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BEVEZETÉS 

 

„A siker fenntartásáért nap,  mint 

nap meg kell küzdeni – csak a 

hanyatlás megy magától.” 

(ENYEDI, 1998)  
 

A hátrányos helyzetű terek, térségek vizsgálata hosszú múltra tekint vissza, 

melyet erősen befolyásol a természeti, a gazdasági és az emberi erőforrások 

folyamatos változása. Ennek következményeként a hátrányos helyzetű terek 

vizsgálata során újabb összefüggések rendszere vetül elénk. A napjainkban is 

változó területi politika szembe kerül azon kérdésekkel, hogy vajon az elmúlt 

évek területfejlesztési támogatásai hatékonyak voltak-e, illetve, hogy a 

hátrányos helyzetű terek földhasználati megoszlása befolyásolja-e az adott 

terület versenyképességét? Ezek a kérdések nap mint nap felmerülnek, ha az 

elmúlt 20 év területfejlesztési hatékonyságát vizsgáljuk.  

 

A téma aktualitása, problémafelvetés 

 

A téma aktualitását abban látom, hogy napjainkban a világ, illetve az Európai 

Unió legtöbb tagországára is igaz, hogy jelentős fejlettségbeli különbségek 

vannak az országhatárokon belül és kívül egyaránt. Jelentős fejlettségbeli 

eltérést mutatnak a városi, illetve a vidéki területek. Témám fókuszában a 

kistérségek területi egyenlőtlenségeinek gazdaság-, illetve társadalmi 

dimenziói állnak, különös tekintettel azok földhasználati összefüggéseire. A 

területi egyenlőtlenségek kialakulásának legfőbb oka, hogy a gazdasági- 

társadalmi folyamatok térben és időben szüntelenül újrarendeződnek 

(HARSÁNYI et al., 2005, RITTER, 2008). Az újrarendeződés folyamatát 

figyelhetjük meg Magyarországon, a Kárpát medencében, Kelet-Közép 

Európában, az Európai Unióban, Európa egészében, de világviszonylatban 

is mérhető. Ahhoz, hogy pontos és reális képet kapjunk napjaink területi 

folyamatiról, érdemes megismerni az időben és térben lejátszódott, illetve 

folyamatosan lejátszódó területi egyenlőtlenségi folyamatokat és azok 

hatásait a térszerkezet változásaira. Ezen egyenlőtlenségi szituációk 

különböző területi szinteken jelenhetnek meg. A kistérségi szint területi 

különbségeinek vizsgálatakor tágabb területen vizsgálódik a kutató mint a 

város-falu dichotómia kérdésekor, azonban szűkebb területen, mint a Kelet-

Nyugat megosztottság vizsgálatakor (MOLNÁR, 2007).  

 

Úgy gondolom, hogy a téma aktualitását az is indokolja, hogy e témában való 

elmélyült szakmai ismeretszerzés, illetve kutatás gyakorlatban való 

hasznosíthatósága fontos egészen a vidékfejlesztéstől, a területi tervezéstől a 
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helyi és regionális fejlesztési stratégiák kidolgozásáig. Hazánkat jellemző 

területi különbségek a vidéki területek hátrányát idézik elő, amely hozzájárul 

a városias körzetektől való lemaradáshoz (MISKÓ, 2006). A hátrányos 

helyzetű vidéki térségek főként a mezőgazdasági termelés, illetve az 

erdőgazdálkodás színterei hazánkban, így fontosnak tartom a földhasználati 

megoszlást, illetve térhasználatot vizsgálni ezen térségekben.     

 

Az utóbbi évek Európai Uniós politikája is egyre nagyobb figyelmet fordít a 

vidéki, hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, illetve a forrás elosztás 

hatékonyságának, amelyet a 2009-ben közzé tett Barca jelentés is alátámaszt 

(BARCA, 2009). Fabrizio Barca olasz közgazdász nyílt, illetve burkolt 

módon egyaránt rávilágít arra a tényre, hogy a források újraelosztásában a 

régi (fejlettebb) tagországok irányába való átcsoportosítást kellene előtérbe 

helyezni. Témám szempontjából ez az azért fontos, hogy a jövőben érdemes-

e magas arányban támogatni a hazai leghátrányosabb helyzetű kistérségeket 

vagy inkább a fejlettebb kistérségek támogatási irányába kellene elmozdulni 

a dinamikus fejlődés érdekében?  
 

A hátrányos területek általános jellemzője, hogy jelentős részükben alacsony 

szintű az infrastrukturális ellátottság, alacsony a szolgáltatások 

színvonala, illetve nagymértékben hiányoznak a foglalkoztatási 

lehetőségek. Mindezek következményeként jelenik meg a magas arányú 

munkanélküliség, illetve a rossz kereseti viszonyok jelenléte. Általános 

jelenség a hátrányos helyzetű vidéki területekről való fiatal generáció 

elvándorlása, amely hozzájárul a hosszútávon nem kedvező elöregedő 

korstruktúra kialakulásához (KÁPOSZTA et al., 2010).  

 

Az 1990-es években elkezdődő gazdasági szerkezetváltás is nagymértékben 

hozzá járult a jelenlegi területi egyenlőtlenségek kialakulásához, hiszen ekkor 

erősödött fel a dinamikusan fejlődő centrumok és a fejlődésben lemaradt 

perifériás területek közötti különbség (DUSEK, 2001). Ezeken a perifériás 

területeken helyezkednek el a vizsgálatom alapját képező hazai 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek is. Magyarország településszerkezetét 

az egyközpontúság jellemzi (gazdasági, illetve demográfiai téren egyaránt), 

kevés a nagy, illetve közepes méretű városok száma és vidéki térségekben 

sok az aprófalu. 

 

A közút, illetve a megfelelő színvonalú kiépített gyorsforgalmi úthálózat 

hiányossága miatt a vidéki területek elérése nehéz, amelynek 

következményeként az ország gazdasági, illetve társadalmi vérkeringésétől 

való elszigetelődés tapasztalható a hátrányos helyzetű térségekben. Mint az 

már a fentiekben említésre került, a hátrányos helyzetű vidéki térségek főként 
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a mezőgazdasági termelés, illetve az erdőgazdálkodás színterei, melyből 

adódóan felmerül a kérdés, hogy milyen kitörési lehetőségek adódnak az ipart 

nélkülöző, hasznosítható mezőgazdasági potenciállal csekély mértékben 

rendelkező észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, illetve dél-

dunántúli régiókat érintő kistérségekben? Magyarország agrárgazdasági 

helyzetének, mezőgazdasági földhasználatának értékelése során 

megállapítható, hogy hazánk legfontosabb természeti erőforrása a termőföld.  

 

A mezőgazdasági termelés alapvető erőforrásai (munkaerő, eszköz, föld) 

változó összetétel mellett még mindig kiaknázható komparatív előnyt 

jelentenek a nemzetgazdaság egésze, és így a leghátrányosabb kistérségekben 

élők számára is egyaránt (SZŰCS, 1994, HARSÁNYI, 2004/a, 2004/b). Fontos 

látnunk, hogy a mezőgazdaság aránya a GDP termelésben 1990 és 2008 

között kevesebb, mint negyedére, az exportban és a foglalkoztatásban 

harmadára csökkent. Ma már mezőgazdasági termelés részesedése a bruttó 

hazai termék előállításából meglepően alacsony (megközelítőleg 3,5 %) 

(KSH, 2011). Ennek ellenére a mezőgazdaság nemzetgazdaságban és a 

társadalomban betöltött szerepe egyre jelentősebb, különös tekintettel az 

alacsony színvonalú humánerőforrással rendelkező területekre. 

 

A hazai leghátrányosabb kistérségek elemzése során tapasztalható, hogy 

fejlesztését alapvetően a legjelentősebb természeti erőforrása a termőföld 

határozza meg. Fontos kiemelni, hogy egy térség földhasználatát a termőhelyi 

adottságokhoz kell igazítani (PESTI, 2009, NEFFKE-MARTIN, 2011). A 

kistérségek közötti fejlettségi különbségek alakulását a természeti adottságok 

mellett jelentős mértékben befolyásolják az adott kistérség gazdasági 

jellemzői, a humán erőforrások minősége, a kistérség megközelíthetősége és 

a helyi életminőséget meghatározó tényezők. A kistérségi különbségek ezen 

szempontok alapján értékelhetők. Továbbá fontos kérdést vet fel napjainkban 

az optimális térhasználat, illetve a tágabb értelemben vett újszerű 

mezőgazdaság dimenziója. 
 

Magyarország Európai Uniós integrációjától számítva új térhasználati 

megfogalmazások kerültek használatba. Ezek a térhasználati definíciók 

jelentős mértékben érintik a mezőgazdasági földhasználatot is. Ebből 

kifolyólag napjainkban a mezőgazdasági földhasználat alatt már nem 

csupán a hagyományos értelemben vett mezőgazdasági térhasználatot 

értjük (pl. szántóföldi hasznosítás), hanem az agráriumhoz kapcsolódó 

szakágazatokat (pl. ellátó ágazatok: élelmiszergazdaság, turizmus, 

energiagazdálkodás, táj- és természetvédelem, stb.) is magában foglalja, 

melyeket az agribusiness fogalmi rendszere ír le konkrétan (VILLÁNYI, 

2005). Véleményem szerint ebből is jól látható, hogy ma már a 
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mezőgazdasági térhasználat sokkal átfogóbb fogalom, mint a hagyományos 

értelemben vett mezőgazdasági térhasználat. A hosszú távú versenyképességi 

makrogazdasági tervezéskor is jól használható az agribusiness fogalma, mely 

értelmében a dolgozatomban is vizsgálom az aktuális földhasználatot, 

rávilágítva a térrel való optimális gazdálkodás fontosságára.  

 

A fenti gondolatok késztettek arra, hogy a térhasználati vizsgálataimon belül 

a mezőgazdasági földhasználat is jelentős fókuszt kapjon. Az évek óta folyó 

terület- és vidékfejlesztési programok és a földhasználati kérdések 

fókuszpontját azon kistérségek irányába fordítsam, melyek a fejlesztési 

programok, támogatási célelőirányzatok ellenére sem tudnak stagnáló 

helyzetükből kitörni. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek vizsgálatánál 

felmerül a kérdés, hogy vajon milyen mikro-, illetve makro tényezők 

játszanak kardinális szerepet a stagnálásban és a leszakadásban? 

Dolgozatomban a hazai leghátrányosabb helyzetű kistérségek (47 db) 

társadalmi, gazdasági tényezői közötti összefüggésekre világítok rá és 

bemutatom a 2007 és 2009 közötti területi versenyképesség változásainak 

irányait, kiemelt hangsúlyt fektetve a támogatási hatékonyság és a 

földhasználati összefüggésekre.  

 

A doktori értekezés célja és kiinduló hipotézisei 

 

Disszertációm első felében a kapcsolódó szakirodalom áttekintésére kerül 

sor, melyben a területi egyenlőtlenségek kialakulását, a területi 

versenyképességet, a területfejlesztési stratégiákat és a hazai földhasználat 

aktuális kérdéseit mutatom be. Rávilágítok a kereslet, illetve kínálatorientált 

stratégiák alapvető kérdéseire, a területi versenyképességi modellek legfőbb 

összefüggéseire, illetve a termőföld alapvető sajátosságaira. Az irodalmi 

áttekintés részben felhívom a figyelmet a NUTS rendszerre mint a 

strukturális források elosztásánál alkalmazott besorolási módszerre 

(támogatási térségek lehatárolása). 

