat  rendelkezett  saját 
tervezőszervekkel. A munka koordinálását tartományi szinten egy különleges tanács és a 
minisztériumok munkáját koordináló Kuratórium végezte.

Egészen speciális,  különálló szerv a Ruhr Regionális  Tervezési Igazgatóság volt, 
speciális helyzetben és feladatokkal.(Kőszegi, 1964)

Franciaország
A regionális  tervezés 1924-től – számos fejlődési fokozaton keresztül – a tisztán 

műszaki – térbeli tervezéstől, a térbeli – gazdasági tervezés irányába fejlődött. Az országot 
régiókra osztották fel – 8-10 igazgatási egység (department) alkotott egy-egy régiót -, és 
ezekre dolgoztak ki regionális terveket. (Ez tartalmazta az iparfejlesztési, közműfejlesztési 
stb. kérdéseket.) 

Olaszország
Olaszországban  szintén  a  két  világháború  között  kezdett  fejlődni  a  regionális 

tervezés.  Elsősorban  az  elmaradott  területek  gazdasági  aktivizálására,  a  mezőgazdasági 
reform kérdéseire (pl. a Marenna Toscana terv), valamint az idegenforgalmi szempontból is 
fontos területek fejlesztésére irányult a figyelem.

Egyesült Államok
A  regionális  tervezést  a  nagyvárosok  anarchikus  térbeli  fejlődése  és  egyes 

gazdaságilag elmaradott területek gazdasági aktivizálásának igénye hozta létre. A regionális 
tervezés  kezdetei  az  USA-ban 1922-ig  nyúlnak  vissza.  Az igazi  fejlődést  a  New York 
regionális tervezésére vonatkozó tanulmányok 1927-28-ban történő nyilvánosságra hozása 
jelentette, és ettől kezdve széles körben folynak ilyen munkák. 1936-ban már 15 bizottság 
foglalkozott nagyvárosok körzetének tervezésével.

1935-ben  kb.  300  járási  tervezőbizottság  működött,  1939-ben  már  42  államban 
működtek hivatalos tervezőszervek, amelyek az egyes régiók térbeli fejlesztési terveinek 
kidolgozásával foglalkoztak.

Kezdetben a regionális tervezés elsősorban gazdasági-társadalmi tanulmány jellegű 
munkákat eredményezett.

A Tenessee (és részben a Mississippi) folyó völgyére kidolgozott terv a New-Deal 
keretében  készült  a  gazdasági  válság  elkerülését  célzó  gazdaságpolitikai  intézkedések 
részeként. A Tenessee Völgy Igazgatóságot 1933-ban Roosevelt kezdeményezésére hozták 
létre.

A mintegy 2,5 millió lakosú, Anglia területével közel azonos nagyságú területre az 
árvíz,  a talajerózió pusztítása,  az ipari  fejlettség alacsony szintje nyomta  rá bélyegét.  A 
gazdasági aktivizálási program keretében rövid idő alatt 20 duzzasztógát épült a Tenessee 
folyón  és  mellékfolyóin,  melyek  egységes  vízszintet  hoztak  létre  a  Mexikói-öböl  és  a 
Nagy-Tavak vidéke között. Óriási vasúti és közúti közlekedés valósult meg a terv alapján, 
jelentős fejlődés következett be a mezőgazdasági termelésben is és számos üzem létesült 
(alumíniumkohászat, hadiipar, műtrágyagyárak, stb.).

A  regionális  tervezés  másik  fő  területe  a  nagyvárosok  és  környékeik  együttes 
területi, műszaki tervezése, ami igen sok problémát vetett fel már a tervezéskor, mivel a 
városi és a megyei önkormányzatok között sok az ellentétes törekvés.

Az USA-ban – csakúgy, mint a többi fejlett tőkés országban – jelentősen fejlődött a 
regionális  tervezés  a  II.  világháború  utáni  időszakban,  valamint  az  elmaradott  latin-
amerikai, afrikai és ázsiai országokban. A gazdaságfejlesztés ésszerű területi kereteinek, a 
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megfelelő  közlekedési,  energetikai,  településhálózati  rendszereknek,  valamint  a 
mezőgazdaság  és  az  egyéb  termelőágazatok  (bányászat,  ipar)  ésszerű  területi 
megszervezésének  követelményei  ösztönöztek  a  regionális  tervezési  módszerek 
alkalmazására.  Természetesen  a  korábbi  gyarmatosítás  következményeiként  egyes 
csomópontokon  itt  is  jelentkeztek  az  anarchikus  városi  fejlődéssel,  a  túlzsúfolt  ipari  és 
kereskedelmi-közlekedési  agglomerációkkal  kapcsolatos  területrendezési-városrendezési 
problémák.

A  gazdaságilag  viszonylag  fejletlen  országokban  a  regionális  tervezést  az 
jellemezte,  hogy  az  a  fejlett  tőkés  országoknál  sokkal  nagyobb  mértékben  a  gazdaság 
területi  tervezését,  az  egyes  területek  komplex  jellegű  gazdasági-településhálózati 
fejlesztését igyekezték megoldani.  Ezekben az országokban nagyon sok regionális tervet 
nemzetközi segítséggel (ENSZ, stb. szervek) dolgozta és dolgoznak ki. A fejletlen országok 
közül különösen Indiában, Puerto Ricoban, Ghanában és Dél-Amerika egyes országaiban 
(Brazília, Chile, Peru) ért el a regionális tervezés számottevő fejlettséget.

A vizsgált országok regionális tervezésének főbb jellegzetességei:
A  tőkés  országokban  kialakult  regionális  tervezés  kiindulópontja  és  elsődleges 

feladata  – mint  láttuk  – egyes  településcsoportok,  ipari  agglomerációk viszonylatában a 
különböző létesítmények és létesítménycsoportok problémáinak összehangolt megoldása, a 
város  további  fejlődéséhez  a  megfelelő  terület  felkutatása  és  célszerű  felhasználásának 
biztosítása volt. Ilyen típusú tervek készültek, pl. a Ruhr-vidéki ipari agglomerációra.

A tervezés tehát elsősorban és döntően megnyilvánuló problémák mérséklését és 
lehetséges kiküszöbölését igyekezett elősegíteni.

További  fejlődése során azonban a regionális  tervezés  egyre  inkább közeledik  a 
termelőerők  telepítésének,  a  területek  fejlesztésének  kérdéseihez  is,  s  ezek  jövőbeni 
alakulására is hatással kíván lenni. Ennek megfelelően egyre nagyobb számban készültek 
olyan nagyobb koncepciójú regionális tervek is, amelyek a gazdaság területi megosztására, 
egyes nagyobb területek, országrészek gazdasági fejlesztésére irányultak. (Olaszországban 
a harmincas években a Pontini-mocsarak lecsapolására és területi hasznosítására, valamint a 
dél-tiroli területrész fejlesztésére.)

Egyes  fejletlen  területek  gazdasági  aktivizálására  irányuló  általános  törekvés 
esetében  a  konkrét  fejlesztési  célkitűzések  (létesítendő  üzemek  jellege,  bekapcsolódása, 
közlekedés-,  vízrendezés-,  lakás-  és  egyéb  beruházás  stb.)  reális  meghatározását  a 
regionális  tervezés  keretében  oldják  meg.  Bár  a  regionális  tervek  megvalósítását  a 
kormányok számos intézkedéssel igyekezetek elősegíteni, viszonylag kevés az olyan terv 
ami meg is valósult.

A gyakorlati tervezési szükségletek alapján ezekben az országokban is továbbhalad 
a  kutatás  az  „egyes”  üzemektől  a  területi-gazdasági  egységek,  a  térgazdaság  (space 
economy) felé.

2.7.2. A területi tervezés fejlődése, szerepe és konkrét formái tervgazdasági 
keretek között

A tervgazdasági feltételek között - mely az akkori gyakorlatban meg is valósult - az 
ún. népgazdasági tervezés és ezen belül a területi tervezés, a társadalmi-termelési folyamat 
egészére  kiterjedő  szükségszerűség  és  e  folyamat  teljes  mélységét,  alapvető  belső 
összefüggéseit, tehát nem csak az „okozatokat”, de az „okokat” is átfogta.

Mindez összehasonlíthatatlanul kedvezőbb feltételeket teremtett a területi tervezés 
fejlődése számára. A szocialista országok területi tervezése a népgazdasági tervezés szerves 
részét képezte, keretét és kiindulási alapját a népgazdaság egészének fejlődését kötelezően 
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meghatározó állami tervek alkották. Ez nagyobb biztonságot adott a területi tervezésnek. 
Egészen  mások  voltak  a  tervek  realizálásának  feltételei  is  ezekben  az  országokban.  A 
területi  tervekben  előirányzott  változás,  fejlődés  kötelező  állami  feladatot  is  jelentett,  s 
meghatározott állami szervek, irányító hatóságok tevékenységén keresztül realizálódott. A 
területi  munkamegosztás  célszerűnek  tartott  fejlesztése  tehát  nem volt  függvénye  többé 
egyes  személyek,  vagy  csoportok  hajlandóságának,  egyéni  érdekeinek.  Mindezekből 
következik,  hogy alapvető  jellegbeli  különbség volt  a  tőkés  országok területi  tervezése, 
regionális tervezése és a szocialista államok területi tervezése között.

A  területi  tervezés  alapvető  feladata  szükségszerűen  felmerült  minden 
tervgazdálkodást  folytató  szocialista  országban,  függetlenül  a  terület,  vagy  a  népesség 
nagyságától,  tehát  általános érvényű törvényszerűség volt.  Az a forma viszont,  amelyek 
között  a  területi  tervezés  feladatai  megvalósulnak,  függött  az  egyes  országok  területi 
kiterjedésétől,  természeti-földrajzi  viszonyuk  változatosságától,  a  termelőerők  fejlettségi 
színvonalától, vagyis a gazdaság bonyolultságától és a társadalmi-gazdasági élet konkrét 
feltételeitől.

2.7.2.1. A területi tervezés fejlődése a volt Szovjetunió területein

Az akkori népgazdaság fejlesztésére kidolgozott  első nagyszabású terv a Goelro-
terv  (az  ország  villamosítására,  nagy  körzeti  vízi  erőművek  létesítésére  és  ezek 
energiatermelésének  célszerű  felhasználására  vonatkozó  terv).  A  korszakkal  foglalkozó 
irodalmak szerint, Lenin elsőként foglalkozott a termelőerők telepítésének és a gazdasági 
rajonírozásnak,  a  területi  munkamegosztás  tervezésének  elméleti  és  fő  gyakorlati 
alapkérdéseivel. (Kóródi, 1962)

A Népbiztosok Tanácsa már 1918 tavaszán kötelezte  a Tudományos  Akadémiát, 
hogy  oldja  meg  az  ipar  helyes  területi  elhelyezésének  és  az  ország  ésszerű  erőforrás 
hasznosításának  kérdését.  Kiemelkedő  szerepet  kapott  ennek  során  a  gazdasági 
földrajztudomány és a gazdasági rajonírozás módszere. Az ország rajonokra való felosztása 
a Szovjetunióban a területi munkamegosztás tervszerű alakításának alapvetőmódszere volt, 
ami 1923-ban egy 21 rajonból álló gazdasági körzetbeosztást eredményezett.  (A rajonok 
egyben igazgatási-területi alapegységek is voltak.) Ezeket a gyakorlatban 1923-29 között 
alakították ki. Az első öt éves tervet 24 körzetre dolgozták ki, mivel a 21 rajon beosztási  
tervét a tervezés időszakában még nem fogadták el.  Az első öt éves terv időszakában a 
gazdasági rajonok alapján történő tervezés még nem játszott lényeges szerepet. (Kőszegi, 
1964)

A gazdaság rajonok alapján felépülő területi tervezés a második öt éves terv idején 
jelentősen fejlődött. Minden gazdasági rajonban ki kellett fejleszteni az alapvető iparágakat 
és fokozni kellett az egyes körzetek területi termelési specializációját. A második öt éves 
terv területi bontása 32 nagy gazdasági körzet (oblaszty) alapján került kidolgozásra.

A  területi  szempontok  a  gazdaság  sokrétű  fejlődése  és  a  háborús  veszély 
növekedése  következtében  egyre  nagyobb  szerepet  kaptak.  A  párt  1939-ben  megtartott 
kongresszusa számos fontos elvet mondott ki (a legfontosabb üzemeket megduplázva kell 
létesíteni  különböző  rajonokban).  Az  a  tény,  hogy  a  korábbi  oblasztyok  fokozatosan 
felaprózódtak, szükségessé tette nagyobb gazdasági körzetek kialakítását a területi tervezés 
céljaira.

A harmadik öt éves tervtől  kezdődően egészen 1957-ig 13 nagy gazdasági  rajon 
képezte a területi tervezés kereteit. A népgazdasági irányításban és tervezésben érvényesülő 
túlzott  központosítás  és  ágazati  irányítás  következtében  azonban  ezek  a  rajonok  is 
lényegében  csak  a  Goszplanon  belül  folyó  tervezési  munkához,  a  különféle  területi 
mérlegek elkészítéséhez, a rajonok komplex és arányos fejlesztését biztosító irányelvek és 
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célkitűzések kidolgozásához nyújtottak segítséget. Gazdasági szerveik nem voltak, a tervek 
megvalósítását az egyes igazgatási-területi szervek útján biztosították.

Ebben  a  szakaszban  a  területi  tervezésen  belül  mindenekelőtt  az  ipartelepítés 
kérdéseivel foglalkoztak.

Az ipar telepítése három fokozatban és ütemben történt:
1. Az  illető  üzem  telepítésére  legalkalmasabb  rajon  (köztársasági  iparnál: 

igazgatási  terület  (oblaszty,  kraj),  helyiparnál:  igazgatási  körzet  (okrug)) 
kiválasztása.

2. A telepítés helyének (város, község) kiválasztása és meghatározása, ennek 
során  részletes  gazdaságossági  számítások  elvégzése,  a  szükséges 
koordináció megoldása. Ezt a munkaszakaszt a Goszplan mint igazgatási és 
tervező szerv az illetékes szaktárcákkal közösen végezte.

3. A  beruházás  konkrét  helyének  meghatározása,  a  településen  belüli 
helykijelölés. Ezt a munkát a műszaki jellegű tervezést – területi tervezést – 
végző  szervek,  elsősorban  a  Gosztroj  (Állami  Építési  Hivatal)  látta  el. 
(Kőszegi, 1964)

1953-56 között  leszűkült  azoknak  a  gazdasági  ágaknak  a  köre,  amelyek  területi 
tervezése,  telepítése  központilag  és  a  13  nagy  gazdasági  rajon  alapján  történt,  és  a 
tervezésben a decentralizálás  elve fokozottabban érvényesült.  Központilag csak az össz-
szövetségi  jelentőségű  ágazatokat,  feladatokat  tervezték.  1957-ben  megszűnt  az  ágazati 
irányítás  így nem csak a tervezésben,  de a gazdasági  irányításban is  teljes  egészében a 
területi  terv  érvényesült.  105  gazdasági-igazgatási  egységet  hoztak  létre  (ezek  számát 
először  100-ra,  majd  egy  1962  végén  hozott  határozat  alapján  47-re  csökkentették), 
amelyeken belül az ipar,  az építőipar  irányítása és tervezése teljes egészében a helyileg 
szervezett népgazdasági tanácsok hatáskörébe került.

1960-tól a gazdasági  rajonírozással  kapcsolatos feladatokat  a Szovjetunió Állami 
Gazdasági Bizottsága (Goszekonomszovjet)  vette  át.  Az osztály munkáját  közvetlenül  a 
Goszekonomszovjet  irányítása  alatt  működő  Termelőerőket  Tanulmányozó  Tanács 
(tulajdonképpen intézet) segítette.

A tervezés  alapvető  jellemzője  az „alulról”  való tervezés.  Ez azt  jelenti,  hogy a 
legalsó termelő és tervezőegységektől (vállalat, szovhoz, kolhoz stb.) kiindulva fokozatosan 
felfelé  haladva  alakították  ki  a  gazdasági  irányító  és  tervezőszervek  saját  előzetes 
fejlesztéséi javaslataikat. Tehát az alulról szerveződés csak erős központi kontroll mellett 
tudott részesülni a tervezési folyamatból.

2.7.2.2. Területi tervezés példái néhány európai volt szocialista országban

A regionális politika és tervezés bizonyos elemei Közép- és Délkelet-Európában a 
modern nemzetállamokkal egyidejűleg jelentek meg. A 19. század második felében a nagy 
folyószabályozási és árvízvédelmi munkák a vasúthálózat kiépítése s – nem utolsó sorban – 
a  fővárosok  kiépítésével  kapcsolatos  közmunkálatok  szükségszerűen  a  területrendezés, 
térbeli  tervezés  bizonyos  elemeit  feltételezték.  A  két  világháború  között  a  térség 
valamennyi  országában  megnövekedett  az  állam szerepe.  A kormányok  felhasználták  a 
területi  tervezés  bizonyos  elemeit  különösen azokban az országokban – és  ilyen  volt  a 
térség  csaknem  valamennyi  országa  –,  amelyeknek  nagysága  és  földrajzi  kiterjedése 
radikálisan megváltozott. (Gorzelak, 1995)

A  második  világháború  után,  a  központosított  tervgazdaság  bevezetésével, 
alapvetően új helyzet állt elő a regionális politika és a területi tervezés számára is. Eleinte 
még fennmaradt egy, valamennyire központi tervezéstől független, önálló területszervezés, 
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területi tervezés. Elkerülhetetlen volt azonban, hogy előbb-utóbb kompetencia-konfliktusra 
kerül sor az autonóm területrendezés, területszervezés és a központi átfogó népgazdasági 
tervezés  között,  amely  –  ideológiai  alapon  –  a  társadalom  és  gazdaság  valamennyi 
aspektusának integrálására tartott igényt. Ez a konfliktus élesebb volt egyes országokban, 
ahol  bizonyos  intézmények  felszámolására  is  sor  került  (Lengyelország,  Magyarország, 
Románia), enyhébb másokban. Végül is a regionális politika és területi tervezés valamennyi 
országban  szorosan  hozzákapcsolódott,  vagy  beintegrálódott  az  átfogó  népgazdasági 
tervezésbe.(Illés, 1997)

A kapitalista viszonyoktól eltérő változás, fejlődés jellemezte a szocialista keretek 
között a területi tervezést.

Az európai ún. „népi demokratikus” országokban – mint köztudott akkoriban ez volt 
a politikai terminológia - az ún. népgazdasági tervezés rendszerezésével párhuzamosan a 
területi  tervezés  is  fejlődött,  mindkettő  felhasználta  a  Szovjetunió  több  évtizedes 
tapasztalatait.

A számos eltérés ellenére is  több alapvető közös jellemvonás fedezhető fel  ezen 
országok területi tervezési rendszerének fejlődésében:

1. A területi tervezés kérdése a felszabadulást követően csak fokozatosan került 
előtérbe, ez egyenes következménye volt a meglévő politikai és a gazdasági 
gondoknak.

2. A területi tervezés keretében elsősorban az ún. „területen belüli tervezés”, 
vagyis  a  kerületi,  megyei,  vajdasági  államhatalmi  szervek  hatáskörébe 
tartozó ágazatok saját szintjükön való tervezése. Minden országban előtérbe 
került  a  gazdasági  körzetkutatás.  A  területi  tervezést  a  népgazdasági 
tervezőszervek feladatának tekintették.

3. Szükségesnek  tartották  a  kapcsolat  erősítését  az  országos  szintű  területi 
tervezés  (körzetek  szerinti  tervezés)  és  a  helyi,  körzeten  belüli  (nálunk 
úgynevezett  tanácsi)  tervezés  között.  (pl.  Lengyelországban  vajdasági 
tervezőrészlegek létesítése)

4. Olyan  tervezési  módszer  és  eszközök  kialakítását  ösztönözték,  amely 
biztosítja  a  beruházások  s  főleg  az  ipari  beruházások  ésszerű,  területi-
műszaki,  terület-felhasználási  szempontból  koordinált  telepítését  és 
megvalósítását.

Lengyelországban már viszonylag korán felismerték a területi fejlesztési tervek és a 
regionális rendezési tervek kidolgozásának szükségességét és elszakíthatatlan kapcsolatukat 
a  gazdasági  (népgazdasági)  tervezéssel.  Számos  szervezeti  és  metodikai  kísérletezés  és 
megoldás után alakult ki 1957-ben a rendszerváltásig fennálló tervezési rendszer.

Lengyelországban  a  „regionális  tervezés”  (Planowanie  regionale)  fogalma  alatt 
egységbe  foglalták  a  termelőerők  területi  elhelyezésével  és  a  körzetek  komplex 
fejlesztésével, valamint az ezekhez kapcsolódó műszaki-építési, terület-felhasználási tervek 
kidolgozásával kapcsolatos tervezési feladatokat, és ezt együttesen a népgazdasági távlati 
tervezés szerves részének tekintették.  Ennek megfelelően az egész feladatkört  az Állami 
Tervbizottság  (Távlati  Tervek  Osztálya),  illetőleg  a  vajdasági  tanácsok távlati  tervezési 
részlegei (főosztály, osztály) és az utóbbiak mellett létrehozott regionális tervezési irodák 
hatáskörébe adták.

Lengyelországban  a  távlati  tervezés  első  szakaszában  (1957-58)  a  tervek  első 
koncepcióit  dolgozták ki,  mintegy területi  javaslatként  a népgazdasági  távlati  tervekhez, 
melynek során a vajdasági tanácsok önállóan dolgozták ki fejlesztési javaslatukat. Ezeket 
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az Állami Tervbizottság Távlati Tervek Osztálya összesítette és egybevetette az előzetesen 
központilag kialakított országos távlati célkitűzésekkel.

Csehszlovákiában ugyancsak hosszas és egyáltalán nem egyenes  vonalú fejlődés 
eredményeként  alakult  ki  a  területi  tervezési  rendszer.  Fejlődése  során  hol  az  ágazati 
szemlélet volt túlsúlyban, hol a regionális tervezés igyekezett helyettesíteni a népgazdasági 
területi  tervezést. A termelés területi  elosztását, telepítését,  az egyes körzetek gazdasági, 
közlekedési,  kulturális  stb.  fejlesztési  irányát  és  ütemét,  a  körzetek  közötti  gazdasági 
kapcsolatok  alakulását  és  egyéb  fejlesztési  kérdéseket  a  népgazdasági  távlati  területi 
tervekben  (körzeti  tervekben)  dolgozzák  ki.  Ezt  a  tervezési  feladatot  az  Állami 
Tervbizottság  és  az  egyéb  központi  népgazdasági  tervezőszervek  látják  el  az  ország 
egészére  kiterjedően,  de  az  Állami  Tervbizottság  közvetlenül  nem  rendelkezett 
tervezőintézettel.

A többi európai szocialista  országban e kétféle  tervezési  rendszer egyike – vagy 
ezek valamiféle változata - alakult ki, természetesen a részletkérdésekben több sajátosságot 
is felmutatva. Általánosságban azonban azt lehet mondani, hogy a többi országban inkább a 
Csehszlovákiában kialakult területi tervezési rendszer, ennek belső felépítése, illetve ahhoz 
hasonló helyzet alakult ki, nem pedig a lengyelországi rendszer.

2.8. Területi tervezés az Európai Unióban

Az Egységes Európai Okmányban foglaltak szerint a közösség azt tűzte ki célul, 
hogy csökkentse  a  különböző  régiók  közötti  különbségeket  és  a  kedvezőtlen  adottságú 
területek elmaradottságát. Ennek teljesítése érdekében az Európai Unió Parlamentje vagy 
Bizottsága  nem  készít  és  fogad  el  a  tagállamok  számára  kötelező  területfejlesztési 
dokumentumokat és az egyes tagországok területi politikája és tervezése számára is csak 
ajánlásokat ad. A közös területpolitikai célok megvalósulása érdekében jelentős összegeket 
tartalmazó támogatási  rendszert  működtet.  Ezek pénzügyi  forrásai  a Strukturális  Alapok 
(SA) és a Kohéziós Alap (KA). A támogatásokhoz való hozzáférésnek vannak kötelező és 
rugalmasan alakítható játékszabályai, amelyek hatással vannak a tagországok tervezésére is. 
Ez  utóbbi  különösen  jelentős  a  kohéziós  országokban.  Görögországban,  Írországban, 
Portugáliában és Spanyolországban az Uniótól kapott támogatások és ezek működési elvei 
szinte teljes egészében meghatározták a fejlesztéseket és így a hazai tervek készítését is. A 
Strukturális Alapok reformja folytán Magyarország egésze az 1. célcsoportba tartozik, így 
saját fejlesztéspolitikánk számára is meghatározóak a SA és a KA működési elvei. 

A  Bizottság  minden  programozási  időszak  kezdete  előtt  az  EU  statisztikai 
hivatalának jelentése alapján javaslatot tesz a kedvezményezett NUTS II. és III. régiókra, 
amelyet az Európai Parlament hagy jóvá.(Káposzta, 2003b)

A  Strukturális  Alapok  szabályozása  szerint  a  közös  akciókat  a  Bizottság  és  a 
tagállamok szoros együttműködésével határozzák meg és hajtják végre. A tagállamnak kell 
megnevezni  azon  hatóságokat  és  intézményeket  nemzeti,  regionális,  lokális  és  egyéb 
szinteken,  amelyek  a  közös  akciókban  részt  vesznek,  továbbá  a  gazdasági  és  szociális 
partnereket  is.  Az  együttműködés  kiterjed  az  akciók  előkészítésére,  finanszírozására, 
nyomon követésére és „ex-post” értékelésére.

Az 1.  célcsoportban  benyújtandó  területfejlesztési  terveket  arra  az  egységre  kell 
kidolgozni,  amelyet  a  támogatásra  leginkább alkalmasnak lehet  tekinteni.  A terveket  az 
érintett  tagállamnak az illetékes szerve/hatósága dolgozza ki,  melyet  nemzeti,  regionális 
vagy egyéb szinten ő megnevez és a Bizottság elé terjeszt. 
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Az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alapról  szóló  végrehajtási  rendelet  egyfelől 
megkülönböztet regionális fejlesztési tervet (regional development plan), másfelől operatív 
regionális  programokat.  A (regionális)  területfejlesztési  terveket  azokra  a  régiókra  lehet 
készíteni, melyek az 1. célterület alá tartoznak. Általában ezek a NUTS II. szint egy régióját 
jelentik, de a tagállamok egy tervet nyújthatnak be több régiójukra, akár az ország egészére 
vonatkozólag is.  Az operatív programok készülhetnek az 1. célterület által érintett NUTS II 
szint egy régiójára, speciális esetben a NUTS III szint egy régiójára vagy, a NUTS II szint 
több régiójára együttesen is. A programok úgyszintén vagy a tagállam, vagy a Bizottság 
kezdeményezésére nyújthatók be, az utóbbi esetben a tagállam egyetértésének megszerzése 
után. (Káposzta, 2001a)

A  tagállamoknak  lehetőségük  van  arra,  hogy  a  különböző  célterületek  szerint 
elkészített  stratégiájukat  és  programjaikat  egyetlen  Egységes  Programozási 
Dokumentumban  (Single  Programming  Document)  terjesszék  elő.  A  tagállam  ilyenkor 
gondoskodik arról, hogy azok a tervek, amelyek egy államban azonos célterület alá esnek, 
vagy amelyek különböző célterületek szerint ugyanarra a földrajzi egységre vonatkoznak, 
koherensek legyenek.

Az 1. célterületbe tartozó régiók tekintetében a tagállamok a Bizottság elé terjesztik 
a  regionális  fejlesztési  terveiket  (regional  development  plan).  E  tervek  tartalmi 
követelményeit nagy általánosságban a rendelet is felsorolja. A szabályozás lehetővé teszi 
azt is, hogy a tagállamok valamennyi kedvezményezett régiójukra egy globális regionális 
fejlesztési tervet nyújtsanak be. 

A regionális (terület)fejlesztési terv tartalma:
1. Helyzetértékelés. Be kell mutatni az elmaradottság jellegét és okait. Itt kell kitérni az 

adott  tervezési  időszakban  befektetett  eszközök  és  akciók  legfőbb  eredményeire,  a 
kapott strukturális támogatások értékelésére.

2. Stratégia. A területfejlesztés súlypontjainak és a specifikus céloknak a leírása, melyek 
ha természetük engedi, kvantifikálandók3. Ennek a résznek tartalmaznia kell a tervezett 
akciók várható hatásainak értékelését, beleértve a foglalkoztatásra gyakorolt hatásukat 
is,  annak  érdekében,  hogy  a  befektetésre  szánt  eszközök  középtávú  gazdasági  és 
társadalmi hasznai beláthatóak legyenek.

3. Értékelni kell az érintett régió környezeti állapotát és a tervezett stratégiák és akciók 
környezeti hatásait, az EU hatályos joganyagával összhangban.

4. Pénzügyi  terv.  Tervezett  költségeket  és  azok  forrásait  tartalmazó  javaslat,  amely 
áttekintést  ad  a  regionális  fejlődés  súlypontjaihoz  tervezett  nemzeti  és  közösségi 
forrásokról, továbbá a különböző alapokból és más finanszírozási eszközökből tervezett 
támogatások felhasználására vonatkozóan. (Káposzta, 2001b)

A Bizottság hivatott értékelni a terveket, hogy azok összhangban állnak-e a formai 
szabályokkal  és  az  EU  különféle  politikáival.  A  benyújtott  terv  alapján  a  szükséges 
módosítási  javaslatokat  is  figyelembe  véve  a  Bizottság  határozza  meg  a  közösségi 
támogatási keretet (Community Support Framework) az érintett tagállammal egyetértésben, 
amely a strukturális beavatkozások keretéül szolgál.

A közösségi támogatási keretről történő döntésben a Bizottság munkáját segíti egy 
tanácsadó  szerv,  amely  a  tagállamok  képviselőiből  áll.  Az  Európai  Befektetési  Bank 
jogosult  egy  további,  szavazati  joggal  nem bíró  tagot  delegálni.  A tanácsadó  bizottság 

3 Minőségnek, értéknek, folyamatnak mennyiségi mutatókkal való jellemzése.
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„állásfoglalás”  formájában  dönt  a  Bizottság  által  hozzá  benyújtott  javaslatokról,  így 
valamennyi közösségi támogatási keret határozattervezetéről.
Valamennyi Közösségi Támogatási Keret (Community Support Framework) tartalmazza:

1. A közösség és az érintett tagállam közös akciójának súlypontjait. Amennyiben 
lehetőség van a várható hatások kvantifikálására, azok megítélésére, beleértve a 
foglalkoztatásra  gyakorolt  hatásukat,  tartalmaznia  kell  azokat  az  adatokat, 
amelyek bizonyítják a súlypontok koherenciáját a tagállam gazdaság-, szociális 
és regionális politikájával.

2. Áttekintést  azokról  a  támogatási  formákról,  melyekről  nem  a  közösségi 
támogatási  kerettel  egyidejűleg  születik  döntés,  különösen  az  operatív 
programokról, beleértve azok speciális céljait, valamint a tervezett intézkedések 
főbb fajtáit.

3. Indikatív pénzügyi tervet azokkal az adatokkal,  melyek az egyes intervenciós 
formák  számára  tervezett  legmagasabb  összegeket  és  azok  lejárati  idejét 
magukba  foglalják,  amennyiben  azok  közvetlenül  a  finanszírozási  terv 
megvalósításához adnak hozzájárulást.

4. A monitoring és az értékelés részleteit.
5. A  komplementaritás  (kiegészítő  jelleg)  felülvizsgálatának  részleteit  és  a 

komplementaritás  első  értékelését,  melynek  során  az  érintett  tagállam  a 
kedvezményezett régió számára biztosítja a szükséges adatokat a finanszírozási 
források folyósításának megfelelő átláthatóságáról.

6. A  tagállam  által  megjelölt  környezetvédelmi  hatóság  támogatási  keret 
végrehajtásában való részvételének előkészületeit.

7. Adott  esetben  az  akciók  előkészítéséhez,  végrehajtásához  és  illesztéséhez, 
szükséges  vizsgálatokhoz  vagy  technikai  jellegű  segítségnyújtáshoz 
rendelkezésre bocsátott eszközök adatait.

8. A Bizottság  a támogatási  kérelmeket  mindenekelőtt  az  alábbi  szempontokból 
vizsgálja:

a. A  tervezett  akciók  és  intézkedések  összhangban  vannak-e  a  megfelelő 
közösségi előírásokkal és az adott közösségi támogatási kerettel?

b. Alkalmasak-e  a  tervezett  akciók  a  célok  elérésére,  illetve  az  operatív 
programok esetében az egyes intézkedések koherensek-e?

c. Az akciók hatékony végrehajtásához megfelelőek-e az adminisztratív  és 
pénzügyi struktúrák?

d. Az érintett alapokat igénybe lehet-e venni a kívánt cél finanszírozására, a 
támogatás megfelel-e az alaki követelményeknek?

A Bizottságnak korábban a kérelem megérkezésétől  számított  hat  hónapon belül 
kellett döntenie, amely a jelenlegi programozási időszakban öt hónapra csökkent, feltéve, 
hogy a kérelem megfelel az előírásoknak. A döntés egyetlen határozat formájában születik 
meg,  függetlenül  attól,  hogy  az  adott  intervenciót  hány  alapból  támogatja  az  EU. 
Amennyiben a tagállam egységes programozási dokumentumot nyújt be, melyben az előírt 
adatok szerepelnek, akkor a Bizottság egyetlen határozatban dönt az operatív programokról 
is.A közösségi támogatási keretről, a Bizottság szándéknyilatkozatot bocsát ki, ezt az EU 
hivatalos lapja is közli. Ezt követően a Bizottság és a tagállam közös felelőssége, hogy azok 
az  akciók,  melyekre  a  Strukturális  Alapokból  az  első  évre  a  támogatások  legkevesebb 
kétharmad részét irányozzák elő, a támogatási keretről szóló döntést követően két hónapon 
belül engedélyezésre kerüljenek. 

Az 1999-es reformoknak köszönhetően a tagállamok a nemzeti fejlesztési tervükkel 
egy időben benyújthatják operatív programjaik tervezetét is. Ez esetben a Bizottság külön 
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dokumentumban,  de  a  közösségi  támogatási  kerettel  egy  időben  dönt  ezekről,  és  így 
felgyorsul a döntési rendszer, amelynek következtében a tagállamok korábban kezdhetik 
meg fejlesztéseiket.
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3. Az intézmények szerepe és feladatai

3.1. Nemzetközi háttér, fejlődési trendek a területi közigazgatásban és a 
területfejlesztés irányításában

(A  területfejlesztés  irányításával,  intézményrendszerével  kapcsolatos  uniós 
elvárások:  decentralizáció,  partnerség,  átláthatóság,  komplexitás,  hatékonyság, 
hálózatosság.)

A  területi  munkamegosztásban,  a  területi  közigazgatási  egységek  hatáskörében, 
illetve  a  szintek  számában  az  utóbbi  évtizedek  jelentős  változásokat  hoztak.  A 
szakirodalom gyakran e változások lényegét a regionalizmus címszava alatt foglalja össze, 
de  valószínű  egyértelműben  írja  le  a  jelenséget  a  „mezo  szint”  megerősödése  (Sharpe, 
1993). A „mezo” esetében egyszerűen a kormányzat  és a helyi  önkormányzatok közötti 
közvetítő,  integráló  szintről  van  szó,  függetlenül  attól,  hogy ez  a  szint  önkormányzati, 
képviseleti vagy „csak” adminisztratív, illetve tervezési tartalommal rendelkezik, és attól is, 
hogy e szint alatt van-e még területi egység. A mezo szint megerősödése 

1. bizonyos államokban új kormányzat alatti szint bevezetése formájában következett be 
(Franciaország,  Spanyolország,  Olaszország,  Portugália,  de  ebbe  az  irányba  halad 
Görögország, Finnország is), 

2. míg  másutt  a  hagyományos  alsó  önkormányzati  középszint,  a  megyék 
megerősítésével,  új  hatáskörök  megjelenésével  (Norvégia,  Svédország,  Dánia, 
részben az Egyesült Királyság és néhány német tartomány), 

3. esetenként, pedig speciális igazgatási-tervezési körzetek megjelenésével, 
4. vagy  a  hagyományos  adminisztratív  egységek  új  hatáskörökkel,  történő 

felruházásával. (Sharpe, 1993)

E változások nem egyszerűsíthetőek le pusztán a decentralizáció igényére,  ami a 
növekedő és tartalmában is változó állami feladatok megoldásának szükségszerű feltétele, 
ugyanis a területi hatalomgyakorlás strukturális átrendeződése jelentőségében túlhaladt az 
igazgatás  szervezés  határain,  politológiai  dimenzióba  kerülve.  A  térbeli  hatalmi 
átrendeződési folyamatok több tényezővel függenek össze. (Sharpe, 1993)

A  területi  szintek  felértékelődésében  az  általános  méretgazdaságossági, 
racionalizálási,  hatalompolitikai,  etnikai  okok  mellett  nagyon  fontos  motiváció  volt  az 
Európai  Unió  regionális  politikája.  Az  európai  integrációs  folyamatokkal,  a  helyi 
erőforrásokra  épülő  regionális  politikai  modell  térhódításával  párhuzamosan  a 
szubszidiaritás elve alapján, az államon belüli munkamegosztásban felértékelődik a területi 
szint,  illetve  szintek  szerepe,  miután  ezek  válnak  az  uniós  területfejlesztési  források 
kedvezményezettjeivé  (Jeffery,  1997).  Sajátos  kihívást  jelentett  az  európai  területi 
közigazgatás  szervezés  számára  a  regionális  fejlesztést  szolgáló  támogatási  alapok 
felállítása, és az ehhez kapcsolódó ún. NUTS rendszer bevezetése. A területi  statisztikai 
számbavételi egységek három szintet alkotnak. A tagországoknak döntenie kellett abban, 
hogy területüket  hány szintre  tagolják,  illetve  e  területi  egységeket  hogyan  igazítják  az 
általános területi beosztáshoz. Nyilvánvalóan azon országok, ahol a regionális politikában 
és tervezésben a képviseleti elven nyugvó területi önkormányzatok, régiók (föderációkban 
pedig a tagállamok) fontos szerepet kaptak, ott a NUTS egységek többnyire kompatibilisek 
az állami  területi  munkamegosztással  (Belgium,  Franciaország,  Németország stb.).  Ahol 
viszont a területi decentralizáció nem vált jellemzővé (Anglia, Írország) vagy nincsenek, 
illetve  rendkívül  gyengék  a  területi  önkormányzatok  (pl.  Görögország  és  a  regionális 
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reformot  gyakorlatilag  még  hatályba  nem  léptető  Portugália),  ott  a  regionális  politikai 
intézményrendszer  ágazatilag  elkülönül,  államosított  vagy  konzultatív  laza  szervezeti 
formát öltve nem illeszkedik az általános közigazgatásba.

A  „Régiók  Európája”  eszme,  vagy  mozgalom  egy  területileg  és  strukturálisan 
egységes területi igazgatási rendszer kialakulásához vezetett volna Európában. Az európai 
területi igazgatási rendszerek rendkívül differenciáltak, de az elmúlt évtizedek és különösen 
a legutóbbi évek tendenciái végeredményben egy irányba mutatnak:

1. A közigazgatás szervezésben egyik legfontosabb céllá vált a hatékonyság, a 
területi  problémák  kezelésének  megfelelő  térbeli  keretek  kialakítása, 
elsősorban szervezeti integráció útján.

2. Ugyanakkor  felismerve  a  helyi  érdekek  forrásmozgósító,  demokratizáló 
erejét,  a  korábbi  sokszor  államosító  tendenciákkal  szembefordulva,  a 
képviseleti elven nyugvó, elsősorban területi szintű önkormányzatok (régiók, 
megyék)  szerepe  erősödik,  amelyek  az  állami  és  egyéb  szereplőkkel  a 
partnerség  és  nem  az  alávetettség  elve  alapján  egyre  szorosabban 
együttműködnek. A központi és helyi relációk tradicionális versenymodellje 
kooperációvá szelídül.

3.1.1. Az irányítási-intézményi viszonyok változása a regionális politikában

A  regionális  politikai  modellekre  jellemző  irányítási,  intézményi  viszonyok 
elemzése különösen azért fontos, mert az intézményrendszer maga is erős hatással van a 
regionális politika cél- és eszközrendszerére, viszonyuk tehát kölcsönös (Danson, –Lloyd, –
Hill, 1997). A regionális politika modelljének folyamatos formálódása során megváltozott a 
regionális  politikai  döntésekhez  kapcsolódó  érdekviszonyok  kezelése  is.  Amikor  a 
regionális  politikát  pusztán  az  állam szociális  funkcióinak  részeként  kezelték,  akkor  az 
állam viszonya az érintettekhez lényegében egyoldalú volt, a helyi-területi érdekcsoportok 
„kértek”,  az  állam  pedig  a  közhatalom  birtokában  a  kéréseket  „elbírálta”.  Ezekben  az 
alkuszituációkban az államnak szinte korlátlan mérlegelési lehetősége volt, a helyi-területi 
érdekcsoportok pedig érdekérvényesítési  esélyeik  függvényében részesedtek a fejlesztési 
forrásokból, állami támogatásokból. 

A regionális politikai döntésekhez kapcsolódó kiszolgáltatott, passzív, informálisan 
lobbizó viszonyt lényegében az állam regionális politikai szerepvállalásának átértékelődése 
számolja fel az utóbbi évtizedekben. Az állami források szűkülése, a gazdasági recesszió 
csökkenti  az  állami  újraelosztás  jelentőségét  és  hatékonyságát  is,  előtérbe  kerülnek  a 
területfejlesztés  helyi  forrásai  (endogén modell).  A helyi  források bevonása,  feltárása  a 
területfejlesztés  érdekében  a  korábbinál  lényegesen  decentralizáltabb  döntési  és 
érdekegyeztetési  mechanizmust  tesz  szükségessé,  amelyben  megváltozik  az  egyes 
szereplők  egymáshoz  való  viszonya,  a  paternalista  hierarchia  helyébe  a  horizontális 
partnerség lép. 

Az új, partnerségre és helyi forrásokra épülő modellben alapvetően átértékelődik a 
helyi, és a nem közhatalmi, gazdasági és társadalmi érdekcsoportok szerepe. A regionális 
politika  regionalizálásának  is  nevezett  trend  (Bruder,  –  Ellwein,  1979),  (Kruse,  1990) 
szerint a térségi problémák megoldásában elsődlegesen a helyi-regionális döntéshozóknak 
az aktivitására, a politikai akaratképzés regionalizálására van szükség. A felsőbb, központi 
szintek  feladata  a  szubszidiárius  rásegítő  támogatás,  a  regionális  politika  makro-
összefüggéseinek a szabályozása,  az ágazati  politikákkal  való összehangolása,  illetve  az 
ágazati  politikák  területi  dimenzióinak  erősítése.  A  helyi  szereplők  feladata  már  nem 
egyszerűen  az  érdekvédelem,  hanem  a  helyi  programok  kidolgozása  és  a  végrehajtás 
garanciáinak  megteremtése  a  fejlődésben  érdekelt  valamennyi  csoporttal,  szervezettel 
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közösen.  E  megváltozott  feladathoz  a  tervező  közigazgatás  konszenzusképző  és 
konfliktusfeloldó  kapacitását  jelentősen  növelni  kellett,  mégpedig  úgy,  hogy  mind  a 
gazdasági piaci szereplők, mind pedig a területpolitika „áldozatai” a munkavállalók és a 
lakóhelyi  közösségek érdekképviseleti  lehetőséghez  jussanak. A területi  politika  szerepe 
tehát:

− a területi diszparitások miatti funkció- és érdekkonfliktusok redukálása,

− a területi szintű politikai integráció növelése,

− a forrásallokáció hatékonyságának emelése,

− a területi különbségek szociális költségeinek csökkentése,

− a regionális forráspotenciál kihasználása.
A  „regionalizált”  regionális  politika  egyrészt  a  regionális  szintet  értékeli  fel a 

központi  és  a  kommunális  szinttel  szemben,  másrészt  a  politikai  érdekkiegyenlítést, 
partnerséget és  gazdaságszervező  aktivitást  a  hierarchikus,  közhatalmi,  elosztási  és 
bürokratikus  tervezési  eszközrendszerrel  szemben.  A  regionalizált  és  endogén  területi 
politika alapelemei a decentralizáció, koordináció, komplexitás és a nyitottság, amelynek 
következtében a regionális fejlesztésben érdekelt csoportok intézményesülése is felgyorsul. 

3.1.2.  A regionális szintek felértékelődése

A  regionális  szintek  megerősödése  vagy  megjelenése  a  regionális  politikai 
modellváltás következménye,  s nem mindig jelent egyben regionális  szintű képviseletet. 
Több unitárius,  centralizáltnak  tekinthető  országban a régió csupán tervezési,  fejlesztési 
egység, amelynek intézményesülését legfeljebb államigazgatási hivatal,  quango szervezet 
(pl.  ügynökség)  vagy valamilyen  konzultációs  forma  biztosítja,  esetleg  ezek  valamiféle 
keveréke.

A  regionalizálás  folyamata  eltérő  fázisokban  van  az  egyes  államokban. 
Spanyolországban és Olaszországban például még az egyes régiók sem azonos státusúak az 
ún.  aszimmetrikus  regionalizációnak  köszönhetően.  Németországban  az  egyes 
tartományokon  belül  is  eltérő  „regionális”  formációk  jöttek  létre.  Előfordul,  hogy  a 
regionális szövetséget választott  képviselet  irányítja (Baden-Württenbergben pl. Stuttgart 
régióban  a  megoldás  érdekessége  az,  hogy  speciális  tartományi  törvény  rendelte  el 
létrehozását), másutt egyszerű társulások vagy ügynökségek testesítik meg a Landon belüli 
régiót. 

Ami  mindenütt  jellemző,  hogy  a  központi  állammal  való  folyamatos  harc, 
konfrontáció  során  növekedik  a  régiók  szerepe,  s  az  érdekérvényesítési  esélyek 
nyilvánvalóan ott a legjobbak, ahol már választott testületek bázisán zajlik az alkudozás. A 
regionalizálódás folyamatában a központi és helyi erőviszonyok, az EU befolyása mellett a 
regionális  identitás,  a  társadalmi  és  kulturális  beágyazottság  szerepét  szokás  erősen 
hangsúlyozni.  Vannak azonban sikeres új,  „kreált”  régiók is,  amelyek  nem tekinthetnek 
vissza  történelmi  tradíciókra.  A  tradíciók  helyett  egyre  erőteljesebb  szerepet  tölt  be  a 
tényleges gazdasági érdekközösség, a helyi szereplők közötti együttműködési készség, az 
új, modernizált politikai kultúra.
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3.1.3. A speciális területfejlesztési, partnerségi intézmények elterjedése

Részben  a  regionális  szintek  alkotmányos-közigazgatási  kiépületlensége, 
átmenetisége,  részben pedig  a  regionális  politika  sajátos  szükségletei  nyomán  a  területi 
szintek sajátos intézményesülési folyamaton mennek keresztül, amit nevezhetünk szervezeti 
pluralizálódásnak, vagy szervezeti sűrűsödésnek is (Amin, 1994). A helyi, illetve regionális 
gazdasági  szféra  érdekei  elsősorban  a  korporatív  formákon  keresztül jelennek  meg  a 
tervezési  folyamatban,  míg  a  különböző  szakmai  és  társadalmi  csoportok 
megszervezettsége rendkívül egyenetlen és sokszínű. A regionális fejlesztési döntéshozás 
számára az utóbbi időben ún. kvázi kormányzati vagy nem kormányzati (quago/quango), 
tripartit/korporatív szervezetek jönnek létre, amelyek egyrészt a területfejlesztési döntések 
előkészítésére  és  végrehajtására,  másrészt  a  központi  állam,  az  önkormányzatok,  a 
munkavállalói és munkáltatói érdekek összekapcsolására hivatottak.

Fejlesztési ügynökségek
A  területfejlesztési  speciális  intézményrendszer  egyik  legfontosabb  és 

legelterjedtebb  elemei  a  többnyire  quango  státusú  ügynökségek.  Az  ún.  regionális 
fejlesztési ügynökségek már az ötvenes-hatvanas években megjelentek Nyugat-Európában. 
Ezek különböző típusú státusszal rendelkeznek, ezért a szervezeti jellemzők oldaláról nehéz 
egységes fogalmat adni. Közös jellemzőjük, hogy a hierarchikus állami irányításon kívül 
elhelyezkedő,  de  közpénzekből  finanszírozott  szervezetek,  amelyeknek  fő, 
megkülönböztető funkciója a gazdaság támogatása. Az ügynökségek létrehozásának indoka 
az új típusú feladat volt, amely számára fontos volt, hogy:

− a szervezet közel legyen a területi problémákhoz,

− a személyzet  közvetlenül  foglalkozhasson a gazdasági szervezetekkel  (amire a 
bürokrácia nem képes),

− megfelelő távolság alakuljon ki a politikától, biztosítva a szervezeti állandóságot 
és hosszú távú gondolkodásmódot, (hozzátéve, hogy a stratégiai döntéshozás a 
frontvonalban lévő politikusok, és bürokraták kezében marad),

− s egyben elősegítse a regionális fejlesztésekhez való pozitív politikai hozzáállást 
(Halkier, 1998).

A fejlesztési ügynökségek mögött, az esetek 80%-ában, erős politikai legitimációval 
rendelkező  kormányzati  vagy  területi  önkormányzati  szervezet  áll,  mint  alapító  vagy 
szponzor,  még  akkor  is,  ha  az  alkalmazott  szervezeti  forma  egyébként  magánjogi  (l 
Ausztriában,  Hollandiában,  Dániában,  Lengyelországban).  Az  ügynökségek  sikeressége 
nem  csak  a  személyzet  szakértelmétől,  a  rendelkezésre  álló  forrásoktól,  a  rugalmas 
menedzsmenttől, hanem a szervezeti környezettől, a partnerek mozgásterétől is függ. 

A  regionális  fejlesztési  ügynökségek  fennmaradtak  a  regionális  politikai 
modellváltást  követően is,  de jelentősen  átalakult,  kiszélesedett  a  profiljuk,  a  közvetlen 
gazdasági  támogatáson  túl,  elsősorban  tervezéssel,  képzéssel,  humánerőforrás-
menedzsmenttel, marketinggel, K+F tevékenységgel foglalkoznak.

Public-private partnerségi szervezetek
A  területfejlesztési  intézményrendszer  fontos  speciális  elemei  a  különböző 

érdekegyeztetési  és kollektív  döntési  fórumok.  Nagyon sok országban jöttek létre  olyan 
kísérletek, formák, amelyek még szélesebb bázison és közvetlenebb formában jelenítik meg 
a különböző érdekcsoportokat,  például éves regionális  konferenciák,  egyeztető fórumok. 
Az érdekegyeztetés igénye különösen ott vetődik fel erőteljesen, ahol a regionális politikai 
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területi  keretek nem egyeznek meg az általános önkormányzati,  államigazgatási,  területi 
beosztással.  Németországban  a  tartományokon  belül  eltérő  regionális  beosztással 
működnek  a  kamarák,  a  közigazgatás,  a  munkaerő-piaci  intézmények.  Ezért  született 
például Észak-Rajna-Vesztfáliában az ún. támogatási konferenciák gondolata, amelyek nem 
csak a különböző földrajzi határokat, hanem a különböző szereplők aktivitását is képesek 
koordinálni, anélkül, hogy elvonnák az egyes partnerek döntési kompetenciáit, alkalmasak 
a  korábbi  bürokratikus  és  centralizált  támogatási  rendszert  decentralizálni  és 
társadalmasítani (Krus, 1990). Az alulról építkező formák mellett meg kell említeni, hogy 
esetenként  a  különböző  kollektív  döntési  testületek  tagságának  mandátuma  magától  a 
kormányzattól származik. Például az Angliában létrehozott városi fejlesztési korporációk 
(UDC) éppen nem a decentralizációt, hanem a kormányzati beavatkozást, illetve a területi-
helyi önkormányzatok kiszorítását szolgálták (Lewis, 1992).

Természetesen  az  alapvető  motívuma  a  korporatív  formák  terjedésének  a 
magánforrások  bevonásának  szándéka,  valamint  a  gazdaságfejlesztés,  területfejlesztés 
alapvető  igénye  a  gazdasági  szektorral  való  közvetlen  kapcsolattartás,  a  konszenzus 
kényszere.  Meg  kell  azonban  jegyezni,  hogy  a  helyi  és  regionális  korporatista  modell 
terjedésével  szemben  is  megfogalmazódnak  a  szakirodalomban  alapvető  aggályok, 
mégpedig a tekintetben, hogy az egyre terjedő ún. inszcenált, megrendezett korporatizmus 
demokratikus  bázisa  egyelőre  hiányzik  (Heinze,  –  Voelzkow,  1991). A  speciális 
érdekegyezetési  formák  mellett  a  területi  kormányzati  és  önkormányzati  szervezetek 
kompetenciája mindig megmarad, a stratégiai döntéseket a képviseleti grémiumok hozzák 
meg.  Ez  alól  azok  az  országok  kivételek,  ahol  korlátozott  a  területi  önkormányzatok 
hatásköre, vagy nem is működnek területi önkormányzatok.

3.1.4.  A szervezetek közötti hálózatosodás, komplexitás, nyilvánosság 

A területfejlesztés irányításával szembeni legfontosabb követelmény, hogy az egyes 
szereplők  között  folyamatos  formális  vagy  informális  csatornákon  közvetített 
kapcsolatrendszer  épüljön  ki,  s  a  szereplők  együttműködése  nyomán  komplex 
térségfejlesztési  stratégiák  szülessenek.  Az  önkormányzati,  igazgatási,  területfejlesztési, 
gazdasági  és  non  profit  szektorok  mind  a  tervezésben,  mind  a  fejlesztési  elképzelések 
megvalósításában, különböző formákban, és intenzitással együttműködnek.

Különösen  az  utóbbi  időszakban  vált  követelménnyé  a  területfejlesztési 
döntéshozással, tervezéssel, elosztással szemben az átláthatóság, nyilvánosság, amely 

1. egyrészt a részvételi elemek növelését teszi szükségessé,
2. másrészt a PR munka hatékonyságának javítását, a visszacsatolási mechanizmusok 

kiépítését.
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4. A területi tervezés fejlődése magyarországon

Ahhoz,  hogy  a  területi  tervezés  és  programozás  jelenlegi  hazai  rendszerét  és 
állapotát  fel  tudjuk  térképezni,  szükséges  az  idevezető  utat  is  áttekinteni,  a  mögöttük 
meghúzódó folyamatok és azokat meghatározó eseményekkel együtt.

4.1. A területi tervezés történetének áttekintése a 90-es évekig

A hazai területi tervezés történetének feldolgozásakor nagyban segítette munkámat 
Rechnitzer János - az időszakra vonatkozó - írásainak feldolgozása.

A területi folyamatok szerepe Magyarországon az I. világháború után erősödött fel. 
A trianoni  szerződés  alapvetően  átalakította  a  magyar  állam területét  és  szervezetét  is, 
hiszen a Magyar Királyság területének 71%-át, az anyaországnak 67,2%-át választották le, 
ami az jelentette, hogy az utódállamokhoz került Nagy Magyarország lakosságának 63,6%-
a  az  anyaország  vonatkozásában  ez  az  arány  58,3%-ot  jelentett.  Az  ország  gazdasági 
szerkezete  alapvetően  átalakult,  hiszen  számos  ágazat  teljesítőképessége  a  felére, 
harmadára  csökkent.  A trianoni  szerződésnek népességi  és  társadalmi  hatásai  rendkívül 
súlyosak  voltak,  a  nemzetiségi  szerkezet  homogén  lett,  ugyanakkor  3,4  millió  magyar 
maradt az utódállamokban.

Az infrastrukturális rendszerekre is érzékeny csapást mért az új államhatár, hiszen 
csak a vasúthálózat 37,9%-a, az úthálózat 35,5%-a maradt meg.

Nem beszélhetünk  a  huszas  években  Magyarországon  területfejlesztésről,  annak 
eszközeinek  alkalmazásáról.  Viszont  kiemelést  érdemel  az  a  tudományos  munka,  ami 
feldolgozta  az  ország  térszerkezetének  változásait,  másrészt  javaslatokkal  élt  a 
közigazgatási rendszer megváltoztatására.

Az első irányzatot Teleki Pál és tanítványai (Princz Gy., Cholnoky J.) képviselték. 
Teleki a geográfiában akkor a dinamikusan terjedő tájelmélet alapján dolgozta ki a magyar 
területi  igények alátámasztását,  annak nemzetközi szintre történő ismertetését.  (Horváth- 
Rechnitzer, 2000)

A másik irányzat Magyary Zoltán nevéhez fűződik, aki 1931-ben kapott kinevezést 
a  közigazgatási  reform előkészítésére,  s  egyben  a  Pázmány  Péter  Tudományegyetemen 
létesítendő Magyar Közigazgatási Intézet vezetésére. Magyary alaposan ismerte az akkori 
tervgazdasági  gyakorlatokat,  mind a szovjet tervezési rendszert,  mind az olasz,  a német 
gazdaság  központi  irányítási  törekvéseit,  de  eligazodott  az  angol-szász  országok 
válságkezelő gazdaságpolitikájában. Sajnos Magyary modernizációs törekvései nem jártak 
sikerrel, azonban a hazai területfejlesztés modern irányzataira nagy hatást gyakoroltak. A 
harmincas években, a Gömbös-kormány programjában, a Nemzeti Munkatervben bukkan 
fel a tudatos ország-rendezés gondolata, az a felismerés, hogy az ország fejlesztését csak 
valamennyi tényező együttes és összehangolt alakításával lehet sikeresen elvégezni, s ennek 
területi összefüggései is vannak. Az 1937. évi VI. tc. a városrendezésről és építésügyről 
tekinthető  e  korszak  meghatározó  törvényének,  hiszen  nemzetközi  igényességgel 
szabályozta a városrendezést, előírta, hogy a városokban fejlesztési terveket kell készíteni. 
(Rechnitzer, 1998a)

A  TERINT  működését  1951-ben  megszüntették  és  lényegében  1957-ig  területi 
tervezésről, nem beszélhetünk. A hazai regionális tervezésnek lendületet adott az 1958-ban 
életbelépett minisztertanácsi rendelet, amely a népgazdasági tervezés részeként elismeri a 
területi terveket, sőt megszabta annak négy ütemét. Az elsőben a vizsgálati szakaszt jelölték 
meg,  aminek  keretében  az  országot  kilenc  régióra  bontották.  A  régiók  lényegében 
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nagyvárosi  hálózatra  épültek,  és  ezekhez  önálló  vizsgálatok  kapcsolódtak.  A regionális 
tervezés  második  szakaszában  a regionális  koncepcióknak  az  elkészítését  jelölte  meg  a 
határozat,  ennek keretében elsődlegesen a  településhálózati  elemzések készültek  el,  ami 
alapját  jelentette  az  1963-ban  megjelent,  Országos  Településhálózat-fejlesztési 
Tanulmánytervnek.  Harmadik  feladatnak  a  regionális  fejlesztési  koncepciók,  majd 
negyedikként a rendezési tervek kidolgozása került meghatározásra. A Tanulmányterv nem 
vált  hivatalos  dokumentummá,  hosszú  egyeztetéseket  és  számos  vitát  ért  meg  –  a  kor 
politikai lehetőségei között -, de „koordináló anyagként szolgált a beruházások telepítési 
kérdéseinek mérlegelésénél és eldöntésénél, segítséget nyújtott a tanácsi szervek számára 
saját területük településhálózati és településfejlesztési problémáinak megoldásához.

A tanulmányterv átdolgozott változata lett az Országos Településhálózat-fejlesztési 
Keretterv. A másik irány az egyes ágazatok telepítési terveinek elkészítése, ami bizonyos 
gazdasági  körzetek  regionális  terveinek  összeállítását  jelentette  (Sajóvölgy-Miskolc, 
Székesfehérvár-Veszprém, Pécs-Mecsek, Zagyva-völgye, Salgótarján).

A  végleges  Országos  Településhálózat-fejlesztési  Koncepció  (OTK)  1971-ben 
került  jóváhagyásra  (1007/1971.  (III.16.)  Korm.  Sz.  hat.)  a  következő  területfejlesztési 
elvek érvényesítésével4:

1. Budapest  túlcentralizáltságát  fokozatosan  meg  kívánta  szüntetni,  így  a 
főközlekedési  hálózati  csomópontokon  öt  ellenpont,  város  regionális  központ 
fejlesztését tartotta fontosnak. (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc).

2. Az  északkelet-délnyugat  ipari  tengely  monopolhelyzetét  mérsékelni  kívánta,  és 
fejlesztési  súlypontját  áttenni  a  mezőgazdaság,  élelmiszeripar,  gépipar  alapján  a 
Dél-Dunántúlra és az Alföldre.

3. Az aprófalvas térségekben faluközpontok kijelölésével, részben az ellátást javítani, 
részben  a  településfunkciókat  koncentrálni  irányozta  elő,  hasonlóan  a  tanyás 
térségekben  a  mezőgazdasági  falvak,  új  tanyaközpontok  telepítésének 
támogatásával.

4. A városhiányos térségekben a nagyközségek várossá fejlesztése, azok funkcióinak 
bővítése.

5. Koncentrált  szerepkörök  alapján  létrejönnek  az  alapfokú,  a  középfokú  és  a 
felsőfokú ellátási területek.

6. A hierarchizált  rendszerben az  öt  ellenpólus  nagyváros  mellett  134 várost,  mint 
további középfokú – ellenpólust kell fejleszteni.

7. A  korábbi  kilenc  makrorégió  (körzet)  helyett  öt  tervezési-gazdasági  körzet 
kialakítását javasolta.

8. A speciális kiskörzetek kijelölése is megtörtént.
Az  OTK-val  együtt  született  meg  egy  rendelet  a  területi  tervezés  rendjéről.  A 

szabályozás elemeiben keveredett az ágazati és a területi szemlélet, melynek következtében 
a fejlesztési és rendezési szemléletű tervezés tartósan elkülönült egymástól, annak viszonya 
nem került egyértelműen meghatározásra. Valós fejlesztési jellegű tervezést nem lehetett 
végezni abban az időben, mivel egységes és uniformizált politikai-ideológiai célok kerültek 
meghatározásra és az azokhoz vezető utak is egységesen lettek kijelölve. Nem lehetett más 
fejlesztési célt, célkitűzéseket meghatározni, mint a központi politika által megjelöltet.

Ennek  köszönhető,  hogy  több  országos  területrendezési  terv  (OTT)  készült  el, 
különféle tervezési szemléletben (Baráth, 1987).

A  területi  tervezést  a  fejéről  a  talpára  kell  állítani,  azaz  a  fejlesztés  szemléletű 
tervezést,  mint  a  területi  folyamatok irányainak kijelölését  kell  követnie  a  rendezésnek, 

4 Itt jegyezném meg, a témakör irán bővebben érdeklődőknek, hogy Romány Pál bővebben foglalkozok a 
kérdéssel: A területfejlesztési politika időszerű kérdései című tanulmányában. Gazdaság, 1974/3 sz.
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mint műszaki, fizikai elemek térbeli elhelyezkedésének meghatározását. A tervezésben a 
stratégia szemléletet szükséges érvényesíteni.

A nyolcvanas évek elején az OTK-t, s annak megoldásait egyre több támadás érte. 
(Enyedi, 1984)

Két  tervet  ismernek  el,  a  „népgazdasági”  és  a  „tanácsi”  szintűt,  az  időtávot 
mérséklik (nagytáv megszűnik), a tervkarbantartást előírják, viszont a tervek valós hatása, 
alkalmazásának, érvényesülésének rendszere teljesen eloszlik, azaz a hatósági jóváhagyás 
meghatározása elmarad, nem kerül megjelölésre.

Az  OTK  módosítását  az  Országgyűlés  végezte  el  1985-ben,  aminek  fontosabb 
megállapításai a következők:

1. A nagyvárosok ne növekedjenek,
2. A településhálózat egységes egész, összefüggő rendszer,
3. Az alapfokú ellátást helyben, vagy kis távolságban kell biztosítani,
4. A  főváros  súlya  legyen  jelentős  a  felsőfokú  ellátásban,  a  tudományban,  a 

kultúrában,  az  idegenforgalomban,  a  nemzetközi  és  országos  intézmények 
telepítésében, az innovációban,

5. Az öt regionális funkciót betöltő nagyváros mennyiségi fejlesztése helyett felsőfokú 
szerepköreik bővítése szükséges,

6. A távlati alapanyag és nyersanyagbázisok térségeit szükséges fejleszteni,
7. Kiemelten  fejlesztendő  térségnek  tekinti  a  kedvezőtlen  adottságú,  elmaradott 

helyzetű aprófalvas térségeket.
1986-ban (2015/1886. (XI.5.) MT. hat.) a minisztertanács elfogadta a gazdaságilag 

elmaradott térségek lehatárolását és a fejlesztésére vonatkozó programot.  (Az ország hét 
megyéjének 23 térségében 571 települést (összes település 19%) jelöltek ki, ami az ország 
területének 10%-át jelentette, itt élt a lakosság 4%-a) 

A  rendszerváltás nagyban  befolyásolta  a  területi  tervezés  és  programozás 
működését  és  gyakorlati  megvalósulását,  egyszerre  megváltoztak  azok  a  kialakult 
hatásmechanizmusok, amelyek jellemezték ezt a területet e-mellet hatalmas szabályozási űr 
is  kialakult  mely  vákuumként  ”roppantotta”  össze  azon  szervezeteket,  melyek  ezeket  a 
feladatokat  ellátták.  A  változások  gyökeres  átalakulást  igényeltek,  melyekre  a  törvényi 
szabályozás késlekedése miatt csak nagyon lassan került sor.

4.2. 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről

A területfejlesztésről szóló törvény 1996-ban történt elfogadását jelentős politikai 
kompromisszumok előzték meg. Ennek ellenére általános szakmai és politikai vélemény, 
hogy a törvény jelentős pozitív változások elindítója volt:

1. Magas  szintű  jogi  normában  alapozta  meg  a  regionális  politikai  modellváltást  a 
legkorszerűbb EU-konform alapelveket követve.

2. Intézményesítette  a  korábban  hiányzó  integrációt  és  kooperációt  a  különböző 
szintek és szektorok között.

3. Megindította  a  decentralizációt  a  döntéshozási  rendszerben,  jelentős  hatást 
gyakorolva az általános közjogi-hatalmi viszonyokra is.

A területfejlesztésről szóló törvény a korábbi területi politikához képest éppen az 
intézményrendszer  létrehozásával  eredményezett  markáns  elmozdulást.  Ennek  a 
változásnak az alapvető jellemzői a következők:
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1. Az ország egész területét  lefedve,  több szintű – kistérségi,  megyei,  regionális  – 
decentralizált,  döntési  hatáskörökkel  rendelkező  speciális  intézményrendszer 
létesült.

2. Az intézményrendszer,  a területfejlesztési  tanácsok rendszere a partnerség elvére 
épül,  azaz  egyenjogú  felekként  vonja  be  a  kormányzat,  az  önkormányzatok,  a 
kamarák és a munkavállalók képviselőit a döntéshozásba.

Ezek  a  sajátosságok  eurokonformak,  hiszen  éppen  ezek  azok  az  intézményi 
alapelvek  (szubszidiaritás,  partnerség),  amelyek  nem  csak  a  területfejlesztés,  hanem 
általában a közpolitikák irányításával,  az állami struktúrákkal szemben követelményként 
megfogalmazódtak az utóbbi évtizedben az EU, illetve a tagállamok szintjén. (Káposzta, 
2003a)  A  magyar  területfejlesztési  intézményrendszernek  feltétlenül  pozitívuma,  hogy 
decentralizációs  trendeket  indított el  illetve  kereteket  biztosított  a  különböző szintek és 
szektorok együttműködéséhez, emellett hozzájárult bizonyos igazgatási- területi irányítási 
diszfunkciók korrigálásához is. Nevezetesen:

1. a  kistelepülések  kistérségi  szintű  együttműködésének  indirekt  ösztönzésével  a 
dezintegrációs tendenciák enyhüléséhez,

2. a regionális szint megjelenésével a nagytérségi együttműködés intézményesüléséhez,
az ágazati dominancia mellett a területi szempontok megerősödéséhez, a kormányzati 
koordináció elmélyüléséhez. 

4.3. A területfejlesztési törvény módosítása

A  területfejlesztési  törvény  1999.  évi  módosítása  jelentős  változásokat 
eredményezett  az  intézményrendszerben.  Kötelezővé  vált  a  regionális  fejlesztési 
tanácsok  létrehozása,  mégpedig  az  OTK-ban  rögzített  hét  NUTS  2  régióban. 
Rögzítették  a  regionális  tanácsoknak  a  megyei  területfejlesztési  tanácsokhoz 
hasonló feladatkörét. Új kategóriaként intézményesítette a törvény a térségi tanács 
típusát,  amely  a  statisztikai  beosztástól  eltérő  körzetek  vonatkozásában  ad 
lehetőséget a regionális együttműködésre a szereplők között. 
Jelentős változás következett be a tanácsok összetételében. A gazdasági kamarákra 
vonatkozó kormányzati,  illetve parlamenti  döntésekkel összhangban megvonták a 
gazdasági  kamarák  területfejlesztési  tanácsbeli  tagságát,  és  csökkentették  a 
kistérségi  tanácsok  részvételi  arányát  a  tanácsokon  belül  mind  megyei,  mind 
regionális szinten. A tanácsokon belül, különösen a regionális szinten egyértelművé 
vált  a  kormányzati  fölény,  ami  részben  magyarázható  a  kormányzat  aktívabb 
regionális  politikai  szerepvállalási  szándékával,  de  mindenképpen  centralizációs 
tendenciaként is értelmezhető. A tanácsok melletti munkaszervezetek ügye egyelőre 
bizonytalan egyrészt a jogi státusz, nagyságrend, másrészt a székhely szempontjából 
is.  Kétségtelen,  hogy  a  kormányzat  viszont  elkötelezte  magát  a  törvényben  a 
munkaszervezetek közös finanszírozására.
A kormányprogram, illetve a törvénymódosítás alapján egyértelműen állítható, hogy 
a  területfejlesztési  intézményrendszeren  belül  a  regionális  szint  megerősödése 
várható.  Egyelőre  nem  születtek  olyan  intézkedések,  végrehajtó  jogszabályok, 
amelyekből  kikövetkeztethető lenne,  hogy a regionális  szint hogyan részesedik a 
hazai  fejlesztési  források  újraelosztásában,  de  prognosztizálható,  hogy  a 
nemzetközi, uniós források elsődleges kedvezményezettje lesz. Ehhez pedig tovább 
kell vinni a régióépítés folyamatát.
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4.4.  A regionális növekedés tényezői

A  regionális  fejlődés  egyik  legfontosabb  kérdése,  hogy  milyen  tényezők 
befolyásolják az egyes régiók növekedését. 

A regionális elemzések mindegyike rámutatott arra, hogy a területi fejlődést nem 
lehet egy vagy néhány tényezővel megmagyarázni, ahhoz az elemek egész sorozatának és 
azok  együttes  hatásrendszerének  vizsgálata  szükséges.  A  fejlődés  egyik  lehetősége  a 
termelési tényezőkben rejlik. Az irántuk mutatkozó kereslet következtében egyes térségek 
fel-, illetve leértékelődhetnek. 

A tényezők hagyományos szemlélete is jelentősen átalakult. A tőke, a munkaerő, a 
technikai  haladás  jellemzői  nagymértékben  módosultak,  a  fejlődésben  játszott  szerepük 
súlya  átalakult.  Ennek  megfelelően  az  elemzési  szempontok  is  egyre  színesebbek,  a 
regionális  gazdaságtan módszertana,  vizsgálati  rendszerei,  de maga a tudományterület  is 
jelentős változásokon megy keresztül. 

A  tőke  térbeli  terjedésében  a  globalizáció  következtében  meghatározó  szerepet 
játszik a külföldi befektetések hatása a regionális fejlődésre. Állandó fontossággal bír annak 
vizsgálata, hogy a külföldi befektetések milyen elemekre épülnek a területi gazdaságban és 
azok milyen fejlesztési folyamatokat indítanak el. A helyi gazdaság beruházásainak hatása 
is  sokoldalú  értékelésre  ad  lehetőséget,  a  belső  fejlesztések  átgyűrűző  (multiplikátor) 
hatásaitól  kezdve,  azok  együttműködésén  át,  egészen  a  lokális  és  regionális  piac 
formálásáig, mivel számos tényezővel hozzájárulhatnak a regionális növekedéshez.

A munkaerőnek, mint termelési tényezőnek a regionális gazdaságra kifejtett hatása 
is  számos  összefüggésben  érvényesül.  A migrációs  folyamatokat  erősítő  vagy gyengítő 
területi hatások éppen olyan nagy fontossággal bírnak, mint a képzettségből,  a termelési 
tevékenységből és annak szerkezetéből, vagy éppen a képzési intézmények által motivált 
területi fejlődési folyamatokból eredő hatások (Rechnitzer, 1998a).

A  termelési  tényezőkön  alapuló  hagyományos  regionális  gazdasági 
növekedéselemzések mellett egyre több új tényezőnek a feldolgozása történik meg. Ezek a 
vizsgálati szempontok arra helyezik a hangsúlyt, hogy a gazdasági egységek szervezete, a 
termelési-technológiai rendszerek és a közöttük lévő kapcsolatok új regionális fejlesztési 
tényezőként szolgálhatnak. 

A  kutatók  azt  is  felismerték,  hogy  a  regionális  szerkezetekben  találhatók  olyan 
gazdaságon kívüli adottságok,  amik éppen ezen új szervezeti,  működési rendszereknek a 
kialakulását szorgalmazzák, vagy éppen fékezik. A regionális szerkezeteknek tehát vannak 
belső sajátosságai. Olyan új tényezők jelennek meg, mint a rendelkezésre álló munkaerő, 
annak  képzettsége,  termelési  ismeretei,  a  különféle  szolgáltatások,  a  lakókörnyezet 
minősége,  a  kedvező  közlekedési  kapcsolatok  (repülőterek,  főutak,  kikötők,  logisztikai 
központok), vagy az egyetemek, kutatóintézetek tevékenysége. A regionális fejlődést tehát 
nem  lehet  elválasztani  a  gazdasági  egységek  jellegétől,  azok  tevékenységének 
korszerűségétől, azaz az egységek piaci versenyképességétől. A gazdasági szervezet mérete 
is befolyással lehet a regionális fejlődésre. 

A regionális  gazdasági  növekedés  további  mozgatórugója  a régiók adottságaiban 
keresendő.  A  gazdasági  adottságok  és  az  azokat  megjelenítő  szervezetek  és 
együttműködések mellett  létezik  a  területi  egységeknek egy sajátos politikai-társadalmi-
kulturális  feltételrendszere  is,  ami  befolyásolja  e  gazdasági  tényezők  működését, 
versenyképességét. (Bartke, 1997)

A  regionális  miliő  részének  tekinthetjük  a  lokális  és  regionális  piacokon  a 
fogyasztási  sajátosságokat,  a  jövedelmek  nagyságát,  a  jövedelemtermelő  képességet,  a 
megélhetés költségeit, a helyi kormányzatok piacbefolyásolását, továbbá az életminőséget, 
a  munkaerő  minőségét,  a  társadalmi  kapcsolatokat,  a  településkörnyezetet,  a  kulturális 
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szokásokat, a helyi-regionális fejlesztéspolitikát és más további tényezőket. A területi szint 
sajátosságai éppen ezeknek az elemeknek a révén alakítják és befolyásolják a regionális 
növekedést.

A  regionális  növekedés  a  gazdasági  fejlődés  meghatározó  eleme.  A 
gazdaságpolitika  részeként  megjelenik  a  regionális  politika,  mint  a  területi  folyamatok 
alakításának és befolyásolásának célirányos rendszere. 

A modern  piacgazdaságok  regionális  politikájának  alapvető  célja  az  erőforrások 
hatékony működésének biztosítása,  a regionális  egyenlőtlenségek kiegyenlítése,  ezáltal  a 
lehető legnagyobb jó biztosítása, a lehető legtöbb ember számára. 

A regionális politika tehát együtt kívánja kezelni a gazdasági célt, azaz a termelési 
tényezők gazdasági szinten megfelelő hasznosítását, másrészt, pedig a szociális biztonság 
megteremtését  a  társadalom számára.  Ezt  szolgálja  a  területi  kiegyenlítés  vagy arányos 
fejlődés  elvének  kimondása,  valamint  annak  a  gazdaságpolitika  eszköz-  és 
intézményrendszerében történő megjelenítése.

A  területi  kiegyenlítés,  vagy  arányos  fejlődés  a  neoklasszikus  közgazdaságtan 
egyensúly elméletének a regionális folyamatokra történő alkalmazására vezethető vissza. 
Ennek értelmében a tőke, a munka és az információk (technológiai ismeretek, innovációk) 
szabadon áramolnak, az egyes régiókban adott feltételek mellett folyamatosan kiegyenlítik 
egymást. A feltételek a teljes foglalkoztatottság, a verseny szabadsága, a termelési tényezők 
akadálytalan  áramlása,  a  régiók közötti  szállítási  költségek  elhanyagolható  mértéke.  Az 
összes  régióban  közel  azonos  a  termelés  szerkezete,  az  egyes  termelési  tényezőket  a 
határértékük alapján értékelik a piacon, a bérszínvonal és a tőke hozadékának nagysága az 
olyan  termelési  tényezők  felhasználásának  mértékétől  függ,  mint  például  a  munkahely 
kínálata,  annak  szerkezete,  a  létfenntartási  költségek  nagysága,  a  városiasodás  foka,  a 
lakásárak,  a  bérleti  díjak,  vagy  éppen  a  szabadidő  eltöltésének  lehetőségei.  Egyre 
fontosabbá  válik  a  társadalmi  pozíciók  elérhetősége  vagy  az  eltérő  kultúrák  növekvő 
konfliktusai (Rechnitzer, 1998a)

A  területi  különbségek  ugyan  tartósan  fennmaradnak,  lényegében  nem 
kiegyenlítésről,  hanem  csak  e  különbségek  regionális  közelítéséről  lehet  szó  a 
nemzetgazdaságok  egyes  területi  egységei  között.  A  politika  hangzatos  ideológiai 
dimenziója lehet a kiegyenlítés, a különbségek felszámolása; a realitása azonban az, hogy 
ezek  tartósan  megmaradnak,  miközben  szerkezetük  folyamatosan  átrendeződik, 
megváltozik. 

A  területiség  sajátossága maga  a  különbség,  vagy  pontosabban  a  másság 
fennmaradása és megtartása. Nem lehet azonos szintre hozni egy domináns ipari térséget 
egy turisztikai régióval. Természetesen szükséges összehasonlítást tenni a GDP nagysága, a 
foglalkoztatás szintje, a munkanélküliség és az alapvető infrastrukturális ellátottság között. 

Ezek a viszonyítások azonban egy általános, vagy kívánatos fejlettségi szinthez mért 
elhelyezkedések,  nem  tükrözik  kellően  a  területi  adottságokat,  azokat  a  belső 
sajátosságokat, amik hordozzák a fejlesztés lehetőségeit, a regionális stratégia elemeit. 

A  felülről-lefelé irányuló  közelítés  célja  korábban  az  volt,  hogy  a  központi 
kormányzatok  a  régiók  közötti  redisztribúció  módszerével  a  termelési  erőforrásokat  az 
erősebben fejlődő régiókból átirányítsák a kevésbé fejlődő, vagy az elmaradott térségekbe. 
Ennek  a  politikának  a  megvalósítására  szolgált  a  nagy  ipari  projektek  telepítése  a 
problémás térségekbe. Voltak korlátozó intézkedések is a fejlett  térségekben, például az 
ipartelepítések  ellenőrzése,  az  engedélyezési  eljárások  bevezetése,  az  állami  iparok  és 
szolgáltatások  kitelepítése.  Emellett  határozottan  támogatták  a  problémás  térségek 
tőkevonzását, ennek keretében a közlekedési és kommunikációs infrastruktúrák kiépítését, a 
munkaerőképzést, számos pénzügyi eszköz igénybevételével, például adókedvezmények és 
hitelkamat támogatások felhasználásával. 
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4.5.  A területi fejlődés

A  területi  fejlődés  a  területi  politika,  a  tervezés  központi  fogalma.  A 
területfejlesztési  tevékenység  egyik  célja  a  pozitív  irányú  változások,  vagyis  fejlődés 
elérése. 

Területi fejlődésen az ország egészére, az ország valamely területére, azon belül a 
településekre  jellemző  változásokat  értjük.  A  területi  fejlődés  körébe  tartozik  az 
urbanizáció,  a  településfejlődés,  ami  természetesen  nem  választható  el  az  általános 
gazdasági fejlődéstől.

Az egyes kormányzatok abból a célból, hogy a piac által  allokált  forrásokat újra 
elosszák,  különböző  politikai  és  pénzügyi  eszközökkel  rendelkeznek.  Az  eszközök 
eljuttathatók egyénekhez, vállalkozókhoz és a háztartásokhoz. Az intézkedések egy része 
országos  léptékű,  tekintet  nélkül  a  regionális  eloszlás  léptékére.  Más  intézkedések 
regionális szempontból tagoltak, differenciáltak. 

A  területi  folyamatok  nagyon  sokrétűek  és  nehezen  befolyásolhatóak,  így  a 
kormányzat  nem  törekedhet  e  folyamatok  minden  részének  alakítására,  de  a  káros 
gazdasági  és  társadalmi  kihatások  mérséklése  érdekében  befolyásolást  kell  gyakorolnia, 
elsősorban a meghatározó területi trendek átfogó irányításával. (Kornai, 1989)

A regionális politika általános célja a társadalom és gazdaság térbeli viszonyainak 
befolyásolásával  a  társadalmi  újratermelés  hatékonyságának,  az  életszínvonalnak  és  az 
életminőségnek javítása. 

A regionális fejlesztés célja, elvei és feladatai a következőképpen összegezhetők:
• az ország valamennyi térségében a modernizáció elősegítése,
• a társadalmi, környezeti és gazdasági érdekek összehangolása,
• az életminőség és a gazdálkodás feltételeinek javítása,
• az önfenntartó fejlődés feltételeinek megteremtése, 
• a kedvezőtlen területi különbségek és folyamatok mérséklése;
• a regionális és helyi  közösségek kezdeményezéseinek ösztönzése, összehangolása 

az országos célkitűzésekkel.

A  felsorolt  célkitűzések  feltételezik  a  hosszú  távú  szempontok  érvényesítését, 
térségi  prioritást  jelölnek  ki,  továbbá  ösztönzik  az  önerős  fejlesztési  stratégiák 
megvalósítását és az alulról történő építkezést. Az egyes területfejlesztési politikák alapja a 
hosszú  távú,  a  környezet  egyensúlyát  biztosító  fejlesztési  koncepciók,  valamint  a 
területfejlesztési stratégiák.

A  területfejlesztési  stratégiákat  nem  alapozhatjuk  kizárólag  az  állami  szféra 
hatáskörébe  tartozó  intézmények  működtetésére.  Figyelembe  kell  venni  az  autonóm 
önkormányzati  szféra  és  a  piacgazdaságban  csak  közvetve  befolyásolható  vállalkozási 
szféra mozgástörvényeit. A fejlesztési stratégia reális eszközrendszerébe beletartozik a jogi 
szabályozás, az intézményrendszer, a pénzügyi szabályozás, a területi tervezés, az ágazati 
és területi koordináció kereteinek működtetése is.
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4.6.  A regionális fejlődést meghatározó tényezők

A  területi  folyamatokat  elsősorban  a  reálszféra  mozgásiránya,  a  gazdaság  és 
társadalom  autonóm  szereplői  határozzák  meg.  A  regionális  fejlődést  számos  tényező 
befolyásolja,  ezek  közül  a  területi  politika  az  egyik.  Hatékonyságát  rendszerint 
befolyásolják a fogadó régiók strukturális tényezői, az egyébként is érvényesülő általános 
tendenciák. (Perczel-Vécsei, 1977)

A  piacgazdaságokban  a  regionális  fejlődést  befolyásoló  tényezők  közül  a 
magánszektorban  érvényesülő  hatások  a  legfontosabbak.  A  legtöbb  országban  a  privát 
gazdasági  szektor,  -  legalábbis  ami  a  foglalkoztatást  és  a  hozzáadott  értéket  illeti  - 
fontosabb szerepet tölt be, mint az állami. 

A  magánszektor  működésére,  így  annak  regionális  hatásaira  is  általában  csak 
indirekt hatással lehet a gazdaságpolitika. (Horváth, 1985)

A területi politika érvényesülését törvények, rendelkezések, jogi normák biztosítják. 
A magas szintű jogszabályok az állami beavatkozás céljait, a területfejlesztésben résztvevő 
szereplők  munkamegosztását,  az  érdekegyeztetés  szervezeti  mechanizmusát  és  a 
területfejlesztés  eszközeit,  annak pénzügyi  forrásait  szabályozzák.  A regionális  fejlődést 
befolyásoló  –  közvetlenül  regionális  politikának  nem minősíthető  –  tényezők  közül  az 
iparfejlesztési politikát és az agrárpolitikát kell kiemelni. 

A területi politikával foglalkozó, főként alkalmazott kutatások kiemelik a központi 
kormányzat  lehetséges  szerepét,  a  kormányzati  programok feladatait.  Ez  természetes  is, 
hiszen e munkák megrendelője rendszerint maga az államigazgatás vagy annak valamelyik 
ágazata. Ez azonban nem jelenti azt, hogy magában a folyamatban is ilyen jelentős szereplő 
a központi kormányzat. 

A regionális fejlődést befolyásoló legfontosabb döntések számottevő része a helyi, 
mikroökonómiai szférában születik. Elég arra gondolni, hogy a lakásépítés, a lakásokhoz 
kapcsolódó  települési  infrastruktúra  fejlesztése  vagy  a  mezőgazdasági  kistermelői 
tevékenység milyen nagy hányada folyik a háztartások keretében. A kormányzati szférán 
belül  is  megnő  a  helyi  kormányzat  szerepe.  A  központi  kormányzat  területpolitikának 
nevezett tevékenysége a nem kormányzati tényezők befolyásolására törekszik.

A  regionális  fejlesztések  megvalósítása  során  nem  feledkezhetünk  meg  az 
állampolgári  jogok  érvényesüléséről,  valamint  a  tulajdonosi  és  érdekviszonyok  által 
támasztott  feladatokról.  A  települési  önállóság  a  gazdálkodás  önállóságát  is  jelenti,  új 
eszközök jelennek meg a területrendezés tervezésének és végrehajtásának folyamatában. 

A piacgazdaság viszonyai között az állam közvetett és közvetlen beavatkozásaival, 
akcióival  hozzájárulhat  egyes  térségek  adottságainak  kihasználásához.  Az  országban 
végbemenő  társadalmi-gazdasági  átalakulás  térszerkezetet  formáló  hatása,  a  területi 
egyenlőtlenségek alakulására gyakorolt befolyása hosszabb időszakot átívelő folyamat.

A területi megosztottság tükrözi napjaink egyik legfeszítőbb társadalmi problémáját 
is, a munkanélküliség területi alakulását. (Bakos, 2001)

A  regionális  fejlesztések  során  elengedhetetlenül  fontos  a  globális  környezet 
jellemzőinek értékelése és a folyamatban lévő tendenciák felvázolása. A regionális fejlődés 
térségi  meghatározottsága  magával  vonja  a  fejlesztés  várható  jövőbeni  hatásait.  A 
világgazdaságban  mutatkozó  főbb  tendenciák  és  változások  is  kihatnak  a  fejlesztés 
eredményességére.  Mindemellett  a  legfontosabb  a  fejleszteni  kívánt  térség  gazdasági 
szektoraival kapcsolatban a nemzetközi fejlődési irányvonalainak feltérképezése, vizsgálata 
és értékelése. A nemzetgazdasági környezet tekintetében a legfontosabb a nemzetgazdasági 
és ágazati tendenciák, illetve a közigazgatási és intézményfejlesztési tendenciák felmérése. 

A térség  adottságainak  legfontosabb  elemei  a  társadalmi  környezet,  a  gazdasági 
bázis,  a  környezet  adottságai,  az  infrastruktúra  állapota,  valamint  az  egyes  települések 
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közötti  kohéziós  kapcsolatok.  Ezen belül  vizsgálnunk kell  a  társadalmi  szervezeteket,  a 
kulturális adottságokat és értékeket, a területi identitást, a demográfia szerkezetét és várható 
alakulását, a foglalkoztatási viszonyokat, a humán kapacitást és intézményhálózatokat. 

Kiemelt fontosságú a főbb gazdasági ágazatok vizsgálata, azok fejlődési irányai, a 
gazdaság belső és külső kapcsolatai, infrastruktúra állapota, telepítési tényezők értékelése, a 
térség innovációs potenciálja, a gazdaság versenyképessége. 

A  környezeti  adottságok  tekintetében  a  természeti  adottságokat,  a  környezet 
minőségét  és  az  annak  kialakításáért  felelős  tényezők,  feltárását  kell  elvégezni.  Az 
infrastruktúra állapotát a térség intézményi felszereltségével mérjük, konkrétan a lakosság 
egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, szabadidős, sport, kereskedelmi, szolgáltató és 
igazgatási intézményekkel való ellátottságát, valamint a lakásviszonyokat. Az adottságok 
értékelését  érdemes  az  ún.  SWOT-analízis  keretei  közé  foglalni.  Semmi  esetre  sem 
hagyhatjuk  figyelmen  kívül  a  térségben  élők  és  az  odalátogatók  elvárásait,  az 
önkormányzatok és a vállalkozók igényeit, valamint a civil szervezetek elvárásait. 

Fontos,  hogy felállítsuk  az  aktuális  fejlesztési  célok  hierarchiáját,  továbbá,  hogy 
megvilágítsuk az egyes részcélok közötti kapcsolatokat és meghatározzuk megvalósulásuk 
tervezett időrendi ütemét.

A  fejlesztési  célokkal  konform  eszköz-  és  intézményrendszer  alapos  ismerete 
elengedhetetlen.  A pénzügyi  erőforrások és  a  nem pénz jellegű eszközök rendelkezésre 
állása sarkalatos pontja a fejlesztésnek. Fel kell építeni a megvalósítás stratégiáját, és ki kell 
jelölni  a  megvalósítás  szervezeti  kereteit  és  a  szükséges  humán  erőforrást.  Az  egyes 
lépéseket jól elkülönülten tagolni kell.

A megvalósítás során az egyes fejlesztési lépések hatásait folyamatosan mérni kell 
(monitoring) a várható környezeti és gazdasági változások, valamint a társadalmi reakciók 
tekintetében. 

4.7.  A nemzetgazdasági ágazatok és a területi tervezés 

Minden fejlesztési akciónak van egy ágazati természete és térbeli dimenziója, így a 
két megközelítésnek természetes egységet kell alkotnia. A tér szükségszerűen integrálja a 
társadalmi-gazdasági  folyamatokat,  így  a  területi  megközelítésnek  van  egy  sajátos 
integratív, koordináló funkciója.

Az egymástól függetlenül tervezett  és megvalósított  ágazati  projektek nemcsak a 
források egy részét pazarolják el, hanem alkalmatlanok számos probléma orvoslására. A 
hatékonyság javul  azáltal,  ha azokat  a  feladatokat,  amelyeket  ún.  regionális,  megyei  és 
kistérségi  szinten  is  el  lehet  végezni,  ott  teljesítik,  ám  ez  azzal  is  jár,  hogy  döntési 
kompetenciát és forrásokat is kell hozzá biztosítani. Ezért a tervezés oldaláról szükséges 
egy  olyan  eljárási  rend,  programozási  és  finanszírozási  metódus,  amely  a  közpénzek 
többszintű,  átlátható  és  hatékony  felhasználását  biztosítják.  Ezért  nem  választhatjuk  el 
élesen a terület- és a gazdaságpolitikát. (Faragó, 1999)

Az  Európai  Unió  például  kiemelt  prioritásként  kezeli  a  régiók  fenntartható  és 
versenyképes fejlesztését, amely olyan integrált fejlesztéseket jelent, amely a vállalkozások 
külső  feltételrendszerének  javításával  –  sok  kis  ágazati  programmal  –  segíti  a  területi 
gazdaság megerősítését, a munkahelyteremtést. Ezek nem a hagyományos értelemben vett 
fejlesztési ágazatokat jelentik (pl. ipar, mezőgazdaság, hálózati  infrastruktúra),  hanem új 
területeket, szektorokat (pl. kis- és közepes vállalatok támogatása, technológiafejlesztés és 
innováció), bár kétségtelen, hogy az operatív programok szintjén ezek többsége besorolható 
valamely ágazat kompetenciájába. 
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Ezért nem egyszerűen a területiség és az ágazatiság harmonizációja a feladat, hanem 
a hagyományos ágazatok közötti együttműködés is. Kézenfekvő, hogy a legkisebb közös 
többszörösnek  a  rendező  elvnek,  a  térstruktúrának  kell  lennie,  annak  vertikális  és 
horizontális elemeivel. 

Egy  konkrét  tervdokumentum  készítésénél  abból  kell  kiindulni,  hogy  az  adott 
területi szinten, az adott programozási, tervezési időszakban melyek az aktuális célok és 
prioritások. Dönteni kell a megoldandó feladatok felől és a megvalósítás után fennmaradó 
források  további  felhasználásáról  is.  Ezt  követően  meg  kell  határozni,  hogy  milyen 
komplex, integrált stratégiai programok megvalósításával lehetséges az adott célok elérése 
és hogy ez milyen akciók,  operatív  programok sorozatával  valósítható meg.  Így tehát  a 
stratégiai programok többsége komplex ágazatközi program, amely a végrehajtáskor válik 
esetenként ágazativá. A programokat azon a szinten kell megvalósítani, amelyiken a feladat 
leghatékonyabban ellátható.

Összességében  tehát  ilyen  és  hasonló  szempontok  figyelembevétele  szükséges 
ahhoz, hogy a területi tervezés a rendes mederben haladjon tovább. 
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5. A tervek kidolgozásának általános elvei és metodikai kérdései

Nem vagyok egyedül  azzal  az elképzeléssel,  hogy a területi  tervezés  folyamatos 
megújulása szükséges ahhoz, hogy egyik  oldalról  az elkövetett  és megismert  hibákat ki 
lehessen javítani, másik oldalról a változókor igényeinek meg tudjon felelni.

A hetvenes évek végére mind a társadalmi-gazdasági fejlődés jellege, mind pedig a 
szakma immanens5 nehézségei  kételyeket  ébresztettek  a  “klasszikus” regionális  tervezés 
elképzeléseivel szemben:

• A  Római  Klub  híressé  vált  jelentései  a  növekedés  határairól  és  az  erőforrások 
korlátozottságáról  kikezdték  a  fogyasztáscentrikus  növekedési  ideológiákat. 
(Meadows, 1972)

• Figyelmen kívül  maradtak a fejlődés társadalmi,  politikai,  ökológiai  és minőségi 
szempontjai.

• A tudományosnak mondott  tervezés,  a maga elvont  és matematizált  modelljeivel 
egyre kevésbé volt áttekinthető a demokratikus döntéshozó szervezetek számára.

• Egyúttal sajátságos készséget árult el ez a tervezéstechnika a demokráciától idegen, 
ámde hatalmas üzleti érdekek kiszolgálására.

• A vállalaton  belüli  funkciók  térben  “kivonultak”  a  régióból,  és  velük  együtt  az 
érdemi döntéshozatal lehetősége.

• A döntéshozatali szintek áttekinthetetlen méretűvé növekedtek.
• A  nagyszervezetek,  energia-  és  forráspazarló  rendszerek  megfontolás  nélküli 

előnyök sorában részesültek.
• A regionális  beavatkozások hatékonysága megállapíthatatlanná,  sőt  egyre  inkább 

megkérdőjelezhetővé vált.
• A regionális források gyorsan elhasználódtak, hasznukat másutt fölözték le.
• Gyengült a regionális önsegélyező és szabályozó készség. (B. Stöhr, 1987)
• Az  Európai  Közösség  egyes  államaiban,  de  a  közösség  egészében  is  egyre 

sürgetőbb igény támadt a fejlettségi egyenlőtlenségek komplex kezelésére, és ennek 
megfelelően az eszközöket is jelentékenyen bővíteni kellett.

A megfogalmazott  kételyeket  meggyőződésem szerint,  egy a társadalom számára 
hasznosabb,  tervezés  segítségével  ki  lehet  küszöbölni.  Ami  annyit  tesz,  hogy  magát  a 
tervezést  kel  megreformálni  azzal,  hogy  nem  adhok  módon  kezdünk  hozzá,  és  nem 
hiányozhat  a  tényezők  rendszer  szemléletű  megközelítése  sem,  mely  egy  strukturált 
tervezési folyamat kialakítását teszi szükségessé, de ne szaladjunk ennyire előre, mivel a 
kérdések tulajdonképpen a  “jóléti  állam”  általános válságához kapcsolhatók. Úgy tűnik, 
hogy igaza van a kritikai nacionalista társadalomfilozófusnak, Karl Poppernek: “Minden 
megoldott  problémával  nemcsak  újabb  megoldatlan  problémákat  fedezünk  föl,  hanem 
fölfedezzük  azt  is,  hogy  ahol  azt  hittük,  szilárd  talajon  állunk,  valójában  minden 
bizonytalan és ingadozik”. (Popper, 1962)

El kell felejtenünk az eddig evidensnek tekintett tételeket, és visszatérni a kiindulási 
alapokhoz.  “A  lehető  legjobbat  a  lehető  legtöbb  ember  számára”  –  így  hangzott  a 
mértékadónak  tekintett  alaptézis,  amit  Jeremy  Bentham fogalmazott  meg  ekképpen. 
(Taylor, 1980)

Ámde ha ezt netán el is fogadjuk, két további kérdést mégis fel kell tennünk: 

5  Benne rejlő, belsőleg hozzá tartozó, természetéből következő. 
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1. Ki határozza meg azt, hogy mi a jó?
2. Hogyan biztosítható, hogy ebből a lehető legtöbb ember valóságosan részesüljön?

Mivel minden közösségi tervezési folyamatban van egy célkitűző mozzanat, a célok 
még elméletileg sem határozhatóak meg szubjektivitás  feltételezése nélkül.  A közösségi 
tervezés esetében a célokat a „közérdeknek megfelelően” kellene meghatározni,  de nem 
létezik  egy  olyan  objektív  közmorál,  amelyikből  a  célok  (közérdek)  racionálisan 
levezethetők  lennének.  Ezért  a  különböző  döntési-hatalmi  szintek  (ezeket  paradigmális 
szinteknek is nevezhetjük) vannak hatással a célok kijelölésére.

A mai pragmatikus tervezés politikailag érzékenyebb és kevésbé „racionális”, mint 
az korábban volt. Változtak a tervezéssel szembeni elvárások. A tervezés feladata egyre 
inkább  konszenzus  kialakítása,  a  tárgyalási,  az  alku  folyamatok  moderálása,  melynek 
hatékony  teljesítése  elképzelhetetlen  anélkül,  hogy  a  tervező  azonosulna  a  megbízó 
alapvető  értékeivel.  A  tervezőtől  gyakran  explicite  is  megkívánják,  hogy  támogassa  a 
megrendelő törekvéseit és a megbízásnál fontos szerepet játszhat a tervező érdek artikuláló, 
lobbizó képessége. 

A döntések  tudatos  értékválasztáson  alapulnak,  amelyek  mögött  minden  esetben 
érdekek  húzódnak  meg.  A  különböző  területi  szintek  és  szereplők  mást  és  másokat 
képviselnek. Az állam meghatározott preferenciák alapján avatkozik be, egyeseket korlátoz, 
másokat támogat. A politika elfogadhatja az „objektív tudást” vagy időlegesen nem vesz 
róla  tudomást,  ez  esetben  az  más  csatornákon,  éppen  az  uralkodó  politika  ellen  is 
felhasználhatóvá válik. 

A tervezési folyamat egyes mozzanataiból kiszűrhetjük a tervezői szubjektivitást, de 
az egész folyamat, ha akarjuk, ha nem, átpolitizálódik. A források allokálása, a beruházások 
rangsorolása, új  struktúrák létrehozása mind értékválasztáson alapuló döntést igényel!  A 
közösségi szférában a döntések jelentős részét a „közérdekre” hivatkozva hozzák meg. De 
mit  jelent  a  közérdek  (közjó)  egy  képviseleti  demokráciában?  A  közérdek  a  napi 
gyakorlatban nem más,  mint  a pillanatnyi  politikai konszenzus vagy rosszabb esetben a 
„többség akarata” a kisebbséggel szemben. Az uralkodó politikai elit és az azokhoz kötődő 
gazdasági hatalom határozza meg a mindenkori közérdeket.

Hankis  E.  szerint  a  közérdek  „egy  sikeresnek  vélt  társadalmi  egyeztetés 
eredménye”. Egyetértek azzal, hogy mindenképpen szükség van egy széleskörű társadalmi 
egyeztetésre,  csupán annak sikeressége kérdéses, és nehéz meghatározni az egyeztetésbe 
bevonandók  körét  is.  Nyilvánvaló,  hogy  az  alkufolyamatok  során  létrejövő 
kompromisszumok messze  vihetik  az  „ismeretlen  optimálistól”  az  így  megfogalmazódó 
„közérdeket”.

Tehát  a  felvetődő  kérdések  az  egész  gazdaság-  és  társadalomfilozófia 
újragondolására  kényszerítenek.  Felül  kell  vizsgálni  a  fogyasztásnövekedés 
határtalanságára,  az  externális  hatások  kalkulálatlanságára,  a  globalizálódó  piacra,  a 
képviseleti demokráciára vonatkozó közkeletű nézeteket. Erre azonban itt nincs mód, mivel 
csak törekedhetek a tervezéssel kapcsolatos összes kérdésre adható válasz megtalálására.

Azt  azonban megtehetem (Miklóssy,  2000.)  nyomán,  hogy a regionális  tervezést 
közvetlenül érintő kérdéseket újra feltegyem:

Ki tervez?; Kinek a hasznára?; Mit tervez?; Miért tervez?; Hogyan tervez?

Ki végzi el a tervezési feladatot azaz (Ki tervez?)
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A tervezés kiindulása egy értékítélet  arról,  hogy mi a kívánatos és elérhető “jó” 
tartalma, hiszen a terv ennek az elérését célozza. Aki meghatározza ezt a “jót”, háromféle 
forrásból kiindulva teheti:
• személyes értékeiből;
• objektív ismeretekből;
• más emberek értékeinek ismeretéből származó tapasztalatokból. (Klosterman, 1978)

Pusztán a személyes értékeiből azonban csupán egy diktátor indulhat ki, mivel csak 
neki van lehetősége arra, hogy ezeket az értékeket másokkal vita nélkül elfogadtassa. A 
klasszikus  regionális  tervezésben ezért  válnak döntő  fontosságúvá a  tudományos  érvek, 
amelyekkel a kívülálló aligha szállhat vitába. Azonban a tudomány sok mindenre alkalmas 
ugyan, de arra nem, hogy megmondja, nekem mi a jó – legfeljebb meggyőzhet, ha tud.

A regionális  tervezés  fénykorában azért  van  oly egyetértés  a  terv készítője  és  a 
központi  megbízó  szervezet  között,  mivel  a  tudományos  objektivitás  a  maga 
megfellebbezhetetlen  tekintélyével  alkalmas  a  netán  eltérő  vélemények  kezelésére.  A 
tervező ekképpen kritika nélkül eleget tesz megbízója igényeinek, ráhagyva, hogy – legitim 
hatalmánál fogva – “ő csak tudja”, mi a jó és a fontos. Elvégre azért kapott többséget a 
legutóbbi választáson, mivelhogy az emberek osztoztak az ő értékítéletében. Csak hogy a 
megbízó  szervezet  meg,  miközben  elfogadtatja  az  általa  készített  tervet,  a  tervező által 
képviselt  “Tudomány”  tekintélyére  hivatkozik.  Ez  a  csapdahelyzet  nem  kerülhető  meg 
másképpen, mint az emberek értékítéletének számbavételével. De ez mind a közhatalom 
felfogásával, mind a tervezés technikájával szemben új követelményeket támaszt, mégpedig 
a szubszidiaritás és a társadalmi tervezés fogalmaiban.

Ki vagy kik részesülnek a tervezés eredményeiből azaz (Kinek terveznek?)
A klasszikus  kérdés: Cui prodest,  azaz kinek van haszna belőle? A náci-fasiszta 

összeomlás és a második világháború után újra berendezkedő európai országok kimondott 
társadalomszervező alapelve a liberalizmus, a pluralizmus és a demokratizmus volt, ennek 
kellett érvényesülnie a tervezésben is. Valóságosan azonban mindegyik csorbát szenvedett, 
mégpedig anélkül, hogy e korlátok elvi alapjai tisztázódtak volna. (Simmie, 1984)

A  liberalizmus  a  profitok  korlátozásával,  ami  a  “jóléti  államok”  felépítésének 
alapfeltétele  volt.  A demokratizmus  efféle  hivatkozásokkal:  “Amikor  olyan  emberekkel 
foglalkozunk, akiknek nincs kezdeményező szándékuk, akkor a feladat az ilyen csoportok 
megszüntetése, még ha elégedetteknek látszanak is”. Tehát az emberek nem tudják, mi a jó 
nekik,  kell  valaki,  aki ezt helyettük megmondja.  Ez klasszikus paternalizmus, vagyis az 
emberek  kiskorúsítása.  Ellenkezik  viszont  a  képviselőválasztás  elvével,  amelyben  azt 
feltételezzük,  hogy  nagykorú  emberek,  tudatos  szándékkal  választanak  maguknak 
kormányzatot. Az eredményét külön is érdemes megfigyelnünk: “Így a helyi kormányzat a 
kicsinyes politikai szférából a nagy vállalkozók körébe került át”. Látható, hogy ekképpen 
elvész a dologból a pluralizmus is. A haszonélvező, pedig az új technokrata elit, amely a 
hatalom gyakorlásában érdekelt, amiben a tőkeerős nagyvállalkozói szférából komolyabb 
támogatást kaphat, mint az ingatag választópolgároktól.