 

A NUTS rendszer területi szintjei 2008. január 1-jétől változtak, amelyek az 

EUROSTAT adatai alapján kerülnek bemutatásra. A hazai kistérségi 

besorolási rendszert a 2007/67-es országgyűlési határozat, illetve a 

2007/311-es kormányrendelet szabályozza, melyek részletes bemutatására 

is sor kerül a dolgozat irodalmi áttekintés részében. A disszertációmban a 

hazai 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség területi versenyképességi 

vizsgálatát végzem el, így a területi versenyképesség fogalmi hátterének 

speciális sajátosságaira is hangsúlyt fektetek ezen fejezetben. Az irodalmi 

áttekintés utolsó fejezetében az aktuális földhasználati kérdésekkel 
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foglalkozom, a földet, mint erőforrást vizsgálom, különös tekintettel a 

nemzetgazdasági szerepére, illetve funkciójára.  

 

A módszertani fejezetben ismertetem a vizsgálat alapját képező adatbázist, 

illetve a felhasznált statisztikai módszereket. A szakirodalom feldolgozása 

után dolgozatomban célul tűztem ki, hogy az alábbi kérdésekre keresem a 

választ: 

1. Milyen gazdasági-társadalmi térbeli sajátosságok/folyamatok 

figyelhetők meg a területi versenyképesség tekintetében a 47 

leghátrányosabb helyzetű kistérségben? 

 

2. Melyek azon gazdasági-társadalmi tényezők, amelyek a vizsgált 

kistérségek stagnáló, illetve leszakadó állapotának kialakulásához 

vezettek?  

 

3. Van-e összefüggés a területi versenyképességi rangsor, a támogatási 

hatékonyság, a társadalmi összetétel, illetve a rendelkezésre álló 

humánerőforrás potenciál között a vizsgált kistérségekben? 

 

4. Létezik-e olyan komplex programmal segítendő leghátrányosabb 

helyzetű kistérség, amely kitörhetne a jelenlegi besorolásból? 

 

Ezen kérdések megválaszolására az alábbi hipotéziseket állítom fel: 

 

H1: A területi különbségek vizsgálatakor véleményem szerint a határmenti, 

periférikus területek egységes területi zónát alkotnak hasonló gazdasági, 

társadalmi, illetve térszerkezeti problémáik miatt.  

  

H2: Hipotézisem szerint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek negatív 

tendenciáinak kumulálódásában kiemelkedő szerep jut a társadalmi 

leszakadás alapvető tényezőinek. 

 

H3: Hipotézisem szerint a vizsgált mutatók 2007-2009 közötti számtani átlag 

számítással kapott eredményei közel azonos területi összefonódásokat 

eredményeznek a versenyképesség tekintetében. 

 

H4: Hipotézisem alapján a 33 db komplex programmal segítendő 

leghátrányosabb helyzetű kistérség között van olyan klaszter, amely a 

nagyobb városok gravitációs zónáinak hatására, okszerű fejlesztési 

programok segítségével, képes kitörni a 33 ,,legversenyképtelenebb” 

jelenlegi besorolásból. 
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A dolgozat eredményeként a négy új- és újszerű kutatási eredmény 

megfogalmazására kerül sor, amelyek kimutatják a hazai 47 leghátrányosabb 

helyzetű kistérség térbeli differenciáltságát, illetve magyarázatot 

szolgáltatnak annak értelmezéséhez. Ezen eredmények részletes ismertetése 

után kerül sor a következtetések és javaslatok megfogalmazására, melyben 

részletezem, hogy melyek lehetnek azon kitörési pontok, amelyek 

segítségével hosszú távon a komplex programmal segítendő hátrányos 

helyzetű kistérségek képesek kitörni jelenlegi stagnáló, illetve leszakadó 

állapotukból.  
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1. A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK  

 

Dolgozatom irodalmi áttekintés részében a területi egyenlőtlenségek 

fogalmi háttere, rövid története, a területi versenyképesség, illetve a hazai 

földhasználat aktuális kérdései kerülnek részletezésre. A területi 

egyenlőtlenségek vizsgálatakor abból indulok ki, hogy számos olyan emberi 

cselekedet jellemzi napjainkat, amelynek következményeként a területi 

folyamatok folyamatosan formálódnak, változnak. Minden egyes 

elköltözés, lakásépítés és az ezekhez hasonló események formálják a teret. 

Ezen területi folyamatok összessége adja meg az adott terület, térség 

fejlődését, lakói életminőségének színvonalát, gazdasági növekedését, illetve 

az adott terület területi versenyképességét. A területi folyamatok 

következményeként kialakult spontán fejlődés minden esetben térben 

egyenlőtlen, hiszen a térnek nincs két teljesen ugyanazon tulajdonságokkal 

rendelkező pontja (LADOS, 1992, KÁPOSZTA, 2007). A gazdasági, a humán 

erőforrásbeli, a földrajzi, illetve az infrastrukturális adottságok a tér minden 

pontján mások.  

 

A területi folyamatok fogalma alatt az Európai Unióban olyan tartós 

társadalmi, gazdasági, kulturális, demográfiai jelenségsorozatot értünk, 

amelynek tér specifikus területi lenyomata van (ENYEDI, 2004). Ezen 

folyamatok érvényesülési időtartamát illetően lehetnek hosszabbak, illetve 

rövidebbek egyaránt. A jelenségek meghatározó szereplői: az egyének, a 

vállalatok, az intézmények, a helyi önkormányzatok, nemzeti kormányok, 

nemzetközi szervezetek, stb. döntéssorozata hozza létre (FARAGÓ, 2007).  

 

A folyamatosan bekövetkező területi változásoknak köszönhetően a területi 

egyenlőtlenségek elkerülhetetlenek és tartósak (ENYEDI, 2004). A témám 

szempontjából fontosnak tartom kiemelni, hogy a kedvezőtlen gazdasági 

feltételekkel rendelkező terek kialakulására különféle társadalmi válaszok 

születtek, amelyek közül kiemelendő az elvándorlás és a kedvezőtlen 

feltételek (pl. elzártság, infrastrukturális elmaradottság) javítása.  

1.1. A területi egyenlőtlenségeket leíró növekedési elméletek 

 

Egy-egy országrész, régió, megye, illetve kistérség fejlődését, gazdaságának 

növekedését a természeti környezet, illetve a rendelkezésre álló termelési 

tényezők egyaránt befolyásolják. Nem lehet egyetlen tényezőt vagy éppen 

tényezőcsoportot kiemelni közülük (FALUVÉGI, 2000). Ennek megfelelően 

nem egy, hanem számos elmélet kísérli meg értelmezni és magyarázni a 

regionális növekedést az azokat meghatározó faktorokat, melyek az 

alábbiakban kerülnek röviden bemutatásra. 
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A neoklasszikus elmélet 
 

A neoklasszikus regionális növekedési elmélet kiinduló tétele az, hogy a 

különféle termelési tényezők közötti eltérések éppen mobilitásuk révén 

egyenlítődnek ki, azaz a régiók közötti jövedelmi különbségek alapvetően a 

kiegyenlítődés irányába hatnak.  

Ezt a növekedési teóriát RICHARDSON 1969-ben készült tanulmányában a 

régiók közötti tényezők mobilitásának elméleteként értelmezte. Alap 

teóriájának feltételei az alábbiak voltak: teljes foglalkoztatottság, a verseny 

szabadsága, a termelési tényezők akadálytalan áramlása, a régiók közötti 

szállítási költségek elhanyagolható értéke, az összes régióban közel azonos a 

termelési szerkezet, az egyes termelési tényezőket a határtermékük szerint 

értékelik a piacon, a bérszínvonal és a tőke hozadékának nagysága a 

termelési tényezők felhasználásának, mértékétől függ. Az 1. ábrán jól látható, 

hogy növekvő tőkeintenzitás mellett a tőke határterméke csökken (Y/K) és 

a munka határterméke (Y/L) növekszik. A jelzett feltételek mellett a 

termelési tényezőket értékük alapján ellentételezik, azaz a tőke határterméke 

(Y/K) egyenlő a tőkehozadékkal (r), a munka határterméke pedig a 

reálbérrel (w) (RICHARDSON, 1969). 

 

      Y/K (tőke határértéke) 

 

         r2 

         r1 

 

 

      R2     R1   K/L 

tőkeintenzitás  

 

 

 

         w2 

       

Y/L (munka határértéke)   w1 

 

1. ábra: A tőke és a munka közötti kapcsolat 

Forrás: saját szerkesztés SCHATZL (1992) alapján, 2011. 
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A két régióban azonos termékeket állítanak elő, azonos termelési 

szerkezetben, a magasabb tőkeintenzitással rendelkező régió (R1) magasabb 

reálbéreket (wl), de alacsonyabb tőkehozadékot (r1) produkál, míg az 

alacsonyabb tőkeintenzitást mutató régióban (R2) alacsonyabb reálbérek, de 

magasabb hozadékszint (r2) alakul ki. A neoklasszikus elmélet alapján ennek 

következményeként az egyensúly helyreáll, mivel az alacsonyabb 

tőkehozadékot nyújtó régióból a tőke a magasabb tőkehozadékot kínáló 

régióba áramlik, miközben a munka mozgása fordított irányú, vagyis az 

alacsonyabb reálbért kínáló régióból áramlik a magasabb reálbért nyújtó 

régióba (HANSEN et al., 1990, PRESCOTT, 1998, MCGRATTAN-PRESCOTT, 

2000,  BOLDRIN-LEVINE, 2002). 

A termelési tényezők ellentétes mozgásának hatására a regionális 

különbségek mérséklődnek, így az egyes térségekben a jövedelmek 

folyamatosan közelítenek egymáshoz. A régiók közötti tőkemozgások 

nagyságát a befektetések és a megtakarítások összehasonlításával lehet 

meghatározni. A regionális rendszer akkor kerül egyensúlyba, ha az összes 

befektetés azonos az összes megtakarítással. A neoklasszikus 

nemzetgazdasági modellekből került levezetésre a regionális növekedési 

modell, így az alkalmazott megszorítások, feltételezések is szükségszerűen 

elfogadásra, adaptálásra kerültek. Míg a nemzetgazdaság zártabb 

rendszerében jól értelmezhető és jobban magyarázható a teljes foglalkoztatás, 

a szabad verseny, vagy a termelési tényezők közötti korlátlan mobilitás, 

addig a regionális dimenzióban ezek az összefüggések nehezen írhatók le 

(BOLDRIN-CANOVA, 2003).  

A termelési tényezők kihasználásában jelentős eltérések vannak az egyes 

régiókban, vagy éppen a térségi piacon lévő oligopóliumok és 

monopóliumok számos gazdasági ágazatban akadályozzák a tényezők 

korlátlan és szabad áramlását (SCHATZL, 1992). A tőke és a munkaerő 

mozgása sem magyarázható a bérszínvonal és a tőkehozadékok eltérő 

különbségeivel.  