A probléma tehát magának a demokratizmusnak a felszámolódása a fejlesztéshez 
kapcsolódó  gazdasági  érdekek  mentén.  A  megoldás  a  társadalmi  dimenziójú 
célmeghatározáson kívül a partnerségi elv megvalósításában kereshető.

Mi a tervezés tárgya azaz (Mit terveznek?)
A regionális politika korrekciós céllal született meg.
Három meghatározó fő célja:
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1. A  tőke  térbeli  allokációjának  orientálása,  és  az  ehhez  szükséges  infrastruktúra-
fejlesztés;

2. A migráció  felmérése  és  alakítása.  A két  tényező  egyébiránt  összefügg,  mivel  a 
települő tőke bizonyos fokú koncentráltságot szokott igényelni, és ehhez többnyire a 
pólusokba irányuló népesség-bevándorlás elindítására van szükség;

3. A  növekedés  központi  stratégiájának  meghatározása.  A  növekedés  az  állam 
intervenciós  gazdasági  szerepvállalásának  korában  általában  keresletgerjesztés, 
amelyben  az  állam  többnyire  közérdekű  fejlesztéseket  generáló  megrendelőként 
szerepel.

A gazdasági beavatkozás anticiklikus jellegű, és az erőforrások kibővítésére irányul. 
Mindehhez  a  regionális  tervezés  nélkülözhetetlen.  A  tervezés  funkciói  ebben  a 
problémamezőben a következők: 

Arányosság: A klasszikus tervezési rendben ennek a fő eszköze a “jövőkép-terv”, 
illetőleg  az  ennek  alapján  kidolgozott  struktúra-tervek.  Az  arányosság  maga  a  kereslet 
gerjesztésére épül, a kereslet-kínálat mintegy spontán egyensúlyban van. Ha leszámítjuk azt 
belőle, hogy a folyamat csak permanens közpénz-injekcióval tartható fenn. (Polese- Coffy 
1985)

Tendenciák  előrejelzése: Alapvetően  jövőbeli  foglalkoztatási  és  népesedési 
tendenciákról van szó, ezek a meghozandó döntéseket lényegesen kell, hogy befolyásolják. 
A probléma velük kapcsolatban megegyezik  az “önigazoló  jóslat”  problémájával.  (“Azt 
jósoljuk, amit csinálunk.”) 

Konfliktuskezelés: A klasszikus tervezési rendszerben a “közérdek” meghatározása 
körül  bontakozik  ki  a  konfliktus,  érthetően,  hiszen  ez  az  alapja  a  közpénzek 
felhasználásának.  Az  így  kibontakozó  kollízió  azonban  általában  terméketlen,  mivel 
bizonytalan  a  vita  hivatkozási  alapja.  Ez  a  probléma  kulcsszerepet  játszik  a  tervezési 
rendszer korszerűsítésében. 

A  helyi  döntések  kompetencia-szintjének  erősítése: Az  előző  problémára  adott 
válasznak  tekinthető,  megfelel  a  szubszidiaritáson  alapuló  társadalomszervezés 
elméletének.

Fejlesztési  forrás-biztosítás: Itt  részint  a  vállalkozói  szféra  kortársairól  van  szó, 
amely  a  nyújtandó  komparatív  előnyök  mentén  települ  az  adott  térségbe,  részint  pedig 
közpénzű  forrásokból,  amelyek  segítségével  a  térség  vonzóvá  tehető.  Ez  az  utóbbi  az, 
amelynek  mentén  az  európai  integráció  előre  haladt.  Kezdetben  alkalmi  és 
végiggondolatlan  támogatások,  az  ötvenes  évek közepétől  állami  támogatások  stratégiai 
rendszerévé alakultak, a regionális terveknek ebben játszott kulcsszerepével, majd belépett 
a  folyamatba  a  bővülő  EK,  a  hetvenes  évektől  már  jelentősebb  regionális  kiegyenlítő 
beruházásokat  finanszírozva,  a  nyolcvanas  évek  végétől,  pedig  a  fejlesztéstámogatások 
egységes kontinentális térbeli és finanszírozási rendjével.

Mi a célja a tervezési folyamatnak azaz (Miért terveznek?)
A  tervezés  két  fő  kinyilvánított  célja  a  döntések  legitimációs  bázisának 

kiszélesítése, és a komplex célú fejlesztő beavatkozások lehetővé tétele. A valóság azonban 
kevésbé  szép  is  lehet.  Mivel  a  tervezés  a  jövőre  vonatkozik,  könnyen  átmehet  olyan  
pótcselekvésbe,  amelynek  funkciója  a  mai  tétlenség  megindoklása  a  holnapi  cselekvés  
látszatának felkeltésével, vagyis az időszerű érdemi döntés elmulasztása, egy talán soha be  
nem következő  olyan jövő  ígéretével,  amit  számon kérni  úgysem lehet.  Minél  hosszabb 
időtávú egy-egy terv, annál inkább fennáll ennek veszélye. A korszerű tervezés-technika 
ezért előnyben részesíti a megvalósító munkarésszel is rendelkező középtávú terveket, ilyen 
az Európai Unió társfinanszírozási rendszerében kötelezővé tett programozás.
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Milyen  módon,  milyen  technikák,  módszerek  felhasználásával  folyik  a  tervezés  azaz  
(Hogyan terveznek?)

A  hagyományos  megoldás,  mint  említettük,  a  struktúra-  és  stratégiai  terv,  a 
centrumába  állított  jövőképpel.  Ez  a  terv  hosszú  távú,  nagymértékben  számszerűsített 
trendeken  alapul  a  demográfiai  és  a  gazdasági  folyamatok  vonatkozásában.  Az 
összefüggéseket  nagyléptékű  modelleken  és  a  korszerű  számítástechnika  sokváltozós 
módszereivel  mutatta  ki,  s  megkísérelte  a  lehető  legszéleskörűbb  numerikus  adatbázis 
felvételét a tervezés megalapozására. Nem fordított figyelmet ugyanakkor a megvalósítás 
hatékonyságára,  illetőleg  ezzel  kapcsolatban  még  elvi  lehetőségei  sem  igen  voltak.  A 
tervezés által érintettek, pedig a terv puszta tárgyaivá lettek, munkaerőként vagy potenciális 
fogyasztóként. (Tőkés vállalkozóként nem, mert azok gazdasági eszközei nem tervezhetők 
– velük, ha akarunk tőlük valamit, meg kell alkudni.) (Miklóssy, 2000.)

Mindezen problémák egyre élesebben mutatták meg a tervezési-fejlesztési rendszer 
fogyatékosságait,  másrészt  azonban  az  egyre  bonyolultabbá  váló  modern  társadalom és 
gazdaság is egyre erősebb igényeket támasztott a fejlesztéssel szemben. A kivezető út a 
tervezés  társadalmiasítása.  Mind az  európai,  mind pedig a  tengeren  túli  tervezési  rend-
szerek ebbe az irányba alakulnak át. Napjainkban ez az új tervezés még kísérletinek számít 
mindenütt a világon, de elterjedése és a megbízható működtetése az előttünk álló időszak 
egyik legfontosabb világfeladata.

A  kétféle  tervezési  rendszernek,  a  paternalizmusnak  és  a  részvételnek  fő 
sajátosságai az alapkérdésekre adott eltérő válaszok segítségével az alábbiakban foglalhatók 
össze: 

a.) Mi a tervezés?
Régi válasz: műszaki tevékenység. Új válasz: morális tevékenység.
A hagyományos felfogás nem támaszt kétséget a felvett és megvalósítást  igénylő 

értékekkel szemben. És ebben az esetben a tervező feladata az eme értékeket megvalósító 
beruházások-fejlesztések megtervezése. Az új felfogás azonban az értékek kialakításának 
igényét is magába foglalja. A tervezési eljárás ekképpen az esetleges érdekkülönbségeket, 
értékkülönbségként interpretálja, és módon keres lehetőséget a kiegyenlítésre.

b.) Mit tesz a tervező?
Régi válasz: elemez. Új válasz: kommunikál.
A  hagyományos  felfogásban  dolgok  vannak  és  azok  összefüggései,  a  tervező 

feladata pedig az, hogy a dolgok között lévő ezen összefüggéseket minél körültekintőbben 
megmutassa. Az új válasz viszont az, hogy a világ történéseit az emberek-embercsoportok 
egymás közötti relációi szabják meg, következésképpen a feladat ezeknek megismerése és 
kapcsolataik megerősítése.

c.) Milyen a módszere?
Régi válasz: objektív folyamatok tudományos előrelátása. Új  válasz:  emberi 

cselekvések előrelátása.
A  tervezés  mindig  “előrelátás”,  hiszen  a  jövőben  bekövetkezendő  dolgokra 

vonatkozik.  Esetünkben  azonban  nem  valamiféle  fizikai  törvények  szerint,  mintegy 
“végzetszerűen” érvényesülő folyamatokról  van szó, hanem olyanokról,  amelyek emberi 
tetteken  keresztül  valósulnak  meg,  és  a  cél  az,  hogy e  tettek  összességükben  a  lehető 
legkedvezőbb eredményhez vezessenek. (Hemmens, 1981)
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Minden fejlesztési akciónak van egy ágazati természete és térbeli dimenziója, így a 
két megközelítésnek természetes egységet kellene alkotnia. Mégis érzékelhetően feszültség 
van az egyes  ágazatok és a területiséget  képviselő intézmények,  szakemberek és tervek 
között. Ennek szubjektív oka az, hogy sokan nem fogadják el, hogy a tér szükségszerűen 
integrálja  a  társadalmi-gazdasági  folyamatokat,  így  a  területi  megközelítésnek  van  egy  
sajátos integratív, koordináló funkciója.

Az  Európai  Közösségben  már  a  70-es,  80-as  évek  gyakorlati  tapasztalataiból 
rájöttek arra, hogy az egymástól függetlenül tervezett  és megvalósított  ágazati  projektek 
nemcsak  a  források  egy  részét  pazarolják  el,  hanem  alkalmatlanok  számos  probléma 
orvoslására.  Továbbá,  javítja  a  hatékonyságot,  ha  azokat  a  feladatokat,  amelyeket 
regionális, megyei és kistérségi szinten is el lehet végezni, ott teljesítik, ami azzal is jár, 
hogy döntési kompetenciát és forrásokat is kell hozzá biztosítani. Ezért a tervezés oldaláról 
szükséges  egy  olyan  eljárási  rend,  programozási  és  finanszírozási  metódus,  amely  a 
közpénzek többszintű, átlátható és hatékony felhasználását biztosítják. Ezért egyrészt nem 
választják élesen el a terület- és a gazdaságpolitikát, másrészt – egyet értve Bakossal – a 
gyakorlatban a Strukturális Alapok alapvetően csak több éves,  több ágazat kompetenciáját 
magába foglaló,  „ágazatközi fejlesztési” programokat finanszíroznak, valamint amit lehet 
azt decentralizálnak a szubszidiaritás elvének megfelelően. (Bakos, 2002)

Az  EU  kiemelt  prioritásként  kezeli  a  régiók  fenntartható  és  versenyképes 
fejlesztését,  amely  olyan  integrált  fejlesztéseket  jelent,  amely  a  vállalkozások  külső 
feltételrendszerének javításával – sok kis ágazati programmal – segíti a területi gazdaság 
megerősítését, a munkahelyteremtést. Ezek nem a hagyományos értelemben vett fejlesztési 
ágazatokat jelentik (pl. ipar, mezőgazdaság, hálózati infrastruktúra), hanem új területeket, 
szektorokat (pl. kis- és közepes vállalatok támogatása, technológiafejlesztés és innováció), 
bár kétségtelen, hogy az operatív programok szintjén ezek többsége besorolható valamely 
ágazat  kompetenciájába.   Viszont  az is  teljes bizonyossággal  állítható,  hogy a központi 
fejlesztéseknél  sem  feltétlenül  esnek  egybe  a  különböző  beavatkozási  területek  a 
minisztériumok,  főhatóságok  rendszerével,  hanem  gyakran  igényli  az  ágazatok/tárcák 
közötti  együttműködést.  Ezért  nem  egyszerűen  a  területiség  és  az  ágazatiság 
harmonizációja  a  feladat,  hanem  a  hagyományos  ágazatok  közötti  együttműködés  is. 
Kézenfekvő, hogy a legkisebb közös többszörös, a rendező elv a térstruktúra legyen, annak 
vertikális és horizontális elemeivel. (Miklóssy, 2000.)

Egy  konkrét  tervdokumentum  készítésénél  abból  kell  kiindulni,  hogy  az  adott  
(területi) szinten, az adott programozási (tervezési) időszakban melyek az aktuális célok és  
prioritások.  Melyek a megoldandó gondok, ha még marad forrás,  milyel  egyéb célokat  
kívánunk elérni? Melyeket véleményem szerint csak az érintettek igényeiből vezethetünk le  
ezért ennek a kiderítése az első lépés, figyelembe véve, hogy milyen tényezők, körülmények  
befolyásolják,  befolyásolni  fogják azokat.  Ezt követően meg kell  határozni, hogy milyen  
komplex/integrált (stratégiai) programok megvalósításával lehetséges és kívánatos az adott  
célok elérése, majd ez milyen akciók (operatív programok) sorozatával valósítható meg,  
folyamatos monitoring és a szükséges változtatások alkalmazása mellett.

Tehát a tervezés fókuszába az embereket és általuk megfogalmazódó igényeket kell 
állítani.  Ezzel  összhangban  alakítottam  ki  –  Bakos  István  tervezési  folyamatának 
felhasználásával  1.  sz.  mellélet  -  saját  elképzelésemet  a  tervezési  folyamatról,  melyet  a 
következő oldalon mutatok be.
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Területi tervezési folyamata

I. lépés: Területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése
 A térségben élők, idelátogatók elvárásai
 Önkormányzati és kistérségi településszövetségek elvárásai
 Vállalkozók és ezeket tömörítő szervezetek igényei
 Civilszervezeti igények

II. lépés: A környezet értékelése
1. Globális környezet értékelése, tendenciák felvázolása
 Regionális fejlődés térségi meghatározottsága, térségi hatásai
 Világgazdaság főbb tendenciái, változások várható hatásai
 A térség domináns gazdasági szektorainak nemzetközi fejlődési irányai
2.  Nemzetgazdasági környezet értékelése, tendenciák felvázolása
 Nemzetgazdasági és ágazati tendenciák
 Közigazgatási és intézményfejlesztési tendenciák
3.  Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése
 Településfejlesztés forrásainak értékelése
 Településfejlesztés intézményrendszerének értékelése
 Településfejlesztés hatékonyságának értékelése
4. Térséget érintő fejlesztési koncepciók értékelése (Pl. OTK térségi irányai és eredményei)

III. lépés: Térség adottságainak értékelése
 Társadalmi  környezet,  humán  erőforrások  (társadalmi  szervezetek,  kulturális  adottságok,  értékek,  

területi identitás – demográfiai  szerkezet és prognózis, foglalkoztatási viszonyok, humán kapacitás,  
intézmény hálózat)

 Gazdasági  bázis  (főbb  gazdasági  ágazatok,  azok  fejlődési  irányai,  a  gazdaság  belső  és  külső  
kapcsolatai, infrastruktúra állapota, telepítési tényezők értékelése, a térség innovációs potenciálja, a  
gazdaság versenyképessége)

 Környezet adottságai (természeti adottságok, a környezet, természet minősége, alakítást befolyásoló 
tényezők) 

 Infrastruktúra,  a  térség  intézményi  felszereltsége  (a  lakosság  egészségügyi,  szociális,  oktatási,  
kulturális, szabadidős, sport, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel való ellátottsága,  
lakásviszonyok)

 Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése

IV. lépés: A térség adottságainak és az igényeknek dinamikus vizsgálata 
 Külső környezeti feltételek SWOT elemzése
 A térségi adottságok SWOT elemzése
 A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak és a lehetőségek egyeztetése

V. lépés: Stratégiai célok kitűzése
 Az aktuális térségi területfejlesztési koncepció fő céljai, irányai
 Célhierarchia, célpiramis, részcélok közötti kapcsolat, megvalósulásuk tervezett időrendi üteme

VI. lépés: Kidolgozása a fejlesztés lehetséges modelljének, forgatókönyvének
VII. lépés: Hatásvizsgálatok

 Javaslat  a  fejlesztési  hatások  mérésére,  várható  környezeti,  gazdasági  változások  és  társadalmi  
reakciók

VIII. lépés: Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre
 Pénzügyi erőforrások
 Nem pénz jellegű eszközök
 A stratégia alkotás és megvalósítás szervezeti keretei és humán erőforrásai

IX. lépés: Megvalósítás
 A stratégia kivitelezése, programok tagolása, projektálása

X. lépés: Monitoring
 Terv kidolgozása a fejlesztés folyamatának figyelésére a célok elérése érdekében
 A nem várt hatások következtében szükséges korrekciók elvégzése

Forrás: Saját munka
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6. Területi tervezési és programozási módszerek

Az  előző  fejezetben  összefoglaltam  azokat  a  terminológiai,  metodikai  alapokat, 
amelyek a tervezési folyamatoknak rendszerszemléletű értelmezéséhez, valamint az abban 
alkalmazható módszerek megismeréséhez szükségesek.

Ebben a fejezetben a terjedelmi korlátokon belül maradva ismertetem, bemutatom,  
rendszerezem  és  elemzem  mindazon  főbb  módszereket,  amelyek  egyszerűen  és  jó  
hatékonysággal  alkalmazhatóak  a  gyakorlatban,  vagy  megítélésem  szerint  segíthetik,  
segíteni fogják a szakemberek munkáját. Tudva azt, hogy a dolgozat terjedelmi keretein  
belül csak a teljesség igénye nélkül végezhető el ez a feladat így ne foglalkozom statisztikai  
és  informatikai  adatbázisokkal,  vagy  pl.  olyan  fontos  modellekkel  melyek  a  
nemzetgazdasági számlák részét képező mezőgazdasági szálákra alapozott SPEL, AGRIS  
illetve OPAL modellek, melyeknek regionális vonatkozásai is vannak és természetesen a  
felsorolás még folytatható. Munkám későbbi folytatása során, terjedelmi korlátok közé nem  
beszorítva szeretnék foglalkozni velük.

A tervezés általános értelmezése – nevezetesen, hogy az valamilyen kívánatosnak 
tartott jövőbeli állapot felvázolását, valamint az annak elérését lehetővé tevő út (utak) és 
feltételek (eszközök) meghatározását jelenti – ma is elfogadható. A problémát mindig az 
okozta,  ha  a  tervezés  eredményeként  elkészült  és  gyakran  túlzottan  részletes  tervhez 
mereven,  mint  egy  megmásíthatatlan  cselekvési  programhoz  ragaszkodtunk.  Ez 
eredményezte, pl. a tervgazdálkodási rendszer torzulásait, hibáit is. Ilyen értelmű tervezésre 
egy változó gazdaságban valóban nincs szükség.

Más  értelemben  viszont  nem  lebecsülendő  a  tervezés  jelentősége  napjainkban. 
Ennek  elfogadása  azonban  szemléletváltást  igényel.  A  tervezés  célja  ugyanis  nem egy 
végleges cselekvési program kidolgozása, hanem – lehetőség szerint minél több “mi lenne, 
ha” jellegű vizsgálat eredményéből kiindulva, a korábbi elképzeléseket mindig újratervezve 
–  folyamatos  alkalmazkodás  a  gazdasági  környezet  változásaihoz.  A  tervezés  ilyetén 
kivitelezése a korábbiakhoz képest – legalábbis hagyományos,  manuális módszerekkel – 
rengeteg többletmunkát igényel. A számítástechnika alkalmazásával azonban e nehézségek 
mérsékelhetők, sőt megszüntethetők. Nem szükséges ugyanis, az egymást követő terveket 
újra  és  újra  manuálisan  végigszámítani,  elég,  ha  a  tervezés  összefüggéseit,  számítási 
eljárásait  egyszer  rögzítjük.  Ezután  a  szükséges  adatváltozások  következményei  a 
számítógépes újraszámítás eredményeként közvetlenül megfigyelhetők, elemezhetők.

A tervezési módszerek rövid áttekintése 
A  tervezés  döntéseinek  meghozatalához  különféle  eljárásokat,  tervezési 

módszereket  alkalmazhatunk.  Ezek  többféle  csoportosítása  ismert,  melyek  közül  a 
továbbiakban  számunkra  az  a  fontos,  amelyik  az  elméleti  optimum  megközelítésének 
várható pontossága szerint tesz különbséget az egyes  módszerek között.  E tekintetben a 
következő két fő csoportot különböztetjük meg:

• a nem optimalizáló módszereket és 
• az optimalizáló módszereket. 

Nem optimalizáló módszerek 
E  módszerek  keretében  a  korlátozó  tényezők  figyelembevétele  mellett,  néhány 

változat  kidolgozásával,  de  csak  a  tervcél  kielégítő  színvonalának  elérését  biztosítva 
történik a döntés. Szokás e tervezési szemléletet az “elég jóra”, de nem a lehető legjobbra 
való  törekvéssel  jellemezni.  A  tervváltozatokat  legtöbbször  az  ún.  logikai  kalkulációs 
módszer  segítségével  dolgozzák  ki.  Ezt  hagyományos  módszernek  is  nevezik,  annak 
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alapján,  hogy  a  tervdöntések  megalapozásához  elsősorban  csak  logikai-szakmai 
megfontolásokat,  illetve  egyszerű  aritmetikai  számításokat  alkalmaz.  E  módszereket 
korábban leginkább manuális úton alkalmazták, ma azonban már használhatók e módszerek 
számítógépes megvalósításai is.

Pl.  a  mezőgazdaságra  vonatkoztatva a nem optimalizáló módszerek  elsősorban a 
technológiai folyamat tervezésekor használatosak. Természetesen számolni kell azzal, hogy 
az egyes ágazatok különálló tervezése, még ha azok egyenként – a ráfordítások színvonalát 
tekintve – optimálisak is, nem vezet az összes ágazatot magában foglaló teljes termelési 
szerkezet  optimumához.  Az  ilyen  tervezési  módszereknek  ennek  ellenére  nagy  a 
jelentőségük, hiszen sokszor nem az a kérdés, hogy mit és mekkora területen termeljünk, 
hanem  az,  hogy  “hogyan”.  Erre  viszont  az  ágazatonkénti  technológiai  változatok 
kidolgozása ad megoldást.

Az  operációkutatási  módszerek  közül  a  szimuláció,  az  az  eljárás,  amelyik  nem 
törekszik a tervcél optimumának meghatározására.  Ennek ellenére igen jól alkalmazható 
azokban a döntési problémákban, ahol az induló feltételek lehetséges értékei nagyszámú 
tervváltozat kidolgozását teszik szükségessé.

Optimalizáló módszerek. 
A  korlátozó  tényezők,  szabta  feltételek  mellett,  olyan  tervváltozat  kialakítására 

alkalmasak,  amelyeknél  a  tervcél  valamilyen  szélső  értéket  vesz  fel  (maximumot  vagy 
minimumot),  tehát  általában  optimumban  van.  A  vállalati  tervezéskor  e  módszerek  a 
jövedelem maximalizálását biztosító, azaz a lehető legjobb (optimális) termelési szerkezet 
meghatározására  alkalmazhatók.  A  módszerek  mindig  valamilyen  matematikai-
programozási  eljárás  alkalmazását  jelentik,  melynek  elsődleges  feltétele,  hogy  az 
eredményt befolyásolni képes minden tényező számszerűsített formában rendelkezésünkre 
álljon.  Sajnos  épp  e  követelményt  nehéz  teljesíteni,  emiatt  jelenleg  az  optimalizáló 
módszereket  (pl.  lineáris  programozást)  a  vállalati  tervezésben  ma  még  sajnos  ritkán 
használják.  A  logikai-kalkulatív  tervezési  módszerek  számítógépes  alkalmazása  esetén 
azonban az optimalizáló eljárások adatigénye könnyebben kielégíthető, így azok szerepe a 
tervezésben jelentőssé válhat.

A vázolt  két  tervezési  szemlélet  és  módszer  ötvözhető  is,  hiszen  a  technológiai 
változatoknak  egy  meghatározott  szempont  (általában  a  legnagyobb  jövedelem)  elérése 
érdekében,  a  vállalat  többi  ágazatával  történő  “versenyeztetése”  adhatja  az  optimális 
termelési szerkezet megoldását.

A  gyakorlati  tapasztalatok  azt  igazolják,  hogy  a  magyarországi  területfejlesztés 
gyenge pontja a metodikai alapok hiánya és a meglévők nem kellő mértékű alkalmazása. 
Ezen hiányosságok pótlásához is szeretnék hozzájárulni munkámmal. Bakos István szerint 
a stratégiai tervezéskor – bármilyen stratégiáról legyen is szó – minden esetben felépítésük 
általános modelljéből kell kiindulni a tervkészítő teamnek. 

A stratégiák struktúrájának általános modellje

S1= ΣC1 + ΣE1 + ΣM1

S2= ΣC2 + ΣE2 + ΣM2

•
•
Si= ΣCi + ΣEi + ΣMi

•
•
Sn= ΣCn + ΣEn + ΣMn

Forrás: (Bakos, 2001)
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A  modell  (n*4)-s  mátrixba  rendezhető,  melynek  sorai  természetesen  nem 
matematikailag értelmezhető egyenletek.  Az összeadás műveleti  jelei  az egyes  stratégiai 
változatok elemei közötti koherenciát érzékeltetik. A mátrix sorai a stratégiai változatokat 
jelentik,  például  egy térségnek, településnek,  mely stratégiát  készít  fejlődésének tudatos 
formálására,  számolnia kell a külső feltételek és belső erőforrások gyors,  sztochasztikus 
változásával.  Ezek  a  változások  többnyire  véletlenszerűen  következnek  be,  de 
prognosztizálhatók,  tehát  stratégiailag  fel  lehet  rájuk  készülni.  Megtervezve  a 
bekövetkezésükhöz alkalmazandó hathatós stratégiai változatot. Egyes stratégiai változaton 
belüli összetevők (mátrixsoron):

ΣCi – az i-k stratégiai változat célrendszere
ΣEi – az i-k stratégiai változat erőforrás rendszere
ΣMi – az i-k stratégiai változat módszer rendszere

Egy stratégiai változaton (Si) belüli összefüggés az alábbi definícióval írható le: Si 

stratégia csak akkor realizálódhat, ha Ci célokhoz rendelt Ei erőforrásokat Mi módszerekkel 
mobilizálni képesek a stratégiai terv megvalósítói.

Véleményem szerint is a fejlesztések megkezdésekor nem feledkezhetünk meg ezen 
alaptétel betartásáról melynek eredményét,  erősen befolyásolják a felhasznált módszerek. 
Természetesen az eljárás sajátossága, hogy a stratégiát megvalósító humán infrastruktúra 
része  az  erőforrásoknak,  mint  súlyponti  elem  megtervezésre  kerül  a  stratégia  alkotás 
folyamatában. 

Területfejlesztési elemzések módszerei
Az elemzési fázis igen lényeges, bár gyakran nem megfelelő arányban kidolgozott 

része a területfejlesztési dokumentumoknak.
A tervkészítők gyakran követnek el három szélsőséges hibát:

1. Elnagyolják, nem kellő mélységben kutatják a fejlesztés tárgyát (magát a térséget), 
annak környezeti  elemeit,  működésének külső feltételeit,  továbbá belső erőforrás 
rendszerét.

2. A  térség  helyzetvizsgálata,  annak  szegmentációja  gyakran  nincs  kauzális 
viszonyban a fejlesztés célrendszerével.  Előfordul, hogy kimarad kulcsfontosságú 
tényezők feltárása és vizsgálata.

3. Fölösleges  mélységű,  túlzottan  részletes,  gyakorta  redundáns,  a  térség 
karakterisztikájával és célrendszerével nem konform a helyzetvizsgálat és elemzés. 
Ez, amellett, hogy igen költséges, a lényeglátást akadályozza, megnehezíti a reális 
célok kitűzését.

Látszólagos  ellentmondás,  hogy  a  célok  kitűzése  és  rendszerbe  állítása  a 
helyzetvizsgálat  és részletes analízis következménye,  de azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy a stratégiai fő céloknak már előzetesen ismerteknek kell lenniük, hiszen a tervkészítés 
gördülő jellegű folyamat, ami gyakorta korábban megtervezett stratégiák hatásvizsgálatából 
indul ki, azok megvalósulatlan (ill. részben megvalósult) céljaiból generálnak a stratégák új 
fejlesztési irányokat, vagy módosítják azok korábbi változatait.

A helyzetelemzéseknek tehát  minden esetben azokra a  vizsgálati  területekre  kell 
irányulniuk,  amelyek  feltárása  és  alapos  megismerése  kulcsfontosságú  a  célok  pontos 
definiálása, majd elérése érdekében. Pl.: egy ipari térség egészség-megőrzési stratégiájának 
készítésekor látszólag fölösleges megvizsgálni a mezőgazdasági vetésterület arányát.
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Abban az esetben viszont szükséges a vizsgálat, ha a művelési terület meghatározó 
jelentőségű  az  alkalmazott  kemikáliák  károsító  hatásai  miatt,  mind  a  műveléssel 
foglalkozók, mind a termékeket elfogyasztók körében. Bár ebben az esetben ez az indikátor 
valószínűleg származtatott,  egy korábbi kauzális  vizsgálat  eredményeképpen kerülhet  az 
elemzés középpontjába,  miután a primer vizsgálat  kimutatta a megbetegedések egyik fő 
okát.

Fenti  példa  alkalmas  annak  szemléltetésére,  hogy  sokszor  mennyire  speciális 
vizsgálati  irányokat  kell  kitűzni,  bonyolult,  szövevényes  ok-okozati  láncokat  elemezni  a 
valós helyzet bemutatása és a reális célok kitűzése érdekében.

Másik helyzetvizsgálati  megközelítés a komplex elemzés,  de ebben az esetben a 
kauzális vizsgálatok és a súlypontképzés igen fontos, ki nem hagyható része kell legyen az 
analízisnek.

6.1. A stratégiai programozás módszertana6 

A  stratégiai  programok  kidolgozásának  módszertanát  illetően  elévülhetetlen 
érdemeket szerzett Kulcsár László különösen az Európai Uniós stratégiaalkotási technikák 
adaptálása tekintetében. A programozás szó, mint sok más, az EU fejlesztési forrásainak 
elérését segítő eljárások során használt fogalom más értelmet kap, mint ahogy azt a magyar 
köznyelvben  eddig  ismertük.  A  programozás  azt  a  rendszert  és  a  rendszert  alkotó 
módszertant  jelenti,  amelynek  segítségével  elkészíthetjük  térségünk  fejlesztési 
elképzeléseit, és kellő módon bemutathatjuk a fejlesztési elképzelések megalapozottságát, a 
források hatékony felhasználását.

A stratégiai programozást meg kell különböztetnünk az operatív programozástól. A 
stratégiai  programalkotás  olyan  lépéseket  tartalmaz,  amelyek  segítségével  átfogó  és 
egymással  összefüggő  programokat  készíthetünk,  hogy  kijelölt  célkitűzéseinket 
megvalósíthassuk. Az operatív programozás, pedig a fejlesztési stratégia alapját szolgáló 
programok részletes megvalósítási terveit, projektjeit tartalmazza. (Kulcsár, 1999)

Az EU egységes programozásának váza
2. sz. táblázat

Stratégiai 
programozás

Célkitűzés Súlypontok

Helyzetfeltárás Módszerek
Prioritások 

Programok, alprogramok A programok 
rendszerbe kapcsolása

Intézkedés csoportok, típusok Idő és pénzügyi keretek

Operatív 
programozás

Intézkedések Ütemezés

Projektek Pénzügyi megvalósítás

Forrás: (Kulcsár, 1999)

A stratégiai programozás és a jövőkép kapcsolata

6  (Kulcsár  László  nyomán)  Kulcsár  L.  (1999):  A  stratégiai  programozás  módszertana.  Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központ
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A stratégiai programozás során az első feladat az, hogy meghatározzuk azt a célt, 
amelyet el akarunk érni a fejlesztés során. A célkitűzés egyben egyféle jövőkép melletti 
állásfoglalást is jelent. Így pl. a vidékfejlesztés esetében a legfontosabb célkitűzéseknek a 
vidéken élő emberek életminőségének javítását, a települések népességmegtartó erejének 
fokozását tarthatjuk.

További példaként említhető a SAPARD program általános és specifikus céljai. A 
jövőkép megfogalmazása már ebben a fázisban is előtérbe kerül, hiszen pl. nem mindegy, 
hogy milyennek látjuk a magyar vidék jövőjét és milyen magyar vidéket, szeretnénk látni 
néhány évtized múlva. 

A stratégiai programépítés lépései
A stratégiai programozás első lépése a helyzetfeltárás. A helyzetfeltárás alapvetően 

a  térség  erőforrás  állapotának  megismerésére  és  értékelésére  irányul.  Ennek  során 
különböző módszerekkel megvizsgáljuk a térség

1. Természeti 
2. Gazdasági 
3. Emberi 
4. Történeti – kulturális adottságait, sajátosságait.

A  vizsgálat,  helyzetfeltárás  Kulcsár  szerint  történhet  ún.  szakértői  és  közösségi 
módszerekkel. Mindkét típusú módszer szükséges a reális kép megalkotásához, mivel csak 
reális helyzetképre épülhet hatékony és megbízható stratégia.

A szakértői módszerek a következők:
1. Statisztikai elemzés 
2. Cégér elemzés 
3. Térinformatikai módszerek 
4. Befektetési térkép 
5. Információs hálózat elemzése 
6. Társadalmi (kapcsolati) tőkeelemzés 
7. Térszerkezeti kapcsolatok 
8. Gazdaságföldrajzi elemzések 
9. Emberi erőforrás elemzés

A közösségi módszerek a következők:
1. SWOT analízis 
2. Venn diagram 
3. Konfliktus és partner mátrixok 
4. Más közösségfejlesztési módszerek

Mutatószámok  alkalmazásával  elvégezhető  egy  térség  komplex 
helyzetértékeléséhez  szükséges  adatbázis  összeállítása.  Pl.  A  területi  elemzésekben 
gyakorta használatos mutatószám a vásárlóerő paritáson mért, egy főre jutó GDP (pl. az EU 
strukturális  ill.  kohéziós  alapjainak  juttatási  elveként  is  ezt  alkalmazták),  de  könnyen 
belátható, hogy számos indikátor alkalmazása lehetséges a területi fejlettség megítélésére 
ill. a reális helyzetvizsgálati kép kialakítására.

A mutatószámok által felvázolt helyzetkép soha nem lehet statikus vagy abszolút 
jellegű.  Ez  azt  jelenti,  hogy  adott  térség  önmaga  korábbi  állapotához  való  hasonlítása 
(idősoros vizsgálat) vagy más térség azonos időszaki állapotához való hasonlítása (területi 
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összehasonlítás) lehet célja az indikátorok alkalmazásának, amely alapul szolgál egyrészt a 
stratégiai célrendszer definiálásához, másrészt a megvalósítás utáni monitoringhoz.

Kulcsár  munkái  nagyban  hozzájárultak  a  kistérségi  SAPARD  tervezések  sikeres  
megvalósításához és kellő alapot nyújtanak a továbbfejlesztések elvégzéséhez. Markánsan  
megragadja a helyzetfeltárás fontosságát és jelentőségét,  figyelembe vette  a kilencvenes  
évek  közepére  jellemző  információgyűjtési  lehetőségeket,  így  a  tervkészítőkre  bízza  a  
különböző szükségesnek ítélt adatok, információk gyűjtését. Természetesen ez nem jelenti  
azt,  hogy  már  nincs  mit  tenni,  mivel  azóta  rengeteg,  eddig  még  ilyen  esetekben  nem  
használt módszer gyakorlati alkalmazására nyílik lehetőség. Ezek is felsorolásra kerülnek a  
dolgozatban.

6.2. Csoport módszerek 

6.2.1. Kérdőíves megkérdezés
Jelentősége abban van, hogy sikeres területfejlesztési stratégia, program csak akkor 

készíthető, ha az széles társadalmi bázisra épül. Meg kell tehát ismerni a térségben élők 
helyzetét,  igényeit,  véleményét,  továbbá  biztosítani  kell  részvételüket  a  tervezési,  sőt  a 
megvalósítási munkák során is. A területfejlesztés egyik fontos alapelve a szubszidiaritás, 
mely a helyi erők (a célok megvalósulását élvező / netán elszenvedő polgárok) igényeinek 
érvényre  juttatását,  az  alulról  jövő kezdeményezések  mozgásterének  biztosítását  jelenti. 
Ennek az  alapelvnek  úgy gondolom,  akkor  lehet  megfelelni,  ha  alaposan  megismerjük, 
rendszerezzük és elemezzük a térségben élő lakosság céljait és érdekeit. Ennek az elemző 
munkának  alkalmas  módszere  a  kérdőíves  felmérés.  A  kérdőíves  módszer  hatékony, 
informatív alkalmazásának két követelménye van.

a) Célorientáltság
Tartalmában és szerkezetében a kérdőívnek meg kell felelnie az adott térségben már 
előre  súlypontozódott  fejlesztési  irányoknak  a  jövőképben  felvázolt  víziónak,  de  új 
fejlesztési irányok feltárásának lehetőségét is biztosítania kell.
A kérdőívek feldolgozásával nyert információknak körvonalaznia kell a térség erős és 
gyenge pontjait, veszélyeit és lehetőségeit.

b) Megbízhatóság
A kérdőíveknek  megfelelő  számú  információt  kell  begyűjtenie  a  helyzetkép  hiteles 
megrajzolásához.
Legmegbízhatóbb a teljes  körű felmérés,  de nagyobb térségek vizsgálatakor  ez igen 
költséges és hosszadalmas, ezért mintavételes módszereket kell alkalmazni.

Természetesen  a  mintavételezés  szabályainak  betartásáról  sem  szabad 
megfeledkezni, de ezt most külön nem részletezem. 

Általában  kisebb  rendszerekben  kötött,  szisztematikus  módszerekként  ismerik  és  
alkalmazzák  a  kérdőíves  megkérdezést.  Meggyőződésem –  egyetértve  Bakos  Istvánnal-,  
hogy  körültekintő,  alapos  adaptációval  regionális  szinteken  is  jó  hatékonysággal  
használható módszerek ezek.

A  módszer  előnyei  közé  sorolható  (természetesen  csak  a  módszertanilag  helyes  
kivitelezéskor)  az,  hogy  viszonylag  aktuális  információkat  lehet  gyűjteni  és  széles  
spektrumú  ez  a  megszerezhető  információ  halmaz.  Fontos  megemlítenem  hogy  idő,  
munkaerő és költségigényes módszer.
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Előnye még, hogy mélyebb betekintést tesz lehetővé az alanyok szempontjából az  
értékekre,  tényekre  és  hozzáállására  vonatkozóan.  Összekapcsolhatóvá  teszi  az  elemek  
bizonyos csoportjait és így viszonylag teljes körű ismereteket szolgáltat az adott témáról.

Néha nehézséget okoz a megkérdezendő népesség ismerete, főleg kiterjedt, széles és  
a  monitoring  tevékenységgel  nem  speciálisan  azonosított  népesség  esetén.  A  válaszok  
szabványosításának igénye egyszerűsítéshez vezethet. Arra kell törekedni, hogy a kérdések  
tiszták és a válaszok egyértelműen megadhatók legyenek.

A személyes interjú környezeti és egyedi tényezőket is figyelembe vesz. Az általános  
következtetéseket  tehát  nehéz levonni.  A véghatások és a lehetséges  okok azonosítására  
igen jól, de a pontozások értékelésére nem alkalmas.

Ahhoz,  hogy ez  a technika  valóban hatékony  legyen,  idő és  kiváló  szakemberek  
kellenek, mivel a nem kellően felkészült interjúkészítők hamis képet alkotnak.

A továbbiakban  olyan  módszereket  vizsgálok  és  mutatok  be,  amelyek  szakértői 
munkacsoportokban  alkalmazhatóak,  vagyis  a  stratégia/program  készítő  teamek  tervező 
feladataikat e módszerek alkalmazásával végzik el.

6.2.2. Brain storming módszer
Az elnevezés magyar  szakfordításban ötletrohamot jelent, de eredeti  angol nevén 

terjedt el mind a szakirodalomban, mind a gyakorlatban.
A  módszer  megalkotója  Osborne  volt,  aki  hagyományos  ún.  értekezlet  típusú 

tanácskozásokat figyelt meg, amelyek fő problémái az alábbiak voltak:

• hosszú előkészület az alapprobléma meghatározásához,

• időt rabló viták a különböző álláspontok képviselői között,
• gyakori kitérők a fő témától,
• személyi érdekellentétek torzító hatásai.

A brain storming csoport munkája mindezektől mentes.
A  brain  storming  módszert  alkalmazó  teamet  egy  ún.  moderátor  vezeti,  aki 

metodikai támogatást nyújt, gerjeszti, ugyanakkor mederben tartja az ötletek termelését.
A brain storming csoportmunkát az alábbiak jellemzik:

• a megoldandó probléma világos, egyértelmű definiálása, 

• ötletek vizuális rögzítése,

• egyszerre csak egy ötlet fogalmazható meg rövid, közérthető formában,
• az ötletek mennyisége fontosabb, mint azok minősége, 
• idegen ötletek is közölhetőek,

• az ötletgyűjtés fázisában tilos a vita, a bírálat és a mérlegelés.
A módszer véleményem szerint jól alkalmazható kiegészítő és ún. katalizáló eljárás  

a  különböző  feladatok  megoldásakor  használt  csoportmódszereknél,  a  használata  
pontosabb és kiforrottabb helyzetfeltárást eredményez, és a stratégiaalkotásnál is szélesíti  
a megvizsgálandó lehetőségek tárházát. Az ötletek ütköztetése is jótékonyan hat a fejlesztési  
lehetőségek  generálására,  mely  a  lehetőségektől  függően  még  tovább  csiszolható,  erre  
térnék rá a következő eljárásnál.

6.2.3. Collective Notebook (CNB) eljárás

A brain stomingból kifejlesztett módszer megkülönböztető módszertani jellemzői a 
következők:
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• az ötletgyűjtési időszak a gondolatok eredetiségének fokozása céljából más 
módszerekhez képest lényegesen hosszabb;

• a helyileg egymástól távollevő tagokból képzett csoportokban tevékenykedő 
szakértők  mentesülnek  a  többször  és  meghatározott  időpontban  való 
összegyűlés nehézségeitől, mert az ötletgyűjtés írásbeli.

A kezdeményező, az ún. iniciátor (egyén vagy jövőtervező csoport) a speciális CNB 
könyvbe leírja feladatot és arra a következő reflexiókat kéri:

• írja le a térség/település jövőképével kapcsolatos valamennyi ötletét;

• kísérelje meg a jövőképet másként, újszerűen, más változatban is kivetíteni;

• jegyezze  fel,  hogy hol  találhatók  adalékok  (pl.  szakirodalmi  forrás  régió 
összehasonlítás dokumentációi, stb.) a vízióhoz.

A  CNB  „könyvbe”  a  csoport  minden  tagja  a  maximálisan  egy  hónap  tartamú 
ötletgyűjtési  (lappangási)  időszakban  bármikor  -  a  lehetőségekhez  képest  azonban  a 
felmerülés pillanatában - feljegyzi:

• jövőkép megvalósítására irányuló ötleteit;

• a jövőkép megvalósulását befolyásoló tényezőket, azok összefüggéseit és a 
kisugárzási körlet határait;

• a további kutatásokat ösztönző élénkítő kérdéseit.
Az ötletgyűjtési határidőt követően a csoporttagok a CNB tartalmát három pontban 

összegzik:

• Melyik a legjobb vízió alapjául szolgáló ötlet?

• Milyen módon célszerű a jövőkép építés folyamatában továbbhaladni?

• Melyek  a  vizsgált  problémakörön  (az  indító  kérdés  felvetésén)  kívül  eső 
ötletek?

A CNB könyvek és az iniciátor  által  készítendő összefoglalás az alapja annak a 
csoportmunkának, amelynek során a korábbi pszeudo (helyileg nem összetelepített) csoport 
résztvevői e fázisban már valóságos csapatban tervezik a megoldás koncepcióját.

Meg kell jegyezni, hogy tapasztalatok szerint a CNB módszer:

• fantáziaserkentő hatása javítható,  ha az ötletgyűjtési  szakaszban időnként  
összegyűjtik, s a résztvevőknek megküldik a javaslatokat;

• bonyolítása  gyorsítható  egyetlen  -  rövid  időszakonként  körfolyamatban  
továbbított - ötletgyűjtő könyv használatával.

Megfelelő  alkalmazási  területe  valamely  komplex  tervezési  folyamat  előkészítő  
fázisa,  tehát  területfejlesztési  stratégiákat  előkészítő  jövőképtervezéshez  kitűnően  
használható  módszer.  Természetesen  fontos  a  résztvevő  szakértők  informáltságának  a  
biztosítása és meglátásom szerint ügyelni kell az ún. külső és belső szakértők megfelelő  
arányára, tehát „ne legyen túlzottan belterjes a szakértői csoport”.  

Alkalmazása  során  felmerült  és  fel  nem  használt  ötletek  többsége  ötletbankban  
tárolható és hasonló tervezési helyzetekben a későbbiek során számításba vehető.

A célok definiálására és rendszerbe foglalására két módszert mutatok be. Mindkettő 
csoportmódszer,  amelyek az előzőekhez hasonlóan heterogén, optimális létszámú (15-20 
fős) szakmai tervező csoportokban alkalmazható.
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6.2.4. Rohrbach-féle 635-ös módszer

E  gondolatébresztő  technika  a  brain  storming  kevésbé  kötetlen  változata.  A  4 
csoporton  belüli  információcsere  nem  multilateriális-akusztikai,  hanem  egyirányú  és 
írásban rögzített. A 635-ös módszerrel az alábbi metodikai követelmények elégíthetők ki:

• az egyes ötletek közötti asszociációk fokozott célorientációja.
• a csoporttagok további  ötletei  meghatározott  célú  hozzájárulások,  az  első 

fordulóban  indított  javaslatok  elmélyítésére  (továbbfejlesztésére)  kell 
irányulniuk;

• a többi fordulón keresztül behatárolt  szűkebb mozgástérből következik az 
egy irányban gerjesztett ötletek viszonylagos konkrétsága.

A 635-ös  módszer  elnevezése  a  6  csoporttag,  3  ötlet,  5  továbbítás  alkalmazási 
paraméterekből ered.

Az első lépésben a 6 résztvevő mindegyike feljegyez a felvetett stratégiai szegmens 
(részstratégia)  fő  céljaként  három  alapötletet.  Erre  űrlapot  alkalmazunk  a  terjengős 
gondolatkifejtés megelőzésére és az áttekinthetőség javítására. A 6x3 alapötlet sorrendben 
minden  csoporttaghoz  eljut,  hogy  az  alapötletekre  már  feljegyzett  kiegészítésekre 
támaszkodva  további  3  gondolattal  járuljon  hozzá  a  célok  minél  pontosabb 
meghatározásához,  sőt  a  célok  elérését  segítő  tényezők  (erőforrások,  módszerek) 
felvázolásához.  Ha a 6 résztvevő által  elindított  lapok a  teljes  kört  befutották,  akkor  a 
csoport 108 ötletet produkált.

A  fordulók  lebonyolítására  rendelkezésre  álló  idő  elegendő  az  alapcélok  és  a 
továbbfejlesztő ötletek írásba foglalásához. Az első kör öt perc alatt befejezhető, a további 
körök 1-1 perccel időigényesebbek a 6. kör tehát 10 perc időtartamú.

A 635-ös módszer főbb szabályai a következők:
1. A csoportösszetétel heterogenitása előfeltétel.
2. A  célok  definíciójának  feladatát  a  635-ös  csoport  munkáját  megelőzően  kell 

megfogalmazni és ez a moderátor  vagy az ún. előkészítő brain stroming csoport 
feladata.

3. A  probléma  a  csoporttagokkal  két-három  nappal  korábban  közlendő,  hogy  az 
alapötletek  kifejlődéséhez  kívánatos  inkubációs  (lappangási)  időszak 
gondolatébresztő hatásai érvényesüljenek.

4. A  csoporttagok  szóbeli  információcseréje  nem  megengedett,  az  ötletgerjesztő 
eszköz az írott szöveg.

5. Az időkorlátok szigorú betartásával  érhető el  a csoporttagok improvizálásra  való 
serkentése.

A 635-ös  módszer  alkalmazásának tanulsága,  hogy jó  hatásfokkal  kombinálható  
más  technikákkal,  így  pl.  brain  storming-gal  feltárt  ötletek  konkretizálásához,  vagy  
megoldásváltozatok kutatásához. Az alapötletek és a hozzájárulások sajátos esetekben (pl.  
területrendezés) rajzban is kifejezhetők.  Fontos megemlíteni,  hogy ún. pszeudó (helyileg  
nem összetelepített) csoportokkal is alkalmazható (bár az időigény ilyen esetben növekszik,  
és  a  versenyfeszültség  csökken).  A  brain  storming  akciókhoz  képest  a  635-ös  
strukturáltabb,  a  módszer  (ebben  az  alkalmazásban)  a  stratégiai  célok  alapötleteit  
tökéletesíti, és teljessé teszi. Ez kétségkívül együtt jár azzal a hátránnyal, hogy az ötletek  
választéka  a  brain  storming-hoz  képest  korlátozottabb,  de  előnye,  hogy  definitívebb,  
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alaposabb.  Természetesen  ennél  a  módszernél  is  tapasztalható,  hogy  fontos  a  módszer  
használatában való rutinszerzés az eredményesebb kivitelezés érdekében.

6.2.5. METAPLAN módszer

A  másik  módszer,  amely  alkalmas  stratégiai  és/vagy  program  célok 
meghatározására,  az  ún.  METAPLAN  eljárás.  Az  eljárással  a  célok  definiálásán  túl 
elvégezhető a célok megvalósításához szükséges időtáv kitűzése is.

A METAPLAN módszer a brain storming kötetlenségének kedvező vonásait ötvözi 
a vizuális rendszerezés előnyeivel.
Az eljárás metodikai ismérvei:

• a  csoporttagok  gondolkodását,  ötlettermelését  egy  folyamatosan  bővülő, 
rendszerezett információtömeg serkenti,

• a célrendszer felépítése érdekében az ötletek folyamatos vizuális áttekintése 
kizárja egy-egy építő kő (célelem) szem elől tévesztését,

• a  víziót  az  okozati  összefüggések  keverése  és  a  megvalósítható  cél 
definiálása  során  megismert  információk  és  felmerült  ötletek  rendszerbe 
foglalásával alakítja ki,

• szigorú programszerűség jellemzi.

A módszer alkalmazásának folyamata:
Első  lépésben  a  15-20 főből  álló  heterogén  csoporttal  a  moderátor  céldefiníciót 

végez, adott tervezési szegmensek célrendszereit állítja össze a csoport.
A  csoporttagok  a  „Mi  a  térség/település  elérendő  célkitűzése  az  adott 

részstratégiában?"  kérdésre  A/5  nagyságú  különféle  színű  kartonlapon  filctollakkal 
jegyeznek  fel  tetszés  szerinti  számú  választ.  (Egy  kartonra  egy  cél  kerülhet  röviden, 
közérthetően, olvashatóan!)

A válaszokat  tartalmazó  kartonok  folyamatosan  kerülnek  a  gyűjtőtáblákra.  Ezek 
méretei  kb. 1,6x4 m, hogy a 20 fő személyenként  átlag 5-6 kartonja, összesen 100-120 
javaslat stratégiai  szegmensenként ill.  részstratégiánként késedelem nélkül áttekinthetővé 
váljék.

A második lépésben a „Mi?" kérdésekre adott  könnyen kezelhető válaszkartonok 
információpiaccá rendezendők. A generált célok rövid-, közép, ill. hosszútávon realizálható 
csoportokba sorolandók. A táblázatokon összeállított célrendszereket a csoport a tagonként 
és táblázatonként  rendelkezésre álló - megosztva is felhasználható 2-2 pont elosztásával 
súlyozza.