Véleményem szerint napjainkban a munkaerő migrációját nem kizárólag a 

reálbérekben meglévő különbségek motiválják, hanem olyan kiegészítő 

tényezőktől függnek mint a munkahely kínálata, annak szerkezete, a 

létfenntartási költségek nagysága, a városiasodás foka, a lakásárak és a bérleti 

díjak nagysága, vagy éppen a szabadidő eltöltésének lehetőségei, sőt az 

elérhető társadalmi pozíció jellege.  
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A területi növekedés elméletei Keynes után 

KEYNES 1936-ban készített tanulmányában a beruházások hatását vizsgálta a 

jövedelmekre. Megállapította, hogy az összkereslet növekedését a 

befektetéseknek a megtakarítási rátához való aránya határozza meg. Egy 

beruházásnak és az általa gerjesztett más beruházásoknak a következtében 

fellépő jövedelem-növekedés jelentősen meghaladhatja a beruházás összegét.  

DOMAR (1946) és HARROD (1948) összekapcsolja a jövedelmeket a 

kapacitásokkal, s megállapítja, hogy a gazdaságban akkor van egyensúly, ha 

az összkereslet ugyanolyan mértékben növekszik, mint a termelési kapacitás. 

Mindez akkor következik be, amikor a beruházások jövedelmi és kapacitás 

hatása egymással megegyezik. Általánosságban elmondható, hogy az elméleti 

szakirodalom a gazdasági növekedés tekintetében két eltérő hipotézist 

jelenít meg. Az egyik azt állítja, hogy a technológiai fejlesztések úgy 

működnek, hogy jelen van a szabad kereskedelem és a viszonylag korlátlan 

piaci verseny, amely gazdasági konvergenciához vezet, a másik állítás szerint 

pedig a természetszerű modern technológiáknak köszönhetően 

elkerülhetetlen egy idő után az egyenlőtlenség, illetve a növekedési 

divergenciák létrejötte (BOLDRIN-CANOVA, 2003). 

A területi növekedési elméleteket tovább vizsgálva fontosak tartom kiemelni 

a Hirschmann féle komplementer hatás bemutatását (A komplementer 

hatást HIRSCHMANN (1958) dolgozza ki). Arra a következtetésre jutott, hogy 

minden beruházásnak előrecsatoló hatása van, amely az outputoknak a 

kapcsolódó ágazatokban történő további feldolgozása miatt következik be. 

Ugyanakkor vannak visszacsatoló hatásai is, amelyek a beruházáshoz és az 

általa megindított termeléshez szükséges áruk, szolgáltatások iránti 

keresletben érvényesülnek. Tanulmányában alkalmazott konkrét példa az 

alábbi: Egy tejüzem telepítésének előrecsatoló hatása a tejfelhasználás (pl. 

ízesített joghurtok) növelése, míg visszacsatoló hatása a szarvasmarha-

állomány bővítése, vagy a csomagolóanyagok gyártókapacitásának fokozása. 

A komplementer hatás érvényesülhet a kereslet növekedésében, hiszen a 

beruházás következményeként keletkezett jövedelmek fokozzák az áruk és a 

szolgáltatások iránti keresletet, ami viszont további befektetéseket válthat ki.  

Beszélhetünk technológiai komplementer hatásról is, hiszen egy korszerű 

üzem telepítése hozzájárulhat a munkaerő-állomány képzettségének 

növeléséhez, s ezáltal újdonságfogadási képességének bővítéséhez, ami 

például kapcsolódó kisüzemek létrehozását eredményezheti (SCHMIDT, 

1966).  
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A beruházások egy-egy térségben hatnak az infrastrukturális ellátottságra, a 

települések felszereltségére, intézményi ellátottságára, így az államtól és a 

helyi kormányzatoktól újabb befektetéseket válthatnak ki, amelyek azután 

ismét serkentőleg hatnak a kapacitásokra, a jövedelmekre, s 

komplementer effektusaik révén további növekedési folyamatokat 

indíthatnak meg (ROGERS, 1982, GROSSMAN-HELPMAN, 1991). Ezen térben 

lejátszódó komplementer effektusok kardinális szerepét véleményem szerint 

is fontos hangsúlyozni. 

A telephelyelmélet és a gazdasági növekedés fenti értelmezésének 

összekapcsolása lehetőséget nyújt arra, hogy a jövedelmi, kapacitás és 

komplementer hatásoknak térben érvényesülő következményeit 

megvizsgáljuk (SCHMIDT, 1966). Kimutatható, hogy egy beruházás 

gazdasági serkentő hatása a telephelyen a legélénkebb, majd attól 

távolodva fokozatos csökkenését regisztrálhatjuk. A hatótávolság függ az 

adott centrum vonzáskörzetétől, vagyis a lakosságnak attól a késztetésétől, 

hogy túltegye magát a lakóhely és a telephely közötti távolságtól, továbbá a 

közlekedési hálózattól, azok eszközeitől, minőségétől.  

A fenti három hatás időbeli és térbeli viszonyát az jellemzi, hogy, a 

kapacitások hosszú távon vannak jelen egy térségben, de azok koncentráltan 

jelentkeznek egy településen, míg a jövedelmi hatások rövidtávon 

érvényesülnek, de térben már jobban szétterülnek. Végül a komplementer 

hatások mind időben, mind térben erőteljesebben terjednek, következményeik 

komplexen érvényesülnek a regionális gazdaságban (KOROMPAI, 1995). 

A beruházások területi eloszlása, valamint az ezek által kiváltott jövedelmi 

és komplementer hatások jelentős területi különbségeket eredményezhetnek, 

így létrejöhetnek növekedési, erőforrásvesztő és stagnáló térsége. 

Dolgozatom kutatási részének alapját ezen erőforrásvesztő, illetve stagnáló 

hazai kistréségek alkotják.  

A növekedési régióra az a jellemző, hogy a lakosság jövedelmi szintje 

meghaladja az országos átlagot, a fejlődés dinamikus, a befektetések 

volumene folyamatosan emelkedik, a lokális iparban számottevő az 

exporttöbblet, a régió gazdasági potenciálja a termelési tényezők folyamatos 

beáramlását eredményezi. Az erőforrásvesztő régiókban viszont a 

gazdasági potenciál fokozatosan zsugorodik, a termelés volumene csökken, 

az ipari beruházások visszaesnek, valamint a mobil termelési tényezők 

kiáramlanak a térségből. A munkaerő elvándorlása szelektíven megy végbe, 

elsőként a fiatal, innovatív és aktív népesség vándorol el.  
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A stagnáló régiók megrekedtek a már elért fejlődési állapotban. Ebben az 

esetben beszélhetünk stacioner és közömbös térségekről (KÁPOSZTA, 2007). 

Stacioner térségek fogalma: olyan gazdasági területek, ahol a pozitív és a 

negatív hatások egyaránt jelen vannak.  

Közömbös térségek fogalma: olyan térségek, amelyek nem érintettek az ipar 

átalakító hatásaiban. 

 

Az exportbázis elmélet 

 

Az elmélet abból indul ki, hogy egy régió gazdasági növekedése döntően az 

exportra termelő ágazatok fejlődésétől függ, vagyis a fejlesztés meghatározó 

forrása a régió gazdasága iránt jelentkező interregionális kereslet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Jövedelmek áramlása az export-bázis modellben 

Forrás: SCHATZL szerkesztése, 1992. 

NORTH, amerikai Nobel díjas közgazdász (1955) modelljét úgy írja le, hogy 

egy régióban a korlátozottan rendelkezésre álló nyersanyagok exportja a 

magasabb fejlettségű térségek felé teremtheti meg a gazdasági fejlődés 

alapját. Az exportból keletkezett bevételek részben az infrastruktúra 
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fejlesztésére, részben pedig az exportbázis kiszélesítésére és annak termelési 

feltételei javítására szolgálnak. Mindezekhez beruházási eszközöket és 

különféle szolgáltatásokat a régión kívüli piacról szereznek be, de a 

regionális piacon is keresletet indukál az export fokozása (pl. helyi 

beszállítók). Az exportra termelő ágazatokban külső és belső megtakarítások 

jönnek létre, amelyek aztán gyorsítják a növekedési folyamatokat. A 

fentiekben a 2. ábrán a jövedelmek áramlását ábrázolom az export-bázis 

modell mechanizmusai alapján. A keletkező jövedelmek növekedése 

meghaladhatja az exportgazdaság felszívó hatását, így olyan ágazatok 

letelepedését eredményezik, amelyek a regionális piacok ellátását szélesítik 

(LENGYEL-RECHNITZER, 2004).  

 

A térségi keresletre épülő üzemek növelik a belső megtakarításokat, ami 

fokozza a regionális ipar versenyképességét, döntően a régión kívüli 

piacokon, egyben lehetővé teszi az exportstruktúra tágítását. Az exportbázis 

diverzifikációs folyamatainak következtében a régió jövedelme erőteljesen 

emelkedik (NIKODÉMUS-RUTTKAY, 1994). Ezek a növekedési 

mechanizmusok - éppen a térségek eltérő gazdasági adottságai miatt - hosszú 

távon területi kiegyenlítődéshez vezetnek. 

Az endogén fejlődés elmélete 

A hetvenes évek elején megváltoztak a világgazdaság körülményei, hiszen 

kimerültek a korábbi növekedési források, a termelőtőke hozamai 

visszaestek, ennek megfelelően mérséklődött a beruházási kedv, mindezt 

tetézte az 1973-as olajválság sokkoló hatása. A jelentős ipari államok 

gazdasági magterületein egyre súlyosabb feszültségek halmozódtak fel, 

részben a környezeti problémák előtérbe kerülése miatt, részben pedig a 

tradicionális termelési bázisok válsága következtében (QUAH, 1996, 1997, 

DURLAUF-QUAH, 1998).  

 

Ugyanakkor a növekedési periódus hatására átalakul a szükségleti skála, 

megváltoznak az igények, számos új fogyasztási elem bukkan fel, amely a 

jóléti állam eszméjének és intézményeinek terjedésével természetes 

igényként jelentkezik. Ebben a sokváltozós viszonyrendszerben az új 

regionális fejlesztési stratégiát számos ipari államban a régiókon belüli 

lehetőségekben, a potenciálok kiaknázásában, a saját erők megújításában és 

fejlesztésében látták (KOROMPAI, 1995). 

 

Az alulról induló, a regionális potenciálokra mint endogén forrásokra 

épülő fejlesztésekre helyezték a hangsúlyt, melynek következtében az új 

területi politikák homlokterébe a térségek, a régiók adottságai, potenciáljai 

kerültek, amelyek aztán a fejlesztésekhez mint belső, endogén erőforrások 



18 

állnak rendelkezésre és megfelelő körülmények között aktivizálhatók. Eltérő 

szakmai véleményekkel találkoztam a regionális potenciál levezetést illetően, 

hiszen a téma szakmai hozzáértői másként és másként nevezik meg a 

fejlesztési akciókat: „fejlesztések alulról” (BRUGGES, 1981), „szelektív 

önállóság” (STÖHR, 1986), „autonóm régiófejlesztés” (LUKESCH, 1981). 

Mindhárom megközelítés közös pontja, hogy az adott lokális és regionális 

közösségek újra tudatára ébrednek specifikus, „természetes” települési-

térségi adottságaiknak, termelési hagyományaiknak, a rendelkezésre álló 

munkaerő sajátos képzettségének, valamint a régió politikai céljait és 

kulturális adottságait is aktivizálva komparatív előnyökhöz juthatnak más, 

régiókkal szemben. 

 

Az új regionális fejlesztés célja tehát elsősorban nem a magasan fejlett 

térségek adottságainak újramozgósítása, hanem a további - endogén - 

forrásoknak, a régión belüli potenciáloknak a hasznosítása, aktivizálása. 

Hiszen a fejlesztés alapproblémája, hogy miként lehet a területi faktorokat 

hatékony allokációval beilleszteni az adott társadalmi termelés és 

tevékenységek rendszerébe úgy, hogy azok működése optimális legyen az 

adott gazdasági, társadalmi viszonyok és feltételek között. A regionális 

potenciálok mint endogén erőforrások roppant széles skálán mozognak 

(THOSS, 1983, KÁPOSZTA-NAGY, 2003, KÁPOSZTA, 2007).  

 

RECHNITZER 1990-ben megjelent tanulmányában a kiinduló feltételezés az, 

hogy lehet az egyes településekben, térségekben található földrajzi, 

környezeti, történelmi, kulturális, társadalmi, gazdasági tényezők együttes 

rendszerének értelmezése és az ezen értéktartományok aktivizációját 

befolyásoló tényezők meghatározó szerepet jelenthetnek az adott területi 

egység modernizációs pályára állításában.  

 

Mindezek alapján alkotta meg STHÖR 1986-ban a szinergia fogalmát. A 

regionális szinergia definíciója: „nemcsak a speciális képviselőknek és 

intézményeknek egy régión belüli jelenléte, hanem azok dinamikus 

kölcsönhatása is előfeltétele lehet a regionális kreativitás és innovációk 

optimálissá tételére az adott szerkezeti instabilitás feltételei között” (STHÖR, 

1986, 110 p). 

Véleményem szerint a regionális potenciált az adott térség, területi egység 

endogén erőforrásainak összessége adja meg, melyek dinamikus 

kölcsönhatásokat alakíthatnak ki az exogén tényezőkkel, így erősítve a 

térségi megújítás új fejlődési pályáját. A ’80-as évek végén ezek 

megvalósítása érdekében változott meg a regionális politika eszköztára, 

illetve intézményrendszere az Európai gazdasági térben. 
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A polarizációs elméletek 

Az eddigiekben bemutatott regionális növekedési elméletek a gazdasági 

egyensúly állapotának elérését tűzték ki célul, ahol a régiók fejlődésében a 

konvergencia jellemző. A polarizációs teóriák éppen fordítva, nem a 

kiegyenlítődésben látják a regionális fejlődés és növekedés természetét, 

hanem a fejlődési különbségek kiszélesítésében, a divergenciák előtérbe 

kerülésében (RECHNIZTER (1994) idézi MYRDALT (1957), HIRSCHMANNT, 

1958, PERROUXT, 1964, 1972). 

 

Az alábbi kiinduló feltételek jellemzik a polarizációs elméleteket: 

 a belső növekedési tényezők a régiók között eltérnek (pl. a termelési 

tényezők mennyisége és minősége különböző, más-más az ágazati 

szerkezet, de hasonlókat mondhatunk a fogyasztási, a megtakarítási 

szokásokról is), 

 a régiók között erős függőség alakult ki a növekedési tényezőkben (pl. 

a perifériának a centrumtól való függősége, de gondolhatunk az áruk 

és a szolgáltatások áramlására, cseréjére), 

 a lokális és a regionális piacokon számos oligopólium és monopólium 

található, amelyek meghatározzák a termelés szerkezetét, az árakat, de 

a gazdasági kapcsolatokat is. 

A polarizációs elmélet követői a fellépő, illetve az egyensúlytalanságok által 

indukált körforgásokban létrejött halmozott, áttételes fejlődési folyamatokban 

mint az ágazati és regionális polarizációban látják a fejlődés hordozóit, ami 

aztán egyensúlytalanságok sorozatán keresztül jelentkezik (MYRDAL, 1957).  

 

Az ágazati vagy szektorális polarizáció eredetét SCHUMPETER (1939, 1980) 

elmélete támasztja alá, aki az innovációk értelmezésével, s azok 

gazdaságmegújító hatásaival magyarázza a növekedést. A növekedési pólus 

elmélet továbbfejlesztése lehetőséget nyújtott arra, hogy a gazdasági 

növekedés és az urbanizáció között egyértelmű kapcsolatokat állítsanak fel a 

kutatók, s ezzel a fejlődés regionális összetevőiről még árnyaltabb képet 

kapjunk. Segítséget jelent a fejlődő országok regionális politikájának 

kidolgozásához, azonban a leegyszerűsítések (pl. egyetlen aktív centrum 

feltételezése, az innovációk fogadásának feltételei, vagy a fejlődési 

determinizmusok) véleményem szerint nem ösztönzik az elmélet gyakorlati 

elterjedését. 

 

RECHNIZTER (1994) idézi MYRDALT (1957), akinek a kommulatív fejlődési 

modelljében a régiók közötti egyensúlytalanságot kétféle hatás jellemzi, 

melyek az alábbiak: 
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1. Spread-hatás: a központ expanziója révén indul meg a fejlődés a 

régiókban 

2. Backwash-hatás: a negatív gazdasági változások hatására a centrum 

elszívja a mobil termelési tényezőket a periférikus területekről 

 

 

Centrum és periféria modellek 
 

A centrum és periféria modellek a fejlődő országok problémáinak 

megoldására lettek kidolgozva. FRIEDMANN centrum-periféria modelljében a 

közgazdasági szemlélet mellett a társadalmi, a magatartásbeli és a politikai 

összefüggéseket is figyelembe veszi, így integrálja a korábbi növekedési 

modellek felismeréseit. 

Friedmann modelljének kidolgozása azért hozott a maga korszakában új 

tudományos eredményt, mert a fejlődés elméletét a területi 

összefüggésekben dolgozta ki, hiszen kiinduló tézise az, hogy az emberi 

tevékenységek és azok társadalmi interakciói térségformálóak, ugyanakkor a 

térségek jellemzői is meghatározzák ezeket a cselekvéseket, kapcsolatokat. A 

fejlődés egyrészt alakítja a térszerkezetet, másrészt a területi kapcsolatok 

rendszere befolyásolja a fejlődési folyamatot (LENGYEL-RECHNITZER (2004) 

hivatkozza FRIEDMANN, 1968, RICHARDSON, 1980 munkáját).  

A fejlődést diszkontinuitív (hézagos, szakaszos), kumulatív folyamatként 

határozza meg, amely lényegében az innovációk sorozataként, majd azok 

klasztereiként, az innovációk átfogó rendszereként értelmezhető. Ennek 

alapján a fejlődés megkülönböztethető a növekedéstől, amit egy adott 

rendszer értelmezve ezt a gazdasági és a politikai rendszerekre egyaránt - 

szerkezeti változások nélküli expanziójaként határoz meg (CASELLI- 

COLEMAN, 1999). Az innovációk Friedmann szerint az új ötleteknek vagy 

eddig nem ismert javaknak és eljárásoknak egy adott társadalmi rendszerbe 

történő eredményes bevezetése.  

A Friedmann nyomán 1994-ben RECHNITZER által kidolgozott centrum-

periféria modell új dimenziókat nyújt a regionális gazdasági növekedés 

értelmezéséhez, hiszen nemcsak az innováció fogalmát dinamizálja, hanem 

interdiszciplináris összefüggésekbe helyezte a területi folyamatokat, azok 

együttes hatásrendszereit. Kimutatja, hogy a területi különbségek centrumok 

és perifériák kialakulásához vezethetnek, ezek zárt területi rendszert 

alkotnak, a centrumok a perifériákkal autoritáson alapuló függőségi 

kapcsolatban állnak, s leküzdésükre a perifériáknak is központosítani kell az 

erőforrásaikat. A centrum-periféria elmélet az egyik megalapozója, s egyben 

kiváltója volt a posztmodem regionális politikáknak (RECHNITZER, 1994). 
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1.2. Területi egyenlőtlenségek nemzetközi és hazai viszonylatban 

 

A területi egyenlőtlenségek kutatásakor fontos kiemelni, hogy a térbeliség két 

alapkomponense, az egyenlőtlenség
1
 és a rendezettség

2
 (NEMES NAGY, 

2005/a). Az egyenlőtlenség és konfiguráció duálja sok tekintetben analóg a 

régió és a térszerkezet fogalmi kettősségével (SZABÓ, 2006). Napjainkban az 

egyenlőtlenség kutatás alapkérdéseként merül fel: mekkorák, hogyan 

változnak a területi egyenlőtlenségek? Ebben a megközelítésben (a területi 

szintektől függetlenül) a nagyobb egységek dezaggregálásával vizsgáljuk az 

adott jelenség belső, területi tagolódását. A 21. század jellemző fejlett 

információs társadalmának köszönhetően szinte nincs olyan része már a 

Földnek, amelyről ne rendelkeznénk mért vagy számba vett természeti 

(környezeti) vagy társadalmi információkkal, amely a területi kutatások reális 

eredményeihez is hozzá járulnak (JAKOBI, 2002, DUSEK, 2003, NAGY-

KÁPOSZTA, 2003). 

 

Területi egyenlőtlenségek az Európai Unióban 

Napjainkban mind az Európai Uniót, mind pedig Magyarországot tekintve a 

területi egyenlőtlenségek iránti közfigyelem megnőtt és egyre növekszik. 

Ennek okát abban látom egyetértve Horváth-tal, hogy az egyenlőtlenségek 

erősödtek és új formák alakultak ki az 1990-es években az Európai Unióban, 

melynek következményeként a regionális politika jelentősége növekedett, 

fokozatosan évről-évre erősödött (ENYEDI, 1997, HORVÁTH, 2003). Ez az 

általános tendencia továbbra is folytatódott, és elmondható 2011-ben is, hogy 

az Európai Unió több szakaszban történő folyamatos bővítése egyre inkább 

megvilágításba helyezi a területi különbségek kérdését, melynek 

természetéről és törvényszerűségeiről a már bemutatott növekedési elméletek 

adnak részletes tájékoztatást.  
 

Mind az európai, mind pedig az európai Unió gazdasági és szociális tere 

erősen tagolt. A településhálózatokban, a gazdaságok szerkezetében, a 

népesség iskolázottságában és infrastrukturális ellátottságában 

megmutatkozó különbségek okai a kontinens több évszázados történelmi 

fejlődésében keresendők (CSITE–GRANBERG, 2003, NAGY, 2009). A 

társadalmi alapfunkciókat
3
 hordozó térelemek és a társadalmi szükségletek 

összehangolása a történelmi fejlődés során különböző formákat öltött. A 

                                                           
1 más néven: területi differenciáltság 
2
 más néven: konfiguráció 

3
lakás, munkavégzés, elosztás-ellátás, képzés-kultúra, regenerálódás, kommunikáció, 

közösségi élet (ENYEDI, 2004) 
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lakosság által használt térben szervezett és spontán gazdasági és 

társadalmi folyamatok egyaránt zajlanak. A szabályozottságot - egyre 

táguló földrajzi környezetben - kezdetben a társadalom kisebb csoportjai 

alakították ki (például az égetéses vándorművelést Afrikában az egyes 

törzsek szabályozták, a szigorú térszervezésen nyugvó Nílus-völgyi 

öntözéses gazdálkodás már több település együttműködését igényelte, a 

Római Birodalom kontinentális úthálózatának kiépítése központi és 

regionális erőfeszítéseket követelt) (THOMAS, 2000, UNGER, 2000). Az állam 

szerepe a nemzetgazdaságok, a tőkés nemzeti piacok létrejöttének idején, a 

XIX. században erősödött meg. Az állam aktív beavatkozása a 

térszervezésbe a városépítés szabályozásával, az állam és az állampolgár 

viszonyát területileg is egységesen irányító modern közigazgatási 

szervezetek létrehozásával kezdődött (KÁPOSZTA, 1998). Ezek közel hasonló 

fejlődési pályán haladtak, a gazdaság parancsnoki posztjai különböző 

helyekre települtek, a kulturális, a politikai és a közigazgatási intézmények is 

decentralizált formát öltöttek.  