E  kiscsoportok  feladata  a  METAPLAN  folyamat  harmadik  lépésében  a  „Miért 
fontos az adott cél? " kérdésre kauzális láncolatot feltárni, s egyben az okokat rangsorolni. 
A  csoporttagok  rangsorszámait  összegezve  jutunk  el  a  csoportrangsorhoz.  A  legkisebb 
számnak a legmagasabb a prioritása.

Negyedik lépés: a kiscsoport szóvivője ismerteti a teljes METAPLAN csoport előtt 
a folyamat eddigi fázisainak következtetéseit:

− Mi a csoport által jelentősnek ítélt cél?

− Mely tényezők (okok) játszottak közre annak létrejöttében?
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− Mit javasol a részstratégia célrendszereként kihízni?

A  részstratégiák  célrendszereit  a  nagycsoport  bírálja  és  hagyja  jóvá  pontozásos 
módon.

Az ötödik lépésben mindegyik részstratégiai kiscsoport véglegesíti célrendszereit.
A  célpiramis  felépítését  követően  kell  a  stratégia  további  elemeit  (erőforrások, 

metodika) megtervezni és hozzárendelni a célokhoz, azok elérése érdekében.

A METAPLAN segíti a konszenzus megtalálását. Felszínre hozza a konfliktusokat és  
segít átlendülni a holtponton. Új ötletek és gondolatok felderítésére nem alkalmas, mivel a  
meglévőt hozza felszínre. Szükség van egy megfelelően magas képzettségű moderátorra és  
általában a megfelelő vezetésre, valamint információs háttérre.

Az ötletrögzítésnek ez a módja nagy lehetőségeket rejt magában, mert az ötlettelés  
időigénye az egyidejűség miatt csökken, a tárgyegyesítéses tablón az időtáv szerint gyorsan  
csoportosíthatók és átrendezhetők a javaslatok,  a kartonokra és a feliratokra vonatkozó  
színelőírások  a  rendszerezést  könnyítő  szimbólumok nagyban segítik  a  gyors  és  pontos  
munkát. A viszonylag kisméretű karton tömör, vezérszavakban való kifejezésre kényszeríti a  
résztvevőket  kerülve  a  felesleges  szócséplést.  Az  „egy  kartonon  egy  válasz"  szabály  
céltérkép szelektálását, a javaslatok sorrendjének (rangsorának) megváltoztatását könnyíti.

6.2.6.  A logikai keretmódszer

Az Európai Unióban a projektek megtervezésében és gondozásában új eljárást és 
módszert  jelent a projekt ciklus menedzsment (a PCM módszert  az 1990-es évek elején 
vezette be az Európai Bizottság a projekttervezés és -irányítás minőségének, és ezáltal a 
segélyprogramok eredményességének javítása érdekében). A projekt ciklus menedzsmenten 
belül  a  projekttervezéshez  és  irányításhoz  használt  alapeszköz  a  logikai  keretmátrix 
(logframe).  A  projektek  felépítésénél,  követésénél  és  értékelésénél  általánosan 
megköveteltté vált a logikai keretmódszer alkalmazása, amely elősegíti a logikus szerkezet 
és belső összefüggések kialakulását  és megtartását.  A logikai  keretmódszer  alkalmazása 
hatékony eszköz arra, hogy az érdekcsoportok azonosítsák és elemezzék problémáikat, és 
meghatározzák  azokat  a  célokat  és  elvégzendő  tevékenységeket,  amelyek  a  problémák 
megoldásához szükségesek.

A logikai keretmódszer egy elemzési és egy tervezési szakaszból áll. Az elemzési 
szakasz fázisait  a problémaelemzés,  a célok meghatározása valamint  a stratégia-elemzés 
jelentik,  míg  a  tervezési  szakaszban  kerül  sor  a  logikai  keretmátrix  alkalmazására, 
összeállítására. 

A  projektötlet  kidolgozásának  elengedhetetlen  eleme  a  fejlesztések  várható 
költségeinek felmérése, valamint a lehetséges bevonható partnerek körének meghatározása. 

Problémaelemzés
Egy  projekt  célja  a  fennálló  problémák  megoldása.  A  fő  problémák 

meghatározásához  a  kiinduló  állapot  elemzése  szükséges.  Az  elemzési  szakasz  három 
fázisból áll: (a) probléma-elemzés, (b) célok meghatározása, (c) stratégia-elemzés. 

Az első lépés a megoldandó problémák feltárása, elemzése. Fontos, hogy ebben a 
folyamatban az összes érintett szervezet, érdekcsoport részt vegyen. 
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A  probléma-elemzés  a  főbb  problémák  azonosítását,  valamint  az  okok  és 
következmények  meghatározását  segítő  ”probléma-fa”  elkészítését  foglalja  magában.  A 
problémák feltárása, azonosítása különböző módszerek segítségével történhet (pl. interjúk, 
felmérések, jelentések és statisztikák alapján) – az érintettek a már vizsgált brainstorming 
keretében határozhatják meg az adott helyzethez kapcsolódó legfőbb problémákat. 

Ezután meg kell keresni a feltárt problémák közötti ok-okozati összefüggést, meg 
kell  határozni  a  problémák  hierarchikus  sorrendjét:  ez  alkotja  a  probléma-fát.  Minden 
feltárt problémát értékelni kell, és az átfogó probléma meghatározása után fel kell tárni az 
ehhez kapcsolódó problémákat. Ha a probléma ok, akkor az alsó szintre kerül. 

Egy átlagos probléma-fa 3-5 szintből  áll.  A probléma-fát bemutató ábrán (1.  sz. 
ábra) a nyilak azt jelzik, hogyan következik egyik probléma a másikból. 

A probléma fa sematikus vázlata

1.  sz. ábra

Forrás: (Project Cycle Management Training Courses Handbook 2001)
A  problémaelemzésről  és  a  probléma-fa  összeállításáról  további  információk  és 

konkrét példák találhatóak a Projekt Ciklus Menedzsment Kézikönyvben.7

Célok kijelölése
A probléma-fa összeállítása után a következő lépés a problémák célok formájában 

történő  újrafogalmazása,  az  ún.  ”cél-fa”  összeállítása.  A  probléma-fa  könnyen  cél-fává 
alakítható:  ehhez a  problémákat  célokká kell  fordítani  (a  felállított  probléma-fa minden 
egyes ablakát átfogalmazzuk céllá).

A probléma-fa valamely fennálló helyzet  negatív aspektusait  mutatja meg, míg a 
célok elemzése a kívánatos jövőbeni helyzet pozitív aspektusait. A cél-fa tehát a probléma-
fa tükörképe.

7 (Project Cycle Management Training Courses Handbook. European Commission, Europeaid Co-operation 
Office 2001 UK)
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Ha az ok-okozati összefüggéseket jól állítottuk fel, akkor a célfa megmutatja, hogy a 
fő probléma megoldásához milyen részfeladatok megvalósításával juthatunk közelebb. Így 
biztosítható a projekt célkitűzései és a feltárt problémák közötti szoros megfelelés.

A cél fa sematikus vázlata

2. sz. ábra

Forrás: (Project Cycle Management Training Courses Handbook 2001)

A célfa segítségével választjuk ki azt a beavatkozási útvonalat, amely – adott idő- és 
forráskereten belül – egy konkrét feladattól garantáltan eljut a legfőbb célig.

A  stratégia-elemzés  során  kerül  eldöntésre,  melyek  azok  a  célok,  amelyek 
bekerülnek a jelenlegi projekt céljai közé, és melyek azok, amelyek kimaradnak. A stratégia 
tehát olyan célokat tartalmaz, amelyek illeszkednek a projekthez a rendelkezésre álló idő és 
erőforrások függvényében.

A  stratégia  kialakítása  során  át  kell  tekinteni  a  különböző  beavatkozások 
megvalósíthatóságát, ami a projekt fókuszának elmozdulását eredményezheti.  A stratégia 
kiválasztását követően a projekt célkitűzései rögzítettnek tekinthetőek.

A projekt céljainak meghatározása után a következő lépés számszerűsített mutatók 
hozzárendelése  a  célokhoz,  valamint  e  mutatók  forrásának  meghatározása,  annak 
érdekében, hogy az eredmények mérhetőek legyenek. Ezzel párhuzamosan feltárjuk azokat 
a feltételeket és kockázatokat, amelyek befolyásolhatják a projektünk sikerét. Mindezeket 
egy táblázatban foglaljuk össze,  amit  logframe mátrixnak (vagy logikai  keretmátrixnak) 
hívunk.

Logframe összeállítása:
A logikai keretmátrix megközelítést (Logical Framework Approach, LFA) a USA 

ID (az Amerikai Egyesült Államok külhoni segélyekkel foglalkozó szervezete) fejlesztette 
ki  az  1960-as  években,  fejlesztési  tevékenységek  tervezésének,  irányításának  és 
értékelésének segítése céljából. Gyakran használják ezt az eszközt a projektek logikájának 
strukturálásához,  adott  helyzetek  értékelésére,  célok,  célrendszerek  és  tevékenységek 
meghatározására.  A  logframe  módszer  mind  a  tervezés,  mind  a  végrehajtás,  mind  az 
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értékelés során használható, a projektciklus valamennyi szakaszában meghatározó szerepet 
játszik. A logikai keretmódszer alkalmazásával a javasolt projekttervek tesztelhetőek azok 
relevanciájának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

A logframe egy 4 sorból és 4 oszlopból álló mátrix, amely 16 téglalapban foglalja 
össze a projekt szempontjából legfontosabb információkat.

Nem feledkezhetünk meg róla, hogy a logframe kitöltése napjainkban már szinte  
minden pályázat elkészítéséhez követelmény, azonban a logframe nem pusztán mechanikus  
eljárások összessége, hanem egy gondolkodást segítő eszköz. Megfelelő használat esetén a  
logframe  segítséget  nyújt  a  tevékenységek,  eredmények,  projekt  célok  és  átfogó  célok  
közötti logikai összefüggések jobb áttekintéséhez.

A logframe mátrix cellái mind vertikálisan, mind horizontálisan egymásra épülnek.
A vertikális  logika segítségével  beazonosíthatóak a projekt  célok,  tevékenységek,  

tisztázhatóak az okozati  összefüggések,  valamint  meghatározhatóak a projekt-menedzser  
befolyásolási körén kívül eső fontos feltételezések, illetve kockázatok:

1. Milyen előfeltételeknek kell teljesülnie a tevékenységek megvalósításához, 
2. A tevékenységek megvalósulása esetén milyen feltételei,  kockázatai vannak az  

eredmények elérésének, 
3. Az  eredmények  elérése  esetén  milyen  feltételei,  kockázatai  vannak  a  projekt  

célok teljesülésének, 
4. A  projekt  célok  teljesülése  esetén  milyen  feltételei,  kockázatai  vannak  az  

általános célok elérésének. 
A horizontális logika a projekt hatásai, és a projekt által felhasznált erőforrások  

méréséhez  kapcsolódik,  a  főbb  indikátorok  (mutatók)  és  azok  ellenőrzéséhez  szükséges  
források meghatározásán keresztül.

Úgy gondolom, hogy ezek után mindenki számára világossá vált, hogy a módszer  
sikeres alkalmazásának záloga, a megfelelő képzetség megszerzése. 

6.2.7. Regionális veszteségtérkép

Területi  kutatási  munkák  során  szerzett  tapasztalatokra  alapozva  kidolgozták  a 
veszteségtérképek regionális alkalmazásának módszerét. A módszer alkalmas területi,  ill. 
települési válságok tüneteinek feltárására, súlyozására,  kiinduló pontjául szolgál kauzális 
vizsgálatokhoz, a válság kórképének részletes felvázolásához.

A  diagnózisnak  magában  kell  foglalnia  a  kívánatos  változások  irányát  és 
megközelítő kiterjedését, kisugárzását.
A veszteségtérkép alkalmas arra, hogy feltárja - az akut válság területeket,

• kimutassa,  hogy  mi  akadályozza  a  vizsgált  térség  erőinek  hatékonyabb 
használását,

• mely tényezők fékezik a fejlesztő változásokat,
• a működés mely területein (funkciótartományokban)  indokolt  a változtató 

beavatkozás,
• a  területfejlesztési/válságkezelési  program kidolgozására  és  végrehajtására 

milyen erőkkel rendelkezik a régió/település.
Tehát a módszer alkalmazása viszonylag rövid idejű, a krízis tüneteinek feltárására 

koncentráló,  nagyléptékű  problémakezelés  jellemzi,  ami  a  beavatkozás  súlypontjainak 
azonosítására  elégséges,  viszont  a  mikroszemléletű  elemzéshez  további  módszerek 
alkalmazása  szükséges.  A  módszer  alkalmazása  a  3.  ábrán  látható  algoritmus  szerint 
történik.
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A veszteségtérkép alkalmazásának lépései

3.  sz. ábra
START
Vizsgált térség/település kijelölése
Adottak-e a feltételek veszteségtérkép alkalmazására?
Vizsgálatirányító kijelölése
Válaszadók csoportjának kijelölése
Vizsgálati térség/település karakterizálása
Standard veszteségtérkép adaptálása
Szakterületi információforrások tanulmányozása
Veszteségtérképek kitöltése
Kiértékelés
Súlypontképzés
Javaslattétel

Más helyzetvizsgálati módszer alkalmazandó
STOP

Forrás: Susánszky, A racionalizálás módszertana alapján saját adaptáció (Susánszky, 1982)

Minden  egyes  funkciótartomány  szintén  sztenderd  jellegű  (általában  előforduló, 
jellegzetes)  ún.  veszteségtüneteket,  jelenségeket  tartalmaz  rövid,  szinte  címszavas 
megfogalmazásban.  Ezek  a  vizsgált  térség  esetleges  neuralgikus  pontjait  kísérelik  meg 
definiálni.

A  válaszadók  csoportja  első  lépésben  adaptálja  a  veszteségtérképet.  Figyelembe 
véve  a  vizsgálati  térség/település  karakterisztikáját  ill.  a  jövőképet  vagy  a  stratégia 
célrendszerét, a következő módosításokat végezheti:
a) elhagyhat funkciótartományt,
b) új funkciótartomány definiálhat,
c) összevonhat funkciótartományokat, 
d) módosíthat funkciótartományokat,
e)  adott  funkciótartományon  belül  veszteségtünetet  közölhet,  módosíthat,  vagy  újat 

kreálhat.
Az adaptálás szakterületek szerint létrehozott 3-4 fős kiscsoportokban zajlik le úgy, 

hogy a kiscsoportok javaslatait a plénum (vagy csoport) hagyja jóvá. E fázisban ismerhető 
meg a térség karakterisztikája és alakítható ki az annak megfelelő veszteségtérkép. (Ez a 
fázis  több  napig  is  tarthat,  hiszen  a  team-tagok  információhoz  jutása  több  időt  vesz 
igénybe.)
Második lépésben a pontozás történik.

A „testre  szabott"  veszteségtérképet  a  válaszadók  egyénileg  kitöltik  oly  módon, 
hogy  minden  egyes  tünetet  pontoznak:  „X"-szel  megjelölve  az  adott  tünet  sorában  a 
súlyszámának megfelelő oszlopot.
A megítélés a tünet veszteségokozó hatásának súlyossága szerint történik.

8 - kritikus 
6 - súlyos 
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4 – közepes
2 - gyenge
0 - elhanyagolható

A nem létező, vagy nem értelmezhető tüneteket az adaptálás során törli a csoport.
Harmadik  lépés  a  súlyszámok  összesítése,  kiértékelés.  Ennek  a  szintetizáló, 

rangsorképző  munkának  a  támogatására  egy  számítógépi  szoftver  is  rendelkezésre  áll. 
(Sárvári, 2001) 

A program input adatai:
• Funkciótartományok száma
• Funkciótartományok megnevezése
• Veszteségtünetek száma funkciótartományonként 
• Veszteségtünetek megnevezése
• Kiértékelők száma

A program output adatai:
• Veszteségtünetek funkciótartományonkénti rangsorai 

- jelölés szerint
- pont x jelölés szerint
- kapott 8-as súlyszámok szerint
- összesített rangsor

• Veszteségtünetek abszolút rangsora 
• Legkritikusabb funkciótartomány

A  rangsorok  alapján  kirajzolódik  a  térség/település  probléma  térképe, 
súlypontozódnak  az  akut  tényezők,  amelyekre  koncentrálva  kauzális  vizsgálatok 
végezhetők. Az okok feltárásával dokumentálhatók a gyenge pontok, amelyek generálják a 
területfejlesztés célrendszerét.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a veszteségtérképek többsége – mely regionálisan  
alkalmazható – rövid, címszerű megfogalmazásokkal rendszerezi a válságtüneteket és nem  
rávezető kérdésekkel vagy direktívákkal irányíja a módszer alkalmazásában közreműködő  
szakértőket. A probléma feltárásnak ez a kiváló módszer nagy lehetőségeket rejt magában  
az akut válságtünetek feltárásában, és lehetőséget biztosít ezekkel történő szembesülésre,  
mind  a  fejlesztési  tervkészítők,  mind  a  terület  „gazdái”  számára. Segít  tisztázni  a  
kérdéseket, osztályozni a hatásokat és megkönnyíti az eredmények elérését is.

Meglátásom  szerint  hátrányai  abban  rejlenek,  hogy  viszonylagosan  költséges  
technika  a  megfelelő  felkészültségű  és  mennyiségű  szakember  igénye  miatt,  továbbá  
ezeknek  az  egy  időben  történő  mozgatása,  a  többszöri  véleménycserék,  egyeztetések  
lebonyolítása során komoly feladatot jelent. Arról nem is beszélve, hogy ez akkor működik  
jól,  ha  minden  résztvevő  csakis  a  szakmai  érvek,  és  tények  mentén  kristályosítja  ki  
véleményét és nem az egyéni vagy csoportérdekek, befolyásolják azt.

6.2.8. A SWOT analízis
A SWOT analízis (Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  Threats) igen népszerű 

csoportos munkamódszer a stratégiai tervezés szolgálatában. Elterjedése összefügg azzal, 
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hogy  a  stratégiai  menedzsment  iránt  jelentősen  megnőtt  az  érdeklődés  a  nyolcvanas 
években.  Felismerték  továbbá,  hogy  a  stratégia  kialakításának  első  lépcsője  a 
helyzetértékelés,  a  szituáció  meghatározása  és  alapos  feltárása.  A  stratégiai  tervezés 
módszereiben  egyre  következetesebben  különválasztották  a  probléma  meghatározást-
feltárást  és a probléma megoldását.  A SWOT analízis  a probléma meghatározás-feltárás 
egyik eszköze, mely a szituáció jobb megismerését teszi lehetővé. 

A SWOT analízis a legtöbb esetben csoportmunkát jelent, bár van néhány eset arra, 
hogy  egyéni  feladatként  végezték,  pl.  a  szervezeten  belüli  pozíció  értékelésére.  A 
csoportmunka előnyei azonban könnyen beláthatók. A szituáció elemzésekor a csoporton 
belül is számos nézőpont próbálhat érvényesülni, melyek alapján az elemzés is több irányt 
vehet.  A  csoportmunka  azonban  a  legtöbb  esetben  ésszerűen  tudja  kontrollálni  a 
kizárólagosságra törő kezdeményezéseket és ezzel reálisabb mederbe, tereli az elemzést.

A SWOT analízis a fennálló szituációt úgy határozza meg, hogy nagy figyelmet 
fordít a szituáció belső sajátosságaira és a külső környezet változásaira. Ennek megfelelően 
a következő két tényezőre építi fel az elemzés modelljét:

A SWOT analízis szituáció-feltáró modellje
3. sz. táblázat

 Belső Külső

Pozitív Erősségek Lehetőségek

Negatív Gyengeségek Veszélyek

Forrás: (Kulcsár, 1999)

Az elemzés abból indul ki, hogy egy szituáció sajátosságait a benne rejlő pozitív és 
negatív adottságok, körülmények határozzák meg. A problémák, adottságok feltárása során 
nem nélkülözhető azonban a szituáció külső környezetének elemzése sem, hiszen a külső 
környezet  történései,  sajátosságai  felerősíthetik,  illetve  gyengíthetik  a  belső  adottságok 
negatív  vagy pozitív  vonásait.  Mindezeknek a hatásoknak ismerete  elengedhetetlen  egy 
reális stratégia megfogalmazásához.

A SWOT analízis eredményeit más stratégiai menedzsment módszerek alkalmazása 
követhet,  amelyek,  mint  pl.  a  prioritások  meghatározása  és  a  prioritások  közötti 
összefüggésrendszer  feltárása  megalapozza  a  fejlesztés  stratégiai  pontjait.  Ezt  követően 
kialakíthatók a konkrét célkitűzések és a célkitűzéseket megvalósító cselekvési terv.

A SWOT elemzés csoportjellege még egy igen komoly előnnyel  bír.  Bevonja az 
elemzésbe, résztvevővé teszi a szituációban élő érintett társadalmi csoportokat. Fejleszti a 
csoportviszonyokat,  a  kapcsolatrendszereket  is  és  eléri  a  kialakított  stratégia  belső 
elfogadását. A fejlesztési elképzelések kialakítása és megvalósítása nem történhet meg az 
érintett  csoportok  bevonása  nélkül,  és  a  SWOT  analízis  jó  alkalmat  kínál  e  részvétel 
kifejlesztésére.

Természetesen  az  érintett  társadalmi  csoportok  képviselői  által  elvégzett  SWOT 
analízis  önmagában  még  nem  elégséges  a  fejlesztési  stratégia  megfogalmazásához.  A 
szakértői munka, a szakértői elemzések jelentik a másik komoly hozzájárulást a stratégiai 
gondolkodás  kialakításához  és  a  stratégia  megszületéséhez.  A  szakértői  munka 
megalapozhatja és ellenőrizheti is a SWOT analízis eredményeit. E két módszer, vagyis a 
stratégiai  menedzsment  csoportmódszerei,  valamint  a  szakértői  munka  módszerei  a 
szituáció alapos feltárását, megismerését eredményezik. Ez pedig előfeltétele a fejlesztési 
tervek megfogalmazásának.
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A SWOT analízis során a csoportok a fent ismertetett négy kategória mentén végzik 
el a szituációelemzést. Ennek során meghatározzák a szituáció belső sajátosságait, feltárják 
erősségeit  és  gyengeségeit.  Majd  ezt  követően a  külső környezet  elemzésére  kerül  sor, 
amelynek keretében meghatározzák a külső környezet hatásait. A hatások közül a pozitív 
trendeket,  sajátosságokat lehetőségekként,  a negatív hatások okozóit,  pedig félelmekként 
azonosítják. A csoportok összetételét a legtöbb esetben úgy határozzák meg, hogy a munka 
során,  a vitában különböző nézőpontok jelenjenek meg és próbáljanak érvényesülni.  Az 
optimális esetben az eltérő nézőpontok által képviselt „igazságok” integrálása történik, s ez 
reális eredmények, kialakulásához vezet.

A SWOT analízis  során  az  egyes  kategóriák  esetében  az  alábbi  kérdésekre  kell 
válaszolni.

A SWOT analízis fő kérdései

4. sz. táblázat
Erősségek

1. Melyek az előnyeink? 
2. Mit csinálunk jól? 
3. Milyen  kedvező  adottságaink 

vannak?

Lehetőségek
2. Melyek  a  számunkra  fontos 

pozitív  külső  változások, 
folyamatok? 

3. Hol rendelkezünk jó esélyekkel?
Gyengeségek

4. Mit csinálunk rosszul? 
5. Mit csinálnak mások jobban? 
6. Melyek a hátrányaik?

Veszélyek
4. Milyen  követelmények 

fogalmazódnak  meg,  amelyeket 
nehéz teljesíteni? 

5. Melyek  azok  a  környezeti 
változások,  amelyekkel  nem 
tudjuk  felvenni  a  versenyt, 
amelyek  hátrányosan  érintenek 
bennünket?

Forrás: (Kulcsár, 1999)

Ha az adott helyszínen több csoportban is folyik a munka, a csoportok egyeztetik a 
kérdésekre adott válaszokat és ezek után alakul ki az egyeztetésen, a kompromisszumokon 
keresztül a szituáció elemzés végeredménye.

A SWOT elemzés vizsgálati  szegmenseinek megválasztásakor a stratégia várható 
szegmentációját  kell  figyelembe  vennie  a  stratégiaalkotó  teamnek.  Ez  azért  is  fontos 
szempont,  mert  a SWOT analízis  tényezőiből  képezhetőek a kitűzendő célok (a gyenge 
pontok megszüntetése), definiálhatók azok elérésének erőforrásai (erősségek hasznosítása), 
továbbá  az  erőforrások  mobilizálási  módszereinek  kiválasztásához/kidolgozásához  is 
támpontot  ad  a  SWOT  elemzés,  mivel  feltérképezi  az  elkerülendő  veszélyeket  és  a 
kihasználandó lehetőségeket.

Ez  utóbbi  két  SWOT  terület  már  metodikai  alapokat  képez  a  „hogyan” 
megválaszolására a stratégia építésében. Általánosságban kijelenthetjük, hogy egy komplex 
térség/település fejlesztési stratégia általában három fő, és azok alszegmentációiból épül fel.
Egy lehetséges felosztás:

1. Gazdaságfejlesztés 
2. Infrastruktúra 
3. Társadalmi környezet 

Úgy  gondolom,  akkor  készítünk  a  területfejlesztés  fő  célkitűzését  teljesítő  
stratégiát/programot,  ha  messzemenően  figyelembe  vesszük  a  térség  (település)  
karakterisztikáját és ahhoz alkalmazzuk stratégiaalkotási módszereinket. 

72



Tóth Tamás: A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

Az imént bemutatott módszer viszonylag széles körben elterjedt és használt eljárás,  
mely sokszor  csak felületes  vizsgálatokon alapszik,  a  fejlesztendő terület  kellő  ismerete  
nélkül és megfelelő szakmai ismeretek híján készül el, mely be kell vallani őszintén kicsit a  
gyakorlati degradációjához vezetett. Fő gyengesége abban rejlik, hogy az értékelő csoport  
által  alkalmazott  eljárás  gyakran  szubjektív,  de  a  megfelelő  partnerek,  bevonása  
csökkentheti ezt a veszélyt.

A  SWOT-analízis  az  érintettek  szabad  döntését  kívánja  meg  stabil  konszenzus  
létrehozására.  A  stratégiai  irányelvek  megfogalmazása  csak  ezen  elv  betartása  mellett  
értékes, különben hibás és alkalmazhatatlan helyzetértékelések születnek.

Sokan  gondolják  úgy,  hogy  SWOT  analízist  mindenki  tud  „csinálni”.  Ezen  
probléma  oldására  lehetőséget  teremt  kombinálása  más  eljárásokkal,  így  pl.  a  SWOT  
analízis  tényezőinek  összegyűjtése  történhet  a  csoportdinamikát  hasznosító  módszerek  
alkalmazásával.  Ennek  egyik,  talán  legismertebb  reprezentánsa  az  alábbiakban  
ismertetésre kerülő módszer, mely javítja a SWOT analízis hatékonyságát.

6.3. Mutatókra alapuló módszerek

6.3.1. A szélső értékek összevetésén alapuló mutató
A  duál-mutató  a  teljes  megoszlás  átlaga  fölötti  értékek  átlagának  és  a  teljes 

megoszlás átlaga alatti  értékek átlagának a hányadosa.  Egyszerűsége és világos tartalma 
miatt igen elterjedt módszer. (Major, Nemes Nagy, 1999) Sokszor a teljes megoszlás átlag 
fölötti és átlag alatti értékei helyett az ugyanolyan számú legmagasabb és legalacsonyabb 
értékeit veszik figyelembe. 

Többnyire azért nem alkalmazható önmagában, mert csak általános képet közöl, és  
nem tárja fel területegységre lebontva az egyenlőtlenségeket.

6.3.2. Szórás-típusú jelzőszámok
Szóródásnak  nevezzük  a  statisztikában  az  adatok  (általában  a  mennyiségi 

ismérvértékek) eltérését  egymástól,  vagy egy meghatározott,  a sokaság egészét jellemző 
értéktől.  Valamennyi  szóródást  mérő  mutatószámmal  szemben  megfogalmazódik  az  a 
követelmény,  hogy  értékük  a  szóródás  hiánya  esetén  nulla,  a  szóródás  megléte  esetén 
nullától különböző számérték legyen. 

a) A szóródás terjedelme
A szóródás  terjedelme  az  előforduló  legnagyobb  és  legkisebb  érték  különbsége. 

Könnyen számítható,  jól értelmezhető mérőszám. Hátránya azonban, hogy csak a szélső 
értékekre épít, így egy-egy kiugró érték esetén értékét a véletlen számottevően befolyásolja. 

b) Interkvartilis terjedelem
A terjedelem mutatójának fenti hátrányát kísérli meg kiküszöbölni az interkvartilis 

terjedelem mutatója. Az interkvartilis terjedelem azt az intervallumot jelöli, ahol az összes 
érték középső 50%-a helyezkedik el. 

13 QQTQ −=

c) Kvartilis eltérés vagy interkvartilis félterjedelem:
A kvartilis  eltérés  az interkvartilis  terjedelem fele.  Nem csupán egy intervallum 

nagyságát fejezi ki, hanem értelmezhető egy olyan átlagos értékként is, amely a kvartilisek 
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mediántól való átlagos eltérését méri. A számláló ugyanis felbontható a (Q3-Me) és a (Me- 
Q1) eltérések összegére, így a mutató a két eltérés egyszerű számtani átlaga.

2
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d) Szórás
Az  egyes  értékek  számtani  átlagtól  való  eltéréseinek  négyzetes  átlagát  hívjuk 

szórásnak. A szórás és súlyozott változata a mennyiségi ismérv mértékegységében fejezi ki 
a szóródás nagyságát.
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A  szórás  a  következő  intervallumban  vehet  fel  értékeket:  xn *)1(0 −≤≤σ  
(Hajdu-Pintér-Rappai-Rédei, 1994)

e) Relatív szórás

Sok  esetben  szükség  lehet  arra,  hogy  elvonatkoztassunk  a  mértékegységektől 
(és/vagy nagyságrendektől) és ezáltal összehasonlíthatóvá tegyük a különböző jelenségek 
különböző  mértékegységben  kifejezett  szórását.  A  megoldást  az  adja,  ha  a  szóródási 
mérőszámot  egy  középértékhez  viszonyítjuk.  A  leggyakrabban  használt  ilyen  típusú 
mérőszám a relatív szórás, más néven variációs koefficiens. A mutató az átlag százalékában 
adja  meg  a  mutató  szóródásának  mértékét.  Értékkészlete  a  pozitív  számok  halmaza; 
nagyobb érték nagyobb szóródást, nagyobb egyenlőtlenséget jelent. A relatív szórás által 
kifejezett egyenlőtlenségi koncepció azt mutatja meg, hogy átlagosan mennyire térnek el az 
adatok az átlagtól. (Major – Nemes Nagy, 1999) 
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A relatív szórás határai: )1(0 −≤≤ nV

Fontos  megjegyeznem,  hogy  a  szórás  típusú  mutatószámokat  –  főként  a  relatív 
szórást – kiegészítő jelleggel lehet alkalmazni, elsősorban a mutatószámok kiválasztásánál, 
előzetes értékelésénél.

g) Variancia vagy szórásnégyzet
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6.3.3. Hoover-index
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ahol:
xi és fi két megoszlási viszonyszám, melyekre fennáll a két alábbi egyenlet:

∑ =100ix

∑ =100if

Elméleti  minimuma zérus,  maximuma 100, mértékegysége  a  %. Két  mennyiségi 
ismérv területi elterjedésének egymáshoz viszonyított különbségét tudjuk vele mérni. Azt 
mutatja meg, hogy az egyik vizsgált ismérv, társadalmi-gazdasági jelenség mennyiségének 
hány  százalékát  kell  a  területegységek  között  átcsoportosítanunk  ahhoz,  hogy  területi 
megoszlása a másik jellemzőével azonos legyen. A területi kutatásokban leggyakrabban a 
népesség területi eloszlásával vetjük össze különféle társadalmi gazdasági tartalommal bíró 
mennyiségi ismérvek eloszlását. (Nemes Nagy, 1998)

Bár a Hoover-index az egyik legelterjedtebb,  legáltalánosabban használt  területi  
egyenlőtlenségi mutató, olykor ezt is csak kiegészítő jelleggel lehet alkalmazni, mivel az  
egyes területek speciális jellemzőit nem tárja fel, hanem általánosabban határozza meg az  
országon belüli területi egyenlőtlenségeket. 

A  területi  egyenlőtlenségek  vizsgálatára  alkalmas  mérőszámokat  –  ezek  közül  is  
elsősorban  a  relatív  szórást  –  leginkább  csak  kiegészítő  jelleggel  alkalmazhatjuk  
elemzéseknél, mivel ezek a jelzőszámok minden esetben egy nagyobb területegységen, pl.  
egy országon belüli  területi  egyenlőtlenségeket  jellemeznek általánosan, figyelmen kívül  
hagyva  a  kisebb  területegységek,  pl.  kistérségek,  megyék  egyedi  tulajdonságait.  Az  
elemzéshez tehát további, átfogóbb matematikai módszerekre van szükség.

6.3.4.  A közúthálózat megfelelőségi mutató

A  mutató  kidolgozásakor  a  cél  a  sokszereplős  és  laikus  döntéshozatal  számára 
érthető  és  átlátható  módszertan  kidolgozása  volt,  ezáltal  közelebb  hozva  a  döntések 
szakmaiságát  a  döntéshozókhoz,  csökkentve  ezzel  a  döntések  esetlegességének, 
megalapozatlanságának arányát. 

Erre  tett  kísérletet  a  FŐMTERV  (Fővárosi  Mérnöki  Tervező  Rt.)  az  ún. 
közúthálózat megfelelőségi mutató megalkotásával, mint az úthálózat fejlesztési programok 
egységes módszertanának első, elvi megközelítésével. 

A mutató egy olyan relatív  minősítő eljárás,  amely valamely úton jelzi,  hogy az 
adott  területegység  különféle  jellemzői  (társadalmi,  gazdasági,  környezeti  adottságai, 
folyamatai)  által  támasztott  igények  és  azoknak  biztosítására  létrehozott  rendszer  adott 
állapota (pl. esetünkben a közúthálózati ellátottság) milyen harmóniában áll egymással.

A hálózati „kínálat” jellemzése pedig elkerülhetetlenné tett egy olyan jellegzetesen 
szakági munkafázist (melyen egyes közlekedési kutatásokban nálunk előrébb tartó országok 
már  elindultak  és  bizonyos  eredményeket  el  is  értek),  nevezetesen  a  közlekedési 
„szolgáltatási  szint”  (Verkehrsqualität,  Level  of  service)  fogalmának  és  tartalmának 
meghatározását (Fábry, Molnár, Sali, 2002).
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Közúthálózat ellátottsági mutató:
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ahol:

L1 gyorsforgalmi utak hossza [km]
L2 főutak hossza [km]
L3 mellékutak hossza [km]
n1 települések száma [db]
n2 lakónépesség [fő]
n3 működő gazdasági szervezetek száma [db]
n4 idegenforgalom [fő/év]
n5 személygépkocsik száma [db]
k1 konstans

α gyorsforgalmi utakhoz tartozó (pl. forgalmi teljesítmény arányos) súlytényező 
(értéke: 15,64)

β főutakhoz tartozó /pl. forgalmi teljesítmény arányos/ súlytényező (értéke: 4,74)

γ mellékutakhoz tartozó (pl. forgalmi teljesítmény arányos) súlytényező (értéke: 1)
Meggyőződésem szerint ezen „modell” leegyszerűsítve felfogható egy olyan kétkarú  

mérlegnek, amelynek egyik serpenyőjében maga a „valóság”, a másik serpenyőjében az azt  
kiszolgáló  hálózati  rendszer  van valamilyen  eljárással  leképezve.  A mérleg  egyensúlya,  
illetve kibillenésének iránya és mértéke jellemezheti a harmóniát, a relatív hiányt vagy a  
viszonylagos  túldotáltságot.  A  „valóság”  társadalmi,  gazdasági,  környezeti  elemeinek  
besorolása, minden lényeges szempontot lefedő, de mégis a gyakorlatban később könnyen  
kezelhető  rendszerbe  állítása  igazi  multidiszciplináris  szemléletet  és  együttdolgozást  
követelt  meg.  Az  sem  elhanyagolható,  hogy  ilyen  és  hasonló  komplex  mutatók  
kidolgozására,  integrálására  a  különböző  modellekbe  nagy  szükség  van.  Nem  
megfeledkezve  arról,  hogy  ez  csak  pontos  tesztelések  és  vizsgálatok  lefolytatásával  
lehetséges. 

6.3.5.  Komplex közlekedési hálózati mutató (TRANS) 

Veres Lajos  által kidolgozott ún. TRANS mutató PhD kutatás keretében született 
meg.  Az  előbbiekben  vizsgált  közúthálózat  megfelelőségi  mutatótól  lényegesen 
komplexebb, hiszen a közúti közlekedés teljesítménye mellett figyelembe veszi a vasúti, a 
vízi és a légi alágazat, mint közlekedési alágazatok teljesítményét is.
 

A  módszer  alkalmazható,  pl.  EU  régiók  (NUTS  2  és  NUTS  1)  közlekedési 
hálózatait jellemző főbb adatok összegyűjtésére és azok célirányos feldolgozására:

• A közlekedési hálózat jellemzéseire az alábbi alapadatok kerülnek feldolgozásra:

V -  összes vasút hossz (km)
VV-  villamosított vasút aránya (%)
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U -  közutak hossza (km)
AU-  autópálya aránya a közutakon belül (%)
F -  vízi út hossz (km)
R -  repülőtéri összes utasforgalom (fő)

A TRANS mutató képlete:
a IND(V) + b IND(VV) + c IND(U) + d IND(AU) + e IND(F) +f IND(R)

TRANS = 
a + b + c + d + e + f

ahol: a; b; c; d; e; f – súlyozó tényezők.

• A  kombinált  mutatók  egymáshoz  való  viszonyának  megállapítása,  valamint  a 
súlyozótényezők  meghatározása  faktoranalízissel  történt,  melynek  eredményei  a 
következők:

Az első, vagyis a főfaktor 3 változóból tevődik össze:

VV-  villamosított vasutak aránya,
R -  repülőtéri forgalom,
AU-  autópályák aránya,

• Az eredmények hasonlóak mind a NUTS 2, mind a NUTS 1,  régiók esetében a 
főfaktor 30-40%-ot magyaráz, a második faktor pedig 20-25%-ot.

Így a súlyozó tényezők a következők lettek:

a =   6,4
b = 27,8
c = 15,5
d = 19,7
e = 15,0
f = 22,2

Megjegyzések a faktoranalízis eredményeihez:
• A  főfaktor  –  versenyfaktornak  nevezhető,  mivel  a  legnagyobb  mértékben 

differenciálja a régiókat és legnagyobb hatást gyakorolja a TRANS mutatóra. 
• A második faktor – alapinfrastruktúrának tekinthető, mivel főként az összes 

utat, a vízi utakat és részben az összes vasutat tartalmazza.
• Az első két  faktor  mintegy 60%-ban kifejezi  a  változókat,  ezért  a  súlyozó 

tényezők ez alapján lettek meghatározva.
• Valójában léteznek további faktorok is, ezek közül említésre méltó a harmadik 

faktor,  amelyben  az  összes  vasút  a  meghatározó,  összetételénél  fogva 
történelmi  infrastruktúrának  tekinthető,  a  TRANS  mutató  egészén  belül 
alacsony súllyal (Veres, 2001).
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Amennyiben  valósan  követni  kívánjuk  a  közlekedéshálózat  fejlesztésével  
összefüggésbe  hozható  tényezőket,  úgy  a  lehető  legszélesebb  társadalmi-gazdasági-
környezeti összefüggéseken alapuló metodika kidolgozása indokolt. 

Nyilvánvaló  ugyanakkor,  hogy egy  széleskörű összefüggésekkel  indokolt  reálisan  
megalapozható  metodika  „modellezéssel”  való  követése,  ad-hoc  jellegű  adatfelvételek  
helyett  csak  gazdasági  és  mobilitási  jellemzők  felvételére  és  karbantartására  alapozott  
adatállománnyal, illetve az adatállományból kiinduló összetett, ma még jobban kidolgozott  
és  a  tényezőket  összetettebben figyelembevevő egzakt  matematikai  alapokkal  rendelkező  
elméletekkel lehetséges. 

E „modellezéshez” a feltételek megteremtése mielőbb indokolt és én bízom benne,  
hogy  az  imént  bemutatott  rendszer  –  teljes  kifejlesztése  esetén  –  a  jövőben  hatékony  
eszközként jelenhet a közúthálózat fejlesztés folyamatát segítő, támogató eljárások sorában.  
A hazai közlekedési szakma hiányossága, hogy az elmélet  és a gyakorlat teljesen külön  
szálon fut. A közlekedési ágazat kapcsán munkám arra irányult, hogy ismertessem azokat a  
kialakulófélben  lévő  metódusokat,  amelyek  alkalmasak  lehetnek  az  infrastrukturális  
beruházási döntések szakmai megalapozottságára.

6.3.6. Pontozásos módszerek
A  módszer  a  területi  egységek  rangsorolására  alkalmas.  Legtöbbször  a  területi 

egységeket  jellemző  mutatók  szóródását  osztályközökre  bontják,  és  a  minimumtól  a 
maximum felé haladva az egyes osztályközökbe sorolás esetén adott számú pontot adnak az 
adott  területi  egységnek  (fordított  mutatók  esetében,  ahol  a  nagyobb  érték  a 
kedvezőtlenebb,  felcserélik  a két szélsőértéket).  A kapott  értékeket  mutatócsoportonként 
átlagolják, s a mutatócsoportok átlaga alapján számítják a komplex mutatót. Így járt el pl. a 
KSH 1996-ban a hátrányos helyzetű kistérségek besorolásánál. (Faluvégi, 1997)

Kifejezetten  hasznos és  jó  lehetőség  a területi  különbségek  feltárására,  azonban  
ezen  eljárásnál  is  nagyon  nehéz  a  rendelkezésre  álló  mutatókból  kiválasztani  a  
megfelelőket  de  ekkor  nem  tudjuk  vizsgálni  e  mutatók  egymásra  hatásából  fakadó  
változásokat, az adatok megbízhatóságáról nem is beszélve.

6.4. Matematikai-statisztikai módszerek

6.4.1. Regresszió elemzés
A  regresszió  elemzés  az  1950-es  években  kezdett  megjelenni  a  regionális 

kutatásokban.  Eleinte  a  lineáris  regressziót  használták,  később  más  függvénytípusok 
regressziós  becslésére  is  sor  került,  majd  az  egyváltozós  regressziós  egyenleteket 
fokozatosan  felváltotta  a  többváltozós  regressziós  egyenletek  alkalmazása.  A  módszer 
alkalmazásának feltételei  azonban lényegében nem változtak,  tehát  eleve  egy egyirányú 
függőség fennállását feltételezték. (Dobosi, 2001)

Az  alkalmazott  lineáris  regressziós  „modell”,  melyet  a  matematikai  módszerek 
között  említek  -  annál  is  inkább  mivel  meglátásom szerint  ez  inkább egy matematikai 
eljárás  mintsem  egy  területi  modell,  mely  matematikai  módszerek,  egyenletek  és 
adathalmazok  összességén  alapul,  emellett  még  egyéb  feltételeknek  kell  megfelelnie, 
melyeket később tárgyalok - bizonyos feltételezéseket, hipotéziseket tartalmaz a modellbe 
épített függő és egy vagy több magyarázó változóra vonatkozóan. (Mundruczó 1981)
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Az egy egyenletes lineáris regressziós eljárást-mátrix formában a következőképpen 
írhatjuk fel:

Y=Xa+e

ahol:
y a függő változó (n x l ) oszlopvektora, 
X a magyarázó változók (n x m) mátrixa, 
e a hibatényező (n x l) vektora,
a a becsülni kívánt paraméterek (m x l) oszlopvektora.

Az eljárás paramétereiben lineáris. A feltételek a következők:

1. A hibatényező várható értéke nulla, varianciája konstans és nem autokorrelált:
0)( =eE

IseeE 2)'( =
22 )( seE i =
0)( =jieeE      ji ≠

2. A magyarázó változók lineárisan függetlenek, értékük rögzített, mérési hibát nem 
tartalmaznak, és nem korreláltak a hibatényezővel:

p(X) = m, ahol m<n 
X = állandó 
E(Xe) = 0

A magyarázó változókra tett feltételezések egyike azt mondja ki, hogy a magyarázó 
változók  száma  kisebb  a  megfigyelések  számánál,  és  mivel  a  hibatényező  varianciája 
állandó,  ez  azt  jelenti,  hogy  homoszkedasztikus.  Ez  a  eljárás  a  feltételek  egyidejű 
teljesülése miatt standard eljárás.

A  lineáris  regresszión  kívül  használtak  más  függvénytípusokat.  Ilyen,  pl.  a 
polinomiális  regresszió.  A módszer  két  változó  összefüggését  vizsgálja  különböző fokú 
polinomok  segítségével.  A  problémát  egy  transzformáció  segítségével  visszavezeti 
többváltozós lineáris regresszió elemzésre, melyet a legkisebb négyzetek módszerével old 
meg. (Dobosi 1985)

A valóságban a megfigyelt jelenségek közötti viszony a legritkább esetben egyirányú  
ok-okozati hatás, fő megjelenési formája a kölcsönös függőség, a kölcsönhatás. Többnyire  
az  tekinthető  kivételes  esetnek,  ha  a  klasszikus  regressziós  eljárás  kiinduló  feltevései,  
akárcsak  közelítőleg  is,  teljesülnek.  Következésképpen  a  regresszió-elemzés  a  legtöbb  
esetben alkalmatlan valamely jelenség valós belső struktúrájának feltárására, a tényleges  
hatások felderítésére, s végső soron a vizsgálandó jelenség mögött rejlő lényeges elemek  
megtalálására.

A valóságot helyesen tükröző eljárásnak kettős követelményt kell kielégítenie:
• ne tegyen különbséget az ún. eredményváltozók és magyarázó változók között;
• ne csak az előre önkényesen kiválasztott okozati változó és az azt befolyásoló tényezők  

közötti  összefüggést  tükrözze,  hanem  fejezzen  ki  minden,  a  megfigyelések  alapján  
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megállapítható  összefüggést,  amely  a  megfigyelt  jelenségek  (vagy  egy  jelenség  
részelemei) között ténylegesen fennáll.

Az  említett  kettős  kritériumnak  teljes  mértékben  eleget  tesz  a  faktoranalízis  
módszere.(Dobosi 2001)

A  regresszió-analízis  alkalmat  teremt  a  hatások  és  a  tényezők  természetére  
vonatkozó  hipotézisek  meghatározására  (akció-elmélet).  Amennyiben  sikeresen  
alkalmazzák  (statisztikailag  megbízható  beállítással),  akkor  mennyiségi  értékelést  ad  a  
nettó  hatásokra vonatkozóan és  ezzel  az értékelés  egyik  legnehezebb problémáját  oldja  
meg. Általában két változó közötti  szoros kapcsolatot mutat ki,  miközben egyéb, esetleg  
fontosabb változókat nem értékel eléggé (adatvesztés). Időrabló és költséges, nagy gonddal  
kell  eljárni  alkalmazása esetén:  az adatgyűjtésben és az értelmező modellben elkövetett  
hibák befolyásolják a következtetéseket, és ez gyakran elkerüli a figyelmet.

Kifejezetten hasznos és jó lehetőség a területi különbségek feltárására azonban ezen  
eljárásnál is nagyon nehéz a rendelkezésre álló mutatókból kiválasztani a megfelelőket és  
ekkor még mindig nem tudjuk vizsgálni ezen mutatók egymásra gyakorolt hatásából fakadó  
változásokat.

6.4.2. Faktoranalízis
A faktoranalízisnél  nem áll  fenn a regressziós elemzés alapvető  hiányosságaként 

említett szubjektív kérdésfeltevés, nincsenek magyarázó és eredményváltozók.
Ugyanakkor  a  módszer  minőségileg  is  többet  nyújt:  feltárja  gyakorlati 

felhasználásra alkalmas formában a jelenségek közti belső összefüggéseket,  megtalálja a 
látens  változókat,  megkeresi  a  változóhalmaz  struktúráját,  előállít  rész-,  illetve  teljes 
szintetikus változókat, amelyek az összes információ nagy részét hordozzák.

A két módszer közötti különbséget egy egyszerű példán mutatom be. Egy egyszerű 
hagyományos regressziós egyenlet a következő alakú:

0332211 bxbxbxby +++=

ezzel szemben a faktoranalízis felírása a következő:

302321313

202221212

102121111

00202101

afafax

afafax

afafax

afafay

++=
++=
++=
++=

Az eljárás tehát a regressziós eljárásokhoz képest új változókkal, az ún. faktorokkal 
bővült.  Alkalmazásánál  abból  indulunk  ki,  hogy  a  megfigyelt  változók  között  szoros 
sztochasztikus  összefüggés van, és feltételezzük,  hogy ezen összefüggések „valamilyen" 
lényeges hatótényezők következményei. Ezen hatótényezők - látens változók - előállíthatók 
az eredeti változók lineáris függvényeként. A látens változók - többnyire a közös faktorok - 
létezését  éppen az  eredeti  változók korrelációi  alapján feltételezzük,  és  a  kapcsolatokat 
számszerűen  is  kifejező  korrelációs  együtthatómátrixa  alapján  határozzuk  meg  konkrét 
értékeiket.  A  faktorok  száma  általában  lényegesen  kisebb,  mint  a  megfigyelt  változók 
száma.  Mivel  a  feltételek  összességét  a  faktorok  összessége  jól  visszatükrözi,  ezért  a 
vizsgált probléma lényegesen egyszerűbbé, áttekinthetőbbé válik. A faktorok, (szemben az 
eredeti  változókkal)  már  előírhatóan  páronként  korrelálatlanok  lehetnek.  (Jahn,  W.  –  H. 
Vahle 1974)
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A faktorsémában is megfigyelt váltózókból következtetünk a megfigyelt változóra, a 
faktorok pedig mintegy a köztük lévő hatásokat közvetítik. Természetesen egy faktor nincs 
minden  változóval  feltétlenül  kapcsolatban,  ilyenkor  a  faktorsémában  a  megfelelő  aij 

értékek - ezeket faktorsúlyoknak nevezzük - 0-val egyenlők.
A faktorok értelmezése a felhasználó részéről elég nagy absztrakciós készséget, s 

előzetes ismereteket követel meg.
Ez a magyarázata  annak, hogy a területi  kutatásban még ma is  idegenkednek az 

alkalmazásától.  Pedig  a  faktoranalízis  lehetővé  teszi  összetett  és  területi  szempontból 
eléggé  nehezen  kezelhető  többdimenziós  gazdasági  jelenségek,  fogalmak  behatóbb 
elemzését.  Ilyenek  pl.  a  gazdasági  fejlettség,  életkörülmények  stb.,  amelyek  átfogó, 
összetett  értékelése  a  mutatók  közötti  kölcsönös  kapcsolódások,  összefüggések  miatt 
esetleg nem könnyű a hagyományos elemzési eszközökkel.

A faktoranalízis alaphipotézise szerint minden zij standardizált változóérték (ezzel a 
standardizálással  hozzuk  közös  nevezőre  az  eltérő  mértékegységű  változókat)  felírható 
fiktív  (látens),  egyelőre  önálló  jelentéssel  nem  rendelkező  változóértékeinek,  az  ún. 
faktorértékeknek lineáris kombinációjaként az alábbi formában:

njNi

uafafafaz jikjikjijiij

,...,1;,...,1

...2211

==

++++=

ahol:
fij jelenti az i-dik közös faktor j-dik megfigyelési objektumra vonatkozó értékét,
az aij értékek a közös faktorsúlyok, az uj értékek az egyedi és hibafaktorokat tartalmazzák,
az ai értékek pedig az egyedi faktorhoz rendelt faktorsúlyok.

A standardizált értékek segítségével jelentősen leegyszerűsödik a szorzatmomentum 
korrelációs mátrix:

ZZ
N

R *1=

ahol   Z* a Z transzponáltja.

Az R mátrix a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

l. kvadratikus, azaz (n x n) típusú;
2. szimmetrikus, azaz rjk = rkj minden j, k=1, ... n értékre;
3. a főátlóban csak egyesek vannak.