 

Az egyközpontú országokban (Franciaországban, Ausztriában, 

Magyarországon, a kelet-közép-európai országok többségében és részben az 

Egyesült Királyságban) a domináns fővárosokon kívüli perifériák 

teljesítőképessége gyenge volt, a vasúthálózatot az állam centrumát 

kiszolgáló sugaras szerkezetben fejlesztették, a kulturális és politikai 

funkciók is ide összpontosultak (BEREND-RÁNKI, 1987, HORVÁTH, 2004/a). 

A nyersanyagigényes ágazatok rohamos fejlődése a korábbi növekedési 

központoktól (Antwerpen, Velence, Firenze, Amszterdam, Bordeaux) távoli 

területeken indult meg, e térségek (Észak- és Kelet-Anglia, Lotharingia, 

Ruhr- vidék, Észak-Olaszország) településein a népességszám 

megsokszorozódott. Más országrészek a nagy vándorlások következtében 

elnéptelenedtek. A XIX- XX. század fordulóján jöttek létre a nagyvárosi 

ipari agglomerációk, ekkor alapozódott meg jó néhány ország 

monocentrikus térstruktúrája (ANDERSON, 1999).  

 

Az új ipari központokban uralkodó kaotikus állapotok késztették az állami 

szerveket különböző fejlesztési rendszabályok bevezetésére. A legátfogóbb 

törvényi szabályozásra 1909-ben Nagy-Britanniában került sor. A Lakás- 

és Várostervezési Törvény alapján a helyi önkormányzatok - megfelelő 

állami pénzügyi támogatás mellett - fejlesztési terveket készítettek és 

ezekben egységes normákat érvényesítettek (NAGY, 2002, NAGY, 2009).  

 

A két világháború között a térbeli fejlődés részleges szabályozását egyre több 

ország kormánya iktatta programjába. Az I. világháború utáni új kelet-közép-

európai nemzetállamok a korábban eltérő érdekkörökhöz tartozó területeik 
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kohéziójának erősítésére dolgoztak ki koncepciókat, majd a ’30-as évek 

elejének gazdasági depressziója váltott ki állami beavatkozást és fejlesztést 

Nyugat-Európa és az Egyesült Államok válság sújtotta térségeiben.  

 

Komplex regionális fejlesztésről azonban ekkor még csak Nagy-

Britanniában beszélhettünk. Az 1928-ban megalakult az Ipari Áttelepítési 

Tanács, majd az 1934-ben elfogadott Speciális Térségek Törvénye négy 

nagy nehézipari körzet (Dél-Wales, Északkelet-, Északnyugat- Anglia és 

Kelet-Skócia) fejlesztésére különleges pénzügyi alapokat és önálló 

szervezetet (a Speciális Térségek Rekonstrukciós Társaságát) hozott létre. 

Átfogó vizsgálatok indultak az ipar és a népesség területi átrendezésének 

szervezésére (HORVÁTH, 1998).  

 

A II. világháború utáni újjáépítés eufóriája átmenetileg feledtette a kirívó 

regionális egyenlőtlenségeket, a 40-es évek végén azonban a 

piacgazdaságokban átfogó regionális fejlesztési programok készültek. 

Jelentős fáziskéséssel a kelet- európai szocialista országok is kidolgozták 

területfejlesztési elképzeléseiket (a termelőerők területi elhelyezésének addig 

már sokfajta tervezetét előállító Szovjetunió után az első területfejlesztési 

dokumentum Magyarországon készült. 1959-ben „Az ipartelepítés állami 

feladatai” címmel a II. világháború utáni rekonstrukciókat követő nagy 

gazdasági fellendülés Európa különböző fejlettségű és adottságú térségeiben 

eltérő típusú folyamatokat indított el, a hagyományos ipari központok és 

régióik modernizálódtak, a perifériák elmaradottsága tovább fokozódott, az 

ezekről eláramló népesség a nagyvárosi agglomerációkban telepedett le, 

tovább növelte a konurbációs gyűrűk
4
 szociális problémáit (GRANBERG-

KOVÁCH, 1998, HORVÁTH, 1998). 

 

Az 50-60-as évek töretlen gazdasági fejlődése, a korszak uralkodó politikai 

áramlata és közgazdasági gondolkodása, a jóléti állam gazdaságpolitikája a 

regionális politikában is új korszakot nyitott. Az addigi rejtett, „szunnyadó" 

területfejlesztést aktív állami intervenciós politika váltotta fel. Nyugat-

Európa országaiban kiterjedt regionális fejlesztési programok fogalmazódtak 

meg. A központosított jövedelmek egyre növekvő hányadát fordították az 

országok térszerkezetének átalakítására, a területi egyenlőtlenségek 

mérséklésére (SHORROCKS, 1980). A piacgazdaságok paradigmaváltása a 70-

es években felülvizsgálatra késztette a korábbi regionális fejlesztési 

                                                           
4
 A konurbáció olyan több település által alkotott városi terület, ahol a lakosságszám 

növekedése és a beépített területek ebből fakadó bővülése miatt a települések fizikai határai 

elmosódnak, és összefüggő beépített területet alkotnak. 
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filozófiákat. E fejlődési periódus elméleti és gyakorlati tapasztalatainak 

átfogó értékelése nyomán tisztázódtak az ipari és a posztindusztriális 

társadalmak területfejlesztési feladatai és céljai, a regionális politika a 

társadalom- és gazdaságpolitika szerves részévé vált (YUILL-ALLEN-HULL, 

1980, WADLEY, 1986). Az 1970-es évek elején zajló világgazdasági 

korszakváltás hatással volt a tradicionális regionális politikára is, és egy új 

típusú fejlesztési irányzat vette kezdetét Európa piacgazdasági országaiban 

is. A fejlett tőkés országok az ún. struktúrális alkalmazkodás periódusába 

léptek. 

 

A kelet-közép-európai területfejlesztési politikák, a hatalmi stabilitás 

szempontjai és az infrastruktúra szerepének ideológiai lekicsinylése miatt 

egyértelműen várospártiak és faluellenesek voltak, deklarációi ellenére a 

településhálózat erőteljes koncentrációját támogatták (ENYEDI, 1998). A 

gazdasági fejlődés új hajtóerőkkel bővült a 80-as évek végére, így a kutatás-

fejlesztés, a humán tőke és a regionális szerkezet által nyújtott mennyiségi és 

minőségi megújításokkal. A területi gazdasági szerkezetek sajátosságai, a 

telephelyek koncentrált együttműködései, a településeken belül kialakult 

kapcsolatok, de a településhálózat sajátosságai is a gazdasági mozgásteret 

bővítették. Mindezek új fejlesztési stratégiák kidolgozására ösztönözték a 

különféle területi – országos, regionális és helyi – szinteket (ILLÉS, 1997, 

RECHNITZER,1998). A folyamatokat az is gyorsította, hogy a kelet-európai 

országokban megindult politikai és gazdasági változások a 90-es évek elején 

új helyzetet teremtettek az európai térszerkezetben (az eddig elzárt országok, 

s azok térségei most hirtelen megnyíltak, Európa többé nem Nyugat-Európát, 

s magát az Európai Közösséget jelentette). Az új piacokat el kellett érni, a 

közlekedési hálózatokat össze kellett kapcsolni, a település hálózat elemeit 

egybe kellett fűzni és számtalan további, eddig nem ismert regionális 

problémával kellett szembenézni (NAGY, 2009).  

 

Az utóbbi évek változásai azt vetítik előre, hogy a XXI. század legelején a 

regionális politika mozgásterét – a gazdaság fejlődési öntörvényein kívül – 

két markáns tényező határozza meg: az egyik az Európai Unió szervezeti, 

működési, finanszírozási reformja és keleti bővülése, a másik pedig – nem 

kis mértékben az előbbi tényező hatására – a nemzetállamokon belüli új 

hatalmi munkamegosztás kialakulása, a decentralizáció (MICHALSKI-

SARANCENO, 2000). Az európai gazdaság fejlődési tényezőiben bekövetkezett 

tartós átalakulási tendenciák és az európai integráció minőségi jellegű 

változásai, illetve mindezeknek a nemzeti politikai rendszerekre gyakorolt 

hatásai érezhetően befolyásolják a regionális politika cél-, eszköz- és 

intézményrendszerének jövőbeli alakulását is. Azonban az alapvető cél nem 

várható, hogy jelentősen módosulna, ugyanis a területi egyenlőtlenségek a 
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gazdasági fejlődés akadályát jelentik, gátolják a versenyképesség erősödését, 

szociális feszültségekhez vezetnek, korlátozzák az egységes Európa-

koncepció megvalósítását. 
 

A regionális politika évszázados fejlődésének legfontosabb tanulsága ma már 

az európai gondolkodás szerves részévé vált. A szolidaritás eszméjét az 

európai államok többségének nemzeti és ágazati politikái, az Európai Unió 

kohéziós stratégiája a társadalmi cselekvés kiindulópontjának tekintik. Az 

európai modellt mindenekelőtt ez különbözteti meg a többi kontinens 

társadalomirányítási gyakorlatától (EC, 1996). A kohéziós modell gazdasági 

értelemben a régiók és a társadalmi csoportok közti különbségek mérséklését 

jelenti, azt, hogy a népesség minél szélesebb rétegei működhessenek közre a 

gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésében és részesedhessenek 

ezek eredményeiből. A kohézió szociális dimenziója a foglalkoztatottság 

lehető legmagasabb szinten tartását, a hátrányos társadalmi rétegek 

foglalkoztatási lehetőségeinek javítását és a munkanélküliség mérséklését 

fogja át (EC, 1996).  

 

S végül a kohézió a politikai gyakorlatban az államon és az Európai 

Közösségen belüli kölcsönös támogatás megnyilvánulása, nem egyszerűen 

csupán jövedelemtranszfer formájában, hanem a belső erőforrások optimális 

hasznosítását szolgáló eszközök és módszerek közös alkalmazásában 

(GAFFARD, 1994, HORVÁTH, 2004/b). A kohézió tehát az integráció 

előfeltétele, megkövetelve a nemzeti és közösségi regionális politikák 

nagyobb összhangját, vagyis ösztönözve a kölcsönös egymásra hatást. 

Kialakulását legfőképpen a területi egyenlőtlenségek, s az ezek 

függvényeként kialakult centrumok és perifériák akadályozzák, a regionális 

politika központi kérdése ezért a periférikus helyzet felszámolásával függ 

össze (BORZÁN-SZIGETI, 2004). 

A területi egyenlőtlenségek Magyarországon  

Az eddigiek alapján jól látható, hogy mind az Európai Unió integrációját, 

mind pedig Magyarországot tekintve nincsenek gazdaságilag, társadalmilag, 

illetve környezetileg homogén régiók, megyék és kistérségek (NÉMETH, 

2008). Az egyenlőtlenségeknek különböző térbeli kereteit különböztetjük 

meg, egészen a településeken belüli szomszédsági egységektől kezdődően a 

világgazdasági régiókig (G. FEKETE, 2007). A kutató feladata, hogy az 

egyenlőtlenséget a területi különbség jellegéből fakadóan definiálja. 

Magyarországon a területi egyenlőtlenségek finomszerkezetűek és kistérségi 

keretekbe foglalva írhatóak le. Enyedi György munkái alapján elmondható, 

hogy fejlett, illetve fejletlen megyéről, illetve régióról beszélni hazánkban 
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egyszerűsítés. A kistérségi szint az az alapvető területi egység, amelyet 

érdemes vizsgálni a területi egyenlőtlenségek esetén. Ez is indokolja 

kutatásom választott területi alapját. A területek heterogenitását támasztja az 

is alá, hogy hazánkban is vannak elmaradott települések a kiemelkedő 

fejlettségi központi régióban (pl. Közép-Magyarországi régió) is, illetve 

dinamikusan fejlődő nagyvárosi térségek is találhatók az igen elmaradottnak 

minősített Észak-Magyarországi régióban (DUSEK, 2007, ENYEDI, 2004). 

Kutatásaim alapján megállapítom, hogy az elmaradottság, illetve a fejlettség 

relevánsan a régióknál és megyéknél kisebb területi egységekben 

fogalmazhatók meg, azonban a területfejlesztési politika költségvetési 

eszközei a közigazgatás intézményrendszerén keresztül a megyei, illetve 

régió szintű politikát támogatják. A hazánkat jellemző jelenlegi területi 

különbségek kialakulása nagyon hosszú folyamat eredményeként jött létre. 

Egyetértve Andorkával, véleményem szerint is a területi heterogenitás 

részben a centrum-periféria egyenlőtlenségnek, részben pedig a nyugat-

kelet közötti egyenlőtlenségeknek köszönhetően alakult ki hazánkban 

(ANDORKA, 2001).  

A történelmi áttekintést a 20. század második felétől teszem meg a területi 

egyenlőtlenségek kialakulását illetően, ellenben meg kell fogalmazni, hogy a 

trianoni békeszerződés utáni területi leszakadások is jelentősen befolyásolták 

a centrum-periféris kialakulását. Ezt követően az 1960-as éveket jellemző 

erőltetett iparfejlesztés következményeként öt kiemelt város (Debrecen, 

Győr, Pécs, Szeged, Miskolc) indult fejlődésnek, melynek 

következményeként a városok környéke is fejlődött. Napjainkban ezen öt 

város és vonzáskörzete adja a legfőbb gazdasági jelentőséggel bíró pólusokat 

hazánkban. Egészen az 1980-as évek végéig tartott ez a fejlődési folyamat, 

melynek köszönhetően az országon belüli területi egyenlőtlenségek 

csökkentek. Az extenzív iparosítást azonban nem követte megfelelő iramú 

lakásépítés, ami ingázást kényszerített a városban dolgozókra (NEMES NAGY, 

1998, KOVÁCS, 2005, TÓTH et al., 2008).  

A felépült lakótelepeken élő legtöbb embernek a lakótelepi lakása mellett 

volt hétvégi háza, nyaralója, ahol nem volt ritka a saját célra történő 

növénytermesztés, esetleg állattenyésztés. A rendszerváltást megelőzően ez a 

második gazdaság további lehetőségeket nyújtott mind a vidéki, mind a 

városi lakosság jövedelem kiegészítésére (KOVÁCH-KELEMEN, 2006). 

A gazdaságtalan és korszerűtlen termelés és termesztés miatt az ipari 

körzetek a rendszerváltást megelőzően már válságba kerültek. A 

rendszerváltást követően a munkanélküliség tömeges megjelenésével ezen 
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területek, kistérségek lettek az 1990-es évek leginkább depresszív 

válságtérségei (IZSÁK, 1999, JENEY, 2002). A rendszerváltás után, az 1990-es 

években indult el a városi lakosság falura költözése, amely két társadalmi 

réteget érintett egyaránt. Az egyik a magasabb társadalmi státuszú réteg, 

akik a jobb életkörülmények megteremtése érdekében költöztek,,ki” az 

agglomerációba. Ők nem lettek részei a helyi társadalomnak, identitásukban 

megőrizték a városias jelleget. A másik társadalmi réteg a kifejezetten 

alacsony státuszúak rétege, akiknek vidékre költözése szociális okokra 

vezethető vissza (KOVÁCH-KELEMEN, 2006). CSÉFALVAY (2008), 

véleményével azért tudok azonosulni, mert a saját kutatásom is arra világított 

rá, hogy a területi egyenlőtlenségek nagyrészt a gazdasági tényezők 

egyenlőtlen földrajzi eloszlásából adódnak.  

A gazdaság szerkezeti átalakulása és a technológiaváltás következtében a 

gazdasági tényezők köre napjainkra szinte teljes mértékben megváltozott, 

melyre már az előzőekben is utaltam. A gazdaság területi elhelyezkedése 

rendkívül rugalmas lett. Egy rutinszerű termeléssel foglalkozó új vállalati 

telephelyet nagyszámú településen lehet azonos eséllyel megnyitni, az 

országon belül vagy azon kívül is. Ezzel szemben a magas szintű üzleti 

szolgáltatások, a gazdasági döntési központok, a kutatás-fejlesztési 

központok és a tudásalapú (az innovációknak köszönhetően gyorsan változó) 

termelési ágazatok világszerte nagyvárosi koncentrációra hajlamosak 

(NÁBRÁDI, 2005, CSÉFALVAY, 2008).  

A napjainkat jellemző új területi egyenlőtlenségek az emberi tudás földrajzi 

különbségeit tükrözik, s véleményem szerint mérséklésük csak hosszú idő 

alatt képzelhető el. A magyar gazdasági szerkezetben manapság is viszonylag 

jelentős a hagyományos agrárágazatok és az ipari tömegtermelés aránya, 

főként a leghátrányosabb helyzetű terülteken. Ez az országnak a fejlett 

Európán, illetve az Európai Unión belüli fél-periferikus helyzetéből fakad 

(BARANYI, 2001, MOLNÁR, 2007).  

Elméletileg ezen ágazatok ellensúlyozhatnák a tudásalapú ágazatok földrajzi 

koncentrációját - mint ahogyan az 1980-as években a mezőgazdaság 

teljesítménye mérsékelte a területi egyenlőtlenségeket -, a valóságban 

azonban inkább növelik (BENKO, 1999). Véleményem szerint a 

mezőgazdaság elhúzódó válságából ugyanis a legjobb kilábalási esélyek, a 

versenyképesség visszaszerzésének esélyei, a dinamikus várostengelyekhez, 

ezenkívül a Dél-Dunántúlhoz és Dél-Tiszántúlhoz kötődnek - s kevésbé a 

szegény hátrányos helyzetű területeken elterülő agrárvidékekhez. A 

munkaigényes ipari tömegtermelés gyors növekedése is főleg a budapesti, 

nyugat- és észak-dunántúli körzetekben jelentkezett. 
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A területi egyenlőtlenség spontán folyamatként/állapotként is értelmezhető, 

és egészen addig beavatkozást valóban nem is igényel, míg az egyenlőtlenség 

nem válik az adott térség(ek) továbbfejlődésének korlátozójává (MOLNÁR, 

2007). Mint az már az előzőekben is említésre került az egyenlőtlenség 

térben egy sajátos területi fejlődés útján jön létre, és egy sajátos területi 

fejlődés útján alakulnak át idővel. A területi fejlődés lehet kiegyensúlyozott 

és kiegyensúlyozatlan. A területi kiegyensúlyozatlanság tünete a 

szélsőséges polarizáció, amely következményeként alakultak ki 

Magyarországon a leghátrányosabb helyzetű kistérségek. A kiegyensúlyozott 

területi fejlődés viszont mentes a szélsőséges polarizációtól. Kialakulásának 

feltétele, hogy a viszonylag koncentráltan települő gazdasági létesítmények 

és az emberek érdekei optimálisan találkozzanak (SZENTES, 2002).  

Ehhez szabályozott kereteket kell létrehozni, mely lehetővé teszi a gazdaság 

szereplőinek egymás közötti zavartalan kapcsolatát, az emberek mobilitását, 

a munka- és szolgáltató helyek elérését, tehát a területi folyamatokban 

szereplők, résztvevők együttműködését, adott esetben konfliktus nélküli 

egymás mellett élését (BARTKE, 2006). Az egyenlőtlenség kiküszöbölésében, 

amennyiben tehát nem spontán folyamatról van szó, és kiegyensúlyozott 

területi fejlődés a cél, szükség van szabályozásra. A szabályozottság a 

piacgazdaság és a tervgazdaság szintjén azonban mást jelent. A 

piacgazdaságban működő szabályozottság által felállított keretek 

szabadabban tölthetőek ki. Nagyobb szerep jut a helyi szereplők döntéseinek. 

A tervgazdaságban a szabályozottság keretei merevek, a tartalmat 

központilag jelölik ki. Ez utóbbi határozta meg a posztkommunista országok 

majdnem ötven évét az államszocializmus időszakában (RECHNITZER, 2000, 

MOLNÁR, 2007). 

 

Bartke munkái alapján elmondható, hogy az egyenlőtlenség kiküszöbölése 

mint a területi egyensúlyok változásának problematikája értelmezhető 

horizontálisan és vertikálisan egyaránt. A horizontális egyensúlyra törekvés 

a térségközi kapcsolatokat jelenti és alapvetően ez térben szűkebb földrajzi 

megjelenésű, mint a vertikális. A vertikális egyensúlyra törekvés adott 

térségen belül valósul meg egy adott lakóhelyen élő ember, társadalmi 

csoport, működő vállalat tágan értelmezett környezetéből kiindulva azzal a 

céllal, hogy megteremthetőek legyenek az adott vállalat működéséhez, az 

emberek kedvezőbb életkörülményeihez a feltételek (BARTKE, 2006). 
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1.3. A NUTS rendszer, a hazai kedvezményezett kistérségek 

kategorizálása 

 

A Maastrichti Szerződés hatására a regionális politika működtetésének 

intézményi eszközrendszerében újítások következtek be. Létrehozták a 

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Staistique, Nomenclature of 

Territorial Units of Statistics) osztályozást az Európai Unió tagállamaiban a 

közösségi regionális politika célterületeinek átlátható kijelölésére, ami alapját 

képezi az általános európai statisztikai-tervezési régiók rendszerének (EC, 

1994, HORVÁTH, 2001, NAGY-KÁPOSZTA, 2006).  

 

A NUTS-rendszer kialakulása, felépítése 

  

A NUTS-rendszer a területi egységek egymásra épülő, öttagozatú struktúráját 

alkalmazza, amely három regionális - a NUTS 1., a NUTS 2. és a NUTS 3. -

 és két lokális - a NUTS 4. és a NUTS 5. , napjainkban pedig LAU 1. és 

LAU 2. - szintet különböztet meg. Ez a struktúra képezi az Európai Unióban 

a területi statisztikai adatgyűjtési és információs rendszert, a regionális 

társadalmi-gazdasági elemzések és a tervezés alapját, valamint a strukturális 

alapokból nyújtott támogatások hozzáférésének a lehetőségét.(KÁPOSZTA et 

al., 2010.)  

 

Sajátos kihívást jelentett az európai területi közigazgatás-szervezés számára a 

regionális fejlesztést szolgáló támogatási alapok felállítása, és az ehhez 

kapcsolódó NUTS rendszer bevezetése is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 

regionális fejlesztési politika menedzselésével szembeni elvárások nem 

feltétlenül tették szükségessé a választott regionális önkormányzatok 

létrejöttét vagy megerősödését.  