Ez az R mátrix a faktoranalízis kiindulópontja. Az ismérvek közötti összefüggés a 
faktorsúlyok  szorzatösszegeire  vezethető  vissza.  Az  R  korrelációs  mátrix  vizsgálatából 
megállapítható, hogy a főátló csak egyesekből állhat. Ezek az önkorrelációk, amelyek a Zj 

változók s2
j teljes szórásnégyzetei, így az a2

jk értékeknek fontos szerepük van. Összegüket 
h2

j -vel jelöljük és kommunalitásnak nevezzük:

22
2

2
1

2 ... jmjjj aaah +++=   nj ...,1=

Ez  a  szórásnégyzet  azon  része,  mely  a  közös  faktorokra  vezethető  vissza.  A 
kommunalitásokat becsülni kell, ezek az eljárás végére alakulnak ki. 

Ha egy módszer alkalmazási területeit kívánjuk felderíteni, minden esetben abból  
kell  kiindulni,  hogy  az  adott  módszer  mit  tud,  milyen  feltételek  mellett  alkalmazható,  
továbbá  abból,  hogy a  felhasználás  során nyert  eredmények  hogyan,  milyen  formában  
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hasznosíthatók. Ha ezeket a kérdéseket a faktoranalízissel kapcsolatban tesszük fel, akkor a  
módszer alkalmazhatóságát, megszabó tényezőket az alábbiakban határozhatjuk meg:

• egyszerre rendkívül sok változót tud kezelni,
• e változóknak sztochasztikus kapcsolatban kell lenniük (korrelálatlan változók  

esetén a faktoranalízis értelmetlenné válik),
• a  nagyszámú  változó  által  hordott  információmennyiséget  képes  számottevő  

veszteség nélkül néhány új változóba sűríteni,
• ennek alapján lehetővé teszi a megfigyelt gazdasági jelenségek legegyszerűbb  

belső struktúrájának meghatározását, és a sokdimenziós fogalmak jellemzőinek  
alacsonyabb dimenziós térbe vetítését.

A  faktoranalízis  területi  alkalmazásának  létjogosultságát  elsősorban  a  területi  
közgazdasági problémák bonyolultsága teszi szükségessé.

Az utóbbi időkben már Magyarországon is számolják az egy főre jutó bruttó hazai  
terméket mind régiókra, mind megyékre, de kisebb területi  egységelvre, kistérségekre és  
településekre  nem.  Ezért  ezekben az  esetekben  több alapmutatóból  számítható  komplex  
mutató a megoldás, ehhez ad lehetőséget a faktoranalízis, melynek eredménye alapján a  
területi  egységek  összehasonlíthatók,  rangsorolhatók,  és  egy  másik  módszer,  a  
klaszteranalízis segítségével csoportokba sorolhatók, amennyiben több szintetikus mutatót  
kapunk, és nem egy dimenzióba vetítettük a többdimenziós fogalmat.  (A klaszteranalízis  
többdimenziós osztályozásra alkalmas módszer.)

A faktoranalízis  fő  alkalmazási  területét  az  ún.  csoportosítási  feladatok  jelentik.  
Sajátos csoportosítási feladatként fogható fel az ún. tipizálási probléma is.

Itt is területi egységeket jellemző mutatók sokasága áll rendelkezésre. A kérdés az,  
hogy mely mutatók vagy mutatócsoportok szerinti csoportosítás tükrözi legjobban a területi  
egységek  alapvető  jellegzetességeit.  Ezek  a  mutatók  természetesen  más  és  más  
dimenzióban, de számszerű formában adottak. A dimenzionális különbségek megszüntetése  
céljából a számítások során a mutatókat standardizált formában használjuk (mint erre már  
többször hivatkoztunk), ezek a faktoreljárás input változói. Az első faktort előállítva sokszor  
tulajdonképpen  olyan  komplex  mutatószámot  kapunk,  mely  lényegében  a  vizsgálandó  
fogalmat nagymértékben kifejezi, mivel a vele összefüggő mutatók információtartalmának  
zömét tartalmazza, s ennek a szintetikus mutatónak a faktorértékei (score-ok) alapján a  
rangsorolás elvégezhető. A faktorértékek alapján homogén csoportok alakíthatók ki, és így  
egy egydimenziós osztályozást hajtunk végre.

Az  így  kialakított  csoportok  térképen  egyértelműen  ábrázolhatók,  s  így  
szemléltethetők,  sőt  elemzést  is  végrehajthatunk  ezek  alapján  (lásd  később  a  
térinformatikáról szóló részt). (Dobosi, 2001b)

A faktorsúlyok előjele megmutatja, hogy a főfaktor alakulására az egyes mutatók  
milyen  irányban  hatnak.  Azt  is  megvizsgálhatjuk,  hogy  a  kapott  első  faktor  milyen  
sztochasztikus kapcsolatban van az eredeti változókkal, és melyek azok az eredeti mutatók,  
amelyek legjobban jellemzik a területi egységeket. (Dobosi, 1985)

A módszer rengeteg lehetőséget rejt magában, mivel mint már említettem feltárja  
gyakorlati  felhasználásra  alkalmas  formában  a  jelenségek  közti  belső  összefüggéseket,  
megtalálja  a  látens  változókat,  megkeresi  a  változóhalmaz  struktúráját,  előállít  rész-,  
illetve teljes szintetikus változókat, amelyek az összes információ nagy részét hordozzák.  
Így kutató által  vázolt  területi  gazdasági összefüggések igazolhatók lesznek. Tisztázza a  
nagyléptékű felmérésekből származó nyersanyagot, segít feltárni a releváns dimenziókat.  
Eredményei könnyen elérhetők és diagramok révén nagyon tisztán megjeleníthetők. Nagy  
adattömeget igényel, ennek előállítása, gyűjtése időigényes és költséges lehet. Alkalmazása  
nagy szakmai hozzáértést igényel, a rossz alkalmazás hamis eredményekhez vezet.
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A módszer további előnyének tekinthető, hogy a statisztikai adatbázisra alapozható.  
Az eljárások közül  az  általam preferált  faktoranalízis  olyan aggregálási  eljárást  jelent,  
melynek  során  több,  egymással  kölcsönösen  összefüggő  változó  kevesebb  változóba  
összevonva egy nagyobb számú dimenziót kisebb számú dimenzióra képez le.

 A faktoranalízis alkalmazásánál tehát abból a tényből célszerű kiindulni, hogy a  
megfigyelt  változók  között  szoros  sztochasztikus  kapcsolat  van,  feltételezve,  hogy  ezen  
összefüggések  valamilyen  hatótényezők  következményei.  A  megfigyelt  változók  alapján  
kiemelt közös rész a faktorokat, a fennmaradó rész pedig a reziduálist képezi. A reziduális  
korrelációs  mátrix  a  nem megmagyarázott  hányadot  adja.  Az összevonás célja,  hogy a  
faktorok a teljes variancia minél nagyobb hányadát magyarázzák meg. A közös faktorok az  
eredeti  változók  korrelációján  alapulnak,  s  a  kapcsolatokat  kifejező  korrelációs  
együtthatók  mátrixa  alapján  határozhatók  meg  a  konkrét  értékek.  A  faktorok  száma  
általában  kevesebb,  mint  az  eredeti  változóké,  ezért  az  adott  probléma  egyszerűbb  és  
áttekinthetőbb lesz (Faluvégi, 1995). 

6.4.3. Főkomponens analízis
A faktoranalízis alkalmazási feltételeinek nem teljesülése miatt sokszor e módszer 

helyett  a  főkomponens  analízist  alkalmazzuk.  Ez  a  módszer  a  faktoranalízishez  képest 
bizonyos szempontból speciálisabb, bizonyos szempontból viszont általánosabb.

A főkomponens-elemzés általánosabb abban az értelemben, hogy itt a megfigyelési 
egységek száma lehet kisebb, mint a változók száma, azaz az eredeti standardizált változók 
korrelációs mátrixa lehet szinguláris, azaz nem teljes rangú mátrix is. (Morrison, 1967)

Speciálisabb  abban  az  értelemben,  hogy  itt  nem  feltételezünk  specifikus 
főkomponenseket,  tehát  az  alapeljárásban  a  standardizált  eredeti  változók  mátrixa  a 
főkomponensek  mátrixának  és  a  főkomponens  súlyok  mátrixa  transzponáltjának 
szorzatával egyenlő.

A számítások során a korrelációs mátrix főátlójában egyesek is állnak, tehát itt a 
kommunalitások  értéke  egy,  mivel  nem  feltételezünk  specifikus  főkomponenseket, 
feltettük,  hogy a változóknak nincs egyediségük. A számítások végén a főkomponensek 
száma  megegyezik  a  változók  számával,  tehát  nem  annyira  információsűrítésre,  mint 
inkább a változók csoportosulásainak vizsgálatára használható.

A  nagy  főkomponens  súlyok  egy  főkomponensbe  tömörülése  esetén  a  módszer 
dimenziócsökkentésre is alkalmas. A főkomponens-elemzés során kapott főkomponensek 
páronként  korrelálatlanok.  A  feladatok  megoldása  alatt  nem kell  feltételezni  az  eredeti 
változók normális eloszlását, ezért szabadabban használható, mint a faktoranalízis, ugyanis 
bármilyen eloszlású adathalmaz vizsgálatára alkalmas. (Dobosi, 2001)

Ennél a módszernél is a főkomponens értékek (score-ok) alapján rangsorolhatók az 
egyes területi egységek.

Többnyire  a  vizsgálatok  során,  a  legkevésbé  befolyásoló  változók  kiszórását  
követően célravezetőbb a faktoranalízis helyett főkomponens analízist végezni. Például ha  
a kiválasztott változók a gazdasági fejlettségre utalnak, az elemzés végső célja az lehet,  
hogy  az  eredeti  változók  szórását  megőrizve  egyetlen  főkomponensbe  összevonva  
számszerűsítse a fejlettséget jelző értékeket.

6.4.4. Klaszteranalízis
A  feladatok  megoldása  során  sokszor  szükség  van  az  eredmények  osztályba 

sorolására.  Az  ún.  osztályozási  technikák  változatos  körülmények  között  például  a 
megfigyelt  objektumok  osztályba  sorolását  teszik  lehetővé.  Az  objektumokat  a  lehető 
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legáltalánosabban  értelmezhetjük.  Az  osztályok  meghatározása  tanulási  folyamat 
eredménye, amelynek két fő típusát különböztetjük meg. 

1. tanítóval történő tanulás
2. tanító nélküli tanulás (klaszteranalízis)

A tanító nélküli tanulásnál a minta (tananyag) felhasználásával történik az osztályok 
kialakítása valamilyen előre megadott osztályozási kritérium alapján. A döntési szabálynak 
a  probléma  szempontjából  legfontosabb  információkat  kell  tartalmaznia,  ezt  a  lépést 
(mármint  a  legfontosabb  információk  meghatározását)  lényegkiemelésnek  nevezik.  Ez 
magában foglalja:

1. a lényeges jellemzők kiválasztását, azok mérési skálájának definiálását, 
2. az  adatrendszer  egységesítését,  azaz  a  változók  mérési  skáláinak  szükséges 

transzformációját, 
3. a mértékrendszer definiálását, 
4. a súlyozás problémájának megoldását.

A klaszteranalízisnél a folytonos esetben a gradiens módszert kell használni, ahol a 
sűrűségfüggvény  csúcsait  keressük  meg,  így  határozzuk  meg  a  klasztereket  a 
csúcsmagasság és a görbületi sugár alapján. A diszkrét esetben, pedig kis- és nagymintás 
módszert használunk, ahol veszteségfüggvényt minimalizálunk. (Jambu, Lebeaux 1983):

Egy  adott  probléma  megoldásakor  sokszor  érdemes  különböző  klaszterező 
módszereket  is  alkalmazni,  ha  van  rá  lehetőség,  mintegy  egymás  ellenőrzésére. 
Amennyiben kb. ugyanolyan eredményre jutunk mindegyikben, akkor tanácsos elfogadni 
az  eredményeket.  A  klaszteranalízis  sokszor  együtt  alkalmazható  más  matematikai-
statisztikai  módszerekkel,  pl.  a faktoranalízis,  vagy a főkomponens analízis  megelőzheti 
alkalmazását egy adathalmaz vizsgálatakor. (Dobosi, 2001)

Jelen esetben kétféle módon is használhatjuk a klaszteranalízis, ill. annak különböző  
megoldási módszereit: a változók csoportosítására, ill. előzetes kiválasztására, valamint a  
megfigyelések csökkentett számú mutató alapján történő csoportba sorolására.

6.5. Optimalizáló módszerek

6.5.1.  Fuzzy logika
A Fuzzy logika egy többértékű logikai rendszer, amely úgymond középső értékeket 

is  megenged,  tehát  a  hagyományos,  definiálható  értékrendszeren  túl  -  amely  alatt  az 
igen/nem;  igaz/hamis;  fekete/fehér;  stb.  kategória  rendszerek  értendők  -  egy  átmeneti 
tartománnyal  is,  jellemezhető  rendszerazonosítást  is  megenged.  Olyan  fogalom például, 
hogy meleg, vagy kellemes hűvös, hagyományosan nem írhatók le matematikai formulával, 
számítógépes módszerekkel sem azonosíthatók. (Zadeh, 1975) A Fuzzy módszer megkísérli 
bevezetni  a  humán  faktort  a  matematikai  eljárás-alkotatás  rendszerébe,  úgy  hogy  az 
számítógéppel is követhető legyen.

A Fuzzy rendszerek egyik legalapvetőbb fogalma a  Fuzzy (rész)halmaz, melynek 
legjellemzőbb  tulajdonsága,  hogy  nem  diszkrét.  (A  klasszikus  matematikában  diszkrét  
halmazokkal találkozunk.)
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Egy példa:
Először tekintsük a 0 és 10 közötti valós számok X halmazát, melyet a vizsgált eset 

univerzumának hívunk. Majd definiáljuk  X olyan  A részhalmazát, mely az 5 és 8 közötti 
számokat tartalmazza:  A = [5,8]

A-t  most jellemezhetjük a karakterisztikus függvényével,  amely 1 vagy 0 értéket 
rendel X minden eleméhez, attól függően, hogy az eleme-e az A halmaznak, vagy sem. Az 
eredményül kapott függvényábra:

Fuzzy függvényábra
4. sz. ábra

Forrás: (Fogarassy, 2000)

Azokról az elemekről, amelyek függvényértéke 1, azt mondjuk, hogy Az elem az A 
halmaz része, azokról, amelyek esetén a függvényérték 0, pedig azt, hogy Az elem nem 
része az A halmaznak.

Ez a megközelítés nagyon sok alkalmazási területen elégséges. Könnyen találhatunk 
azonban  olyan  területeket  is,  melyeknél  nem elég  rugalmas.  Például  az,  hogy  egy-egy 
növény  bizonyos  hőmérséklet  tartományban  jó  hozammal  termeszthető-e,  nem  mindig 
egyértelműen meghatározható, sok egyéb körülmény függvénye is. Ilyen esetben az „5 és 8 
között” meghatározás a „körülbelül 5 és 8 között”-et jelenti (más tényezők függvénye, hogy 
az  5-nél  „kicsivel  kisebb”,  vagy  a  8-nál  „kicsivel  nagyobb”  értékek  megengedettek-e). 
Ekkor  a  [5,8]  diszkrét  intervallum helyett  az  ún.  „5  és  8  között”  halmazt  adjuk  meg, 
amelynél  a  határokhoz  közeli  értékek  lehet,  hogy  a  halmazhoz  tartoznak.  Ekkor  a 
karakterisztikus függvény értéke egy 0 és 1 közötti szám (bizonyos esetekben ezt annak 
valószínűségeként is értelmezhetünk, hogy a szám hozzátartozik az adott halmazhoz). Az 
„5  és  8  között”  kifejezéssel  megadott  halmaz  egy  Fuzzy-halmaz,  amelynek 
karakterisztikája:

Fuzzy halmaz karakterisztikája
5. sz. ábra
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Forrás: (Fogarassy, 2000)
Mondhatjuk-e  azt,  hogy  egy  növény  legjobb  eredménnyel  csak  egy  konkrétan 

megadott pH-jú talajon termeszthető? Nyilvánvalóan nem, még ha létezik is egy optimális 
kémhatás  érték.  Az  optimum  közelében  jó  terméseredményeket  remélhetünk,  attól 
távolodva ez egyre kevésbé igaz. Az optimum tehát nem egyetlen pH értékhez köthető, 
hanem inkább egy körülbelüli  értékhez.  A „körülbelül  4” kifejezéssel  számot  nevezzük 
Fuzzy-számnak, és ábrázoljuk a következőképpen:

Fuzzy-szám ábrázolása

6. sz. ábra

Forrás: (Fogarassy, 2000)

Itt az 1 függvényérték az egyenlő 4-et jelenti, a 0 a nem 4-et, a 0 és 1 közötti érték 
pedig  a  körülbelül  4-et.  A  Fuzzy-halmazok  definíciója  ily  módon  a  hétköznapi 
megfogalmazásainkat pontosabban írhatja le.

A vizsgált módszer új dimenziókat nyit meg a tervek kidolgozása során használható  
optimalizálási  megoldások alkalmazásánál,  mindez annak köszönhető,  hogy a klasszikus  
matematikai  módszerekkel  csak  diszkrét  halmaz  két  meghatározható  jellemzőket  Fuzzy  
halmazokba rendezve, azok feltételesen optimális intervallumokkal is lehatárolhatók. Ami  
pl. a különböző fejlesztési projektekhez a kapcsolódó jellemzők nagy száma és bonyolult  
összetétele miatt a döntés előkészítés során gyakran indokolt. 

6.5.2. Lineáris programozás
A lineáris  programozás egy olyan matematikai módszer,  amivel megtalálhatjuk a 

különböző tevékenységeknek, folyamatoknak azt a kombinációját, ami maximálja a változó 
költségek  megtérülését  az  erőforrások  és  az  egyéb  termelést  korlátozó  tényezők 
függvényében.  Ez  a  folyamat  a  területi  tervezés  során  úgy  valósulhat  meg,  hogy  a 
fejlesztési  hatások  olyan  kombinációját  szándékozunk  megtalálni,  amellyel 
maximalizálható a „befektetések” eredménye.

Például  a  mezőgazdaságban  leggyakrabban  termelési  szerkezet  optimalizálásra 
használják melyet Székely Cs. is kiválóan bemutat.

A  lineáris  programozás  alkalmazása  kötöttségeket  jelent,  ami  a  módszer 
sajátosságaiból  adódik.  Ezek  közül  a  következők  ismeretére  feltétlenül  szükség  van  a 
nagyobb hibák elkerülése érdekében:

• a  linearitás  azt  jelenti,  hogy  az  egyes  változók  (tevékenységek)  méretének 
változtatása a tevékenység minden egyes együtthatójának ugyanolyan mértékű és 
irányú  növelésével  vagy  csökkentésével  jár,  ami  lineáris  ráfordítás  -  hozam 
összefüggésnek felel meg,
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• a  korlátlan  oszthatóság  azt  fejezi  ki,  hogy  a  tevékenységek  nemcsak  egész 
számokban, hanem tört részekben realizálódhatnak,

• az  egyes  mérlegsorokban  szereplő  kapacitás  értékeknek  és  tevékenység 
együtthatóknak egyneműeknek és egymással összevonhatónak kell lenniük,

• a  táblázat  szerkesztésekor  szükség  lehet  az  erőforrások  vagy  a  tevékenységek 
aggregálására,  azaz  összevonására,  ami  a  valóság  leegyszerűsítését  jelenti  és 
esetenként előzetes döntéseket, megkötéseket eredményezhet,

• ugyancsak szükségessé válhat az eliminálás, azaz erőforrások vagy tevékenységek 
elhagyása,  figyelmen kívül hagyása, ami lehet szándékos és előre kalkulált,  vagy 
pedig véletlen és így hibaforrás. (Buzás-Nemessályi-Székely, 2000) 

Egy  konkrét  lineáris  programozási  feladat  összeállítását  csakúgy,  mint  más 
operációkutatási módszerek alkalmazását, az adott rendszer (területi egység) elemzése előzi 
meg.  Ennek a vizsgálatnak  a  modellszerkesztést  elősegítő  leglényegesebb része a  belső 
összefüggések és ennek alapján a strukturális modell megfogalmazása. A modellszerkesztés 
általános  alapfeltétele  ugyanis  a  valóság  és  a  modell  közötti  strukturális  hasonlóság 
megteremtése.

A  területi  rendszerek  egyre  mélyebbre  hatoló  elemzése  olyan  -  azonos 
tulajdonságokkal  rendelkező  -  szerkezeti  elemekhez  vezet,  amelyek  még  magukban 
hordozzák  e  rendszer  tulajdonságait.  Ezek  az  alapelemek  erőforrások  felhasználásával, 
átalakításával  új  erőforrást  (erőforrásokat)  hoznak  létre  (input  -  átalakítás  -  output).  A 
szerkezeti  elemek  az  egyes  erőforrásokon  keresztül  meghatározott  kapcsolatban  állnak 
egymással, és ez határozza meg az adott rendszer szerkezetét.

A  strukturális  modell  közvetlenül  átalakítható  lineáris  programozási  modellé  (a 
programozás  induló  táblázatává).  A  szerkezeti  megegyezőség  követelményének 
teljesítésére  adottak  a  feltételek,  hiszen  csak  a  kialakított  strukturális  modell  egyszerű 
átviteléről, a matematika nyelvére történő átkódolásról van szó. Az induló táblázat változói 
az átalakító  tevékenységeknek,  sorai  pedig az erőforrásoknak felelnek meg.  A változók 
koefficiensei az erőforrás-felhasználást és létesítést, illetve annak számszerű alakulását, az 
egyes sorok pedig az erőforrások kapcsolódásait fejezik ki.

Ahhoz,  hogy  az  erőforrások  és  tevékenységek  bonyolult  kapcsolatrendszerét  a 
lineáris  programozás  induló  táblázatában  a  tervezés  igényeinek  megfelelően  lehessen 
kifejezni, a megszokott általános matematikai algoritmust célszerű formailag átalakítani. Az 
átalakítás nem érinti a modell matematikai megoldását. Az átalakítás a lineáris egyenletek 
(egyenlőtlenségek)  -1  -gyel  való  beszorzását  és  átrendezését  jelenti,  az  alábbiaknak 
megfelelően:

Ax  ≤  b         helyett        b -  Ax  ≥   0

Az átalakított  modellben az A együttható-mátrix elemei  a gazdasági  tartalomnak 
megfelelő előjellel kerülhetnek felírásra, azaz a ráfordítások, illetve az erőforrások iránti 
igények  negatív,  a  készlet  (erőforrás-)  bővítések  pozitív  előjelűek  lehetnek.  (Buzás-
Nemessályi-Székely, 2000) 

A  matematikai  megoldáshoz  az  erőforrások  b  oszlopvektorát  úgy  kell  a  mátrix 
részévé  (kapacitás  oszloppá)  tenni,  hogy  egy  egyenlőségi  feltétellel  biztosítjuk  annak 
egyszeri realizálódását. 

A tevékenységek jövedelemtartalmát  mutató célfüggvényt  a táblázat első sorában 
írjuk fel. Erre azért van szükség, mivel a gyakorlati modellszerkesztés gyakran megköveteli 
az újabb és újabb mérlegfeltételek figyelembe vételét és ezzel a mátrix bővítését. Az első 
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sorban felírt célfüggvény megkíméli a táblázat szerkesztőt annak helyének (sorszámának) 
változtatásától.

A tulajdonképpeni  modell-összeállítást  a  vizsgált  gazdasági  rendszer e  szabályok 
szerinti  leképezése  jelenti,  ezért  a  programozási  modellek  megkonstruálása  elsősorban 
vállalati szervezési-ökonómiai feladatnak tekinthető, hiszen a munkafolyamatok egymásba 
kapcsolódását,  vagyis  kapcsolatrendszerét,  illetve  költség-termelési  érték  összefüggéseit 
kell feltárni.

A  lineáris  programozás  elvégzésére  léteznek  célprogramok,  de  használható  a 
legelterjedtebb

Mint az imént bemutattam hazánkban a lineáris programozásnak komoly elméleti és  
gyakorlati  alkalmazása  megtörtént,  főleg  a  vállalati  működés  optimalizálásával  
kapcsolatosan, sajnos a területi tervezés és programozáshoz kötődően nem olyan elterjedt  
és  megkockáztatom,  hogy  a  már  említett  fejlesztési  hatások  optimális  kombinációjának  
tekintetébent,  a „befektetések” eredményének  maximalizálásának érdekében nem történt  
meg a módszer hasznosítása. Egyrészt a problémakör bonyolultsága, másrészt a fejlesztési  
elképzelésekkel  kapcsolatosan  kialakulatlan  „tulajdonosi  érdek”  megjelenésének  
hiányában  kereshetőek  az  okok.  Nemzetközi  viszonylatban,  pedig  azt  a  korlátot  vélem  
felfedezni,  hogy a  lineáris  programozási  módszerek  alkalmazási  területén  a modellezés  
lehetőségei messze túlmutattak, így napjainkban a modellezési eljárások kialakításánál rész  
módszerként történik meg a hasznosítása.

6.6. A térképi ábrázolás és térinformatika alkalmazási lehetőségei

A területi elemzés állandó módszerei közé tartoznak a térképek, mint az elemzés 
hagyományos  eszközei.  A térkép főként  illusztratív  eszköz,  de elemzési  módszerként  is 
hasznosítható.  Természetesen mindkét alkalmazási módnak megvan a létjogosultsága, és 
lényegében különböző igények kielégítésére alkalmasak.

A térkép fontos szerepet tölt be a jelenségek, folyamatok, egyes objektumok területi 
sajátosságainak,  törvényszerűségeinek  és  kölcsönös  összefüggéseinek  a  feltárásában.  A 
különböző tényezőket ábrázoló térképek összevetése, vagy több tényező egy térképen való 
ábrázolása  útján  hatékony  módon  tanulmányozhatók  a  jelenségek  területi  vonatkozásai. 
Ahhoz azonban, hogy a térképi kifejezésforma elérje célját,  hogy a valóság feltárásának 
valóban  hatékony  eszköze  legyen,  feltétel  az,  hogy  szerepeljenek  rajta  a  legfontosabb 
vonások.  Manapság a  térképi  ábrázolásnál  egyre  inkább előtérbe  kerül  a  térinformatika 
megvalósítása a statisztikában, így a regionális elemzéseknél is.

A technika eddig soha nem látott ütemben fejlődik és ez a tudomány számára is új 
távlatokat  és  lehetőségeket  nyit,  amelyekről  korábban  a  tudomány  művelői  nem  is 
álmodhattak.  Ennek  a  fejlődésnek  kétségkívül  az  egyik  legfontosabb  tényezője  a 
számítástechnika  és  terjedése,  természetesen  ezzel  új  lehetőségeket  nyitva  a  térrel 
foglalkozó  tudományok,  így  a  földrajztudományok,  a  gazdaságtudományok  és  a 
mezőgazdasági  tudományok  elé,  melyek  közül  talán  a  legfontosabb  magának  a  térnek, 
illetve a térbeli  információknak a számítógépes kezelése. Tehát,  ahogy Kertész Ádám is 
írja, a térinformatika tudománya egyrészt a számítástechnika nyújtotta új lehetőségekből, 
másrészt abból a társadalmi és tudományos igényből  alakult  ki,  amely a felgyülemlő és 
lassan  kezelhetetlenné  váló  térinformációk  rendszerezését  és  kezelését  sürgette.  A 
tudomány neve is erre a kettősségre utal.  (Kertész, 1997) Ez a fiatal  tudomány korához 
képest elég széles felhasználói körrel rendelkezik, amely nyilván való, hiszen minden olyan 
tárgy,  vagy  jelenség  amelynek  a  térbeni  elhelyezkedés  fontos  tulajdonsága,  kezelhető 
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térinformatikai  módszerrel.  Ilyenek  például  az  ingatlannyilvántartás,  a  várostervezés, 
regionális tervezés, új műszaki létesítmények, gyárak, erőművek telephelyének kijelölése, 
környezeti  hatás  vizsgálatok,  természeti  erőforrások  nyilvántartása,  stb.  természetesen 
tovább sorolhatnánk egészen a legkülönbözőbb alkalmazásokig ezt a sort. 

A  térinformatika  fogalma  lényegében  azonos  a  korábban  földrajzi  információs 
rendszerek GIS (Geographic Information Systems) szóval megjelölt tudományterülettel, a 
külföldi országokban ma is a GIS elnevezést használják, Magyarországon a térinformatika 
használata  ma  már  általánosnak  mondható,  így  az  úgynevezett  FIR  elnevezés  is  kezd 
elterjedni, amely nem a földrajztudomány információs rendszerét jelenti, hanem a földrajzi 
megjelölés  pusztán  a  helyi,  térbeli  vonatkozású  adatokra  utal.  Meg  kell  jegyeznem, 
egyetértve  Kertész  gondolataival,  „hogy  a  térinformatika  olyan  határtudomány,  amely 
egyfelől az informatikából, számítástechnikából alakult ki, másfelől a tértudományokból – 
a  földtudományokból,  térképészetből,  a  mérnöki  és  mezőgazdasági  tudományokból  –, 
valamint a grafikából nőtt ki”. (Kertész, 1997)

A terület  fontosságát tovább növeli,  hogy napjainkban eddig soha nem tapasztalt 
integrálása valósul meg a digitális környezet révén az adatgyűjtési – elemzési eszközök és 
eltérő tudományterületek között. Mivel az információk 80-90%-a térhez kötődik, könnyen 
belátható, melyet Skutai Julianna helyesen állapít meg, hogy térinformatikai rendszerünk 
segítségével  az  ilyen  adatok  feldolgozásával  járó  rengeteg  számolási  munkát  sokkal 
gyorsabban és egyszerűbben elvégezhetjük,  mintha ezt manuálisan kellene megtenni.  És 
nem becsülhető  le  az  az  előny  sem,  hogy ugyanabban  a  közös  rendszerben  tárolhatók 
térbeli és leíró adatok is. (Skutai, 2002)

A térinformatika felhasználási lehetőségei a tervezésben
A területi tervezés, tájtervezés számítógépesítése, a „paperless landscape planning” 

nem új keletű probléma. Az USA-ban a térinformatika, ill. az első kereskedelmi szoftverek 
megjelenésével  egy  időben  kapcsolódtak  be  a  tájtervezők  (landscape  architects)  a 
térinformatikát használók táborába. Hazánkban is viszonylag korán megtörténtek az első 
lépések e fejlett technológia alkalmazására. 

A különböző négyzethálós tájértékelési módszerek elterjedése (ahol a terület adatait 
egy mátrix elemei jelentették), szinte felkínálta a számítógép alkalmazásának lehetőségét.

A  szélesebb  körű  tervezési  felhasználásra  csak  az  adatbázisok  megalkotása,  a 
topológiai és tematikus térképek, telekérték adatok digitalizálása stb. után kerülhetett sor.

Így pl. a rendszerek segítségével lehetővé vált a területrendezési tervek vizsgálati és 
tervi  munkarészeinek  párhuzamos  koronkénti  összehasonlítása,  beépíthetőség  vizsgálat, 
szegélyhatás  és  puffer  elemzés.  A  raszteres  térinformatikai  rendszerek  (ILWIS, 
ARC/INFO) kiválóan bizonyították alkalmazhatóságukat a területi tervezésben. 

Hasznossága  abban  rejlik,  hogy  általa  egységes  helymeghatározás  alapján  
kapcsolhatunk össze különböző adatállományokat, hangsúlyozhatjuk a statisztikai adatok  
térbeli  perspektíváját,  szemléltethetjük  és  elemezhetjük  a témák közötti  összefüggéseket.  
Külön  értéke,  hogy  rugalmasabb  az  eredmények  előállítása  és  a  változásokra  történő  
reagálás.  Lehetővé  válik  a  nem  szabványos  produktum  és  az  ad  hoc  lekérdezés.  
Háromdimenziós statisztikai eljárások jönnek létre az adatok megjelenítésére, elemzésére  
és interpolálására.

A digitális térképek alkalmazási területe növekszik. A térinformatikai elemzésekben  
használható  adatok  növekvő  mennyisége  nagyobb  érdeklődést  támaszt  a  földrajzi  hely  
szerint meghatározott adatok iránt, így pl. növekszik az igény a kistérségi adatokra és azok  
elemzésére, mivel egyre több adat áll rendelkezésre. A területi elemzésben tehát érdemes és  
egyre fontosabb dolgozni velük.
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A térinformatika a regionális elemzések számára minőségileg új eszköztárat kínál.  
A módszertár bővülésén túlmenően alapjaiban új szemlélet, gondolkodásmód formálódik,  
új  probléma-megoldási utak nyíltak az utóbbi időkben.  A térinformatikai  bázisú területi  
kutatás  sem  nélkülözheti  azonban  a  legalapvetőbb  térkategóriák  világos  fogalmait,  
tartalmuk elméleti tisztázásait. (Dobosi, 2001)

Ki  kell  emelnem még,  hogy didaktikai  szempontból  hasznosan,  az  eredményeket  
felhasználóbarát jelleggel tudja bemutatni, ami segíti a szereplők ismereteinek elmélyítését.  
A  térképészeti  nyelv  azonban  nem  egyszerű  –  a  jelek  különböznek  és  a  tervezőtől  
magyarázatot  igényelnek-  eltekintve  attól,  hogy  egy  komplett  földrajzi  adatbázis  
létrehozása  általában  időigényes  és  drága.  A  létező  adatok  általában  különböző  
térségekből származnak, ami időigényes átalakításokat kíván, sőt néha újabb adatgyűjtést  
tesz szükségessé. A létező adatok sokszor olyan információrendszerekben vannak tárolva,  
amelyek nem kompatibilisek egymással.

A térképi  ábrázolás kutatató munkában is  fontos  szerepet  tölt  be,  szinte  minden  
elemzésnél  –  egyéb  matematikai  módszerek  mellett  –  kiegészítő  jelleggel  javaslom  
alkalmazását. 

6.7. Makro modelleken alapuló módszerek

6.7.1. A modell meghatározása

A  gazdasági  modell  definíciója olyan  táblázatok,  ábrák  vagy  egyenletek 
(függvények)  rendszere,  amelyek  valamely  létező  vagy  csak  elgondolt  gazdaság  (a 
világgazdaság,  v.  egy-egy  ország  gazdasága,  ill.  annak  különböző  részei,  folyamatai) 
legfontosabb  összefüggéseit  igyekszik  leegyszerűsítetten,  sematikusan  ábrázolni.  A 
gazdasági modell értéke attól függ, mennyire képes sematikus volta ellenére is ábrázolni a 
vele  jellemzett  összefüggések  lényegét.  A  megfelelően  készített,  tehát  a  valóságos  fő 
összefüggéseket  megragadó  modellek,  mint  a  gondolkodás  segédeszközei,  hasznosak 
lehetnek,  amennyiben  az  egyes  gazdasági  rendszerek  működése  a  helyes  modellen 
szemléltetően mutatható be és a véletlen jelenségektől megtisztítva vizsgálható (Új Magyar 
Lexikon, 1962).

A  modell  tudományos  meghatározása: valamely  jelenség,  rendszer  jellemzőit, 
összefüggéseit  kifejező,  ábrázoló,  jelképező  logikai  vagy  matematikai  formula,  képlet 
(Magyar Értelmező Kéziszótár, 1978).

A modell tudományos definíciója: azon céllal létrehozott konstrukció, hogy rajta a 
valóság  bizonyos  jelenségeit  jobban  tanulmányozhassuk  ill.  a  vizsgált  rendszer  vagy 
folyamat  belső  összefüggéseit,  legjellemzőbb  sajátságait,  rendszerint  matematikai 
egzaktsággal képletekbe sűrítő formula (Bakos, 1974)

A  gazdaság  jövedelmezőségének,  likviditási  pozíciójának  javításához 
elengedhetetlenül szükséges olyan információs rendszerek kifejlesztése, amely lehetőséget 
teremt a gazdasági döntések várható kihatásainak elemzésére, gazdasági áldozat vállalása 
nélkül.  Mindezekre  a  feladatokra  alkalmas  eszközt  jelentenek  a  szimulációs  modellek, 
melyek lehetőséget teremtenek a ráfordítások és hozamok időbeni alakulásának elemzésére, 
vagy  vizsgálhatunk  velük  feltételezett  szituációkat,  döntési  alternatívákat.  A  gazdasági 
szimuláció  elnevezéssel  gyakran  találkozhatunk,  különösen  külföldi  szakirodalom 
tanulmányozása  során,  ahol  teljesen  elfogadott  döntés-előkészítő,  döntéstámogató 
módszerként kezelik azt.
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Hazánkban  sajnos,  a  szimuláció  nem  tudott  széles  körben  elterjedni.  Nagy  
általánosságban csak sejtjük, hogy mi az, de sok téves feltevésünk van vele kapcsolatban  
(például  összekeverjük,  a  modellezéssel  vagy  azonosítjuk  a  Monte-Carlo  módszerrel),  
alkalmazni  pedig  végképp  nem tudjuk,  illetve  nem próbáljuk,  pedig  az  analitikus  és  a  
lineáris programozási módszerek alkalmazási területén lehetőségeik messze túlmutatnak. A  
szimulációs modellek alkalmazásának előzetes feltétele a szükséges információk gyűjtése,  
feldolgozása.  Az  információk  megfelelő  alkalmazása  elősegíti  a  gazdaság  színvonalát  
emelő  stratégia  kialakítását.  Vizsgálataim  is  azt  az  általános  tényt  és  tapasztalatot  
mutatják,  hogy  az  információk  puszta  gyűjtése  magában,  nem  segíti  elő  a  hibák  
felismerését, és kezelését.

Komplex modellezés
A  területi  kutatásokban  egyes  feladatokat  csak  többlépcsős,  komplex 

modellrendszer  kiépítésével  lehet  megoldani.  A sok tényezővel  leírható,  többdimenziós 
társadalmi-gazdasági  jelenségek  egészének  és  különböző  aspektusainak  párhuzamos 
vizsgálatára  általában  például  modulrendszerű,  többlépcsős  sokváltozós  modelleket 
alakítanak ki, melyek beható, többszörös mélységű statisztikai elemzést tesznek lehetővé.

A modulok belső struktúráját és egymás közti kapcsolatát a többváltozós módszerek 
kombinációja segítségével vizsgálják, miközben a dimenziószámot jelentősen csökkentik, 
azaz  a  jelenséget  belevetítik  egy  lényegesen  alacsonyabb  dimenziószámú  térbe,  illetve 
lehetőleg az egydimenziós térbe, s ennek alapján vizsgálják a területi egységek rangsorát, 
illetve csoportjait. Lényegében kombinatorikus heurisztikus optimalizálást hajtanak végre 
ismert  többváltozós  módszerek  újszerű  együttes  felhasználásával.  Célfüggvényként 
valamelyik  rangkorrelációs  együtthatót  használják,  melynek  értéke  mutatja  a  vetítés 
jóságát.(Dobosi 2001)

A  komplex  modellezés  nyújtja  elemzésünk  számára  a  legátfogóbb  matematikai  
módszert, az alternatív gazdálkodási lehetőségekre vonatkozó komplex modell alkothatja  
jelen kutatás egyik következő lépcsőfokát. 

6.7.2. Regionális modellek

A regionális  tervezésben a  figyelem sokáig  az  ipari  struktúrákra,  az  erőforrások 
elérhetőségére  irányult  és  kevés  figyelmet  fordítottak  az  emberekre,  egyes  társadalmi 
csoportokra,  a  sajátos  kormánypolitikákra  és  programokra,  valamint  a  tőkestruktúra 
jellemzőire. A fő hangsúlyt  a gazdasági jólétre helyezték és nem a társadalmi jólétre. A 
regionális tervezés alapjában véve a folyamatok szabályozásának az eszköze. A tartalma 
több szempontból is összetett. Nagy mennyiségű és eltérő minőségű tervezési elemmel kell 
foglalkozni, többek között a szabályozás és a tervezés módját is folyamatosan elemezni és 
javítani kell.

Átfogó,  alkotóelemei  szempontjából  egymással  összefüggő  regionális  fejlesztési 
terv  nélkül  azonban  fejlesztésről  nem  is  beszélhetünk.  A  tervezés  gondolata  teljes 
egészében  feltételezi,  hogy több,  alternatív  módon  megválasztható  forgatókönyv  között 
választunk, és a lényeg a megvalósíthatóságon van. A tervezési folyamat szempontjából 
bármely gazdaságot úgy kell felfogni, mint egymással kölcsönös függőségben álló részek 
rendszerét.  Ezeket  a  sokáig  figyelmen  kívül  hagyott  szempontokat  helyezik  egy sokkal 
átfogóbb  regionális  és  interregionális  keretbe  a  társadalmi  elszámolási  mátrixok  (SA-
mátrix)  és  a  társadalmi  elszámolási  analízisek,  melyek  alapján  sokkal  hatékonyabb 
irányelveket lehet kidolgozni a gazdaságra, környezetvédelemre, az oktatási rendszerekre, 
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az  egészségügyre  és  más  hasonló  területekre  a  fejlett  és  a  fejlődő  régiók  esetében  is. 
(Frandsen, Hansen, Trie 1995)

Az egyes regionális fejlesztési modellek felhasználásával választ kaphatunk azokra 
a  kérdésekre,  és  megoldást  találhatunk  azokra  a  problémákra,  amelyeket  a  korszerű 
technológia,  ugyanakkor  a  megfelelő  irányítás  nélkül  maradt  gazdasági  növekedés  nem 
kívánatos társadalmi-gazdasági hatásai vethetnek fel.

A különböző regionális modellek megközelítésmódjai, alkalmazott módszerei igen 
sokfélék,  heterogének  nincsen egy általánosan  elfogadott  elméleti  háttér  és  módszertan. 
Mégis  van  néhány  gyakran  használt  elmélet,  hipotézis,  s  az  ezekre  épülő  módszertan, 
amelyek sok regionális modell alapjául szolgálnak.

A gravitációs hipotézis, entrópia elmélet, input-output megközelítés és a gazdasági 
bázis elmélete nem merítik ki a regionális modellezés elméleti alapjait, de ezek az utóbbi 5-
10 év irodalmának legtöbbet használt, legfontosabb építőelemei (Kádas, 1976).

Jelenleg  növekvő igény  mutatkozik  az  iránt,  hogy regionális  vonatkozásban más  
egységek  hatásai  is  elemezésre kerüljenek.  Először  is,  nagy az  érdeklődés  a különböző  
tényezők  hatásvizsgálatára  képzettségi  csoportok  szerinti  felbontásban.  Ez  alatt  nem  
csupán az egyes önkormányzatok rendelkezésre álló jövedelmének a kérdését értem, hanem  
például azt is, hogyan alakul a rendelkezésre álló jövedelem a különböző alcsoportokban  
az egyes önkormányzatoknál.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a regionális fejlesztés magában foglalja az  
átfogó gazdasági  terv kidolgozását  és  gyakorlati  megvalósítását  célzó  politikai,  jogi  és  
közigazgatási rendszabályok összességét is. 

Átfogó, alkotóelemei szempontjából egymással összefüggő regionális fejlesztési terv  
nélkül  azonban fejlesztésről  nem is  beszélhetünk.  A tervezés gondolata teljes  egészében  
feltételezi, hogy több, alternatív módon megválasztható forgatókönyv között választunk, és  
a  lényeg  a  megvalósíthatóságon  van.  A  tervezési  folyamat  szempontjából  bármely  
gazdaságot úgy kell felfogni, mint egymással kölcsönös függőségben álló részek rendszerét.  

Ezeket a sokáig figyelmen kívül hagyott szempontokat helyezik egy sokkal átfogóbb  
regionális és interregionális keretbe a társadalmi elszámolási mátrixok (SA-mátrix) és a  
társadalmi elszámolási analízisek, melyek alapján sokkal hatékonyabb irányelveket lehet  
kidolgozni a gazdaságra, környezetvédelemre, az oktatási rendszerekre, az egészségügyre  
és más hasonló területekre a fejlett és a fejlődő régiók esetében is.

Úgy  gondolom,  hogy  az  egyes  regionális  fejlesztési  modellek  felhasználásával  
választ kaphatunk azokra a kérdésekre, és megoldást találhatunk azokra a problémákra,  
amelyeket  a  korszerű  technológia,  ugyanakkor  a  megfelelő  irányítás  nélkül  maradt  
gazdasági növekedés nem kívánatos társadalmi-gazdasági hatásai vethetnek fel.

A  bemutatásra  kerülő  témakörök  ismertetésével  az  a  célom,  hogy  a  tárgyalt  
kérdésekkel  kapcsolatos  messzemenő  következtetések  levonása  révén  hasznos  ötletekkel  
szolgáljak  a  regionális  fejlesztés  területén  tevékenykedők  számára  jövőbeni  kutatási  és  
tervezési  tevékenységük megújításához, bővítéséhez és fejlesztéséhez,  valamint a vizsgált  
regionális fejlesztési modell hazai használatának lehetővé tételéhez.

6.7.3. Input-output megközelítés

Az input  –  output  tábla,  mely  Magyarországon  általában  az  ágazati  kapcsolatok 
mérlege  néven  hírsült  el,  a  gazdasági  áramlásokat  egy  mátrixban  ábrázolja,  eredet  és 
rendeltetés szerint egyidejűleg. Mindez forradalmasította a makrogazdasági elszámolások 
konzisztenciaellenőrzési lehetőségeit-legalábbis elvben.
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Az input – output természetesen sokkal több, mint az ágazatközi mérleg; a tábla 
csupán  a  makrogazdasági  modell  alapja.  Az  eredeti  statikus  modell  homogenitást  és 
linearitást  tételez  fel.  Ezekkel  a  feltevésekkel  a  modell  meghatározza  az  adott  végső 
kibocsátáshoz szükséges teljes termelést - későbbi kiterjesztésekben a szükséges elsődleges 
ráfordításokat, vagy éppen fordítva - az inverz segítségével. Az ágazatközi tábla a termelők, 
és felhasználók közötti közvetlen kapcsolatokat ábrázolja. Az inverz, a modell lelke viszont 
a közvetett kapcsolatok végtelen láncolatát tárja fel, és pontosan ez az, ami nélkülözhetetlen 
mind az elméleti gondolkodáshoz, mind a végrehajtott vagy szándékolt gazdaságpolitikai 
intézkedések gyakorlati elemzéséhez.

Az  input-output  úgy  született,  mint  a  gazdasági  körforgás  első,  formalizált  és 
számszerűsíthető modellje, amely képes megragadni a körkörösség végtelen jellegét, mégis 
véges számokat produkál a valóságos nagyságrendek és arányok leírására. Az évszázados 
közgazdasági  probléma  és  az  akkor  legalkalmasabb  matematikai  eszköz  házasságából 
született  -  ez  a  szerencsés  pár  pedig  éppen  összetalálkozott  a  számítógéppel 
(Augusztinovics, 1996).

Az ágazati kapcsolatok mérlege regionális tartalommal is felruházható. A regionális 
input-output  mérleg formája lényegében megegyezik  az ágazati  kapcsolatok mérlegének 
formájával. (Rechnitzer, 1984)

A mérlegek az idők folyamán tartalmilag jelentősen fejlődtek. Kezdetben szigorúan 
a gazdasági szférában mozogtak. A koreai input-output modelleket erőteljesen korlátozta az 
adatok hiányossága. Isard modellje előbb egy körzetre készült el (ötvenes években), majd 
ezután  tett  kísérletet  az  interregionális  és  multiregionális  modellek  prototípusának 
kidolgozására.

A  területi  input-output  modellek  magyarországi  alkalmazására  több  példát  is 
találunk. Az első kísérletek közé sorolható az 1960-as évek második felében Vas megye 
ágazati  kapcsolati  mérlegének  kidolgozása,  részben  a  területi  statisztikai  igényekből 
kiindulva (Kovács 1968). Ugyanezen időszakban készült el a kazincbarcikai körzet iparára 
kidolgozott  input-output  modell  (Kóródi,  1968).  Később  a  módszer  gyakorlati 
alkalmazására a budapesti agglomerációra kidolgozott mérlegrendszer esetében került sor 
Fodor-Illés-Bognárné. Egyebek  között  a  szerzők  kimutatták,  melyek  azok  a  fővárosi 
iparcsoportok,  amelyek nagy arányban használják fel más budapesti  ágazatok termékeit. 
Feltárták és számszerűsítették a fővárosi és a vidéki ipar kapcsolatait, különös tekintettel a 
budapesti ipar vidéki nyersanyagbázisaira, az ebből adódó decentralizációs lehetőségekre.

A felsorolt kezdeményezéseket a már említett korlátozó tényezők miatt a későbbi 
években csak szórványos vállalkozások követték. Kiemelhető az 1980-as évek első felében 
készült  vizsgálat  a  Dél-Dunántúlra,  ami  a  térség  területi  munkamegosztásban  elfoglalt 
helyét  elemzi,  a  belső  ágazati  szerkezetet  számszerűsíti,  rámutatva  a  vizsgált  körzet 
sajátosan perifériális helyzetére. (Rechnitzer, 1984)

Felhasználási kör szerint a területi input-output modellek két nagy csoportját lehet 
megkülönböztetni: az intraregionális, tehát egy régión belüli helyzetet vizsgáló modellek, 
és az interregionális, tehát a régiók közötti kapcsolatokat elemző modellek csoportját.

Intraregionális  modelleknél  sajátos  problémát  jelent  a  régió  megfelelő 
lehatár0olása-  önálló,  összefüggő  gazdasági  térségnek  kell  lennie-  a  többi  régióhoz 
kapcsolódó „export – import” szállítások, igények helyes figyelembevétele, a régió szintű 
modell összeállításához szükséges adatbázis biztosítása. Az interregionális input – output 
modelleknél általában kétféle bontás szerepel egymással párhuzamosan:

• ágazati és
• regionális.

Az ennek megfelelő input – output tábla tulajdonképpen 4 dimenziós:
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xmn
ij  eleme az i-edik régió m-edik ágazata termékének a j-edik régió n-edik ágazata részére 

történő  szállítását  jelenti.  Sok  esetben  azonban  valamilyen  egyszerűsítő  feltevés  vagy 
részletekre történő bontás eredményeképpen 3, ill. 2 dimenziós mérlegek szerepelnek. A 2 
dimenziós  mérlegre  történő  redukálás  célja  sokszor  a  megoldhatóság  biztosítása. 
(Rechnitzer, 1998b)

Az input – output modell alapformája a következő:

∑
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Összevontan:
X = Ax + y
Ahol  x,  y  az  ágazatonkénti  termelésekből,  ill.  végső  felhasználásokból  alkotott 

vektorok, A pedig a technológiai együtthatók mátrixa.
A  modell  alapfeltevése:  az  aij együtthatók  állandósága  (tehát,  hogy  a  termelő 

felhasználás  a  termeléssel  arányosan  változik).  Szokás  még  az  y  végső  felhasználást 
felbontani beruházásra, exportra és fogyasztásra y=b + e + f. Egy adott régióra vonatkozó 
(  intraregionális  )  input  –  output  modell  is  y=b+e+f  alakú,  csak  egyes  mennyiségek 
regionális szintű értékek. Ha viszont egy interregionális modellt akarunk felépíteni, akkor 
y=b+e+f helyett, pl. a következő alakot használhatjuk:
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ix  az i-edik ágazat g-edik régióbeli termelésének azon részét jelöli, amelynek a 

h-adik régió a felhasználója, s így 
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jx ill. g
ix* jelentése: a g-edik régió j-edik szektorának 

teljes termelése, ill. e régió teljes igénye az i-edik szektor termékéből [11].

6.7.4. A regionális input – output modellekkel foglalkozó tudósok és munkáik

W. Leontief és A. Strout kidolgoztak egy interregionális input – output modellt, mely 
a  régiók  közötti  kapcsolat,  kölcsönhatás  leírására  a  gravitációs  hipotézist  alkalmazza. 
(Leontief,  Srout  1961): Ezt  a  modellt  fejlesztette  tovább és  alkalmazta  konkrét  elemző 
számításokban K. Polenske. Jelölések:

• g
ija  - a g-edik régió j-edik ágazatának fajlagos termelőfelhasználási igénye az i-

edik ágazat termékéből,

• *g
ix  - az i-edik ágazat teljes termelése a g-edik régióban,

• h
ix*  - az i-edik termék iránti teljes igény a h-adik régióban,

• **
ix  - az i-edik ágazat teljes termelése a régiókban együttvéve,

• g
iy  - az i-edik termék végső felhasználása a g-edik régióban,

• gh
ix -  a  g-edik  régióban  gyártott  i-edik  termék  h-adik  régióba  szállított 

mennyisége,
• gh

iq  - a g és h régió közötti ellenállási paraméter az i-edik termék szállításánál, a 
szállítási egységköltség csökkenő függvénye,
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• n,m – a régiók, ill. az ágazatok száma.

A modell alapegyenletei:
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Az első és második egyenlet az i-edik termék g-edik régióba szállított mennyisége 
és a termék ottani termelő és végső felhasználása közötti egyensúlyt biztosítja, a harmadik 
pedig a g-edik és a h-adik régió közötti szállításokra tett gravitációs hipotézist fogalmazza 
meg.