 

A szabályozás ugyanis inkább az adminisztratív mint a politikai/képviseleti 

logikát követi. Ahol a regionális politikában 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, Hollandia stb.). Ahol 

viszont a területi decentralizáció nem, vagy csak részlegesen vált jellemzővé 

(Egyesült Királyság, Írország), vagy nincsenek, illetve rendkívül gyengék a 

területi önkormányzatok (például Görögország, a regionális reformmal 

kudarcot valló Portugália, az évtizedek óta "regionalizáló" Finnország), ott a 

regionális politikai intézményrendszer ágazatilag elkülönül, államosított 

vagy konzultatív, közhatalmi szervezeti formát ölt, és nem is feltétlenül 

illeszkedik az általános közigazgatásba (HALKIER et al., 1998).  
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A partnerség elve azonban szinte mindenütt hozzájárult ahhoz, hogy a régiók, 

státusuktól függetlenül, részeseivé váltak a nemzeti és uniós fejlesztési 

politikáknak. A strukturális alapok felhasználási szabályai kétségtelenül 

segítették az ún. európaizációs folyamatot (BACHE, 1998, NEMES NAGY, 

1998), s ezen belül a regionális decentralizációt az unió tagállamaiban. Az 

Európai Unió és az egyes tagállamok szempontjából a NUTS 2. szint a 

legfontosabb, mert ezen a szinten történik alapvetően a regionális politika 

kialakítása és végrehajtása. Ennek a szintnek megfelelő régiók jelentik azt a 

térbeli keretet, amelyek a területfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos 

statisztikai, elemzési és információs rendszer működtetéséhez, a 

területfejlesztési koncepciók és programok, tervek készítéséhez és 

megvalósításához, ezek koordinációjához szükségesek.  

 

Az Európai Unió szabad kezet ad abban a tekintetben, hogy egy ország 

milyen módon sorolja be a saját közigazgatási egységeit a területi statisztikai 

egységek rendszerébe, azonban a tagállamoknak azt szem előtt kell tartani, 

hogy területüket e területi szintekbe hézagmentesen lefedett módon kell 

besorolniuk (LENGYEL-RECHNITZER, 2004). 

 

A NUTS-rendszer megalkotásának célja az volt, hogy az azonos szintre 

besorolt közigazgatási szintek méretét közelítse, egymáshoz illetve, hogy 

minden tagállamban az egyes NUTS-szintek hasonló területi folyamatoknak 

legyenek színterei. 

 

A NUTS-rendszer alapján megkülönböztetett regionális és lokális szinteket 

az 1. táblázat mutatja be. (Látható, hogy az egyes tagállamok erősen eltérő 

népsűrűsége miatt a kialakult szisztéma egyáltalán nem mondható 

egységesnek.)  

 

A rendszer számos változáson ment már keresztül, a legutóbbi 3 évenkénti 

felülvizsgálata 2006-ban készült el, ami alapján további módosulások 

következtek be a NUTS besorolást tekintve, melyek 2008. január 1-jétől 

vannak érvényben. Például Szlovéniát a korábbi 1 régióból két NUTS 2-es 

szintű régióra osztották; 3 német régiót egyesítettek, illetve Dániában a 

korábbi 1 régióból 5 NUTS 2-es régiót alakítottak ki (EC, RAMON ADATBÁZIS 

2008). 
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1. táblázat: A NUTS-rendszer területi szintjei, 2008. január 1-jétől 

 

 Területi szint Tipológia 
Lakosság (min.–

max.) 

NUTS 0 Ország/Országrészek   

NUTS 1 Makrorégió 3000000–7000000 

NUTS 2 Mezorégió 800000–3000000 

NUTS 3 Megye 150000–800000 

NUTS 4 = LAU 1 Kistérség   

NUTS 5 = LAU 2 Település   

 

Forrás: saját szerkesztés EUROSTAT (2010) adatok alapján, 2010. 

 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásakor (2004) a NUTS-

rendszer kategóriái a következők voltak: 

NUTS 1: nagyrégió, 

NUTS 2: tervezési-statisztikai régió, 

NUTS 3: megye (főváros), 

NUTS 4: statisztikai kistérség, 

NUTS 5: település. 

 

Magyarország és a legtöbb európai uniós tagállam esetében ezen területi 

lehatárolások kialakításánál alapvetően két szempont játszott szerepet: a 

régióhatárok ne lépjék át az őket alkotó megyehatárokat, valamint a régiók 

lakónépessége lehetőleg azonos nagyságrendű legyen. Magyarország három 

NUTS 1-es szintet, valamint további hét NUTS 2-es régiót alakított ki. A 

fentiekből is látható, hogy a NUTS-rendszer egy hierarchikus besorolási 

rendszer, melyben jelenleg (2011) három szint van definiálva: 

 minden tagállam fel lett osztva (népességnagyság alapján) NUTS 1-es 

szintű területekre (országrészek),  

 ezeket tovább bontották (szintén népességnagyság alapján) NUTS 2-

es szintű régiókra,  

 melyeket hasonlóképpen tovább osztottak (népességnagyság alapján) 

NUTS 3-as szintű területekre (megye+főváros).  

 

Egy-egy NUTS-kód ennek a hierarchikus besorolásnak megfelelően a 

következőképpen alakul:  



32 

 Az első két betű (ország megjelölés) és az első szám szolgál a 

NUTS1-es szint azonosítására. (Pl.: HU3=Magyarország „Alföld és 

Észak” régiója)  

 A következő számjegy szolgál a NUTS2-es szintű régiók 

azonosítására az adott NUTS 1 régión belül. (Pl.: HU31=Észak-

Magyarország, Magyarország „Alföld és Észak” régióján belül). 

 A következő számjegy szolgál a NUTS3-as szintű régiók azonosítása 

az adott NUTS2 régión belül. (P.: HU311=Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, Magyarország „Alföld és Észak” régiójának Észak-

Magyarország régióján belül).  

 

A NUTS-rendszert egészítik ki a helyi adminisztratív egységek (Local 

Administrative Units, LAU). A helyi adminisztratív egységeknek két szintje 

van, melyek a további helyi adminisztratív egységek azonosítására 

szolgálnak. A LAU1 szintet a legtöbb EU-s tagországban definiálták ugyan, 

de nem mindenhol. A LAU2 szint mindenhol meghatározásra került, ami az 

önkormányzatokat vagy azzal egyenértékű egységeket jelenti. 

Magyarországon jelenleg 174 kistérség található, ami a LAU1 szinthez 

tartozik, illetve 3154 település (MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HELYSÉGNÉVTÁR, 

2012), ami a LAU2 szinthez. Az Országgyűlés az Európai Unió regionális 

politikájára, alapelveihez, eszköz- és intézményrendszeréhez való csatlakozás 

követelményeire is tekintettel megalkotta az 1996./XXI. számú törvény „A 

Területfejlesztésről és Területrendezésről” (NAGY et al., 2009), amely az 

ország kiegyensúlyozott területi fejlődésére, térségei társadalmi-gazdasági, 

kulturális fejlődésének előmozdítására, valamint az átfogó területfejlesztési 

politika érvényesítésére, az országos és a térségi területfejlesztési és 

területrendezési feladatok összehangolására törekszik (KÁPOSZTA et al., 

2010). Napjainkban is folynak a tárgyalások a jövőben kialakítandó (2012. 

második fele) hazai járási rendszerről, amelyet az állam legalacsonyabb 

szintű területi és szervezeti egységeként terveznek létrehozni a 

költséghatékonyabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése 

érdekében.  

 

Az irodalmi áttekintés ezen fejezetében a LAU 1-es területi szint részletes 

bemutatására kerül sor, hiszen elemzésem alapját a kistérségek adják. A mai 

statisztikai körzethatárok szerint értelmezhető kistérségek rendkívül sokfélék 

és szinte alig fogalmazhatók meg e keretek között az egész ország 

valamennyi kistérségére adekvátan értelmezhető, kijelölhető feladatok. A 

lokalitás, a funkcionalitás és az identitás elvei szerint meghatározhatók 

azonban olyan térségtípusok, amelyek hosszabb, akár 10 - 15 éves időtávra 

tekintve e fenti meghatározottságok szerint jelölnék ki kistérségeink főbb 

fejlődési irányait. A magyar közigazgatás történetében több olyan 
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területiséghez kötődő szabályozás, térségek szintjére épülő igazgatási egység 

jelent meg, mely hasonló a jelenlegi kistérségi rendszerhez (RITTER, 2009, 

HORVÁTH, 2003). A XIX. században, a Kiegyezést követő törvényeknek 

köszönhető a járások kialakítása, amelyek a II. világháborúig gondtalanul 

működtek. A háborút követően 1950-ig a régi közigazgatás szervezeti 

rendszere nem esett át jelentős reformokon. Azonban az 1949-es Alkotmány, 

valamint az ezt követő első tanácstörvény alapvető változást hozott. Az 

Alkotmánynak köszönhetően a járás beépült a tanácsi rendszer 

hierarchiájába. A jogi szabályozásnak köszönhetően a tanács és szerveinek 

működése igazodott a települések rendszeréhez (kisközségi szintig kiépítve) 

(SARUDI, 2003).  

 

Erről a települési közigazgatásról már az 1950-es évek végén kiderült, hogy 

működtetése nem megfelelő hatékonyságú az irányítás és gazdaságosság 

tekintetében. Az 1970-es években kidolgozott településfejlesztési koncepció 

már a körzetközponti települések fejlődését helyezte előtérbe. Ezt követően a 

járási tanácsok megszűntetésével kialakításra kerültek az adminisztratív 

feladatokat ellátó járási hivatalok, melyek 1984-től szintén, a járással együtt 

megszűntek. A járási rendszert a városkörnyéki igazgatás váltotta fel a 

rendszerváltásig. Ebben a rendszerben a nagyobb horderejű, speciális ügyek 

intézése nem a községi tanácsok szerveinél történt, hanem a városi tanácsok 

megfelelő szerveinél (BUZÁS, 2010).A rendszerváltást követő években a 

piacgazdaságra való áttérés nagy feladatokat hárított a közigazgatási struktúra 

átalakítására, amelynek egyik legfontosabb eredménye az 1990. évi LXV. 

Önkormányzati Törvény. Minden település jogosult lett saját 

képviselőtestületet és polgármestert választani, azaz minden település önálló 

önkormányzattá vált. Az önkormányzatok alkotmányos jogként kapták meg a 

lehetőséget községük közigazgatásának, fejlesztésének, helyi társadalmának 

megszervezésére. (KÁPOSZTA, 2007).  

 

Az önkormányzati rendszer szétaprózottságának és az Európai Uniós 

csatlakozás lehetőségének hatására előtérbe került a kistérségi gondolkodás  

A KSH szerinti statisztikai kistérségi rendszer bevezetésére 1994-től került 

sor, ekkor 138 kistérséget alakítottak ki, amelyek földrajzilag is 

összefüggőek, valamint funkcionális feladataik megosztása révén is 

kapcsolódnak egymáshoz. Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és 

területrendezésről már EU-konform, stabil jogi hátteret biztosított az újfajta 

regionális politika intézményrendszerének kialakításához (STORPER, 1997). A 

törvény a támogatásra javasolt térségek meghatározásánál és lehatárolásánál 

az EU regionális támogatási prioritásait, azok kritériumrendszerét, valamint a 

NUTS-rendszer elveit követi, figyelembe véve a hazai sajátosságokat 

(CSATÁRI, 2000).   
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A jogi szabályozásnak következtében 1997. augusztus 1.-től 150 kistérség 

volt az országban, valamint meghatározták a kedvezményezett térségek 

számát is, ami 72 kistérséget érintett. A besoroláshoz használt 

mutatórendszer azóta már négyszer változott. Már a következő évben (1998) 

a kistérségek számának változása indokolta a felülvizsgálatot, közel 800 

település került más kistérségbe (a kistérségek száma nem változott), így 88-

ra emelkedett a kedvezményezett területek száma. A következő besorolást a 

kormány 91/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben hirdette ki, ez 82 

kistérséget érintett. A 1997-es besorolás 32, a 1998-as 26, a 2001-es pedig 19 

mutatószám alapján történt (NAGY, 2003). 