A  szereplő  egyenletek  nemlineárisak.  A  modell  numerikus  megoldása  az 
egyenletrendszer linearizálásával valósítható meg. A modellel  a japán gazdaság 1960-63 
közötti regionális szerkezetének elemzését végezték el. 

Polenske egy másik tanulmányában egy interregionális input – output modell USA-
ra  történő  alkalmazásával  foglalkozik.  A  vizsgálat  báziséve  1963,  az  előrejelzés 
vonatkoztatási időpontja 1970. ill. 1980. 51 régió ( az USA államai) és 81 termelési ágazat 
szerepel. (Benko, 1999): A felhasznált adatok a következők:

A bázisidőszakra régiónként:
• termékkibocsátások,
• foglalkoztatási és jövedelmi adatok,
• ágazatközi szállítások,
• régiók közötti áruszállítások,
• végső felhasználások.
• végső felhasználások.

Ezeknek az  adatoknak a száma kb.  300 000.  Jelentős  erőfeszítésre  volt  szükség 
ahhoz,  hogy  a  különböző  forrásokból  származó,  nagymennyiségű  adat  konzisztenciáját 
biztosítsák. Mivel a szállítási  (távolság-, forgalmi- stb.) adatok egy 44 régiót tartalmazó 
területi  felosztásra  álltak csak rendelkezésre,  az 51 régióra vonatkozó többi  adatot a 44 
régiós rendszerre kellett agregálni. Az adatok össz egyűjtése  kapcsán elemezték  az egyes 
régiók termelési szerkezetének – amit a régióra vonatkozó technológiai együttható mátrix 
jellemez – különbségeit.  Azt tapasztalták,  hogy az egyes régiókban a következő termelő 
felhasználási (input) struktúrája tér el nagyobb mértékben egymástól: élelmiszeripar egyes 
ágazatai, fafeldolgozó és papíripar, nyomdaipar, kőolaj-feldolgozás, közlekedési eszközök 
gyártása.  A  modell  megoldásával  1970-re  és  1980-ra  megbecsülték  a  régiók 
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termékkibocsátásait,  s  a  régiók  közötti  áruszállításokat.  A bemenő  adatokat  az  1963-ra 
vonatkozó input  – output együtthatók  és áruszállítási  paraméterek  mátrixai,  valamint  az 
1970-re és 1980-ra előre jelzett végső felhasználások alkották.

P. N. Marthur tanulmányában egy dinamikus input – output modell és egy lineáris 
programozási modell együttes felhasználásával elemzi egy gazdaság regionális fejlődését. 
A  munka  elsősorban  módszertani  szempontból  érdekes,  de  a  szerző  ismerteti  modellje 
Indiában történt gyakorlati felhasználásának eredményeit, tapasztalatait is. A statikus input 
– output modell ismert alakja:

X=Ax+y

Ahol  x,  y  a  termelés  és  a  végső  felhasználás  vektora,  A  pedig  a  termelő 
felhasználások együttható mátrixa.

A modellrendszer Indiára történő alkalmazásánál az országot 5 régióra osztották és 
29  termelő  ágazatot  szerepeltettek.  A  számításokat  3  különböző  növekedési  pályára 
végezték  el:  0,  10  és  15  %-os  növekedési  ütemet  feltételezve.  A  27  ágazatból  10-et 
tekintettek kitermelő ágazatnak, s ezek termelésének regionális megoszlását rögzítették.

D.  Vanwynsberghe tanulmányában  az  ágazati  elemzés  regionális  megoszlási 
vizsgálatokkal  való  kibővítésének  lehetőségeivel  foglalkozik.  Alapvető  célkitűzése:  az 
országos  input  –  output  tábla  különböző  módokon  történő  felbontása  regionális  és 
interregionális input – output táblákra, a régiók felhasználási és kibocsátási struktúrájában 
fennálló különbségek, valamint a régiók közötti gazdasági kapcsolatok elemzése céljából. 
Módszerét  Belgiumra  alkalmazza,  amelyet  3  régióra  bont,  ezek:  Vallónia,  Brabant  és 
Flandria.

A regionális és interregionális input – output tábláknak különféle fajtái vannak. A 
legegyszerűbb esetben a regionális tábla technikai együtthatóinak tartalma ugyanaz, mint az 
országos táblánál, csak az illető régióra vonatkoztatva. Egy másik táblatípus az országos 
termelés  régiónkénti  felhasználási  megoszlását  megadja,  de  nem  adja  meg  az  eredet 
regionális  szerkezetét.  Egy átmeneti  esetet  képez  a  regionális  és  a  teljes  interregionális 
input  –  output  táblázat  között  az  a  tábla,  amely  a  termelő  felhasználások  technikai 
együtthatóit felbontja a régión belüli,  a más régiókból származó, ill.  külföldről importált 
termelésre vonatkozó részekre. (Rechnitzer, 1981):

R.  Funck és  G. Rembold egy,  az NSZK-ra  összeállított  komplex  interregionális, 
interszektorális modellt mutatnak be tanulmányukban. A modell a következő 3 fő összetevő 
részből áll:

1. Keresleti modell
2. Az input – output modell (amely a termelés és a különböző célú felhasználások, 

régiók közötti áruszállítások mérlegszerű kapcsolatait írja le)
3. Termelési modell
Az NSZK-ra összeállított modellben 14 ágazat és 79 régió szerepel.
E.  Brüggemann és  I.  Lange a  régiók  közötti  áruszállítások  előrebecslésével 

foglalkoznak.  Modelljük  az  input  –  output  módszertan  és  a  gravitációs  hipotézis 
összekapcsolásán alapul. Számításaikban az NSZK gazdaságát 14 ágazatra, területét pedig 
79  régióra  bontották  fel.  Nagytömegű  előrejelzési  számítást  végeztek,  ezek  értékelése 
azonban még nem készült el, így ez a munka egyelőre elsősorban módszertani jelentőségű. 
Feltételezik, hogy egy ágazat termelésének adott régióbeli „exportja” (a többi régió felé) 
arányos a régió ágazatbeli teljes termelésével:
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számára szállított része.
M. Albegov egy  szovjetunióbeli  kutatásról  számol  be,  amelyben  az  ipartelepítés 

hosszú  távú  tervezésével  foglalkoztak,  az  alkalmazott  modellben  az  input  –  output 
módszertant  használva  fel.  A kutatás  elméleti-módszertani  jellegű.  Az alapmodellben  a 
ráfordítások minimalizálása szerepel az egyes ágazatok termelésére tett alsó-korlátok, s az 
erőforrások felhasználására vonatkozó felső korlátok mellett. (Benko, 1999):  

Az  ágazati  kapcsolatok  mérlege  alkalmazható,  pl.  környezetvédelmi  kérdések  
vizsgálatához is a következők szerint. 

A  szennyeződés  a  szabályos  gazdasági  tevékenység  velejárója.  Valamilyen  
különleges  fogyasztási  vagy  termelési  folyamathoz  számos  megjelenési  formájának  
valamelyikével  kapcsolódik,  mégpedig  mérhető  módon.  Így  pl.  a  levegőbe  kerülő  
szénmonoxid mennyisége meghatározott kapcsolatban van a különböző típusú gépek által  
elégetett  tüzelőanyag mennyiséggel.  A folyóinkba és tavainkba bocsátott  szennyezett  víz  
közvetlenül kapcsolódik az acél-, a papír-, a textilgyártó ágazatok, valamint minden olyan  
termelő  ágazat  kibocsátásához,  amely  vizet  használ  fel.  Mennyiségük,  pedig  minden  
esetben az illető ágazat technológiai jellemzőitől függ.

Az input-output elemzés az adott nemzetgazdaság valamennyi szektorának termék-
kibocsátási  szintjét  a  többi  szektor  tevékenységi  szintjének  megfelelő  kapcsolati  
rendszerben írja le és magyarázza.

A  modellek  összeállítása  adatigényes,  hiszen  elviekben  az  adott  régió  összes  
gazdasági  egységének  belső külső szállítási,  illetve  ráfordítási  kapcsolatait  számba kell  
venni. (Lengye, Rechnitzer, 2004)

Bonyolultabb,  több  régiót  átfogó  és  dinamikus  változataiban  az  input-output  
módszer  segítségével  történő  megközelítés  lehetőséget  adhat  arra  is,  hogy  meg  tudjuk  
magyarázni  a  különböző  termékek  és  szolgáltatások  termelésének  és  fogyasztásának  
területi elosztását, valamint azt, hogy ezek növekedése vagy esetleges csökkenése időben  
hogyan zajlik le.

Anélkül,  hogy  különleges  figyelemben  részesülnének,  a  nem  kívánatos  
melléktermékek  éppen  úgy,  mint  bizonyos  értékes,  de  ingyenes  természeti  ráfordítások,  
közvetlenül  kapcsolódnak  bizonyos  fizikai  relációkhoz,  amelyek  gazdasági  rendszerünk  
nap, mint nap történő működését irányítják.

A kívánatos és nem kívánatos termékkibocsátás szintjei közötti kölcsönös kapcsolat  
olyan  szerkezeti  együtthatók  segítségével  írható  le,  amelyek  hasonlók  a  termelés  és  a  
fogyasztás  szektorai  között  fennálló,  kölcsönös  szerkezeti  kapcsolatokat  jellemző  
együtthatókhoz.  Valóban  le  is  írhatók  és  elemezhetők  is  úgy,  mint  ennek  a  hálózatnak  
integráns részei.

6.7.5. A társadalmi elszámolási mátrix

97



Tóth Tamás: A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei 

A  társadalmi  elszámolási  mátrix  (Social  Accounting  Matrix  –  SAM)  –  a 
továbbiakban SA-mátrix - megalkotása Richard Stone nevéhez fűződik, aki a társadalmi 
elszámolások terén végzett úttörő fontosságú munkát. 1976-ban Pyatt és Thorbecke további 
átalakításokat végeztek az SA-mátrixon, és kidolgozták,  hogy azt milyen módon lehetne 
felhasználni fogalmi és moduláris keretként politikai és tervezési célokra.

Az SA-mátrix egy átfogó, részletes, konzisztens és teljes adatrendszer, ami rögzíti 
az egy adott társadalmi-gazdasági rendszeren belül létező összefüggéseket. A tranzakciók 
rögzítését és a részletezettség fokát szolgáló osztályozási rendszertől függően az SA-mátrix 
a következő kulcsfontosságú területekről nyújthat hasznos információkat: 

• Ágazati kapcsolatok (például a mezőgazdaság és az ipar között),
• Adott gazdaságon belüli interregionális áramlások,
• Az  egyes  társadalmi  csoportok  közötti  jövedelemelosztás  a  termelési 

szerkezet és a termelési technológia függvényében,
• Az egyes társadalmi csoportok erőforrásokkal való ellátottsága,
• Egy nemzeten belül adott régió és a nemzet más régiói közötti kapcsolatok,
• Egy adott régió és a világ többi része közötti kapcsolatok.

 

Az SA-mátrix fogalmi keretként a következő exogén tényezők hatásvizsgálatához is 
felhasználható: 

• export,
• kormányzati kiadások egyes kategóriái,
• az összefüggő társadalmi-gazdasági rendszerekbe történő beruházások, 
• termelési szerkezet, 
• termelési tényezők elosztása,
• háztartások jövedelemelosztása.  

A fent említettek szerint az SA-mátrix képezi az alapját az egyszerű multiplikátor 
analíziseknek  és  az  alkalmazott  általános  egyensúlyi  modellek  felépítésének  és 
magyarázatának. 

A mátrix részletezettsége és a választott osztályozási mód attól függ, hogy milyen 
kérdésre  keressük  a  választ  az  SA-mátrix  felhasználása  révén.  Például  ha  a  mátrix 
segítségével,  a  jövedelemelosztással  kapcsolatos  kérdésekre  keressük a  választ,  akkor  a 
háztartásokat több, viszonylag homogén háztartási csoportra bontjuk fel, melyek tükrözik a 
vizsgált ország vagy régió társadalmi-gazdasági sajátosságait, jellemzőit. 

Továbbá,  ha  az  SA-mátrixot  ágazati  kapcsolatok  elemzésére  szeretnénk 
felhasználni,  akkor  a  termelő  tevékenység  viszonylag  részletes  ágazati  felbontására  van 
szükség, például a megtermelt termék és/vagy az előállított szolgáltatás, illetve a termelési 
technológia jellemzői szerint. 

Az SA-mátrix eszköz a különböző adatforrások közötti eltérések egybehangolására 
és  az  adatrések  feltárására  is.  Az  adatrések  gyakran  újabb  felmérések,  vizsgálatok 
elvégzésével, más jellegű adatgyűjtéssel, valamint a hibák kijavításával megszüntethetők.

Az SA-mátrixot 1970-es évekbeli születése óta számos fejlett  és fejlődő országra 
vonatkozóan is felépítették. Mivel jelentős hatással van az ágazati kapcsolatokra, különösen 
a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági jellegű ágazatok közötti kapcsolatokra, valamint 
a  jövedelemelosztásra,  a  kezdeti  időkben  leginkább  a  Harmadik  Világ  országaiban 
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alkalmazták.  Ma már  ezt  az  elszámolási  keretet  a  fejlett  országokban  is  széles  körben 
használják. Az SA-mátrix által lefedett földrajzi terület lehet egy nemzet, régió, vagy akár 
egy falu.  Ezért  a  mátrixot  számtalan  formában használják különböző politikai  kérdések 
tárgyalásához. 

Az  SA-mátrix  hatókörének  meghatározásával  és  kiválasztásával  kapcsolatos 
kulcsfontosságú témakör a regionalizáció. A kezdetekben a legtöbb SA-mátrixot egy adott 
nemzetre  vonatkozóan  készítették  el.  Azóta  felismerték,  hogy  ha  egy  országot  régiók 
szerinti felbontásban vizsgálunk, akkor növelhető a mátrixnak mind a valószerűsége, mind 
a hasznossága. Ha egy gazdaságon belül jelentős regionális különbségek mutatkoznak az 
előállított termékek, a termelési szerkezet és termelési technológia tekintetében, akkor ez 
hatással lehet a különböző háztartáscsoportok életszínvonalára is. Egy másik nagy előnye is 
van  annak,  ha  a  régiók  dimenzióját  is  belefoglaljuk  az  SA-mátrix  fogalmi  keretébe: 
napjainkban  számos  politikai  irányvonal  arra  tart,  hogy a  benne  foglalt  elvek  és  célok 
megvalósítása egy konkrét területre, például a régióra vonatkozik. Ezek lehetnek beruházási 
projektek, az állam folyó kiadásai szolgáltatásokra, például az egészségügyre és oktatásra, 
valamint a javakkal és ráfordításokkal foglalkozó árpolitikák abban az értelemben, hogy az 
egyes javak termelése, előállítása regionálisan koncentrált. 

Az SA-mátrix egyszerre adatrendszer és fogalmi keret, ami hasznos lehet a politikai 
elemzések elkészítéséhez. 

Az SA-mátrix mint adatrendszer:
• Átfogó  és  részletes:  az  ágazatok,  intézmények,  és  gazdasági  közvetítők 

közötti tranzakciók becslésére szolgál. 
• Konzisztens: abban az értelemben, hogy minden egyes jövedelemhez vagy 

bevételhez tartozik egy megfelelő kiadás vagy kibocsátás. 
• Teljes: abban az értelemben, hogy minden egyes tranzakcióban azonosítható 

mind a tranzakció elindítója mind a fogadója. 

Az  SA-mátrix  az  egyes  társadalmi-gazdasági  rendszerekről  ad  képet  adott  évre 
vonatkozóan.  Az  elemzők  és  a  különböző  politikai  irányelveket  kidolgozók  számára 
szükséges adatokat osztályozza és szervezeti sémába rendezi. Hasznos diagnosztikai eszköz 
az  egymástól  függő  társadalmi-gazdasági  rendszerek  felépítésének  és  működésének 
megértéséhez is. Határozott formában egyesíti a változók közötti olyan döntő fontosságú 
kapcsolatokat,  mint  például  a  tényezőjövedelem  elosztásának  leképezését   a  termelési 
szerkezetből,  és  a  háztartások  jövedelemelosztásának  leképezését  a  tényezőjövedelem 
elosztásából. 

A mátix átfogó keretének jobb megértése végett tekintsük meg a 7. ábrát, mely egy 
zárt régiót ábrázol leegyszerűsített formában. 

Egyszerűsített kapcsolatok az alapvető SA-mátrix számlái között (termelési 
tevékenységek, termelési tényezők és intézmények) zárt régió esetében

7. sz. ábra
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Forrás: (Isard, Azis, Drennan, Miller, Saltzman, Thorbecke 1998)

A termelési tevékenység köre magában foglal mindet olyan tevékenységet, amit egy 
input-output  mátrix,  ismertebb nevén ágazati  kapcsolatok  mérlege  segítségével  fel  lehet 
írni.  A  szektoronkénti  és  alkotónkénti  hozzáadott  értéket  jelölő  nyíl,  ami  a 
tényezőjövedelem körhöz vezet, szintén megtalálható az input-output mátrixok hozzáadott 
érték soraiban. Továbbá, az intézményenkénti jövedelemelosztás jelű nyíl és a társadalmi-
gazdasági  háztartáscsoportok,  vállalatok  és  állam  jelű  kör  sem  szerepel  az  ágazati 
kapcsolatok mérlegében. A termelési tevékenységek köréhez vezető társadalmi-gazdasági 
csoportok fogyasztási összetétele jelű nyíllal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az 
ilyen  összetételeket  általában azért  csoportosítjuk,  hogy az  input-output  mátrixok végső 
keresleti szektoraiban kialakítsunk egy háztartás oszlopot és egy állam oszlopot. 

Az  SA-mátrix  egy  négyzet  alakú  mátrix,  amelyben  minden  egyes  tranzakció 
lebonyolítójának  vagy  számlának  megvan  a  saját  sora  és  oszlopa.  A  kifizetéseket 
(kiadásokat)  az  oszlopokban tüntetjük  fel,  a  bevételeket  pedig  a  sorokban.  Mivel  adott 
számlatípus  (vagy  alszámlatípus)  esetében  az  összes  kiadásnak  meg  kell  egyeznie  a 
kapcsolódó számla összes bevételével, vagy jövedelemével, a sorok összegének meg kell 
egyeznie  a  kapcsolódó  számla  oszlopának  összegével.  Például  ha  egy adott  intézmény 
összes  bevételének  (például  egy sajátos  társadalmi-gazdasági  háztartáscsoport  esetében) 
pontosan  meg  kell  egyeznie  ugyanazon  intézmény  összes  kiadásával.  Ez  a  fizikusok 
energia-megmaradási törvényének közgazdasági analógiája. Ily módon az elemző, aki meg 
akarja érteni, hogy a termelési szerkezet hogyan befolyásolja a jövedelemelosztást, az SA-
mátrix tanulmányozása során hasznos felismerésekre, meglátásokra tehet szert.

Az SA-mátrix-al szemben támasztott követelmények:
• pontosan  vissza  kell  adni  a  termelés  szocioökonómiai  és  strukturális 

rétegződését, 
• relatíve homogén csoportokat és kategóriákat kell megkülönböztetni, 
• olyan  társadalmi-gazdasági  csoportokat  kell  felépíteni,  amelyek  különböző 

gazdaságpolitikai  irányvonalak  kidolgozására  alkalmasak  és  a  társadalmi-

Háztartások 
Vállatok
Állam

Termelési 
tevékenysége

k

Jövedelmek: 
bérek, profit, 
járadékok, 

kamatok stb.Jövedelemelosztás
(Társadalmi-gazdasági csoportok is)

Társadalmi-
gazdasági 
csoportok 

fogyasztásának 
összetétele
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szektoronként 
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gazdasági  elemzésekhez  hasznosak  (vagyis  specifikus  célcsoportokat  kell 
kialakítani), 

• viszonylag állandó jellemzőkön kell alapulniuk, amelyek könnyen és hitelesen 
mérhetők, 

• származtathatóak  a  létező  adatforrásokból  és  azok  kombinációiból  (Alarcon, 
1986). 

Az  SA-mátrix  értékelésénél  nem  feledkezhetünk  meg  arról,  hogy  számos  kérdés  
megoldására használták különböző területi egységekre vonatkozóan. 

A  fejlődő  országokban  nemzeti  szinten  a  következő  témakörök  feltárására  
használták:
• a kormányzat kiadási összetételének hatásvizsgálata, 
• az export áruösszetételének hatása a jövedelemelosztásra (Indonézia), 
• a  termelési  szerkezet  változásának  és  az  alternatív  technológiák  hatása  a  

foglalkoztatásra  (például  a  kettős  SA-mátrix  Khan  és  Thorbecke  nyomán,  a  
hagyományos  és  modern  termelési  technológiák  hatásának  összehasonlítása  
Indonéziában), (Khan, Thorbecke. 1989)

• a  környezetvédelmi  irányelvek  hatása  a  termelési  eredményekre,  a  háztartások  
jövedelmére és az egészségre (Resosudarmo, Thorbecke 1996), 

• ágazati kapcsolatok, 
• élelmiszerfogyasztás (Hay, 1978).

Az iparosodott  országokban nemzeti  szinten az SA-mátrix módszerét a következő  
elemzési feladatokhoz alkalmazták (Madsen, Jensen-Butler, Uffe Dam 2001a): 
• az adózási és támogatási rendszerek jövedelemelosztásra gyakorolt hatása (Reinert és  

Roland-Holst,  1989,  az  Amerikai  Egyesült  Államokra  kidolgozott  SA-mátrix  a  
kereskedelempolitika vizsgálatához) 

• alternatív  vámrendszerek  hatása  az  export  és  az  import  összetételére,  valamint  a  
termelési  és  foglalkoztatási  szerkezetre  (Reinert  és  Roland-Holst,  1989,  
kereskedelempolitika vizsgálatához), 

• számos ágazatközi interregionális és környezetvédelmi kérdéssel kapcsolatban.

Regionális szinten az SA-mátrixot leginkább az USA államokra készítették el a fent  
említett  kérdések  tárgyalásához,  csak  kisebb  földrajzi  egységre.  (Waters  and  Holland,  
1996, Oregon állam SA-mátrixa,). Az állami SA-mátrixok egy másik példáját Kilkenny és  
Failde készítette el 1996-ban Iowa államra, azzal a céllal, hogy összetetten és részletesen  
vizsgálják a szövetségi állami és helyi adók hatását a megyék és más regionális egységek  
fogyasztására.  (Kilkenny,  Failde  1996)  SA-mátrixukat  egy  multiregionális,  többfunkciós  
pénzügyi SA-mátrixnak nevezték el. 

Hasonló erőfeszítéseket tettek a Harmadik Világ országaiban is, főleg a tartományi  
és  a  járási  szinten,  főleg  a  mezőgazdasági  és  a  nem  mezőgazdasági  jellegű  termelési  
tevékenységek  ágazati  kapcsolatáról  az  ország  és  a  világ  többi  részével  (Lewis  és  
Thorbecke, 1992). 

A falu szintjére a legtöbb, sőt majdnem az összes mátrixot a fejlődő országokban  
készítették  el  Taylor  és  Adelman (Taylor,  Adelman,  1996).  A falvakra  kidolgozott  SA-
mátrixok  olyan  különböző  kérdéseket  tárgyaltak,  mint  például  a  mexikói  munkások  
jövedelem-átutalásai  külföldről  vagy  a  városi  központokból  családjuknak  a  különböző  
életszínvonalon  élő  társadalmi-gazdasági  csoportokon  belül,  továbbá  egy  falu  határán  
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épített üzem hatása a falu foglalkoztatására, jövedelmére és a falun belüli modernizációs  
irányvonalakra.

6.7.6. ECO-line modell
A  modell  kiépítésekor  alapvető  szempont  volt,  hogy  lehetőség  szerint  egy 

piacgazdaságot általánosan jellemző összefüggések kerüljenek számszerűsítésre. Bizonyos 
esetekben  ezeket  (még)  nem  lehetett  megfelelő  módon  verifikálni,  más  esetekben 
pótlólagos magyarázó változók bevonása is szükségessé vált.

Az így kialakult modell alapvetően keynesi típusú megközelítést követ, amennyiben 
a  kiinduló  pont  a  jövedelmek  alakulása,  mely  meghatározza  a  kereslet  nagyságának  és 
szerkezetének  alakulását.  A  kereslet  alakulása  a  keynesi  rendszerekben  automatikusan 
generálja a kereslet kielégítéséhez szükséges kínálatot. 

A makrogazdasági kereslet ismeretében következtethetünk a szükséges munkaerő-, 
illetve tőkeigényre.  A termelési  függvény alapján meghatározható,  hogy a rendelkezésre 
álló  termelési  eszközök segítségével  mekkora  az  előállítható  output  maximuma,  azaz  a 
kapacitás.  A kettő  összevetéséből  kiszámítható  a  kapacitáskihasználtság  mértéke,  amely 
befolyást  gyakorol  mind  a  külkereskedelmi  folyamatok,  mind  a  beruházási  döntések,  s 
esetleg az árak alakulására is. (Dobosi, 2003)

A  munkaerő-kereslet  meghatározása  másrészről  döntően  befolyásolja  a 
munkanélküliség,  s  a bérek alakulását.  Az árakra a  kis  nyitott  gazdaságokban hatnak a 
külpiaci  ármozgások,  az  árfolyam-politika  (fix  árfolyam  esetén),  a  termelési  költségek 
(bérek, járulékok, anyagköltség), valamint a (monetáris politika által fix árfolyam esetén 
csak  részlegesen  befolyásolható)  pénzmennyiség  alakulása.  A  gazdasági  szféra  túlzott 
eladósodottsága szintén árnövelő tényező lehet a fizetendő kamatterhek miatt. Az ár-, bér- 
és költségviszonyok determinálják a gazdasági szféra bruttó eredményét, s a lakosság bruttó 
keresetét. Az elsődleges jövedelmek kialakulása után az államháztartás újraelosztó szerepét 
követhetjük  nyomon.  A  lakosság  bérjellegű  jövedelmei  mellett  figyelembe  veendők  a 
tőkejövedelmek, illetve a pénzbeli társadalmi juttatások is.

A  fiskális  politika  által  meghatározott  paraméterek  alapján  a  lakosság  a 
rendelkezésre álló bruttó jövedelme után adózik,  illetékeket és járulékokat fizet,  melyek 
eredőjeként kialakul a lakosság rendelkezésre álló nettó jövedelme. A gazdasági szféra a 
bruttó  nyeresége  után  adózik,  s  a  fiskális  politika  aktuális  szabályai  alapján  egyéb 
járulékokat fizet. Így adódik a gazdasági szféra nettó eredménye. 

Az  államháztartás  bevételi  oldala  a  fiskális  politika,  s  a  gazdasági  növekedés 
alapján,  endogén  módon  meghatározódik,  míg  az  államháztartási  kiadások  szintjét  és 
szerkezetét  nagyobb  részben  konkrét  gazdaságpolitikai  döntések  alakítják.  A  kiadások 
másik  része  (mint  például  az  államadósság  kamatterhe,  valamint  a  munkanélküliséggel 
kapcsolatos  kiadások)  endogén  módon  módosítják  az  államháztartás  mérlegét.  Az  így 
kialakult  államháztartási  deficit,  illetve  annak  finanszírozási  módja  kihat  a  reálpálya 
alakulására.

A  lakosság  rendelkezésre  álló  jövedelme  és  vagyoni  helyzete,  várakozásai,  a 
kamatalakulások  alapján  dönt  arról,  hogy  jövedelméből  mennyit  kíván  elfogyasztani, 
mennyit lakásberuházásra fordítani, s mennyit pénzügyi formában megtakarítani.

A  gazdasági  szféra  a  profitráta  (a  nettó  nyereségnek  a  befektetett  tőkéhez 
viszonyított aránya), az eladósodottsági szint, illetve a kamatok alakulása alapján alakítja ki 
beruházási,  belföldi,  illetve  közvetlen  külföldi  hitelfelvételi  döntéseit,  illetve  pénzügyi 
megtakarításának szerkezetét.

A  pénzügyi  megtakarítások  elemzésénél  a  lakosság,  az  államháztartás,  a 
bankrendszer  és  a  külföld  szektorait  különböztetjük  meg.  A  megtakarítások  lehetnek 
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készpénz,  betét,  államkötvény,  illetve  részvény formában  (a  hitelkereslet  bruttó  módon 
kezelendő). 

A pénzpiacot meghatározó kamatalakulásokat a külföldi kamatalakulások, a fiskális 
politika által  generált  deficit,  illetve adósságállomány és ennek finanszírozási szerkezete 
befolyásolja.  Az  államháztartási  kiadások  fedezhetők  adókból,  belföldi  és  külföldi 
hitelfelvétellel,  illetve  államkötvény kibocsátásával,  valamint  seniorage  bevételek  révén, 
ami a lakosságnál, illetve a gazdasági szféránál lévő pénzállomány elinflálása révén adódik.

Az államháztartás túlzott finanszírozási igénye elvonhatja a forrásokat a gazdasági 
szférától.  A  pénzmennyiség  növelése  inflációt  generál,  mely  szétzilálja  a  gazdasági 
kalkulálhatóságot. A nagy kötvényállomány a kamatok emelkedéséhez vezet, ami lassítja a 
gazdasági  növekedést.  A  külföldi  források  igénybevétele  jövőbeni  többletterhet  jelent. 
(Belyó, 1999)

A betéti-, hitel-, illetve kötvénykamatok alakulása befolyásolja a fogyasztási, illetve 
beruházási döntéseket, azaz a kereslet alakulását, ami a modell kiindulópontja volt. 

Az  új  kereslet  egy  új  reálpályát,  jövedelemelosztást  generál,  s  az  iteráció  az 
egyensúlyi pálya kialakulásával ér véget.

A modell blokkjai:
1. Kereslet: fogyasztás, felhalmozás, export
2. Kínálat: import, termelés (tőkeállomány, kapacitások, munkaerő)
3. Árak-bérek:  a  reál-  és  pénzfolyamatok,  illetve  az  árfolyampolitika

függvényében
4. Jövedelem  újraelosztás:  a  reálfolyamatok  illetve  gazdaságpolitika 

függvényében
költségvetés bevételei és kiadásai, redisztribúció.

A  makrogazdasági  modell  gyakorlatilag  az  egyetlen  eszköz,  amely  formálisan  
alkalmazható annak értékelésére,  hogy adott  esetben a közösségi  politikai  cél  mennyire  
teljesült.

Az egyik fő nehézség a modell  felépítése,  mert drága és több évet vesz  igénybe,  
továbbá az állandó karbantartás is szaktudást igényel.  Csak ritkán készül kifejezetten egy  
vizsgálati céljára modell, így meglévő modelleket kell adaptálni, ami viszont munkaigényes.  
Minden makrogazdasági modell saját speciális feltételrendszerén alapszik. Ha két modell  
készül azonos területre, biztos nem lesz azonos az eredmény.

A vizsgált modell felhasználhatóságával kapcsolatosan meg kell jegyeznem néhány  
dolgot, sajnos „csak” a magyar gazdaság egészére kidolgozott és kifejezetten statikus. Az  
is problémát jelent, hogy a kisebb területi egységekre az adatigénye és munkaigénye miatt  
gazdaságosan nem alkalmazható. A jövedelem és ebből fakadó keresleti folyamatokat veszi  
inkább figyelembe ez által csak e területekre korlátozódnak az általa nyújtott információk. 

6.7.7. Socio-line modell 
Hazánkban az utóbbi időben kialakult legkirívóbb feszültséggócok a katasztrofális 

demográfiai  helyzet,  az egyes  rétegek és régiók leszakadása, az egyes közszolgáltatások 
súlyos működési válsága, az eluralkodott anarchikus tendenciák, a feketegazdaság tartósan 
és  kirívóan  magas  részaránya,  az  adórendszer  ebből  is  következő  súlyos  torzulásai,  a 
korrupció, a különféle kiváltságok továbbélése, sőt újabbak keletkezése, a közbiztonság és 
közbizalom megrendülése, az általános értékválság, az infrastruktúra elmaradottsága és a 
természeti  erőforrásokkal való rablógazdálkodás. Ezért egy olyan számszerűsített  modell 
kialakítására törekedtek a szerzők (Cserháti, Révész, Takács, 2001), amely ezeket a más, 
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számunkra  referenciát  jelentő  országokban  is  jelentkező,  de  nálunk,  sok  tekintetben 
szélsőségesebben mutatkozó és helyzetünknél fogva kevésbé megengedhető problémáknak 
a  gazdasági  fejlődésre  való  visszahatását  ragadja  meg.  A  modell  célja  a  fenntartható, 
mégpedig  a  társadalmi  és  gazdasági  értelemben  is  fenntartható  növekedési  pályák 
vizsgálata és e pályák megvalósításához szükséges állami szerepvállalás meghatározása.

A  problémák  a  fenntartható  fejlődésre  való  hatásainak  megragadására  egy 
dinamikus egyensúlyi  modellt  alakítottak ki,  amellyel  ezeket  együtt  lehet vizsgálni,  egy 
rendszerbe  lehet  integrálni.  Ez  egy  nemlineáris  determinisztikus  dinamikus 
egyenletrendszer,  amely  a  jövedelemképződési  és  újraelosztási  folyamatokat  írja  le.  A 
modellben  a  dinamikus  egyenletekhez  egy,  az  összfogyasztást  kifejező  célfüggvényt 
rendeltek, amelyet maximalizálni kívántak.

A modell  elsősorban arra  keres  választ,  hogy az  állam a  költségvetési  kiadások 
megfelelő ütemezésével és allokációjával hogyan tudja elősegíteni a gazdasági jólét hosszú 
távú növekedését. E szempontból a költségvetési kiadásokat (GOVEXP) funkcionálisan az 
alábbi négy fő kategóriára bontjuk:

ahol a t az időváltozó, továbbá 
1. SOCONS = Közfogyasztás 
2. INKBEN = Természetbeni társadalmi juttatások 
3. OTRANS = Lakossági transzferek 
4. GOVINV = Kormányzati beruházások 

A jelenleg alkalmazott társadalmi célfüggvény a vizsgált időhorizonton belüli egyes 
évek  összfogyasztásának,  valamint  az  egyes  erőforrások  időhorizont  végi 
záróállományának (Cobb-Douglas-típusú függvénnyel kifejezett) súlyozott mértani átlaga, 
amely  az  egyes  komponensek  között  bizonyos  rugalmas  keretek  között  meghatározott 
arányokat  vár  el.  Az  egyes  időszakok  összemérésénél  használatos  időpreferencia  (TP) 
értéke egzogén. A konkrét képlet a következő:

ahol OBJ a célfüggvény értéke, INKBEN a természetbeni juttatások összértéke, C a 
társadalmi összfogyasztás, WCON a fogyasztás súlya, WEALTH pedig a nemzeti vagyon, 
amely a következőképpen számítódik:

Ebben  a  képletben  K,  SECINV,  EXT,  GOVINV,  L,  HUMINV rendre  az  adott 
időszaki tőkeállomány, beruházás, externália állomány, kormányzati beruházás, munkaerő-
állomány és emberi tőkefelhalmozás, DEMOC a demokrácia indexe, WWK, WWE, WWL, 
AD és BD pedig alkalmasan választott paraméterek.

A modell további tartalmi elemeinek felsorolása helyett rátérnék az értékelésére. Az  
jól kivehető hogy nem egy minden részletében kidolgozott és tesztelt modellről van szó (ezt  
a készítők is önkritikusan bevallják) de feltétlenül egy továbbfejlesztésre tovább gondolásra  
érdemes hazai szinten újszerű és ez idáig kevéssé alkalmazott megoldással találkoztam. 
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A SOCIO-line modell az egész gazdaságra vonatkozó lehetséges fejlődési pályákat  
kíséri  figyelemmel,  a  fenntartható  növekedést,  fejlődést  vizsgálja  figyelembe  véve  a  
társadalmi hatásokat, a környezet állapotát és a kultúrát is. Célja a fenntarthatóság szűk  
keresztmetszeteinek,  illetve  azok  feloldási  lehetőségeinek  a  feltárása.  A  modellt  az  
ECOSTAT,  a  KSH  Gazdaságelemző  és  Informatikai  cége  készítette  2001-ben  
Magyarországon, de megfelelő adatsorok birtokában bármely gazdaságelemző intézet vagy  
egyetem képes a kidolgozására. Nagyon fontosnak tartom, hogy a modellt használni lehet  
előrejelzésekre és stratégiai döntéshozatalok előkészítésére is alkalmazható még.
Javaslataim:

• A SOCIO-LINE modell továbbfejlesztése esetén alkalmas keret lehet hosszabb távú  
társadalmi és gazdasági folyamatok,  valamint elsősorban ezek kölcsönhatásának  
elemzésére.

• A SOCIO-LINE legnagyobb  hiányossága  a  területiség  figyelmen  kívül  hagyása.  
Ahhoz, hogy a legpontosabb ökonómiai eredményt modellezhessük, szükség lenne a  
területi környezeti, társadalmi, kulturális hatások figyelembe vételére.

• Szükség lenne  az  egész  statisztikai  adatbázist  kezelő és  gyűjtő  szervezetrendszer  
munkamódszereinek és hatékonyságának felülvizsgálatára.

6.7.8. LINE modell 

A  LINE  alapvetően  a  dán  önkormányzatokra  kidolgozott  modell,  ugyanakkor 
használható egyéb területi egységekre vonatkozóan is, például megyékkel vagy munkaerő-
piaci régiókkal kapcsolatban.

Így  a  teljes  vagy  a  részleges  adaptáció  is  belátható  lehetőségeket  kínál  a 
magyarországi felhasználók számára.

A LINE az AKF, a dániai területi állami tanulmányok intézete (Institute of Local 
Government Studies - Denmark) és a határmenti régiók tanulmányozásával foglalkozó dán 
intézet (the Danish Institute of Border Region Studies) által kidolgozott korábbi modellek 
helyét vette át.8

Valamennyi modell szoros kapcsolatban áll az ADAM elnevezésű nemzeti modell 
által  képviselt  dán  modellezési  hagyományokkal.  A  regionális  és  interregionális  input-
output  modellek  (ágazati  kapcsolati  mérlegek)  nemzetközi  hagyományaihoz  is  kötődik, 
(lásd pl. Portugália Gaspar, a Norvégia (Skonhoft & Stokka, 1977 és Skoglund 1980) és a 
holland Oosterhaven, 1981 és 1984) esetében. (Holm, 1984) (Gaspar, 1989))

A 90-es évek közepén a dán régiókkal kapcsolatban megnőtt az igény egy új típusú 
makroökonómiai modell kidolgozására. Az AKF-ben végzett regionális kutatások értékelő 
bizottsága  megállapította,  hogy  a  meglévő  modelleket  fejleszteni,  finomítani  és 
dokumentálni  kell.  A  regionális  fejlesztések  és  a  regionális  politikák  tárgyalása  során 
számos  olyan  kérdés  megfogalmazódott,  melyek  elemzéséhez  a  meglévő  analitikai 
eszközök nem bizonyultak megfelelőnek. (Kjærgaard, Steenberg, Johansson, 1995)

8 Az AAGE egy általános egyensúlyi modell Dániára vonatkozóan, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske 
Institut  dolgozta  ki  (dán  mezőgazdasági  és  halgazdálkodási  intézet,  Danish  Institute  of  Agricultural  and 
Fisheries Economics). Az AAGE egy hagyományos statikus általános egyensúlyi modell, melyet az ausztrál  
ORANI –traditionban fejlesztettek ki (lásd Horridge, – Parmenter, – Pearson, 1993) és Frandsen et al.-ban 
dokumentáltak (1995)-ben. Az AAAGE –ben az input keresletet CES technológiával határozták meg. A privát 
háztartási fogyasztás a hasznosság maximalizáló háztartási fogyasztáson alapul, ahol a fogyasztás elosztását 
egy lineáris fogyasztási kiadási rendszer határozza meg.
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A LINE egy nagyon részletes modell, ismert gazdasági elméleteken alapul és egy 
jól definiált társadalmi elszámolási keretre épít. Az egyenleteket magukat könnyen ki lehet 
olvasni,  ugyanis  a  LINE  alapverziójában  az  egyenletek  többsége  lineáris,  néhány 
magyarázó változóval.  Az egyenletek vizsgálatakor  mégis  nagyon könnyen elveszhet  az 
olvasó az adatokban. (Madsen, Jensen-Butler, Uffe Dam 2001b)

A teljes  modell  a  kereskedelmi  elmélet  működésének  bemutatása  tekintetében  a 
Krugmann-féle  modelleken  alapul,  illetve  a  Mundell-Fleming  modellen,  melyekre  a 
legtöbb regionális gazdasági modell határozottan vagy hallgatólagosan épít.

A  modellben  található  egy  egyszerű  lineáris  interregionális  input-output  típusú 
modell,  mely  tartalmazza  az  újonnan  bevezetett  reálkört  és  költség-ár  kört,  illetve  az 
előállítási  és  felhasználási  táblázatok/modellek  újszerű  felhasználási  módszereit  az 
interregionális modellekben, továbbá néhány egyszerű társadalmi elszámolási mátrix (SA-
mátrix)  keretet  a  gazdasági  tevékenységek  felosztása  szerint.  Ez  a  rész  az  input-
outputmodellezés  (ágazati  kapcsolatok  mérlege)  matematikai  terminológiáját  használja. 
(Madsen, 1992)

A LINE általam vizsgált változata az ADAM-ot használja alapmodellként. A LINE 
egy  felülről-lefele  építkező  modellezési  rendszer.  Ebben  a  megközelítésben  a 
nemzetgazdasági  előrejelzéseket  és a  nemzetgazdasági  hatásokat  inputként  alkalmazza  a 
LINE számos exogén változója tekintetében. Az exogén változókat (helyi exogén változók) 
konstansnak veszi – akkor is, ha a LINE-t egy néhány évet átfogó dinamikus elemzéshez 
használjuk,  és  akkor  is,  ha  egy  komparatív  statikus  elemzés  során  ugyanarra  az  évre 
vonatkozó két alternatívát hasonlítunk össze. Számos javaslatot is olvashatunk arról, hogy a 
LINE-t  hogyan  lehetne  továbbfejleszteni,  hogy mindinkább  egy alulról  felfele  építkező 
modellt kapjunk.

A vizsgálat elkészítése során célom elsősorban annak elemzése volt, hogy hogyan 
illeszthető be a dán gazdaságra kidolgozott LINE-modell és az alapját képező SA-mátrix a 
regionális fejlesztési modellek rendszerébe. 

Említésre kerültek a LINE-modell alapját képező elméletek - a kereskedelmi elmélet 
és az input-output megközelítés - és a kidolgozáshoz felhasznált korábbi nemzetgazdasági 
modellek. Részletesen felsoroltam a modellben található számítási egységeket is. 

A LINE gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban az előrejelzések készítéséről és az 
összehasonlítások  elvégzésének  lehetőségéről  nem  szabad  megfeledkeznünk.  A 
mellékletekben a modell grafikus ábrázolása is bemutatásra kerül.

Megállapítások:
• A  LINE  segítségével  modellezni  lehetne  egy  adott  makrogazdasági  döntés 

jövőre vonatkozó következményeit, mielőtt annak esetleges negatív társadalmi 
következményeit kellene viselnünk.

• A  LINE-modell  olyan  forgatókönyvek  kidolgozására  is  alkalmassá  válnék, 
amelyek  együttesen  tüntetnék  fel  mind  az  energiagazdálkodásra,  mind  a 
környezetre  gyakorolt  mindenféle  megmozdulás  hatását,  amelyet  e  két 
szakterület  irányító  szervei  kölcsönösen  fontolóra  vehetnének  döntéseik 
meghozatala előtt.

• A modell használható lenne különböző gazdasági előrejelzések készítéséhez is, 
mintegy interaktív modellként,  így a tervezés során kevesebb bizonytalansági 
tényezővel kellene számolnunk.

• Az egymással közeli  kapcsolatban álló ágazatokat  közvetlenül vagy közvetve 
érintik az egyes gazdaságpolitikai rendszabályok. Nyilvánvaló, hogy egy adott 
probléma  felmerülése  esetén  annak  megoldása  érdekében  az  ilyen  ágazatok 
számára  az lehetne  az első gyakorlati  lépés,  ha egyesítenék adatbankjukat,  a 
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tényekre  vonatkozó  információkészletüket  és  megegyeznének  abban,  hogy 
gazdaságpolitikai döntéseiket azonos modell alapján hozzák meg. Lehetnek, sőt 
legyenek  is  viták  továbbra  is  a  követendő  gazdaságpolitikai  elvekben,  de  a 
tények megállapításában nem lehetne ellentét, és legalábbis fény derülne rá, ha 
olyan  gazdaságpolitikai  eljárásokat  terveznének,  amelyek  egymás  hatását 
lerontanák, vagy ellentétbe kerülnének egymással.

• Amennyiben  magyarországi  viszonylatban  a  LINE  vagy  hasonló  regionális 
fejlesztési  modell  kidolgozására kerülne sor, minden erőfeszítést  meg kellene 
tenni  a  legmegbízhatóbb  adatgyűjtési  és  adatkezelési  eljárások,  valamint  a 
legkorszerűbb modellezési és számítási eljárások felhasználása érdekében. 

• Szükség  lenne  a  legfontosabb  statisztikai  szervek  munkamódszereinek 
kibővítésére, adott esetben felülvizsgálatára.

Összegezve  megállapítható,  hogy az  elemzés  elkészítése  során célom elsősorban  
annak vizsgálata volt, hogy hogyan illeszthető be a dán gazdaságra kidolgozott LINE-
modell és az alapját képező SA-mátrix a regionális fejlesztési modellek rendszerébe. 

Alátámasztva azt az állítást, miszerint a területi gazdaságra vonatkozóan szükség  
van olyan modellekre, amelyek pontosabban követik a lezajló folyamatokat. Éppen ezért  
nem elegendő kizárólag a hagyományos eljárástechnikák ismerete; nyitottnak kell lenni  
azok  megújítására  is,  vagyis  tisztában  kell  lenni  az  összefüggések  mögött  rejlő  
törvényszerűségekkel  is.  Mindezek  bizonyítására  a  terjedelmi  korlátok  miatt  
szemelvényekben került bemutatásra a modell tartalma és felépítését.

A  modell  hazai  alkalmazhatósága  és  illeszthetősége  a  magyarországi  területi  
információs  rendszerhez,  a  kutatás  további  folytatása  során  körvonalazható  csak,  
természetesen az adaptáció befejezése után, bizonyos módosítások elvégzésével.

A  LINE  egyszerű  lineáris  változata  számos  esetben  használható  a  helyi  
gazdaságban bekövetkezett  változások hatásainak modellezésére és elemzésére. A LINE-
ban  használt  adatbázis,  melyet  SAM-K-nak  hívnak,  számos  elemzés  során,  amikor  
különböző  régiók  gazdasági  szerkezetét  hasonlítjuk  össze,  továbbá  amikor  az  időbeli  
fejlődést elemezzük, ugyancsak használható adatforrásként. 

A  LINE  jelenlegi  verziója  egyszerű  lineáris  egyenleteken  alapszik,  amelyeket  
kombinálunk  az  exogén  (és  endogén)  változókkal.  Bizonyos  projektek  esetében  jobb  
eredményeket lehetne kapni, ha a LINE-t továbbfejlesztenénk.

Az  egyik  fejlesztés  lecserélhetne  néhány  lineáris  egyváltozós  egyenletet  olyan  
egyenletekre, ahol a magyarázó változók a helyi gazdaság ökonometriai tanulmányaiban  
szereplő funkcionális képletekből és paraméterbecslésekből származnak. Az egyik példa a  
migrációs és az ingázási egyenletek,  ahol a migrációt és a munkahelyet  a helyi  terület  
számos szocioökonómiai változójának függvényeként számítjuk. 

Egy másik fejlesztési lehetőség lehet a helyi költség-ár változások belefoglalása a  
modellbe úgy, hogy a költség-ár változókat kivesszük a költség-ár körből a valós kereslet  
egyenletéből a reálkörben. A külföldre irányuló export egyenletei,  a külföldről származó  
import ráták, a privát fogyasztás, beleértve az árszint és a relatív árak változását, mely  
megvilágítaná  a  változó  költség-ár  szerkezet  változásának  hatását  a  helyi  gazdaságra.  
Végezetül,  szintén  releváns  lenne  belefoglalni  az  intézményi  mérlegek  változásának  
reakcióit  a LINE-ba.  Például,  relevánsnak tűnik belefoglalni  a megtakarításokban és  a  
jólétben  bekövetkezett  hosszú-távú  változásokat  a  háztartási  szektorba  és  a  társadalmi  
szektorba.  Továbbá,  a  nemzetközi  és  az  interregionális  kereskedelmi  mérlegek  
változásaival is számolni kellene a LINE magatartási egyenleteibe.
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7. A tervezési folyamat gyakorlati alkalmazásának vizsgálata

Egy  társadalmi-gazdasági  program  multiszektorális  és  sokcélú.  Célja  olyan 
gazdasági, illetve társadalmi átalakítások végrehajtása, amelyek az egész térségre kihatnak. 
Ennek  elérése  céljából  olyan  integrált  stratégiát  szükséges  használni,  amely  különböző 
csoportokra  (vállalkozások,  alkalmazottak,  munkanélküliek,  közösségek,  stb.)  irányul. 
Átfogó hatást  kell  elérni  a  különféle  célokra  irányuló  sokféle  speciális  hatás  megfelelő 
kombinációja révén.

Vizsgálataim során világossá vált számomra, hogy a területi tervezés célját (a lehető 
legtöbb  jót  a  lehető  legtöbb  ember  számára)  csak  jól  strukturált  tervezési  folyamaton 
keresztül, a megfelelő módszerek használatával lehetséges elérni illetve közelíteni, mivel 
utópisztikus ötlet azt állítani, hogy az elérhető, de törekednünk kell rá.

A  törekvés  eredményeként  sikerült  elkészítenem,  a  már  ismertetett  kutatók 
munkáinak  felhasználásával  a  tervezés  folyamatát  újszerű  megközelítésben,  illesztve  a 
folyamat lépéseikor használható főbb eszközöket, természetesen a teljesség igénye nélkül, 
mivel ezen eszközök tárháza talán kimeríthetetlen és folyamatosan bővülő. 

Területi tervezési folyamata

I. lépés: Területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése
 A térségben élők, idelátogatók elvárásai
 Önkormányzati és kistérségi településszövetségek elvárásai
 Vállalkozók és ezeket tömörítő szervezetek igényei
 Civilszervezeti igények

Felhasználható módszerek: 
• Csoport  módszerek:(kérdőíves  megkérdezés,  brain storming módszer,  collective notebook (CNB) 

eljárás, logikai keretmódszer.)
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix.)

II. lépés: A környezet értékelése
a. Globális környezet értékelése, tendenciák felvázolása
 Regionális fejlődés térségi meghatározottsága, térségi hatásai
 Világgazdaság főbb tendenciái, változások várható hatásai
 A térség domináns gazdasági szektorainak nemzetközi fejlődési irányai

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)
• Mutatókra  alapuló  módszerek:(szélső  értékek  összevetésén  alapuló  mutatók,  szórás  típusú 

jelzőszámok,  közúthálózat  megfelelőségi  mutató,  komplex  közlekedési  hálózati  mutató 
(TRANS), pontozásos módszerek)

• Matematikai-statisztikai  módszerek:(regresszió  elemzés,  faktoranalízis,  főkomponens  analízis, 
klaszteranalízis)

• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(input-output megközelítés, regionális modellek, ECO-line 

modell, Socio-line modell, LINE modell, társadalmi elszámolási mátrix.)

b. Nemzetgazdasági környezet értékelése, tendenciák felvázolása
 Nemzetgazdasági és ágazati tendenciák
 Közigazgatási és intézményfejlesztési tendenciák

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(logikai keretmódszer, regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)
• Matematikai-statisztikai  módszerek:(regresszió  elemzés,  faktoranalízis,  főkomponens  analízis, 

klaszteranalízis.)
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• Makro modelleken alapuló módszerek:(ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-
output megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix.)

• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek

c. Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése
 Településfejlesztés forrásainak értékelése
 Településfejlesztés intézményrendszerének értékelése
 Településfejlesztés hatékonyságának értékelése

Felhasználható módszerek:
• Csoport  módszerek:(kérdőíves  megkérdezés,  SWOT analízis,  logikai  keretmódszer,  regionális 

veszteségtérkép.)
• Matematikai-statisztikai módszerek:(regresszió elemzés, főkomponens analízis, klaszteranalízis.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell.)

d. Térséget  érintő  fejlesztési  koncepciók  értékelése  (Pl.  OTK  térségi  irányai  és 
eredményei)

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(kérdőíves megkérdezés, regionális veszteségtérkép.)
• Mutatókra  alapuló  módszerek:(szélső  értékek  összevetésén  alapuló  mutatók,  szórás  típusú 

jelzőszámok,  közúthálózat  megfelelőségi  mutató,  komplex  közlekedési  hálózati  mutató 
(TRANS), Hoover index, pontozásos módszerek.)

• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(LINE modell.)

III. lépés: Térség adottságainak értékelése
 Társadalmi  környezet,  humán  erőforrások  (társadalmi  szervezetek,  kulturális  adottságok,  értékek,  

területi identitás – demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási viszonyok, humán kapacitás,  
intézmény hálózat)

 Gazdasági  bázis  (főbb  gazdasági  ágazatok,  azok  fejlődési  irányai,  a  gazdaság  belső  és  külső  
kapcsolatai, infrastruktúra állapota, telepítési tényezők értékelése, a térség innovációs potenciálja, a  
gazdaság versenyképessége)

 Környezet adottságai (természeti adottságok, a környezet, természet minősége, alakítást befolyásoló 
tényezők) 

 Infrastruktúra,  a  térség  intézményi  felszereltsége  (a  lakosság  egészségügyi,  szociális,  oktatási,  
kulturális, szabadidős, sport, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel való ellátottsága,  
lakásviszonyok)

 Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése
Felhasználható módszerek:

• Csoport módszerek:(regionális veszteségtérkép)
• Mutatókra  alapuló  módszerek:(szélső  értékek  összevetésén  alapuló  mutatók,  szórás  típusú 

jelzőszámok,  közúthálózat  megfelelőségi  mutató,  komplex  közlekedési  hálózati  mutató 
(TRANS), Hoover index, pontozásos módszerek.)

• Matematikai-statisztikai módszerek:(regresszió elemzés, főkomponens analízis, klaszteranalízis.)
• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika, Lineáris programozás.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix.)

IV. lépés: A térség adottságainak és az igényeknek dinamikus vizsgálata 
 Külső környezeti feltételek SWOT elemzése
 A térségi adottságok SWOT elemzése
 A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak és a lehetőségek egyeztetése

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(logikai keretmódszer, SWOT analízis.)
• Matematikai-statisztikai  módszerek:(regresszió  elemzés,  faktoranalízis,  főkomponens  analízis, 

klaszteranalízis.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell.)
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V. lépés: Stratégiai célok kitűzése
 Az aktuális térségi területfejlesztési koncepció fő céljai, irányai
 Célhierarchia, célpiramis, részcélok közötti kapcsolat, megvalósulásuk tervezett időrendi üteme

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(brain storming módszer, collective notebook (CNB) eljárás, Rohrbach-féle 

635-ös módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, regionális veszteségtérkép, SWOT 
analízis.)

• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika, Lineáris programozás.)

VI. lépés: Kidolgozása a fejlesztés lehetséges modelljének, forgatókönyvének
Felhasználható módszerek:

• Csoport módszerek:(brain storming módszer, collective notebook (CNB) eljárás, Rohrbach-féle 
635-ös módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, SWOT analízis.)

• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell.)

VII. lépés: Hatásvizsgálatok
 Javaslat  a  fejlesztési  hatások  mérésére,  várható  környezeti,  gazdasági  változások  és  társadalmi  

reakciók
Felhasználható módszerek:

• Csoport módszerek:(regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)
• Matematikai-statisztikai módszerek (klaszteranalízis.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-

output megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix.)

VIII. lépés: Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre
 Pénzügyi erőforrások
 Nem pénz jellegű eszközök
 A stratégia alkotás és megvalósítás szervezeti keretei és humán erőforrásai

Felhasználható módszerek:
• Csoport  módszerek:(collective  notebook  (CNB)  eljárás,  Rohrbach-féle  635-ös  módszer, 

METAPLAN módszer, logikai keretmódszer.)
• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika, Lineáris programozás.)

IX. lépés: Megvalósítás
 A stratégia kivitelezése, programok tagolása, projektálása

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(METAPLAN módszer, logikai keretmódszer.)

X. lépés: Monitoring
 Terv kidolgozása a fejlesztés folyamatának figyelésére a célok elérése érdekében
 A nem várt hatások következtében szükséges korrekciók elvégzése

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(kérdőíves megkérdezés, logikai keretmódszer)
• Mutatókra alapuló módszerek:(közúthálózat megfelelőségi mutató, komplex közlekedési hálózati 

mutató (TRANS), Hoover index,)
• Makro modelleken alapuló módszerek:(ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-

output megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix.)

Természetesen az egyes folyamatlépéseknél  felsorolt  módszerek nem ugyanolyan 
mértékben segítik az adott lépés sikeres végrehajtását. Célom jelen esetben csak annyi volt, 
hogy felhívjam a figyelmet arra, milyen széles a felsorolt alkalmazható módszerek tárháza, 
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mivel  tapasztalataim  alapján,  a  területi  tervezéskor  gyakorlati  alkalmazásuk  hazánkban, 
csak esetlegesnek nevezhető.

Itt  jegyezem  meg,  hogy  amikor  egy  technika  átvételéről  van  szó,  azt  általában 
adaptálják és egyszerűsítik. Tisztán tudományos szempontból mindig problémás az eredeti 
technika  kanonikus megjelenítése.  Az  értékelés  azonban  elsősorban  pragmatikus 
tevékenység.  A  felhasznált  eszközök,  és  eljárások  között  összhangnak  kell  lenni.  A 
megfelelő  módon  lebonyolított  kérdőíves  felmérés  (pl.  bizalmasan,  vagy  telefonon) 
biztosítja a nettó hatások megfelelően pontos megállapítását.  Amennyiben több értékelés 
alapszik  ugyanazon  technikákon,  akkor  az  eredmények  összehasonlítása  könnyebb, 
ugyanakkor  ha ugyanarra  a  produkciófelületre  több vizsgálatot  lefolytatunk,  akkor  azok 
igazolhatják vagy cáfolhatják egymást.

A  továbbiakban  egy  konkrét  vizsgálaton  keresztül  kerül  górcső  alá  a  tervezési 
folyamat és annak egyes módszerei, ezt az indokolja, hogy a dolgozat keretein belül nincs 
mód  arra,  hogy  az  egész  folyamatot  végig  vigyem.  Így  a  térség  vizsgálatakor  a 
nemzetgazdasági környezet értékelését különös tekintettel a mezőgazdaságra végzem el.

A vizsgálat abból a fikcióból indul ki, hogy olyan tervezési feladatot kell elvégezni, 
melynek  célja  Magyarország  mezőgazdasági  termelésének  javítása  és  az  alternatív 
gazdálkodási  lehetőségek  keresése a  mezőgazdasági  területi  folyamatok  értelmezésének 
segítségével. 

7.1. Területi egyenlőtlenségek közgazdasági összefüggéseinek elemzése

Az elemzés területi egységeinek kiválasztása
Mivel  az  „elképzelt”  kutatás  feladata  a  hazai  mezőgazdaságon  belüli  területi 

egyenlőtlenségek feltárása, nagyon fontos a területi egységek, vagyis a területi adatmátrix 
sorainak körültekintő kiválasztása. A vizsgálat megfigyelési egységei attól függnek, hogy 
milyen részletességgel  szeretnénk az elemzést  végrehajtani,  illetve milyen adatok állnak 
rendelkezésre területi bontásban. Számos érv szól a régiók (NUTS II), mint az elemzés fő 
területi  egységei  választása  mellett.  Az Európai  Unióban a vidékfejlesztési  támogatások 
lehívásának legfontosabb területi eleme a régió, bár hazánkban egyelőre ennek a szintnek a 
kiépületlensége  miatt  legtöbb  esetben  a  centralizáció  érvényesül  a  vidékfejlesztési 
támogatásokban.

Fontos szempont,  hogy a megyerendszer  több évszázados hagyománya  miatt  ma 
Magyarországon  a  legtöbb  területi  adat  megyei  bontásban  áll  rendelkezésre,  nem 
feledkezve meg róla, hogy a NUTS II. szint kizárólag a megyék halmaza, tehát nem nyúlik 
túl  az  alkotó  megyék  határán,  de  jelen  esetben  a  vizsgálat  szempontjából  minél 
„alacsonyabb”  területi  szintre  koncentráltam  a  régiókon  belüli  heterogenitás  okán. 
Gondolva  arra  is,  hogy  a  mezőgazdaság  és  az  alternatív  gazdálkodási  lehetőségek 
vizsgálatánál  azonban  gyakran  előfordulhat,  hogy  egy-egy  összetartozó  terület,  melyet 
mezőgazdasági  szempontból  együtt  kellene  kezelni,  túlnyúlik  a  megyehatárokon. 
Legpontosabb eredményeket tehát a kistérségek (NUTS IV) vizsgálata adna, de sajnos erre 
a  területi  egységre  szinte  egyáltalán  nem gyűjtenek  mezőgazdasági  adatokat.  A területi 
szintek kiválasztásának esetünkben is a rendelkezésre álló adatok hiánya szab határt, így a 
vizsgálatok további részében megyei bontású adatokkal foglalkozom.

7.2.  A mutatószámok kiválasztásának elméleti szempontjai
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Az  elemzési  feladat  megoldásának  egyik  legszubjektívebb  részét  az  egyes 
területegységek mezőgazdaságának területi különbségeit jellemző mutatók, vagyis a területi 
adatmátrix  oszlopainak  kiválasztása  jelenti.  Általában  a  vizsgálni  kívánt  gazdasági 
jelenségek – így a mezőgazdaság területi különbségei is - többdimenziósak, ezért több ún. 
alapmutatóval  jellemezhetők.  Általában  minél  több  aspektusból  szeretnék  jellemezni  a 
jelenséget, annál nagyobb számú mutatóra van szükség a kiindulásnál. Azonban a mutatók 
száma  növelésének  határt  szab  az  áttekinthetőség,  a  rendelkezésre  álló  adathalmaz  és 
legtöbbször a matematikai módszerek hatékony működése is. Az is fontos a kiválasztás 
során,  hogy egy adott  időpontban kívánják-e elemezni  a  jelenséget,  vagy egy hosszabb 
időszak alatti  alakulását  akarják-e vizsgálni,  tehát  azt,  hogy a vizsgálat  keresztmetszeti, 
vagy idősoros-e. Azt is figyelembe kell venni, hogy milyen területi egységekre készül az 
elemzés, illetve azt, hogy az illető mutató tényleg jól jellemzi-e azt a területi egységet.

A  mutatóknak,  ha  eredményesen  akarunk  dolgozni  velük,  matematikailag  is  jól 
megválasztottnak  kell  lenniük.  Például  többváltozós  matematikai-statisztikai  módszerek 
alkalmazása  esetén,  a  mutatóknak  többnyire  eleget  kell  tenniük  bizonyos  feltételeknek. 
Vannak olyan módszerek, melyek használata esetén az elemzésnél alapvető feltétel, hogy a 
mutatók  együttes  eloszlása  normáleloszlás  legyen.  Mivel  ennek  vizsgálata  sok  esetben 
számítási nehézségbe ütközik, ezért csak az ún. peremeloszlásokat, azaz az egyes mutatók 
eloszlásait  lehet  vizsgálni.  Általában  az  aggregált  (pl.  megyei)  adatok,  jól  közelítik  a 
normális eloszlást, de a település szintű adatokra ez többnyire nem áll fenn.

Ennek vizsgálatához  rendelkezésre  áll  például  a  momentumok  módszere,  ahol  a 
lapultság és ferdeség mértékéből lehet következtetni arra, hogy a mutató eloszlása mennyire 
közelíti a normális eloszlást. Sokszor célszerű a mutatók más tulajdonságait, mint például 
számtani átlagát, szórását, relatív szórását, minimális és maximális értékeit, terjedelmüket 
stb. is vizsgálni, mert ezek a tulajdonságok felvilágosítást adhatnak arról, hogy az egyes 
mutatók  értékei  mennyire  differenciálják  a  területi  egységeket.  Ha  egy  mutató  kisebb 
mértékben  is  differenciál,  és  kiderül,  hogy  közgazdaságilag  is  kevésbé  nevezhető 
fontosnak, akkor már az elején kihagyható a vizsgálatokból.

Külön gondot okozhat, ha az egyes mutatók esetében nincs mindig érték a kérdéses 
területi egységre. A hiányzó értékek kezelésére, illetve pótlására szinte minden probléma 
megoldásánál külön megfontolásra van szükség. A fenti problémák mind befolyásolhatják a 
mutatók kiválasztását, illetve hatásukra változhat a mutatók kezdeti száma. 

Felhasználhatók az elemzéseknél olyan mutatók, amelyek eredetileg egyáltalán nem 
fejezhetők  ki  számszerű  formában.  Ilyen  esetet  jelent,  ha  például  a  területi  egységek 
valamilyen  szempontból  jónak,  közepesnek  vagy  gyengének  ítélhetők.  Ilyenkor  nem 
követnek el hibát e mutatók önkényes számszerűsítésével, például, ha a jó minősítést 5-nek, 
a  közepest  3-nak,  a  gyengét  1-nek  értékelik.  Ezeket  a  mutatókat  nevezik  minőségi 
mutatóknak,  az  eleve  számszerű  formában  rendelkezésre  álló  mennyiségi  mutatókkal 
szemben. 

7.3. A területi adatmátrix mutatószámainak meghatározása

A statisztikai elemzés első lépése során igyekeztem minél több mutatót (változót) 
összegyűjteni,  ami  jól  jellemezheti  egy-egy területi  egység  mezőgazdasági  helyzetét.  A 
mutatók  kiválasztásánál  fontos  szempont  volt,  hogy  mindegyik  megfigyelési  egységre, 
esetünkben a megyére,  rendelkezésre  álljanak,  jól  strukturálhatók  legyenek,  és  összetett 
mutatókat is lehessen belőlük készíteni.
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Fontos, hogy a kiválasztott mutatók utaljanak az ökológiai lehetőségekre, a megye 
mezőgazdasági  termelési  szerkezetére,  az  üzemstruktúrára,  és  amennyire  lehetséges  a 
jövedelmezőségi  viszonyokra  is.  Ezenkívül  figyelembe  kellett  venni  azt  is,  hogy  a 
matematikai  módszerek  alkalmazása  miatt  a  megyék  lakosságának,  területének 
különbözősége torzíthatja az eredményeket, így minden mutatószámnak függetlennek kell 
lennie a megye nagyságától.

A  többlépcsős  kiválasztási  fordulók  során  a  konkrét  döntéskor  jónak, 
használhatónak tűnő mutatókat  is többször kellett  selejtezni.  Ezeket többnyire  az adatok 
hitelességének bizonytalansága vagy az információ megyei bontásának hiánya miatt nem 
lehetett  beemelni  a  kiválasztott  mutatók  közé.  Ezeknek  a  feltételeknek  megfelelően  a 
számos rendelkezésre álló statisztikai adatból 62 mutatószámot választottunk ki, melyeket a 
következő főbb tartalmi csoportokba lehet sorolni: 

az ökológiai lehetőségeket jellemző,
a mezőgazdasági hozamokat jellemző,
a mezőgazdasági termelési szerkezetet jellemző,
az üzemstruktúrát jellemző,
a mezőgazdaságnak az adott megye gazdaságában betöltött szerepét jellemző,
a termelés hatékonyságát jellemző mutatók.

Ezek közül a Magyarországon rendelkezésre álló adatok alapján a legnehezebben 
mérhető  a  mezőgazdasági  üzemek  hatékonysága,  így  erre  összetett  mutatók  képzése 
segítségével lehet következtetni.

A  legtöbb  adat  forrása  a  Központi  Statisztikai  Hivatal  Területi  Statisztikai 
Évkönyvei  voltak.  Az  SFH-értékek9 és  az  üzemszámok  arányát  az  Általános 
Mezőgazdasági Összeírásból (ÁMÖ, 2000) nyertem. Ezenfelül a mezőgazdasági üzemek 
nyereségességére  vonatkozó  mutatókat  a  tesztüzemi  rendszer  (FADN)  összesített 
megyesoros adatai  alapján képeztünk. Erre azért  volt szükség, mert  csak ez az egyetlen 
olyan reprezentatív adatbázis, mely ezt az adatot gyűjti,  és amelyből a megfelelő súlyok 
révén megállapítható jövedelmezőség. A KM mutató,  mely már a dolgozatban említésre 
került. A meteorológiai adatok forrása az 1970-es évek adatfelvételeiből összeállított Kistáji 
Kataszter  volt.  Az  előző  fejezetekben  leírtaknak  megfelelően  az  összes  adat  megyei 
bontásban szerepel a területi adatmátrixban, minden adat a 2002-es évre vonatkozik, kivéve 
a termésátlagokat, melyeket az 1991-2001 közötti időszak termésátlagainak átlagolásával 
kaptam meg, és az ÁMÖ-ből nyert adatokat. Minden mutató statikus. (Keszthelyi,  Pesti, 
Tóth, 2004)

Az alábbiakban ismertetem az elemzés első lépésében használt mutatószámokat. A 
zárójelekben  szereplő  rövidítés  a  dendogramon  és  a  korrelációs  mátrixban  szereplő 
változóneveket tartalmazza, ezután az adat forrása található.

9 Standard  fedezeti  hozzájárulás  (SFH):  elsődlegesen  a  mezőgazdasági  termelőtevékenységek  egységnyi 
méretére  (1  hektár,  1  állat)  vonatkozóan  meghatározott  normatív  (átlagos  időjárási  és  üzemi  feltételekre 
vonatkoztatott) fedezeti  hozzájárulás. A termelőtevékenységek fajlagos SFH-értékét  a tevékenységek adott 
üzemben található méretével megszorozva, majd a szorzatokat összegezve, a gazdaság összes SFH értékét  
kapjuk. Ez az érték a gazdaságok tartós jövedelemtermelő kapacitását fejezi ki a termelőeszköz-ellátottság, a  
termelési szerkezet és a termőhelyi adottságok függvényében. Ennélfogva a gazdaság ökonómiai méretének 
meghatározására  is  felhasználható.  Egy  gazdaság  bizonyos  tevékenységei,  tevékenység-csoportjai  által 
előállított SFH-értékeknek az üzemi SFH-ból való részesedési arányával az adott gazdaság termelési iránya  
(tevékenységének profilja) is jellemezhető. (Kapronczai 2003):
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A termőképességet befolyásoló mutatók:
átlagos szántó AK érték (szantoAK), (Ter. Stat. Évkönyv)
átlagos gyümölcsös AK érték (gyumoAK), (Ter. Stat. Évkönyv)
átlagos szőlő AK érték (szoloAK), (Ter. Stat. Évkönyv)
egy  hektár  mezőgazdasági  területre  jutó  műtrágya,  kg  (mutragya),  (Ter.  Stat. 

Évkönyv)
egy hektár mezőgazdasági területre jutó szerves trágya, kg (sztragya), (Ter. Stat. 

Évkönyv)
évi középhőmérséklet, ºC (kozephom), (Kistáji Kataszter)
napsütéses órák száma, (napsorak), (Kistáji Kataszter)
évi csapadékmennyiség, mm (csapadek), (Kistáji Kataszter)

A legfontosabb szántóföldi növények termésátlagai: (Ter. Stat. Évkönyvek)
búza termésátlag, kg/hektár (atlbuza)
rozs termésátlag, kg/hektár (atlrozs)
őszi árpa termésátlag, kg/hektár (atloarp)
tavaszi árpa termésátlag, kg/hektár (atltarp)
kukorica termésátlag, kg/hektár (atlkuk)
napraforgó termésátlag, kg/hektár (atlnapra)
cukorrépa termésátlag, kg/hektár (atlcukor)
burgonya termésátlag, kg/hektár (atlburgo)
gyep termésátlag, kg/hektár (atlgyep)

Földterület  aránya  a  mezőgazdasági  területből  művelési  ágak  szerint:  (Ter.  Stat.  
Évkönyv)

szántó (szanto)
kert (kert)
gyümölcsös (gyumolcs)
szőlő (szolo)
gyep (gyep)
erdő aránya a termőterületből (erdo)
művelés alól kivont terület aránya az összterületből (kivett)

A  legfontosabb  szántóföldi  növények  betakarított  területének  aránya  a  megye  
szántóterületéből: (Ter. Stat. Évkönyv)

búza (terbuza)
rozs (terrozs)
őszi árpa (teroarp)
tavaszi árpa (tertarp)
kukorica (terkuk)
napraforgó (ternapra)
cukorrépa (tercukor)
burgonya (terburgo)
gyep aránya a mezőgazdasági területből (tergyep)

100 hektárra jutó állatlétszám (db): (Ter. Stat. Évkönyv)
szarvasmarha (szm100ha)
sertés (ser100ha)
juh (juh100ha)
tyúk (tyu100ha)
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Üzemszám aránya a megyén belül: (ÁMÖ)
szántóföldi növénytermesztő (uszszfol)
kertészet (uszkerte)
ültetvény (uszultet)
szarvasmarha és juh (uszszmju)
baromfi és sertés (uszbarse)
vegyes növénytermesztő (uszvegyn)
vegyes állattenyésztő (uszvegya)
vegyes minden mezőgazdasági tevékenységre (uszvegy)

SFH érték  aránya  a  megye  mezőgazdaságának  aggregált  SFH értékéből  tevékenység  
típusonként: (ÁMÖ)

növénytermesztés (sfhszfol)
kertészet (sfhkerte)
ültetvény (sfhultet)
szarvasmarha és juh (sfhszmju)
sertés és baromfi (sfhbarse)
vegyes növény (sfhvegyn)
vegyes állat (sfhvegya)
vegyes minden mezőgazdasági tevékenységre (sfhvegy)

SFH érték aránya a megye mezőgazdaságának aggregált SFH értékéből üzemtípusonként  
a  különböző  méretkategóriákra  (az  ÁMÖ-ben  használt  10  méretkategóriát  a  mutatók  
számának csökkentése miatt 4 csoportra összegeztük): (ÁMÖ)

I. kategória (sfh1)
II-IV. kategória összesen (sfh2i4)
V-VII. kategória összesen (sfh5i7)
VIII-X. kategória összesen (sfh8i10)

A  mezőgazdasági  termelés  hatékonyságával  és  gazdasági  jelentőségével  kapcsolatos  
mutatók:

bruttó hozzáadott érték 100 ha mg területre, eFt, (hoz100ha), (Ter. Stat. Évkönyv)
beruházások 100 ha mg-i területre, eFt, (ber100ha), (Ter. Stat. Évkönyv)
foglalkoztatottak száma 100 ha mg-i területre, (fog100ha) (Ter. Stat. Évkönyv)
mg-i foglalkoztatottak aránya, (mgfogl), (Ter. Stat. Évkönyv)
nyereséges üzemek aránya (nyereseg), (FADN)

Közlekedéssel, a mezőgazdasági termékek piacra jutásával kapcsolatos mutató:

KM mutató (közúthálózati megfelelőségi mutató), (kmmutato)

Az előzőekben felsorolt 62 mutató közötti korrelációs összefüggéseket elemeztem a 
korrelációs  mátrix  segítségével,  mivel  az  itt  megtalálható  korrelációs  összefüggések  a 
többféle különböző adatforrásból képzett adatbázis konzisztenciáját igazolják.

Ezenkívül  támpontot  nyújthatnak  a  további  vizsgálatokhoz  elengedhetetlen 
mutatószám-szűkítéshez.  A  teljes  korrelációs  mátrix  terjedelmi  okokból  a  mellékletben 
szerepel. 

Korrelációs mátrix elemzése során az összes mutatót figyelembe vettem, azonban a 
további elemzések során a mutatók számát többféle szempont alapján le kellett csökkenteni. 
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Erre azért van szükség, mert a jelenlegi megfigyelések száma 19, vagyis 19 megye, így a 
többváltozós  elemzési  módszerek  –  elsősorban  a  főkomponens  analízis  –  feltételeinek 
teljesülése érdekében legfeljebb 8-10 mutatószámot lehet figyelembe venni. 

A következő fejezetekben két részelemzés segítségével a mezőgazdasági termelés 
területi  különbségeit  tártam  fel.  Minkét  esetben  a  mutatók  számát  csökkentettem,  de 
különböző  szempontok  alapján.  Először  főként  matematikai  módszerekkel,  de  szakmai 
szempontokat  is  figyelembe  véve  kiválasztottam  azokat  a  független  mutatókat,  melyek 
legjobban közelítik a teljes adatmátrix mutatóinak varianciáját, tehát a 62 mutatóval leírt 
területi  összefüggések,  területi  egyenlőtlenségek  legpontosabb  közelítését  adják.  A 
csökkentett számú mutatóval már működik a főkomponens analízis, mely elemzésünkben a 
területi egyenlőtlenségek értékelésének egyik alapvető módszere. 

A vizsgálat során kiválasztottam a szántóföldi növénytermesztést, mint vizsgálandó 
alágazatot  és  az  intenzív  állattenyésztést,  hiszen  elsősorban  azokon  a  területeken  kell 
alternatív gazdálkodási lehetőségeket keresni, ahol nem gazdaságos a fenti tevékenységeket 
folytatni  –  természetesen  a  terjedelmi  korlátok  okán  csak  a  növénytermesztéshez 
kapcsolódó  vizsgálatokat  mutatom  be,  az  állattenyésztésre  vonatkoztatva  azok  úgy  is 
teljesen  analógak.  -  A  növénytermesztésen  belül  a  szántóföldi  növénytermesztés 
kiválasztását az indokolja, hogy az alternatív mezőgazdasági hasznosításra való áttérés a 
szántóföldi növénytermesztés estén a leggyorsabban kivitelezhető, szemben egy ültetvény 
ágazattal, ahol a művelési ág megváltoztatását a hosszabbtávú megtérülési ráta nehezebben 
teszi lehetővé. Itt elsősorban szakmai szempontok alapján, de matematikai módszereket is 
igénybe véve választottam ki az elemzéshez szükséges csökkentett számú mutatót, majd 
többváltozós módszerekkel értékeltem a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés 
területi összefüggéseit.

7.4.  A mezőgazdaság általános összefüggéseinek elemzése

7.4.1.  A mutatók számának csökkentése

A szűkítésre több lehetőség is adódik, én két módszer kombinációját alkalmaztam 
az elemzés  során.  Az első körben az SPSS programcsomag segítségével  lefutattam egy 
klaszteranalízist a változóinkra. A klaszteranalízis,  mely nem csak a megfigyelt egységek, 
hanem a változók osztályozására  is  alkalmas, ebben az esetben jól  megmutatja,  hogy a 
mezőgazdasági  termelés  megyéken  belüli  eltéréseit  magyarázó  mutatók  között  milyen 
összefüggés  van,  ill.  hogyan  lehet  őket  csoportba  sorolni.  A  program  által  készített 
dendrogram  ezt  az  összefüggést  vizsgálja  (8.  ábra).  Azok  a  mutatók,  amelyek  1-2 
egységnyi  távolságon  belül  vannak,  erősen  összefüggnek,  ezért  ezekből  a  csoportokból 
elegendő  egy-két  változót  kiválasztani  a  további  elemzésekhez.  Színek  szerint 
csoportosítottam az 1 távolságon belüli mutatókat. 

Emellett a kiválasztásban az is szempont volt, hogy lehetőleg azonos típusú (de nem 
azonos távolságú) mutatókat válasszak ki a logikai magyarázhatóság érdekében. Jól látható, 
hogy az ökológiai mutatók, mint a napsütéses órák száma, vagy csapadék mennyisége egy 
csoportban vannak, tehát ugyanolyan mértékben magyarázzák az adatbázisunk varianciáját, 
ezért  a  további  elemzések  során  már  elég  egyet  figyelembe  venni  belőlük.  Ugyanígy 
viselkedtek jelen elemzés szempontjából a mezőgazdasági terület összetételére vonatkozó 
adatok, tehát ezeket sem tettem további elemzés tárgyává.
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Mindezeknek megfelelően igyekeztem olyan mutató csoportokat  találni,  melynek 
elemei a lehető legnagyobb távolságra voltak egymástól. Ezek alapján a következő mutató 
csoportok kerültek kiválasztásra:

átlagos hozamra vonatkozó mutató számok
100 hektár termő területre vonatkozó mutatók
méretkategória szerinti SFH összege 
tevékenység szerinti SFH összege

Klaszteranalízis dendogramja (62 mutató közti összefüggés)
8. sz. ábra

    C A S E      0         5        10        15        20        25
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+
  KERT       21   
  USZVEGY    43   
  GYEP       24   
  KIVETT     26   
  NAPSORAK   57   
  KOZEPHOM   56   
  SFHSZFOL   48    
  SFHVEGY    55    
  CSAPADEK   58    
  SZOLO      23    
  USZULTET   38    
  GYUMOLCS   22    
  SFHULTET   50    
  SFH1       44    
  SFHVEGYN   53    
  TERNAPRA   15    
  ERDO       25    
  USZVEGYN   41    
  TERTARP     9    
  ATLNAPRA   16    
  SZANTO     20    
  SZANTOAK   60    
  SZOLOAK    62   
  USZSZMJU   39    
  SFHSZMJU   51    
  TERCUKOR   13    
  SZM100HA   27    
  SFHVEGYA   54    
  ATLTARP    10    
  TEROARP     7    
  GYUMOAK    61       
  SFHKERTE   49       
  ATLOARP     8       
  KMMUTATO   59       
  TERBUZA     3       
  USZKERTE   37       
  FOG100HA   33       
  SFH8I10    47         
  MUTRAGYA    1          
  ATLBUZA     4          
  ATLKUK     12          
  MGFOGL     34            
  TERKUK     11              
  ATLCUKOR   14         
  ATLROZS     6       
  USZVEGYA   42                
  SZTRAGYA    2           
  ATLGYEP    19             
  SER100HA   28                 
  SFHBARSE   52                    
  ATLBURGO   18                               
  USZBARSE   40                                 
  TYU100HA   30                               
  JUH100HA   29                                         
  BER100HA   32                         
  HOZ100HA   31                                          
  TERROZS     5                                                  
  TERBURGO   17                                                  
  SFH2I4     45                                                  
  SFH5I7     46   
  USZSZFOL   36   
  NYERESEG   35   

Forrás: saját kutatás, 2004
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Az SFH összegek jól korreláltak az üzemszámokkal, ezért csak az SFH értékeket 
vettem  figyelembe,  de  ugyanez  vonatkozik  az  átlaghozam  és  a  termőterület  közötti 
összefüggésre  is.  Ezekből  a  mutatócsoportokból  29  mutató  maradt  meg,  ami  a 
megfigyelések alacsony számát tekintve (csak 19 megye van) még mindig igen magas, így 
nem teljesül a főkomponens analízis egyik alkalmazási feltétele, hogy a változók száma a 
megfigyelések számának fele-egyharmada legyen,  ezért további szűkítést kellett végezni. 
Amennyiben kistérségi szinten is rendelkezésre álltak volna adatok ilyen mennyiségben, a 
szűkítést  már  nem  kellett  volna  folytatni.  A  mutatók  klaszteranalízis  (legtávolabbi 
szomszéd módszer) segítségével történő csoportosítását az előző ábra mutatja.

Az első  körös  klaszteranalízist  követően  a  második  körben a  korrelációs  mátrix 
segítségével szűkítettem tovább mutatórendszerünket. Úgy jártam el, hogy megjelöltem a 
29x29-es  korrelációs  mátrixban  azokat  a  metszéspontokat,  melyek  erős  korrelációt 
mutattak. Ennek megfelelően a következő mátrixot kaptam:

A szűkített 29 mutató korrelációs mátrixa

5 sz. táblázat
FOG-

100HA
NYERE-

SEG SFH1 SFH2I4 SFH5I7 SFH8I10
SFH-

SZFOL
SFH-

KERTE
SFH-

ULTET
SFH-

SZMJU
SFH-

BARSE
SFH-

VEGYN
SFH-

VEGYA SFHVEGY

ATLBUZA ,573(*) ,645(**) -,650(**) -0,221 -0,122 ,516(*) -0,176 -0,099 -0,449 -,619(**) 0,328 0,032 0,045 0,303
ATLROZS 0,303 0,305 -0,271 -0,33 -0,245 0,352 0,077 -0,336 -0,393 -0,345 0,029 0,138 0,069 0,438
ATLOARP ,618(**) ,747(**) -,759(**) -0,356 -0,189 ,652(**) -0,194 -0,124 -,473(*) -,489(*) 0,327 -0,168 0,018 ,492(*)
ATLTARP ,525(*) ,470(*) -,640(**) -0,233 0,005 ,489(*) -0,244 0,21 -0,409 -0,276 0,084 -0,114 0,291 ,466(*)
ATLKUK ,475(*) ,500(*) -,586(**) -0,11 -0,02 0,41 -0,152 -0,162 -,493(*) -,525(*) 0,335 0,004 0,23 0,184
ATLCUKOR 0,374 ,549(*) -,503(*) 0,064 0,07 0,269 -0,179 -0,094 -0,3 -,467(*) 0,233 0,16 0,168 0,086
ATLNAPRA ,567(*) 0,448 -,688(**) -0,161 0,089 ,471(*) -,461(*) 0,151 -0,37 -0,426 0,341 -0,001 0,256 0,203
ATLBURGO ,589(**) ,500(*) -,712(**) -0,195 -0,227 ,565(*) -,477(*) -0,048 -,540(*) -0,04 ,706(**) -0,435 0,167 -0,042
ATLGYEP 0,262 0,065 -0,44 -0,008 0,164 0,241 -0,17 0,153 -0,359 0,003 0,062 -0,164 0,41 0,212
SZM100HA ,521(*) 0,318 -,649(**) -0,158 -0,021 ,469(*) -0,239 0,166 -,554(*) 0,373 0,104 -0,442 ,500(*) 0,374
SER100HA ,563(*) 0,243 -,661(**) -0,052 -0,146 ,459(*) -,553(*) 0,046 -,477(*) -0,446 ,830(**) -0,152 0,025 -0,255
JUH100HA -0,123 0,025 0,055 0,446 0,432 -0,305 -0,298 -0,146 0,242 0,104 0,131 0,328 0,173 -,496(*)
TYU100HA ,580(**) -0,091 -,482(*) -0,407 -,490(*) ,564(*) -,608(**) -0,156 -0,267 -0,392 ,911(**) -0,226 -0,137 -0,292
HOZ100HA -0,048 0,371 -0,102 ,662(**) ,646(**) -0,341 -0,028 0,264 0,054 0,043 -0,04 0,187 0,122 -0,359
BER100HA 0,126 0,317 -0,208 0,446 0,32 -0,12 0,023 -0,032 -0,171 -0,042 0,157 0,044 0,119 -0,28
FOG100HA 1 0,234 -,860(**) -,560(*) -0,442 ,850(**) -,473(*) 0,015 -,458(*) -0,172 ,644(**) -0,391 0,087 0,057
NYERESEG 0,234 1 -,478(*) -0,008 0,179 0,261 -0,044 0,003 -0,162 -0,271 -0,019 -0,012 0,069 0,367
SFH1 -,860(**) -,478(*) 1 0,391 0,255 -,829(**) ,479(*) -0,015 ,615(**) 0,185 -,626(**) ,497(*) -0,252 -0,243
SFH2I4 -,560(*) -0,008 0,391 1 ,883(**) -,832(**) 0,143 0,42 0,372 0,066 -0,354 0,454 -0,08 -0,421
SFH5I7 -0,442 0,179 0,255 ,883(**) 1 -,724(**) 0,046 ,471(*) ,462(*) 0,076 -0,439 ,460(*) 0,082 -0,349
SFH8I10 ,850(**) 0,261 -,829(**) -,832(**) -,724(**) 1 -0,363 -0,26 -,626(**) -0,157 ,621(**) -,587(**) 0,171 0,394
SFHSZFOL -,473(*) -0,044 ,479(*) 0,143 0,046 -0,363 1 -0,117 0,034 0,047 -,664(**) -0,053 -0,137 0,254
SFHKERTE 0,015 0,003 -0,015 0,42 ,471(*) -0,26 -0,117 1 0,136 0,04 -0,157 0,056 0,027 -0,329
SFHULTET -,458(*) -0,162 ,615(**) 0,372 ,462(*) -,626(**) 0,034 0,136 1 0,02 -0,421 ,495(*) -0,267 -0,454
SFHSZMJU -0,172 -0,271 0,185 0,066 0,076 -0,157 0,047 0,04 0,02 1 -0,297 -0,282 0,336 0,004
SFHBARSE ,644(**) -0,019 -,626(**) -0,354 -0,439 ,621(**) -,664(**) -0,157 -0,421 -0,297 1 -0,347 -0,101 -0,229
SFHVEGYN -0,391 -0,012 ,497(*) 0,454 ,460(*) -,587(**) -0,053 0,056 ,495(*) -0,282 -0,347 1 -0,263 -0,242
SFHVEGYA 0,087 0,069 -0,252 -0,08 0,082 0,171 -0,137 0,027 -0,267 0,336 -0,101 -0,263 1 0,006
SFHVEGY 0,057 0,367 -0,243 -0,421 -0,349 0,394 0,254 -0,329 -0,454 0,004 -0,229 -0,242 0,006 1

** 99%-os szignifikancia szinten erős korreláció

*  95%-os szignifikancia szinten erős korreláció

Forrás: Saját kutatás, 2004.

A korrelációs mátrixban jól látható, hogy mely mutatók korrelálnak erősen pozitív 
vagy negatív irányba. A mutatók számának csökkentése szempontjából mellékes, hogy mi a 
korreláció  iránya.  A  következő  lépésben  tehát  kiszűrtem  a  fenti  29  mutatóból  azokat, 
melyek erősen korrelálnak egymással, így a további főkomponens és klaszteranalízis során 
egymástól  többnyire  független  változókat  alkalmazok. A mátrixban jól  látható,  hogy az 
egyes termények átlag hozamai jól korrelálnak,  sok a közös metszéspontokban a magas 
érték,  ennek  megfelelően  a  további  elemzés  során  elegendő  csak  egy  ilyen  mutatót 
figyelembe venni. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogyha valahol magas a búza hozama, ott 
várhatóan magas lesz az egyéb termények hozama is.

Ez esetben a választás a búza átlagos hozam mutatójára esett,  főképp azért,  mert 
ennek van Magyarországon a legnagyobb vetésterülete, és az ország minden megyéjében 
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termesztik  –  igaz,  eltérő  termelési  hatékonysággal.  Balról  jobbra  haladva  a  következő 
mutatókat választottuk ki:

átlagos búzahozam
gyepterület átlagos hozama
100 hektárra jutó hozzáadott érték
szántóföldi növénytermesztésre specializált üzemek SFH értékének az aránya
kertészeti termesztésre specializált üzemek SFH értékének az aránya
vegyes növénytermesztést folytató üzemek SFH értékének az aránya
vegyes mezőgazdasági termesztést folytató üzemek SFH értékének az aránya

Az általános mezőgazdasági összefüggések elemzéséhez kiválasztott mutatók

6. sz. táblázat

szántóföldi 
növény-

termesztéssel 
foglalkozó 

üzemek 

kerté-
szettel 
foglal-
kozó 

üzemek 

vegyes 
növény-
termesz-

téssel 
foglal-
kozó 

üzemek

vegyes 
mező-

gazdasági 
üzemek 

Bács-Kiskun 3971 951 59095 21% 4% 12% 14%

Baranya 4847 801 30474 25% 1% 17% 23%

Békés 4117 857 40284 36% 2% 5% 20%

Borsod-Abaúj-Zemplén 3546 581 25291 28% 1% 10% 20%

Csongrád 4111 1336 37660 24% 12% 12% 13%

Fejér 4651 991 28287 29% 2% 9% 28%

Győr-Moson-Sopron 4040 2276 26825 25% 6% 6% 21%

Hajdú-Bihar 4081 740 48173 30% 1% 7% 16%

Heves 3599 368 18683 31% 5% 10% 16%

Jász-Nagykun-Szolnok 3577 1273 31818 33% 2% 7% 24%

Komárom-Esztergom 4331 1126 16358 15% 1% 4% 13%

Nógrád 3323 678 6282 35% 2% 11% 20%

Pest 3681 803 41716 31% 7% 9% 13%

Somogy 4229 1330 26952 43% 2% 8% 18%

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 3599 1446 34729 28% 1% 20% 13%

Tolna 4715 1363 23817 27% 1% 9% 24%

Vas 3711 1811 13486 26% 3% 5% 25%

Veszprém 3550 1119 19830 24% 1% 6% 18%

Zala 3697 1120 17246 26% 1% 12% 18%

megye

SFH-jának aránya a megye mg.-i üzemeinek 
aggregált SFH-jában, %

átlagos 
búza-
hozam, 
kg/ha

átlagos 
gyep-
hozam, 
kg/ha

100 ha 
területre 
jutó 
hozzá-
adott 
érték, Ft

Forrás: Saját kutatás, 2004.

Ez  a  hét  mutató  már  optimális  szám a  főkomponens  analízis  és  klaszteranalízis 
lefolytatásához.  Látható,  hogy  az  első  kettő  mutatónak  a  hozamokhoz  van  köze,  és 
természetesen azon keresztül az ökológiai adottságokhoz, a trágyázáshoz, az aranykorona 
értékhez,  tehát  ez egy minőségi  mutató.  A harmadik független mutató szintén minőségi 
jellegű, de már pénzügyi hatékonyságot jellemez. Az utolsó négy viszont a specializációval 
vagy a diverzifikációval függ össze. Az látható, hogy a méretre vonatkozó adatok már nem 
kaptak szerepet az elemzés további részében, ez azzal indokolható, hogy a specializáció 
összefügg a mérettel. Például a kertészeti üzemek jellemzően kis vagy közepes méretűek, 
míg  a  specializált  növénytermesztő  üzemek a nagyüzemek közé sorolhatók,  de ezek az 
összefüggések jobban láthatók a teljes korrelációs mátrix elemzésénél.
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7.4.2.  Főkomponens analízis

A mutatók számának matematikai úton történő csökkentésével kapott kiválasztott 
mutatók  főkomponens  analízise  a  következő  eredményt  adja:  a  mutatókból  képzett 
főkomponensek közül az első négyet érdemes figyelembe venni, mivel ezek magyarázzák 
az  adatbázis  összvarianciájának  több mint  76%-át.  További  főkomponensek  figyelembe 
vételének  a  szakmai  értelmezhetőség  szab  határt.  A  főkomponensek  saját  értékét  és  a 
megmagyarázási arányt mutatja a következő táblázat:

A főkomponensek saját értéke és a megmagyarázási arányok

7. sz. táblázat
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 1,848 26,402 26,402 1,848 26,402 26,402
 2 1,374 19,625 46,027 1,374 19,625 46,027
 3 1,189 16,990 63,018 1,189 16,990 63,018
 4 ,948 13,543 76,561 ,948 13,543 76,561
 5 ,784 11,205 87,766 ,784 11,205 87,766
 6 ,544 7,765 95,532    
 7 ,313 4,468 100,000    

     Extraction Method: Principal Component Analysis.
Forrás: Saját, kutatás, 2004.

A következő táblázat segítségével bemutatom, hogy a négy mesterséges változó, az 
ún.  főkomponensek  milyen  korrelációs  kapcsolatban  vannak  a  kiválasztott  és  elemzett 
mutatókkal.  A  magasabb  értékkel  rendelkező  változók  varianciáját  nagyobb  mértékben 
magyarázza az adott főkomponens. 

Főkomponens koefficiens mátrix

8. sz. táblázat
Component

1 2 3 4 5
ATLBUZA -,165 ,647 ,653 8,331E-02 -9,441E-02
 ATLGYEP -,242 ,675 -,422 ,114 ,371

 HOZ100HA ,640 ,196 ,385 ,460 -,204
 SFHSZFOL -,300 -,589 ,124 ,666 ,239
 SFHKERTE ,574 ,273 -,434 ,401 ,169

 SFHVEGYN ,479 -,120 ,441 -,287 ,692
 SFHVEGY -,840 ,157 ,197 ,174 ,180
 Extraction Method: Principal Component Analysis. 5 components extracted.

Forrás: Saját kutatás, 2004.

A fenti  táblázatból  kiderül,  hogy az  első főkomponenst  erősen meghatározzák  a 
termelési szerkezettel és hatékonysággal összefüggő mutatók, vagyis a tevékenység szerinti 
SFH arányok és a 100 ha-ra jutó hozzáadott  érték.  Az első főkomponens tehát egyfajta 
hatékonysági-termelési szerkezeti komplex mutatónak tekinthető, ahol értéke magas, ott a 
hatékonyságon  kívül  nagyobb  a  kertészeti  és  a  vegyes  növénytermesztő  üzemek  súlya. 
Érdekes, hogy az első főkomponens, így a hozzáadott érték is negatív összefüggésben van a 
diverzifikációval,  vagyis  a  vegyes  mezőgazdasági  üzemek  SFH-arányával.  Ez  talán  a 
specializáció fontosságára utal. 
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A  második  főkomponens  a  hozam-mutatókat  magyarázza,  tehát  ökológiai 
mesterséges  mutatónak  tekinthető.  A  harmadik  főkomponens  szakmailag  nehezen 
értelmezhető,  legnagyobb  mértékben  a  búzahozamot  magyarázza.  A  negyedik 
főkomponens legfontosabb eleme a szántóföldi növénytermesztő üzemek SFH aránya.  A 
megfigyelt egységek elkülönülését általában az első két főkomponens segítségével szokták 
ábrázolni, de jelen esetben figyelembe kellett venni az első három főkomponenst, hiszen a 
mutatók kiválasztásának speciális jellege miatt a mutatók között alacsonyak a korrelációk, 
így  a  főkomponensek  sajátértékei  is  alacsonyabbak.  A  megyék  csoportosulását  tehát  3 
dimenziós grafikonnal ábrázoltam. 

A megyék elkülönülése az első három főkomponens alapján
9.  sz. ábra
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1 Bács-Kiskun           8 Hajdú-Bihar           14 Somogy                
2 Baranya               9 Heves                 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg
3 Békés                 10 Jász-Nagykun-Szolnok  16 Tolna                 
4 Borsod-Abaúj-Zemplén  11 Komárom-Esztergom     17 Vas                   
5 Csongrád              12 Nógrád                18 Veszprém              
6 Fejér                 13 Pest                  19 Zala                  
7 Győr-Moson-Sopron     

Forrás: Saját kutatás, 2004.

Jól  megfigyelhető,  hogy az  Észak-Magyarországi  Régió  megyéi  külön  csoportot 
alkotnak, ez elsősorban az alacsonyabb hozzáadott értékre és a kertészeti üzemek kisebb 
súlyára,  valamint  az alacsonyabb hozamokra vezethető vissza.  A kedvezőbb mutatókkal 
rendelkező Baranya, Tolna és Fejér megye szintén külön csoportot alkot, amit elsősorban a 
termelési szerkezet hasonlósága indokol. Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Csongrád és 
Komárom-Esztergom megyék különállását elsősorban a második főkomponens,  vagyis  a 
hozamok értéke indokolja. A többi megye átlagosabb mutatókkal rendelkezik, közülük már 
nem definiálhatók egyértelmű csoportosulások.
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7.5.  A szántóföldi növénytermesztés helyzetének elemzése

7.5.1.  A mutatók kiválasztásának szakmai indoklása

A  vizsgálat  során  próbáltam  a  kialakított  adatmátrixból  azon  mutatatókat 
kiválasztani,  melyek  a  legpontosabban  mutatják  be  a  növénytermesztő  ágazat  helyzetét 
területi  (jelen  esetben  megyei)  bontásban.  A  helyzet  elemzésénél  azon  tényezőket  - 
természetesen a rendelkezésre állók közül - kerestem melyek a termelés eredményességével 
a legközvetlenebbül kapcsolatba hozhatók.

Munkát az is befolyásolta, hogy a kiválasztható mutatók számának tíz alatt kellett 
lennie, mivel ha ez a feltétel nem teljesül, akkor sokkal csekélyebb az esélye a választott 
elemzési  módszerek  eredményes  használatának.  Ezért  az  alábbi  megyei  bontású 
mezőgazdasági mutatók kiválasztása mellett döntöttem:

a búza megyei termés átlagainak átlaga az utóbbi tíz évre vonatkozóan,
a kukorica megyei termés átlagainak átlaga az utóbbi tíz évre vonatkozóan,
a napraforgó megyei termés átlagainak átlaga az utóbbi tíz évre vonatkozóan,
a gyep megyei termés átlagainak átlaga az utóbbi tíz évre vonatkozóan,
a mezőgazdasági termelést nyereségesen folytató üzemek aránya,
egy növénytermesztéssel foglalkozó üzemre jutó SFH értéke,
a szántókra vonatkozó átlagos aranykorona érték,
éves műtrágya felhasználás.

A kiválasztott mutatók között nagyobb arányban szerepelnek termésátlagok, melyek 
jól mutatják a növénytermesztés termelési potenciálját és a megyei különbségeket. Itt kell 
megjegyezni,  hogy  inkább  azon  növényeket  preferáltam,  melyek  nagyobb  arányt 
képviselnek  a  vetés  szerkezetben.  Ezt  matematikai  statisztikai  úton  a  klaszteranalízis 
dendogramja alapján is sikerült indokolni, mivel ezek az adatok jól elkülönültek egymástól, 
vagyis nem mutatnak egyezőséget, tehát a további szűkítés alapjai lehettek.

A  hozam-mutatók  kiválasztását  az  indokolja,  hogy  a  mikro  és  kisméretű 
vállalkozások  vetésszerkezetét  a  kiválasztott  növények  uralják,  mivel  az  értékesítési 
csatornák, a termesztési tapasztalatok és a hosszú távú kapcsolatok nagyobb súllyal esnek 
latba az elvetendő növények kiválasztásánál,  mint  a ki  nem választott  növények esetén.
(Hinners, Keszthelyi 2002)

A gyepterületek  bevonása az elemzésbe azért  elengedhetetlen,  mert  egy intenzív 
mezőgazdasági termelésről egy extenzívebb irányba történő átállás esetén a gyeptelepítés 
mind  a  növénytermesztés,  mind  az  állattenyésztés  számára  biztosítható  alternatív  irányt 
jelent.

Ezek  mellett  fontosnak  tartom  a  vizsgálat  komplexitásának  erősítését,  az  adott 
lehetőségeken  belül  így  került  beválogatásra  a  műtrágya  felhasználás  és  a  szántóföldi 
aranykorona érték megyékre vonatkozóan, mert ezek alapvetően befolyásolják az elérhető 
eredményeket.
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A szántóföldi növénytermesztés elemzéséhez kiválasztott mutatók

9. sz. táblázat

megye

átlagos 
búza-
hozam, 
kg/ha

átlagos 
kukoricah
ozam, 
kg/ha

átlagos 
napra-
forgó-
hozam, 
kg/ha

átlagos 
gyep-
hozam, 
kg/ha

1 növény-
termesztő 

üzemre 
jutó SFH, 

Ft

átlagos 
szántó 

AK érték

1 ha mg.-i 
területre 

szórt 
műtrágya, 

kg

nyereséges 
vállalkozások 

aránya, %

Bács-Kiskun 3971 5511 1793 951 582920 23,36 39 86%

Baranya 4847 6387 1739 801 938782 19,08 71 91%

Békés 4117 5806 1514 857 971758 29,95 37 63%

Borsod-Abaúj-
Zemplén 3546 4791 1397 581 458047

17,74

42 45%

Csongrád 4111 5550 1871 1336 732655 26,29 52 51%

Fejér 4651 5984 1964 991 727324 25,73 75 92%

Győr-Moson-
Sopron 4040 5257 1766 2276 611743

24,14

50 90%

Hajdú-Bihar 4081 6181 1607 740 699629 22,32 29 55%

Heves 3599 4226 1407 368 562283 19,52 25 61%

Jász-Nagykun-
Szolnok 3577 4409 1467 1273 1052397

21,01

44 84%

Komárom-
Esztergom 4331 5797 1780 1126 513467

18,7

68 49%

Nógrád 3323 3993 1227 678 283455 14,05 29 32%

Pest 3681 4783 1563 803 513015 20,49 35 52%

Somogy 4229 5821 1597 1330 625457 19,08 62 59%

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 3599 4749 1467 1446 379200

13,73

24 32%

Tolna 4715 6930 2005 1363 825062 26,76 67 94%

Vas 3711 4981 1730 1811 572703 21,59 64 18%

Veszprém 3550 4323 1463 1119 473567 18,44 33 53%

Zala 3697 5280 1834 1120 371829 16,64 39 39%

Forrás: Saját kutatás, 2004

Az eredményesség vizsgálata önmagában is megjelenik a mezőgazdasági termelést 
nyereségesen  végző  üzemek  arányának  beemelésével,  konkrét  visszacsatolást  adva  az 
életképességről, melyet még tovább árnyaltunk az egy szántóföldi növénytermesztő üzemre 
jutó SFH érték területi arányainak beemelésével. Az egységnyi méretre vonatkozó értékeket 
az ágazat méretével megszorozva adódik az illető ágazat standard fedezeti hozzájárulása, 
majd ezeket az egész gazdaság szintjén összegezve, megkapjuk az ökonómiai üzemméretet 
jelző  SFH-értéket.  Tehát  az  üzemméretet  végeredményben  a  vállalkozás  átlagos 
jövedelemtermelő potenciálja fejezi ki, mely az életképességére, hatékonyságára utal.

7.5.2.  Főkomponens analízis

Az előzőekben kiválasztott mutatók főkomponens analízise a következő eredményt 
adja: a kiválasztott  mutatókból képzett  főkomponensek közül az első főkomponens több 
mint 57%-os arányban magyarázza meg az összes megye,  tehát az adatbázis megfigyelt 
egységei közötti eltéréseket. A második főkomponens az adatbázis varianciájának 15%-át 
magyarázza. A kettő főkomponens tehát az összvariancia több mint 73%-át magyarázza, ez 
pedig  elegendő  ahhoz,  hogy  a  további  elemzések  során  csak  ezt  a  kettőt  vegyem 
figyelembe, további főkomponensek figyelembe vétele az alacsony megmagyarázási arány 
miatt felesleges lenne. A főkomponensek saját értékét és a megmagyarázási arányt mutatja 
a következő táblázat:

123



Tóth Tamás: A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei 

A főkomponensek saját értéke és a megmagyarázási arányok
10.  sz. táblázat

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

 1 4,595 57,437 57,437 4,595 57,437 57,437
 2 1,254 15,677 73,114 1,254 15,677 73,114
 3 ,862 10,772 83,886
 4 ,498 6,229 90,115    
 5 ,393 4,909 95,024    
 6 ,248 3,105 98,129    
 7 ,119 1,482 99,610    
 8 3,117E-02 ,390 100,000    

 Extraction Method: Principal Component Analysis.
Forrás: Saját kutatás, 2004.

A két főkomponens megléte azért nagyon fontos, mert így térben is nagyon jól lehet 
a megyék közti differenciákat ábrázolni, de mielőtt ezt megtenném, a következő táblázat 
segítségével bemutatom, hogy a két főkomponens milyen korrelációs kapcsolatban van a 
kiválasztott és elemzett mutatókkal. A magasabb értékkel rendelkező változókat nagyobb 
mértékben magyarázza az adott főkomponens.

Főkomponens koefficiens mátrix
11.  sz. táblázat

Component

1 2
ATLBUZA ,929 -5,670E-03
 ATLKUK ,878 3,724E-02
 ATLNAPRA ,828 ,386
 ATLGYEP ,301 ,712
 SFHNOVUZ ,706 -,500
 SZANTOAK ,740 -,268
 MUTRAGYA ,783 ,349
 NYERESEG ,725 -,391

 Extraction Method: Principal Component Analysis.
Forrás: Saját kutatás, 2004.

A fenti  táblázatból  kiderül,  hogy az  első főkomponenst  erősen meghatározzák  a 
szántóföldi  áru-növénytermesztés  hatékonyságával  összefüggő  mutatók,  mint  a  búza, 
kukorica,  napraforgó átlagos  hozama,  az aranykorona érték,  a növénytermesztő  üzemek 
átlagos  mérete,  a  műtrágyázás  és  a  nyereséges  üzemek  aránya.  Erre  utal,  hogy ezek  a 
mutatók 0,7-nél nagyobb korrelációban vannak az első mesterséges változóval, vagyis az 
első  főkomponenssel.  A második  főkomponensbe  csak  a  gyepterületek  átlagos  hozama 
került. 

Az első főkomponens is megmutatja tehát azt  az összefüggést,  amit  már a teljes 
adatbázis korrelációs mátrix elemzésénél láthattunk, hogy a fontosabb növények hozama 
nagyban összefügg, köszönhetően az ökológia adottságoknak és az aranykorona értéknek. 
Az is kiderül belőle, hogy a magasabb SFH-értékkel rendelkező növénytermesztő üzemek 
magasabb hozamokat érnek el, mivel az egy növénytermesztő üzemre jutó SFH érték erős 
összefüggésben van a hozamok nagyságával, és ami még fontosabb, a nyereséges üzemek 
számával.  Tehát  összességében  megállapítható,  hogy  a  nagyobb  üzemméret  pozitívan 
befolyásolja egy-egy gazdaság jövedelmezőségét a növénytermesztésben. A két, immáron 
független főkomponens lehetővé teszi a megyék grafikus ábrázolását is.
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A megyék elkülönülése az első két főkomponens alapján
10. sz. ábra
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Forrás: Saját kutatás, 2004.
A vízszintes tengelyen az első főkomponens található, tehát amelyik az árunövény-

termesztés hatékonyságát jeleníti meg, míg a függőleges tengelyen a második főkomponens 
jelenik  meg,  mely  a  gyepgazdálkodás  hatékonyságát  jellemzi.  Az árunövény-termesztés 
szempontjából  jobb  helyzetben  lévő  megyék  sorrendben:  Tolna,  Fejér,  Baranya, 
kedvezőtlen területek pedig: Nógrád, Szabolcs, Heves és Borsod. Az összes többi megye a 
kettő között helyezkedik el. 

A gyeptermesztés  szempontjából  kiemelt  megye  Vas,  Zala,  Győr-Moson-Sopron, 
Komárom  és  Szabolcs.  A  második  főkomponens  jól  megmutatja,  hogy  ezekben  a 
megyékben  a  termelési  hagyományok,  az  ökológiai  adottságok  kedveznek  a 
gyeptermesztésnek,  így  az  extenzív  állattartási  körülményeknek  is.  Ennek  különösen 
azokban a megyékben van nagy jelentőssége, melyekben az árunövény-termesztés nem elég 
hatékony, ilyen például a Nyírség. 

Megfigyelhető, hogy a kedvezőbb adottságokkal, nagyobb hozamokkal rendelkező 
megyékben nagyobb az egy növénytermesztő üzemre jutó SFH érték, vagyis nagyobb az 
üzemméret.  Ez  a  főkomponens  analízis  megmutatta,  hogy  már  kevés  számú,  de  jól 
megválasztott  mutató  segítségével  is  jól  lehet  csoportosítani  az  egyes  megfigyeléseket, 
esetünkben a megyéket,  és esetleg több mutató  segítségével  részletesebb területi  bontás 
esetén konkrét javaslatokat is lehet tenni arra, hogy egy-egy területi egységen belül, milyen 
változtatásokkal lehet javítani a mezőgazdasági üzemek hatékonyságát.

7.5.3.  Klaszteranalízis
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A  főkomponens  analízist  követően,  ami  a  megfigyelések  csoportosításán  túl  a 
változók  közötti  összefüggések  feltárására  is  alkalmas,  hierarchikus  klaszteranalízis 
segítségével végeztem el a megyék csoportosítását. Erre azért volt szükség, mert az összes 
többváltozós matematikai módszer közelítéseket, becsléseket tartalmaz, így a csoportosítás 
helyességét  támasztja  alá,  ha  több  különböző  többváltozós  módszerrel  ugyanazt  az 
eredményt kapom.

Klaszteranalízis dendogramja (megyék csoportosítása)
11. sz. 

ábra

                                     Rescaled Distance Cluster Combine

          C A S E            0         5        10        15        20        25
  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  Bács-Kiskun             1   
  Pest                   13    
  Borsod-Abaúj-Zemplén    4      
  Somogy                 14   
  Veszprém               18           
  Komárom-Esztergom      11             
  Győr-Moson-Sopron       7        
  Vas                    17                                               
  Nógrád                 12                                           
  Zala                   19                                   
  Szabolcs-Szatmár-Bereg 15                                            
  Baranya                 2                                  
  Békés                   3                                   
  Csongrád                5                                        
  Tolna                  16                                      
  Fejér                   6                       
  Hajdú-Bihar             8                    
  Heves                   9                        
  Jász-Nagykun-Szolnok   10   

Forrás: Saját kutatás, 2004.

Az ábrán megfigyelhető, hogy a megyék a szántóföldi növénytermesztést jellemző 
mutatók  alapján  mennyire  mutatnak  hasonló  képet,  hogyan  sorolhatók  csoportokba  –  a 
hatékonyság  és  a  jó  működés  lehetőségének  figyelembevételével.  Látható  a  hasonlóság 
Bács-Kiskun és Pest megyék között, amit ha közelebbről megvizsgálunk észrevehető, hogy 
hasonló termelési adottságok mellett hasonló termésátlagokat produkál a két megye, csak a 
nyereséges üzemek megoszlásában találhatunk nagyobb eltérést. Az adatok hasonló együtt 
járása figyelhető még meg Somogy – Veszprém, Győr-Moson-Sopron – Vas, Nógrád –
Zala, Baranya –Békés, Csongrád – Tolna, stb. viszonylatában.

Ezek az adatok jól mutatják, hogy területileg közel álló megyék mutatnak hasonló 
folyamatokat a vizsgálat alapján, ami azt jelenti, hogy a problémák, a felmerülő kérdések 
megoldásánál is hasonló válaszokat fogunk találni. Ezért érdemes ezeket a tüneteket még 
tovább rendszerezni és a megoldásokat keresni. Mint ahogy már említettük Győr-Moson-
Sopron  és  Vas  megye  értékei  is  fokozott  azonosságot  mutatnak,  de  ez  a  vállalatok, 
vállalkozások  nyereségessége  szempontjából  koránt  sem igaz.  Itt  hatalmas  különbséget 
figyelhetünk meg, amit a feldolgozott adatok alapján elég nehéz magyarázni és ilyenkor 
csak  remélheti  a  kutató,  hogy  nem  számviteli  fegyelmezetlenség  (vagy  a  szabályok 
önsegélyező módon történő használata) a magyarázat.
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A  csoportok  magasabb  hierarchiáit  szemlélve  –  a  vízszintes  tengely  10-es 
távolságértéke fölött – megfigyelhető, hogy a megyék két csoportba oszthatók. Figyelembe 
véve  az  alapadat  mátrix  adatait,  az  első  csoportba  azok a  megyék  tartoznak,  melyek  a 
szántóföldi növénytermesztés szempontjából kedvezőtlenebb lehetőségekkel bírnak, míg a 
második  csoportba  egy  kivétellel  a  kedvezőbb  termelési  lehetőségekkel,  nagyobb 
hozamokkal, nagyobb üzemmérettel rendelkező megyék tartoznak. Látható tehát,  hogy a 
kétféle  többváltozós  matematikai  módszer  eredményei  igazolják,  ill.  részben kiegészítik 
egymást.

7.6.  A megyék csoportosítása a 62 mezőgazdasági mutató alapján

A korábbi fejezetekben a megyék közötti mezőgazdasági területi egyenlőtlenségeket 
különböző szempontok szerint válogatott, kisebb számú mutató alapján igyekeztem feltárni. 
Ebben  a  részben  klaszteranalízis  segítségével  elemezem  a  megyék  lehetséges 
csoportosítását  az  eredeti  adatmátrix  62  mutatója  alapján.  Ellentétben  a  főkomponens 
analízissel, a klaszteranalízis matematikai módszerében a mutatók nagy száma nem okoz 
zavart, az egyetlen problémát az jelenti, hogy az alapadat-mátrix mutatói alapján nehezebb 
felfedni, hogy mely mutató okozza az adott csoportba tartozást. Ennek ellenére – immár a 
részelemzések ismeretében – fontos kérdés, hogy nagyszámú mutató figyelembevételével 
vajon  megjelennek-e  földrajzilag  összetartozó  területek  az  osztályokba  sorolásnál.  A 
klaszteranalízis eredményeit a következő dendogram mutatja:

Klaszteranalízis dendogramja (megyék csoportosítása az eredeti adatmátrix 62 
mutatója alapján)

12. sz. ábra

          C A S E            0         5        10        15        20        25
  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  Borsod-Abaúj-Zemplén    4   
  Somogy                 14   
  Fejér                   6    
  Tolna                  16     
  Baranya                 2           
  Komárom-Esztergom      11          
  Győr-Moson-Sopron       7                   
  Jász-Nagykun-Szolnok   10                      
  Békés                   3               
  Csongrád                5                       
  Pest                   13                    
  Szabolcs-Szatmár-Bereg 15                                                 
  Heves                   9                                                 
  Zala                   19                                                 
  Vas                    17                                             
  Veszprém               18                               
  Nógrád                 12                                              
  Bács-Kiskun             1   
  Hajdú-Bihar             8   

Forrás: Saját kutatás, 2004.
A  dendogramon  megfigyelhetők  bizonyos  földrajzi  csoportosulások.  Az  első 

csoportot – Borsod-Abaúj-Zemplént – a fejlettebb mezőgazdasággal rendelkező dunántúli 
megyék alkotják. A második osztályt zömmel az alföldi megyék képzik, Bács-Kiskun és 
Hajdú-Bihar kivételével. A harmadik csoportba tartoznak a kedvezőtlenebb helyzetű észak-
magyarországi  megyék,  ill.  dunántúli  megyék.  A  többi  megyétől  teljesen  különálló 
csoportot  alkot  Bács-Kiskun  és  Hajdú-Bihar.  Bár  ebben  az  esetben  nagyon  nehéz 
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meghatározni  a  csoportba  tartozás  okát,  mégis  megerősíti  a  korábbi  fejezetek 
megállapításait,  vagyis  itt  is  megjelennek  bizonyos  földrajzi  egységek,  melyek  hasonló 
mezőgazdasági adottságokkal rendelkeznek.

7.7.  Az elemzés eredményeinek összefoglalása

A  megyék  mezőgazdasági  területi  különbségeit  vizsgáltam  többváltozós 
matematikai  módszerek  segítségével.  Több  módszer  egyidejű  használatára  azért  volt 
szükség,  mert  ezek  a  módszerek  kivétel  nélkül  közelítéseket  tartalmaznak,  így  nagyon 
fontos a különböző módszerekkel kapott eredmények összehasonlítása. A vizsgálat során 
három  különböző  módszerrel  lecsökkentettem  az  adatmátrix  mutatóinak  számát,  két 
részelemzést  végeztem:  általános  mezőgazdasági  és  szántóföldi  növénytermesztési 
elemzést.  Mindkét  esetben  két  módszerrel  végeztem  el  a  megyék  csoportosítását, 
főkomponens  analízis  és  faktoranalízis  segítségével.  Ezenkívül  elvégeztem  egy 
klaszteranalízist  az  adatbázisban  szereplő  összes  mutatóra.  A  különböző  módszerekkel 
kapott  eredmények  legtöbbször  megerősítették  egymást,  néhol  viszont  fontos 
kiegészítéseket tartalmaztak. 

Szándékosan  figyelmen  kívül  hagyva  azt  a  nem  elhanyagolható  tényt,  hogy  a  
megyék nem csak egymással versenyeznek, hanem a 24 másik EU tagország hasonszőrű  
területeivel,  mivel  ekkora  léptékű  vizsgálatot  nem  végeztem,  mert  csak  a  módszerek  
használhatóságát és rendszerbe illeszthetőségüket akartam demonstrálni. 

A  különböző  módszerekkel  elvégzett  vizsgálatok  alapján,–  figyelembe  véve  az 
alternatív  gazdálkodási  lehetőségeket  –  az  alábbi  következtetéseket  sikerült  levonni  az 
iménti feltétel mellett.

Az  Észak-Magyarországi  Régió  megyéi  minden  csoportosítás  alapján  hasonló 
adottságokkal rendelkeznek, jóval kedvezőtlenebb helyzetben vannak az országos 
átlagnál.  Ezeken a területeken nagyon fontos a gazdaságosan nem működtethető 
intenzív  növénytermesztő  és  állattenyésztő  tevékenységek  felváltása  alternatív 
gazdálkodási lehetőségekkel.

Tolna,  Fejér  és  Baranya  megye  különösen  alkalmas  az  intenzív  szántóföldi 
növénytermesztési tevékenységre, ezenkívül Szabolcs-Szatmár-Bereg kivételével az 
alföldi megyékben is gazdaságosan folytatható ez a tevékenység. 

Vas  és  Zala  megye  kevésbé  alkalmas  intenzív  növénytermesztési  és  állattenyésztési 
tevékenységre, viszont a magas gyephozamok és a kedvező ökológiai lehetőségek 
lehetővé tennék az extenzív állattartás súlyának növelését a termelési szerkezetben.

Veszprém  megye  kedvezőtlenebb  helyzetben  van  a  szántóföldi  növénytermesztés 
tekintetében, viszont az intenzív állattenyésztés terén jóval átlag fölötti mutatókkal 
rendelkezik.  Így  ebben a  megyében  indokolt  lenne  az  intenzív  növénytermesztő 
tevékenységek egy részének felváltása alternatív gazdálkodási lehetőségekkel. 

Somogy megye  helyzete  fordított,  itt  a szántóföldi  növénytermesztés  van kedvezőbb 
helyzetben,  és  az  intenzív  állattenyészés  helyett  lenne  érdemes  alternatív 
lehetőségeket találni. 

Az  ültetvény  és  kertészeti  ágazatok  kivételével  Szabolcs-Szatmár-Bereg  is 
kedvezőtlenebb  helyzetben  van,  így  itt  is  fontos  szerepe  lehet  az  alternatív 
gazdálkodásnak. 

A  legtöbb  elemzés  felfedett  bizonyos  földrajzi  összefüggéseket  is,  külön  csoportot 
alkotott  Észak-Magyarország,  az  alföldi  megyék  -  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
kivételével  -  ill.  a  Dunántúl  fejlettebb  és  kevésbé  fejlett  mezőgazdasággal 
rendelkező területei.
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Ezen  vizsgálatok  eredményei  alapján  számos  országos  és  regionális  stratégiai,  
szerkezetátalakítási  irány  kialakítására  adódhat  lehetőség,  ha  csak  a  hazai  viszonyokat  
vesszük figyelembe, de e lehetőségek kidolgozása már túlmutat a dolgozat keretein. Jelen  
esetben célom az volt, hogy bemutassam a kialakított tervezési folyamat és a folyamaton  
belül alkalmazható eszközök életképességét. Természetesen a tesztelések folytatása után és  
a  felhasználható  eszközök  fejlődésének  eredményeként  tovább  lehet  finomítani  a  
folyamatlépések  során felhasználható módszerek körét,  optimalizálva  az eltérő tervezési  
feladattípusokra.
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8. Következtetések, javaslatok

8.1.  Új és újszerű tudományos eredmények

1. A disszertációban újszerű módon összefoglaltam és átvilágítottam mindazokat a 
hiányosságokat  és  zavarokat,  amelyek  a  területi  tervezés  és  programozás 
történeti  elemzéséből  levonhatók.  Megfogalmaztam,  és  újszerű  módon 
elemeztem azokat az elméleti és gyakorlati összefüggéseket, amelyek figyelmen 
kívül hagyásából levezethetők e hiányosságok.

2. Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a területi tervezés céljához (a lehető 
legtöbb  jót,  a  lehető  legtöbb  ember  számára)  csak  jól  strukturált  tervezési 
folyamaton keresztül, a megfelelő módszerek használatával vezet az út, melyet 
így lehetséges elérni illetve közelíteni. 

3. A kutatásaim folyamán 26 darab, a területi tervezés során használható módszer 
összefoglaló  leírását  és  elemzését  végeztem  el.  Újszerű  módon  vizsgáltam 
alkalmazhatóságukat  a  tervezésben,  felhívva  a  figyelmet  az  alapvető 
hiányosságokra, korlátokra, a bennük rejlő lehetőségekre.

4. Az  elméleti  alapvetések  és  a  gyakorlati  tapasztalataim  alapján  fontos 
rendszerfejlesztési  tényezőként,  felállítottam  egy  új  tervezési  folyamatot, 
amelyet követve csökkenthetők a tervezés során gyakran elkövetett hibák. 

5. A  disszertációban  a  megvizsgált  tervezési  módszereket  újszerű  módon 
rendszereztem és  javaslatot  tettem a tervezési  folyamat  különböző lépéseihez 
történő kapcsolásukra. 

A tervezési folyamat és a módszerek rendszerezése a következő:

Területi tervezési folyamata

I. lépés: Területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése
 A térségben élők, idelátogatók elvárásai
 Önkormányzati és kistérségi településszövetségek elvárásai
 Vállalkozók és ezeket tömörítő szervezetek igényei
 Civilszervezeti igények

Felhasználható módszerek: 
• Csoport  módszerek:(kérdőíves  megkérdezés,  brain storming módszer,  collective notebook (CNB) 

eljárás, logikai keretmódszer.)
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix.)

II. lépés: A környezet értékelése
a, Globális környezet értékelése, tendenciák felvázolása
 Regionális fejlődés térségi meghatározottsága, térségi hatásai
 Világgazdaság főbb tendenciái, változások várható hatásai
 A térség domináns gazdasági szektorainak nemzetközi fejlődési irányai

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)
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• Mutatókra  alapuló  módszerek:(szélső  értékek  összevetésén  alapuló  mutatók,  szórás  típusú 
jelzőszámok,  közúthálózat  megfelelőségi  mutató,  komplex  közlekedési  hálózati  mutató 
(TRANS), pontozásos módszerek)

• Matematikai-statisztikai  módszerek:(regresszió  elemzés,  faktoranalízis,  főkomponens  analízis, 
klaszteranalízis)

• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(input-output megközelítés, regionális modellek, ECO-line 

modell, Socio-line modell, LINE modell, társadalmi elszámolási mátrix.)

b, Nemzetgazdasági környezet értékelése, tendenciák felvázolása
 Nemzetgazdasági és ágazati tendenciák
 Közigazgatási és intézményfejlesztési tendenciák

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(logikai keretmódszer, regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)
• Matematikai-statisztikai  módszerek:(regresszió  elemzés,  faktoranalízis,  főkomponens  analízis, 

klaszteranalízis.)
• Makro modelleken alapuló módszerek:(ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-

output megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek

c, Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése
 Településfejlesztés forrásainak értékelése
 Településfejlesztés intézményrendszerének értékelése
 Településfejlesztés hatékonyságának értékelése

Felhasználható módszerek:
• Csoport  módszerek:(kérdőíves  megkérdezés,  SWOT analízis,  logikai  keretmódszer,  regionális 

veszteségtérkép.)
• Matematikai-statisztikai módszerek:(regresszió elemzés, főkomponens analízis, klaszteranalízis.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell.)

d, Térséget  érintő  fejlesztési  koncepciók  értékelése  (Pl.  OTK  térségi  irányai  és 
eredményei)

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(kérdőíves megkérdezés, regionális veszteségtérkép.)
• Mutatókra  alapuló  módszerek:(szélső  értékek  összevetésén  alapuló  mutatók,  szórás  típusú 

jelzőszámok,  közúthálózat  megfelelőségi  mutató,  komplex  közlekedési  hálózati  mutató 
(TRANS), Hoover index, pontozásos módszerek.)

• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(LINE modell.)

III. lépés: Térség adottságainak értékelése
 Társadalmi  környezet,  humán  erőforrások  (társadalmi  szervezetek,  kulturális  adottságok,  értékek,  

területi identitás – demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási viszonyok, humán kapacitás,  
intézmény hálózat)

 Gazdasági  bázis  (főbb  gazdasági  ágazatok,  azok  fejlődési  irányai,  a  gazdaság  belső  és  külső  
kapcsolatai, infrastruktúra állapota, telepítési tényezők értékelése, a térség innovációs potenciálja, a  
gazdaság versenyképessége)

 Környezet adottságai (természeti adottságok, a környezet, természet minősége, alakítást befolyásoló 
tényezők) 

 Infrastruktúra,  a  térség  intézményi  felszereltsége  (a  lakosság  egészségügyi,  szociális,  oktatási,  
kulturális, szabadidős, sport, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel való ellátottsága,  
lakásviszonyok)

 Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése
Felhasználható módszerek:

• Csoport módszerek:(regionális veszteségtérkép)

131



Tóth Tamás: A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei 

• Mutatókra  alapuló  módszerek:(szélső  értékek  összevetésén  alapuló  mutatók,  szórás  típusú 
jelzőszámok,  közúthálózat  megfelelőségi  mutató,  komplex  közlekedési  hálózati  mutató 
(TRANS), Hoover index, pontozásos módszerek.)

• Matematikai-statisztikai módszerek:(regresszió elemzés, főkomponens analízis, klaszteranalízis.)
• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika, Lineáris programozás.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix.)

IV. lépés: A térség adottságainak és az igényeknek dinamikus vizsgálata 
 Külső környezeti feltételek SWOT elemzése
 A térségi adottságok SWOT elemzése
 A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak és a lehetőségek egyeztetése

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(logikai keretmódszer, SWOT analízis.)
• Matematikai-statisztikai  módszerek:(regresszió  elemzés,  faktoranalízis,  főkomponens  analízis, 

klaszteranalízis.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell.)

V. lépés: Stratégiai célok kitűzése
 Az aktuális térségi területfejlesztési koncepció fő céljai, irányai
 Célhierarchia, célpiramis, részcélok közötti kapcsolat, megvalósulásuk tervezett időrendi üteme

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(brain storming módszer, collective notebook (CNB) eljárás, Rohrbach-féle 

635-ös módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, regionális veszteségtérkép, SWOT 
analízis.)

• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika, Lineáris programozás.)

VI. lépés: Kidolgozása a fejlesztés lehetséges modelljének, forgatókönyvének
Felhasználható módszerek:

• Csoport módszerek:(brain storming módszer, collective notebook (CNB) eljárás, Rohrbach-féle 
635-ös módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, SWOT analízis.)

• Makro modelleken alapuló módszerek:(társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell.)

VII. lépés: Hatásvizsgálatok
 Javaslat  a  fejlesztési  hatások  mérésére,  várható  környezeti,  gazdasági  változások  és  társadalmi  

reakciók
Felhasználható módszerek:

• Csoport módszerek:(regionális veszteségtérkép, SWOT analízis.)
• Matematikai-statisztikai módszerek (klaszteranalízis.)
• Térképi ábrázolás és térinformatikai módszerek
• Makro modelleken alapuló módszerek:(ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-

output megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix.)

VIII. lépés: Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre
 Pénzügyi erőforrások
 Nem pénz jellegű eszközök
 A stratégia alkotás és megvalósítás szervezeti keretei és humán erőforrásai

Felhasználható módszerek:
• Csoport  módszerek:(collective  notebook  (CNB)  eljárás,  Rohrbach-féle  635-ös  módszer, 

METAPLAN módszer, logikai keretmódszer.)
• Optimalizáló módszerek:(Fuzzy logika, Lineáris programozás.)

IX. lépés: Megvalósítás
 A stratégia kivitelezése, programok tagolása, projektálása

Felhasználható módszerek:
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• Csoport módszerek:(METAPLAN módszer, logikai keretmódszer.)

X. lépés: Monitoring
 Terv kidolgozása a fejlesztés folyamatának figyelésére a célok elérése érdekében
 A nem várt hatások következtében szükséges korrekciók elvégzése

Felhasználható módszerek:
• Csoport módszerek:(kérdőíves megkérdezés, logikai keretmódszer)
• Mutatókra alapuló módszerek:(közúthálózat megfelelőségi mutató, komplex közlekedési hálózati 

mutató (TRANS), Hoover index,)
• Makro modelleken alapuló módszerek:(ECO-line modell, Socio-line modell, LINE modell, input-

output megközelítés, társadalmi elszámolási mátrix.)

6. Újszerű összefüggésként megállapítottam, hogy egy széleskörű területi tervezési 
kapcsolatokat tartalmazó, kellően indokolt és reálisan megalapozható metodika 
„modellezéssel” való követése, csak megbízható adatbázisokból kidolgozott és a 
tényezőket  összetetten  figyelembevevő  egzakt  matematikai  alapokkal 
rendelkező elméletekkel lehetséges. 

8.2. A kutatási eredmények alapján megfogalmazható javaslatok

1. Javaslatom szerint a jövőben a területi tervezés és programozás fejlesztését és 
működtetését  a  most  meglévő  szereplők  ismereteinek  bővítésével  lehet  csak 
megfelelő  színvonalon  működtetni.  Ennek  a  folyamatnak  részeként  komoly 
szerepet  szánok  az  egyetemeknek  és  a  főiskoláknak,  mint  tudományos 
központoknak.  Ennek  több  előnye  ígérkezik:  költségtakarékos,  segíti  a 
gyakorlati  oktatást,  az  egyetemi  kutatást,  különösképpen  a  felsőoktatásra  is 
épülő szaktanácsadást. 

2. Az  egyes  módszerek  elemzése  során  megállapítottam,  hogy  ugyan  sokan 
gondolják  úgy,  hogy  SWOT  analízist  mindenki  tud  „csinálni”,  ez  mégsem 
annyira  egyszerű  figyelembe  véve  ezek  használhatóságát.  A  probléma 
feloldására lehetőséget teremt a kombinálása más eljárásokkal, így pl. a SWOT 
analízis  tényezőinek  összegyűjtése  történhet  a  csoportdinamikát  hasznosító 
módszerek  alkalmazásával.  Természetesen  fontos  a  résztvevő  szakértők 
informáltságának  a  biztosítása  és  meggyőződésem,  hogy  ügyelni  kell  az  ún. 
külső és belső szakértők megfelelő arányára, tehát „ne legyen túlzottan belterjes 
a szakértői csoport”.  

3. A Rohrbach-féle 635-ös módszer alkalmazásnak tanulsága, hogy jó hatásfokkal 
kombinálható  más  technikákkal,  így  pl.  a  brain  strominggal  ötletek 
konkretizálásához  vagy  megoldásváltozatok  kutatásához.  Az  alapötletek  és  a 
hozzájárulások sajátos  esetekben (pl.  területrendezés)  rajzban is  kifejezhetők. 
Fontos  megemlíteni,  hogy  ún.  pszeudó  (helyileg  nem  összetelepített) 
csoportokkal  is  alkalmazható  (bár  az  időigény ilyen  esetben  növekszik,  és  a 
versenyfeszültség  csökken.  A  brain  storming  akciókhoz  képest  a  635-ös 
strukturáltabb,  a  módszer  (ebben  az  alkalmazásban)  a  stratégiai  célok 
alapötleteit  tökéletesíti  és  teljessé  teszi.  Ez  kétségkívül  együtt  jár  azzal  a 
hátránnyal,  hogy  az  ötletek  választéka  a  brain  storminghoz  képest 
korlátozottabb, de előnye, hogy definitívebb, alaposabb. Természetesen ennél a 
módszernél  is  tapasztalható,  hogy  fontos  a  módszer  használatában  való 
rutinszerzés az eredményesebb kivitelezés érdekében.
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4. A kutatás alapján megállapítottam, hogy Magyarországon a logframe (logikai 
keretmátrix)  kitöltése  –  logikai  keretmódszer  használata  –  napjainkban  már 
szinte  minden pályázat  elkészítéséhez követelmény,  azonban a logframe nem 
pusztán  mechanikus  eljárások  összessége,  hanem  egy  gondolkodást  segítő 
eszköz. Megfelelő használat esetén a logframe segítséget nyújt a tevékenységek, 
eredmények, projekt célok és átfogó célok közötti logikai összefüggések jobb 
áttekintéséhez.

5. Meglátásom  szerint  a  csoport  módszerek  hátrányai  abban  rejlenek,  hogy 
viszonylagosan költséges technikák, a megfelelő felkészültségű, és mennyiségű 
szakember igénye miatt,  továbbá ezeknek az egy időben történő mozgatása, a 
többszöri  véleménycserék  egyeztetések  lebonyolítása  során  komoly  feladatot 
jelent. Arról nem is beszélve, hogy ez akkor működik jól, ha minden résztvevő 
csakis a szakmai érvek, és tények mentén kristályosítja ki véleményét, és nem az 
egyéni vagy csoportérdekek befolyásolják azt.

6. A Fuzzy logika elemzése kapcsán megállapítottam, hogy a vizsgált módszer új 
dimenziókat  nyit  meg  a  tervek  kidolgozása  során  használható  optimalizálási 
megoldások  alkalmazásakor.  Mindez  annak  köszönhető,  hogy  a  klasszikus 
matematikai  módszerekkel  csak  diszkrét  halmazként  meghatározható  területi 
jellemzőket Fuzzy halmazokba rendezve, feltételesen optimális intervallumokat 
kaphatunk. Ami pl. a különböző fejlesztési projektekhez a kapcsolódó jellemzők 
nagy száma és bonyolult  összetétele miatt  a döntés előkészítés során gyakran 
indokolt.

7. Úgy gondolom, hogy az egyes regionális fejlesztési modellek felhasználásával 
választ  kaphatunk  azokra  a  kérdésekre,  és  megoldást  találhatunk  azokra  a 
problémákra,  amelyeket  pl.  a  megfelelő  irányítás  nélkül  maradt  gazdasági 
növekedés nem kívánatos társadalmi-gazdasági hatásai vethetnek fel.

8. Bonyolultabb,  több  régiót  átfogó  és  dinamikus  változataiban  az  input-output 
módszer segítségével történő megközelítés lehetőséget adhat arra is, hogy meg 
tudjuk  magyarázni  a  különböző  termékek  és  szolgáltatások  termelésének  és 
fogyasztásának  területi  elosztását,  valamint  azt,  hogy  ezek  növekedése  vagy 
esetleges csökkenése időben hogyan zajlik le.

9. A  disszertációban  felhívtam  a  figyelmet  arra,  hogy  a  modellek  alkalmazása 
során, az egyik fő nehézség a modell felépítése, mert drága és több évet vesz 
igénybe,  továbbá  az  állandó  karbantartás  is  szaktudást  igényel.  Csak  ritkán 
készül  kifejezetten  egy vizsgálati  célra  modell,  így  meglévő  modelleket  kell 
adaptálni,  ami  viszont  munkaigényes.  Minden  makrogazdasági  modell  saját 
speciális  feltételrendszerén  alapszik.  Ha  két  modell  készül  azonos  területre, 
biztos nem lesz azonos az eredmény.

10. A  politikusok  és  a  döntéshozók  társadalmi  ellenőrzése  szempontjából  nem 
hagyhatjuk  figyelmen  kívül  azt  a  tényt,  hogy  mivel  a  tervezés  a  jövőre 
vonatkozik, könnyen átmehet olyan pótcselekvésbe, amelynek funkciója a mai 
tétlenség megindoklása a holnapi cselekvés látszatának felkeltésével, vagyis az 
időszerű érdemi döntés elmulasztása,  egy talán soha be nem következő olyan 
jövő ígéretével, amit számon kérni úgysem lehet.

11. Az ECO-line modell felhasználhatóságával kapcsolatosan felhívtam a figyelmet 
arra, hogy a modell sajnálatosan „csak” a magyar gazdaság egészére kidolgozott 
és kifejezetten statikus. Az is problémát jelent, hogy a kisebb területi egységekre 
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az  adatigénye  és  munkaigénye  miatt  gazdaságosan  nem  alkalmazható.  A 
jövedelem  és  ebből  fakadó  keresleti  folyamatokat  veszi  inkább  figyelembe, 
ezáltal csak ezekre a területekre korlátozódnak az általa nyújtott információk. 

12. Az  elméleti  alapvetések  és  a  gyakorlati  tapasztalataim  alapján  fontos 
rendszerfejlesztési tényezőként, felállított egy új tervezési folyamat követésével 
csökkenthetők a tervezés során gyakran elkövetett hibák. Különösen akkor, ha a 
megfelelő módszereket a megfelelő helyen alkalmazzuk. 

13. Végezetül meggyőződésem, hogy a „valóság” társadalmi, gazdasági, környezeti 
elemeinek  besorolása,  minden  lényeges  szempontot  lefedő,  de  mégis  a 
gyakorlatban  később  könnyen  kezelhető  rendszerbe  állítása  igazi 
multidiszciplináris  szemléletet  és  együttműködést  követel  meg.  Az  sem 
elhanyagolható,  hogy  a  komplex  mutatók  kidolgozására,  a  különböző 
modellekbe történő integrálására nagy szükség van. Nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy ez csak pontos tesztelések és vizsgálatok lefolytatásával lehetséges. 
Ahhoz, hogy a különböző technikák valóban hatékonyak legyenek, kellő helyen 
kell  alkalmazni  azokat,  mindemellett  mindegyiknek  van időigénye  is.  Kiváló 
szakemberek is szükség van, mivel a nem kellő felkészültség következménye a 
hamis képek, következtetések kialakítása. 
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9. Összefoglalás

A kutatómunka tervének eredeti célja a nemzeti területi és vidékfejlesztési stratégiák 
és  programok  felépítésének,  kidolgozásának  minél  alaposabb,  módszeresebb  és  pontos 
tudományos megalapozásának elősegítése. 

Mivel  a  gazdaság  és  társadalom  fejlődése  természetszerűleg  és  minden  esetben 
térben egyenlőtlen, a beavatkozás általában a területi-társadalmi egyenlőtlenségeket kívánja 
mérsékelni. A fejlődés természeti, emberi erőforrási, infrastrukturális stb. feltételei ugyanis 
a tér minden pontján mások. Ezért a területfejlesztési beavatkozás csak akkor lehet sikeres, 
ha pontosan ismertek a regionális fejlődési folyamatok, amelyekbe be kívánunk avatkozni. 
A  kívánt  beavatkozás  megfelelő  szervezeti-intézményi  rendszer  keretében  folyik,  és  a 
cselekvést  gondos  és  előrelátó  tervezési  folyamatnak  kell  megelőzni,  mely  cél 
természetesen  a  kutatási  munka fókuszába került. A munka célkitűzéseinek problémája, 
hogy  a  tervezés  elvi  és  módszertani  kérdései  szorosan  összefüggnek  így  bonyolítva  a 
kutatói munka folyamatát.

A  modern  társadalom  és  gazdaság  működésének  komplexitása  egyre  több 
szabályozási kérdést vet fel, így a huszadik század második felétől ennek egyre fontosabb 
elemévé válik a regionális tervezés és fejlesztés. A dolgozattal arra a tényre szándékoztam 
rávilágítani, hogy a területfejlesztés olyan beavatkozás-sorozat, amely a regionális fejlődés 
spontán folyamatait igyekszik korrigálni, végig szem előtt tartva, hogy az eredményesség 
fokozható,  jól  strukturált  folyamat  és  annak  lépései  során  felhasználható  módszerek 
használatával. 

Az  irodalmi  analízis  során  feldolgoztam  a  szorosan  kapcsolódó 
fogalomrendszereket,  kitérve  a  regionális  tudomány  különböző  területeihez  kapcsolódó 
állásfoglalások kritikai elemzésére, a területi tervezés nemzetközi tapasztalatokból fakadó 
elvi  és  gyakorlati  kérdéseire  a  történeti  síkok  átfogó  hatásainak  értékelésén  keresztül. 
Természetesen  ezek  után  a  hazai  területi  tervezési  evolúció  is  terítékre  került  szűk 
terjedelmi korlátok között.

Dolgozatomban átvilágítottam a területi tervezés és programozás főbb módszereit 
mind hazai, mind nemzetközi szinten, gyakorlatilag 26 módszer, technika használhatóságát 
és alkalmazási területeit feltérképezve, a módszertani kérdések tisztázása után az egyszerű 
kérdőíves vizsgálatoktól eljutva a komplex regionális modellekig.

Vizsgálataim során világossá vált számomra, hogy a területi tervezés célját (a lehető 
legtöbb  jót  a  lehető  legtöbb  ember  számára)  csak  jól  strukturál  tervezési  folyamaton 
keresztül, a megfelelő módszerek használatával lehetséges elérni. Munkám során sikerült 
elkészítenem, a már ismertetett kutatók munkáinak felhasználásával a tervezés folyamatát 
újszerű  megközelítésben,  illesztve  a  folyamat  lépéseikor  használható  főbb  eszközöket, 
természetesen a teljesség igénye nélkül, mivel ezen eszközök tárháza talán kimeríthetetlen 
és folyamatosan bővülő. Természetesen az egyes folyamatlépéseknél felsorolt módszerek 
nem  ugyanolyan  mértékben  segítik  az  adott  lépés  sikeres  végrehajtását.  Célom  jelen 
esetben  annyi  volt,  hogy  felhívjam  a  figyelmet  arra,  hogy  milyen  széles  a  felsorolt 
alkalmazható  módszerek  tárháza,  mivel  tapasztalataim  alapján,  a  területi  tervezéskor 
gyakorlati alkalmazásuk hazánkban, csak esetlegesnek nevezhető.
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A továbbiakban  egy  konkrét  vizsgálaton  keresztül  került  górcső  alá  a  tervezési 
folyamat és annak egyes módszerei, ezt az indokolta, hogy a dolgozat szűkös keretein belül 
nem volt mód arra, hogy az egész folyamatot végigvigyem. Így a térség vizsgálatakor a 
nemzetgazdasági környezet értékelését - különös tekintettel a mezőgazdaságra - végzem el.

A vizsgálat abból a fikcióból indul ki, hogy olyan tervezési feladatot kell elvégezni, 
melynek  a  célja  Magyarország  mezőgazdasági  termelésének  javítása  és  az  alternatív 
gazdálkodási  lehetőségek  keresése  a  mezőgazdasági  területi  folyamatok  értelmezésének 
segítségével. A munka során három különböző módszerrel lecsökkentettem az adatmátrix 
mutatóinak  számát,  két  részelemzést  végeztem:  általános  mezőgazdasági  és  szántóföldi 
növénytermesztési  elemzést.  Mindkét  esetben  két  módszerrel  végeztem  el  a  megyék 
csoportosítását, főkomponens analízis és faktoranalízis segítségével. Ezenkívül elvégeztem 
egy klaszteranalízist az adatbázisban szereplő összes mutatóra. A különböző módszerekkel 
kapott  eredmények  legtöbbször  megerősítették  egymást,  néhol  viszont  fontos 
kiegészítéseket  tartalmaztak.  Az  elvégzett  vizsgálat  eredményei  alapján  ugyan  számos 
országos és regionális stratégiai, szerkezetátalakítási irány kialakítására adódhat lehetőség, 
de célom az volt, hogy bemutassam a kialakított tervezési folyamat és a folyamaton belül 
alkalmazható  eszközök életképességét, amit  sikeresnek ítélek. Nem feledve azt,  hogy a 
tesztelések  folytatása  után  és  a  felhasználható  eszközök  fejlődésének  eredményeként, 
tovább  lehet  finomítani  a  folyamatlépések  során  felhasználható  módszerek  körét, 
optimalizálva az eltérő tervezési feladattípusokra.

Végül  a  kutatási  eredményeimen  alapuló  következtetéseim  segítségével  olyan 
javaslatokat  fogalmaztam  meg,  melyek  a  hazai  területi  tervezést  és  programozást 
meggyőződésem szerint  hatékonyabb  mederbe  terelik,  már  akkor  eredményt  elérve,  ha 
munkámmal  mind  az  elméleti  mind  a  gyakorlati  szakemberek  ismereteinek  bővülését 
segítettem elő.
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Abstract

The  original  aim  of  the  research  work  is  facilitate  the  drawing  up  of  national 
territorial  and  rural  development  strategies  and  programs  in  a  more  established  and 
scientifically more appropriate way. 

Since the development  of economy and society is not balanced territorial  in any 
case,  the actions usually tend to moderate the territorial-social  inequalities.  The natural, 
human resource, infrastructural etc. conditions of development vary on the different points 
of  the  space.  Thus  an  action  for  territorial  development  can  only  be  successful  if  the 
regional development processes, we want to interfere into, are exactly known. The required 
action  is  taken within  the  appropriate  structural-institutional  framework,  and before  the 
action careful and deliberate planning process must be carried out, which of course has 
become the focus of research work. The problem of the objective of the work is that the 
theoretical and methodological issues of the planning have close connection with each other 
thus making the research work even more complicated.

The complexity of the operation of the modern society and economy raises more 
and more regulatory issues, so from the second half of the 20th century regional planning 
and development is increasingly more important element of it. With my work I wanted to 
highlight  the fact that territorial  development  is such a series of actions which tends to 
correct the spontaneous processes of regional development, keeping in mind all the time 
that the success can be increased by methods of a well-structured process and its steps. 

In the analysis  of literature I  have reviewed the closely relevant  determinations, 
carrying out a critical analysis on the opinions of the different fields of regional science, 
mentioning the theoretical and practical issues of territorial planning based on international 
experience  through  the  analysis  of  the  comprehensive  impacts  of  historical  stages.  Of 
course after these in a limited extention I have also introduced the evolution of the national 
territorial planning.

In  my  thesis  I  have  reviewed  the  major  national  and  international  methods  of 
territorial  planning  and  programming,  mapping  the  usability  and  probable  fields  of 
application of 26 methods and technics, clarifying the methodological issues, reaching the 
complex regional models starting from the simple investigations based on questionnaires.

In my research it has become clear for me that the aim of the territorial planning (the 
possible best for the possible high number of people) can only be realized through a well-
structured planning process, and by applying the appropriate methods. I managed to draw 
up a planning process in a novel approach, using the works of researchers mentioned, and 
to fit in the major instruments of the different stages of the process, of course not all of 
them,  since  the  group  of  these  instruments  is  unlimited.  Certainly  the  methods  at  the 
different stages do not help the successful realization to the same extent, so my aim was 
only to call the attention to the wide range of applicable methods, because my experience is 
that they are applied just in some cases in Hungarian territorial planning.

In the further part I have examined the process of planning and its methods through 
a concrete investigation. The reason for it was the fact that I did not have the opportunity to 
review  the  whole  process  because  of  the  limited  lenght  of  the  thesis.  So  during  the 
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investigation of the area I have focused on especially the agriculture not the whole national 
economy.

The investigation  is  based on a  fiction,  saying  that  such planning  task  must  be 
carried out  whose aim is  to  improve the Hungarian  agricultural  production  and to  find 
alternative  income-earning  possibilities  with  the  interpretation  of  agricultural  territorial 
processes. In my work I have reduced the number of indices in the data-matrix with three 
different methods and I have carried out two partially analyses: general agricultural and 
crop production analyses.  In both cases I have grouped the counties with two methods: 
main-component analysis and factor-analysis. Beside this I have done a cluster-analysis for 
all the indices in the database. The different results due to the different methods validated 
each  other  in  most  cases,  and  in  some  cases  they  contained  important  complements. 
According to the findings of my research, there could be opportunity for creating directions 
for several national and regional strategies, but my objective was to introduce the viability 
of the planning porcess and the applicable instruments.  Remembering that  the range of 
applicable methods at the different development stages can be further specified after the 
testing and due to the evolution of the applicable instruments, optimalizing them for the 
different task-types in the planning.

Finally, with the help of the consequences based on the findings of my research I 
have made such recommendations  which – in my opinion- drive the national  territorial 
planning and programming into a more efficient path. I think it is itself a good result if I 
have just facilitated the widening of knowledge of both the theoretical and practical experts.
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Mellékletek

1. sz. melléklet
Tervezési folyamat (Bakos, 2001)10

1. lépés: Globális környezet értékelése, tendenciák felvázolása
1. Regionális fejlődés térségi meghatározottsága, térségi hatásai
2. Világgazdaság főbb tendenciái, változások várható hatásai
3. A térség domináns gazdasági szektorainak nemzetközi fejlődési irányaival

2. lépés: Nemzetgazdasági környezet értékelése, tendenciák felvázolása
1. Nemzetgazdasági és ágazati tendenciák
2. Közigazgatási és intézményfejlesztési tendenciák

3. lépés: Térség adottságainak értékelése
1. Társadalmi környezet, humán  erőforrások  (társadalmi  szervezetek,  kulturális  adottságok,  értékek, 

területi identitás – demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási viszonyok, humán kapacitás,  
intézmény hálózat)

2. Gazdasági  bázis (főbb  gazdasági  ágazatok,  azok  fejlődési  irányai,  a  gazdaság  belső  és  külső  
kapcsolatai, infrastruktúra állapota, telepítési tényezők értékelése, a térség innovációs potenciálja, a  
gazdaság versenyképessége

3. Környezet adottságai (természeti adottságok, a környezet, természet minősége, alakítást befolyásoló 
tényezők) 

4. Infrastruktúra,  a  térség  intézményi  felszereltsége  (a  lakosság  egészségügyi,  szociális,  oktatási, 
kulturális, szabadidős, sport, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel való ellátottsága,  
lakásviszonyok)

5. Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése
4. lépés: Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése

1. Településfejlesztés forrásainak értékelése
2. Településfejlesztés intézményrendszerének értékelése
3. Településfejlesztés hatékonyságának értékelése

5. lépés: Térséget érintő fejlesztési koncepciók értékelése
1.  Pl. OTK térségi irányai és eredményei

6. lépés: Térség adottságainak értékelése
1. Külső környezeti feltételek SWOT elemzése
2. A térségi adottságok SWOT elemzése

7. lépés: Településfejlesztés szereplőinek elvárásai
1. A térségben élők, idelátogatók elvárásai
2. Önkormányzati és kistérségi településszövetségek elvárásai
3. Vállalkozói, kamarai igények
4. Civilszervezeti igények

8. lépés: A fejlesztés lehetséges modellje, forgatókönyve, módszertani irányai
9. lépés: Stratégiai célok kitűzése

1. Az aktuális térségi területfejlesztési koncepció fő céljai, irányai
2. Célhierarchia, célpiramis, részcélok közötti kapcsolat, megvalósulásuk tervezett időrendi üteme

10. lépés: Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre
1. Pénzügyi erőforrások
2. Nem pénz jellegű eszközök
3. A stratégia alkotás és megvalósítás szervezeti keretei és humán erőforrásai

11. lépés: Megvalósítás
1. A stratégia kivitelezése, programok tagolása, projektálása

12. lépés: Hatásvizsgálatok, monitoring
1. Javaslat  a  fejlesztési  hatások  mérésére  (monitoring),  várható  környezeti,  gazdasági  változások  és  

társadalmi reakciók

10  Bakos István (2001) Területfejlesztési stratégiák és programok tervezésének módszertana, Miskolc
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2. sz. melléklet

ECO-LINE modell szerkezete11

    

11 Forrás: ECOSTAT.hu
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3. sz. melléklet
Alapvető SA-mátrix

Kiadások
1 2 3a 3b 4 5 6a 6b

Termelési
tevékenységek

Termelési
tényezők

Intézmények A nemzet többi
részének

kombinált 
elszámolása

B, C régiókkal

A világ többi
részének

kombinált
elszámolása

Összesen
Folyó elszámolások

Kombinált
tőkeelszámolásHáztartások Vállalatok Állam

1
Termelési

tevékenység
Nyersanyagvásárlás

az árukhoz a régióban

Háztartási 
fogyasztási kiadások 

az árukra

Állami folyó 
kiadások

Beruházási kiadások a 
régió áruira

Export Export
Aggregált

Kereslet–bruttó 
output

2
Termelési
tényezők

A tényezők hozzáadott 
értékének kifizetése

Nettó tényező 
jövedelem a B, 

C régiókból

Külföldről 
származó nettó 

tényező 
jövedelem

A régiók termelési 
tényező jövedelme

3
a

Intézm
ények

Folyó elszám
olások

Háztartások
A munkajövedelmek 

allokációja a 
háztartásokban

Háztartások közötti 
folyó transzferek

A nyereség 
elosztása a régiók 

háztartásaiban

Folyó 
transzferek a 

régiók 
háztartásaiba

Nettó nem-
tényező 

jövedelem a B. 
C régiókból

Külföldről 
származó nem 

tényező 
jövedelmek

A régiók 
intézményeinek 

jövedelme a 
transzferek után

3
b

Vállalatok
A működési többlet 

allokációja a 
vállalatokhoz

Folyó 
transzferek a 

régió 
vállalataihoz

4 Állam
Inputok indirekt 

adózása

Jövedelem direkt 
adózása és a folyó 
kiadások indirekt 

adózása

Vállalatok direkt 
adózása+az állami 

vállalatok működési 
többlete

A tőke javak/termelési 
tényezők indirekt 

adózása

5
Kombinált tőke

elszámolás
Háztartási 

megtakarítások
Adózás utáni 

osztatlan jövedelem

Állami folyó 
elszámolások 

többlete

A nemzettől 
származó nettó 

tőke

Külföldről 
származó nettó 

tőke

Aggregált 
megtakarítások

6
a

A nemzet többi
részének kombinált 
elszámolása a B, C 

régiókkal

Áru –és nyersanyag-
import

Háztartások importáru fogyasztása
Tőkejavak/termelési 
tényezők importja

Összes import a 
nemzet többi 

részéből

6
b

A világ többi részének 
kombinált elszámolása

Nyersanyag import
Háztartási, 

fogyasztási kiadás 
az importált árukra

Import tőkejavak
Összes külföldről 

érkező import

Összesen Összes költség
A termelési tényezők 
belföldi jövedelme

Háztartások összes 
kiadása

Vállalatok összes 
kiadása

Állam összes 
kiadása

Aggregált beruházás

Összes 
jövedelem a 
nemzet többi 

részéből

Összes deviza 
jövedelem
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