 

A statisztikai kistérségi-rendszer következő módosítása 2002-2003 között 

zajlott le. A KSH a felülvizsgálat során a következő alapelveket kívánta 

érvényre juttatni: 

 A statisztikai kistérségi rendszernek maradéktalanul le kell fednie 

az ország, a régiók területét, és minden település csak egy 

kistérséghez tartozhat. 

 Több központú vonzáskörzetek is léteznek a kistérségi rendszerben. 

A felülvizsgálat eredményeként létrejövő területbeosztásnak 

időtállónak kell lennie. 

 A statisztikai kistérségi rendszer egymásra utalt települések területi 

egysége. A kistérségek így egyfajta „centrum-periféria” elven 

meghatározott egységek. A kistérségek földrajzi lehatárolás során 

kiemelt figyelmet kell fordítani a valós településközi kapcsolatokra. 

 A rendszernek az egész ország területét átfogó, régióhatárokat át nem 

lépő rendszernek kell lennie (BEKÉNYI et al., 2004). 

 

A jogi szabályozás (244/2003. (XII. 18.) Kormányrendelet) a fenti elveknek 

megfelelően 168 kistérséget határozott meg az országban. A rendelet 

tartalmazta a fenti elveknek megfelelően újból a kistérség fogalmát, 

rendeltetését, alapvető jellemzőit. A kistérség területfejlesztési-statisztikai 

egység. Egy olyan földrajzilag összefüggő területi egység, amelyet a hozzá 

tartozó települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek 

határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak: 

 egy település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat, 

 a kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az 

ország területét, és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a 

megye, valamint más kistérség határaihoz, 

 a kistérség területe, határa vagy más sajátossága nem érinti az 

önkormányzatok társulási szabadságát, 
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 a kistérség területe államigazgatási szervek, vagy a kistérség székhely 

települése, illetve más település jegyzőjének illetékességi területe 

lehet, 

 az államigazgatási hatósági feladatokat ellátó szerv illetékességi 

területe csak kivételesen, a feladat ellátásával, a hatáskör 

gyakorlásával összefüggő sajátosságok miatt térhet el a kistérség 

területétől. 

 

A felülvizsgálatot követően a kistérségek száma 18-al nőtt, a régi 150 

kistérség közül 60-ban volt változás. A térséget váltó települések száma 

összesen 294 volt, melyekből 217 került új kistérségbe és 77 került 

átsorolásra más kistérségekbe (KOVÁCS, 2005). A 244/2003. (XII. 18.) 

Kormányrendelet következtében a területfejlesztés kedvezményezett 

térségeinek jegyzéke is megváltozott. A 64/2004. (IV.15.) Kormányrendelet 

szerint 95 kistérség tartozott a kedvezményezett kistérségek közé, melyből 48 

a leghátrányosabbak közé.  

 

A 2003-ban elindult IDEA reform programcsomag eredményeként 

elfogadásra került a 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról. A program fő céljai közt szerepelt, hogy a 

létrejövő kistérségi társulások erősítsék a térségi összetartást, valamint az 

egyes feladatokat átvegyenek az önkormányzatok szintjéről. A megalakításra 

került kistérségi társulások tevékenysége három fő funkció köré 

csoportosítható: önkormányzati-közszolgálati, területfejlesztési, valamint 

államigazgatási szerepkör. A feladatok átvételéhez 2005-től kezdődően 

normatív támogatás is jár a létrejött többcélú társulásoknak.  

 

A reform, valamint az uniós csatlakozásunk után rendelkezésre álló források 

feltételeként az utolsó felülvizsgálatra 2007 elején került sor. A módosítás 

okai közt szerepelt az is, hogy a többcélú kistérségi társulások minden 

kistérségben működjenek. A korábbi jogszabály adta lehetőségekre, március 

31.-ig lehetett benyújtani kezdeményezést. Az előterjesztés 35 átsorolási és 6 

új kistérség létrehozását támogatta. A 2007. szeptember 10-én elfogadott új 

törvény 174 kistérséget állapított meg az országban, valamint elfogadta az 

előterjesztett átsorolási kérelmeket is. A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 

adja az új jogszabályi hátteret a kedvezményezett kistérségek besorolására. 

Jelenleg 94 kistérség került a hátrányos kategóriába, melyből 47 a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé, melyek részletes kifejtésére az 

irodalmi áttekintés következő fejezetében kerül sor. A rendeletben 

meghatározott 47 kistérségből 33 komplex programokkal segítendő. 

Felzárkóztatásuk érdekében alapvetően európai uniós forrásokra lehet 

támaszkodni. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőséget biztosít 
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nagyobb mértékű támogatás intenzitás elérésére ezekben a térségekben 

(BUZÁS, 2010). 

 

A jelenlegi hazai szabályozás (a 2007/67-es országgyűlési határozat, illetve a 

2007/311-es kormányrendelet) szerint a kistérségek különböző kategóriákba 

(fejlett, fejletlen, elmaradott stb.) való besorolása nem könnyű feladat, hiszen 

egy állandóan változó rendszerről beszélhetünk. Évről évre változik egy-egy 

kistérség lakosságszáma, és időnként változnak a területi lehatárolások is. Ezt 

támasztja alá az a tény, hogy Magyarország az EU csatlakozás időszakában 

150 kistérséggel rendelkezett, jelenleg pedig 174-gyel.  
 

2007/67-es országgyűlési határozat 
 

A 2007/67-es országgyűlési határozat a területfejlesztési támogatásokról, a 

decentralizáció elveiről és a kedvezményezett térségek besorolásának 

feltételrendszeréről szóló alap dokumentum. Témám szempontjából 

fontosnak tartom a kedvezményezett térségek besorolásának rendszerét, 

illetve kritériumait röviden áttekinteni. Ezen országgyűlési határozat szerint a 

hazai és közösségi forrásokból nyújtandó területfejlesztési támogatások 

szétosztása során a kistérségek és települések társadalmi és gazdasági, 

valamint infrastrukturális elmaradottságát, illetve fejlettségét mérő komplex 

mutatót kell figyelembe venni, melynek főbb elemei az alábbiak: 

1. Gazdasági mutatók 

2. Infrastrukturális mutatók 

3. Társadalmi mutatók 

4. Szociális mutatók 

5. Foglalkoztatási mutatók. 

 

Ezen mutatók összetett rendszerének segítségével kategorizálódnak a hazai 

kistérségeink. Az adatokból származtatott eredmények alapján követhetők 

nyomon a térbeli gazdaság változásának irányai, a megvalósult, illetve 

elmaradt fejlesztések hatásai. A kistérségek és települések társadalmi-

gazdasági és infrastrukturális elmaradottságát/fejlettségét mérő komplex 

mutató kiszámításánál használt adatok köre részletesen az alábbi, melyet a 

2007/67-es országgyűlési határozat rögzít: 

 

Gazdasági mutatók: 

1. A működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma, db 

2. A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 

1000 lakosra jutó száma, db 

3. A kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó száma, db 
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4. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes 

foglalkoztatottakból, % 

5. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes 

foglalkoztatottakból, % 

6. A működő gazdasági szervezetek számának változása, % 

7. Az önkormányzatok helyi adóbevétele, Ft 

8. A tudományos kutatók, fejlesztők 1000 lakosra jutó száma, db
5
 

Infrastrukturális mutatók: 

1. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, % 

2. Az egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza, 

méter 

3. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány 

százalékában, % 

4. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, % 

5. A hétköznapi elérés mutatója 

6. A telefon-főállomások (ISDN-nel együtt) 1000 lakosra jutó száma, 

db 

7. A kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma, db 

8. A szélessávú internet előfizetők 1000 lakosra jutó száma, fő 

9. A gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója 

Társadalmi mutatók: 

1. Az épített 3-x szobás lakások aránya az időszak végi 

lakásállományból,% 

2. A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma, 

db 

3. Vándorlási különbözet; időszak közepi 1000 fő népességre jutó évi 

átlag, fő 

4. Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma), db 

5. Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem, Ft 

6. Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség népességének hány %-

a 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településen), % 

7. Népsűrűség, fő/km2
6

 

 

 

                                                           
5
 Csak a kistérségi komplex mutató kiszámításánál használt mutató. 

6
 Csak társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések 

besorolásánál használt mutató. 



38 

Szociális mutatók: 

1. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60-x népesség 

százalékában), % 

2. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, % 

3. A 18-x éves, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, 

% 

4. Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben 

részesítettek évi átlagos száma 1000 lakosra, fő 

5. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 

0-24 éves népességből, % 

Foglalkoztatási mutatók: 

1. Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népességből, 

% 2006 átlaga 

2. Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - nyilvántartott 

álláskeresők aránya a munkaképes népességből, % 

3. Aktivitási ráta, % 

 

A 2007/311-es kormányrendelet 

 

A 2007/311-es kormányrendelet a területfejlesztési támogatásokról és a 

decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának 

feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozatban 

megfogalmazott feltételrendszer szerint minősítését a kistérségek fejlettsége 

szerint tartalmazza. A kedvezményezett kistérségek besorolását – a hátrányos 

és ezen belül a leghátrányosabb helyzetű, valamint annak részeként a 

komplex programokkal segítendő legalacsonyabb komplex mutatóval 

rendelkező leghátrányosabb helyzetű kistérségeket – e rendelet melléklete 

tartalmazza. A rendelet alapján jelenleg 47 leghátrányosabb helyzetű 

kistérség van hazánkban, melyből 33 olyan halmozottan hátrányos helyzetű 

kistérség, ahol a gazdasági, társadalmi adatok alapján komplex segítő 

programot szükséges alkalmazni (2. melléklet). Ezen kistérségek a 

következők (3. ábra): Edelényi, Encsi, Ózdi, Sárospataki, Szerencsi, Szikszói, 

Abaúj–Hegyközi, Bodrogközi, Mezőcsáti, Tokaji, Hevesi, Bátonyterenyei, 

Baktalórántházai, Csengeri, Fehérgyarmati, Mátészalkai, Nyírbátori, 

Vásárosnaményi, Berettyóújfalui, Tiszafüredi, Bácsalmási, Jánoshalmai, 

Mezőkovácsházai, Sarkadi, Kisteleki, Sásdi, Sellyei, Szigetvári, Tamási, 

Barcsi, Csurgói, Lengyeltóti, Kadarkúti.  

 

A 3. ábra alapján jól látható, hogy a kiemelten támogatandó kistérségek 

mintegy 50%-a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
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megyében található, azaz az országon belüli területi egyenlőtlenségek ezeken 

a területeken különösen is szembetűnőek. A feladat komolysága mindezek 

alapján rendkívüli, hiszen a periféria koncentrálódása számos olyan 

gazdasági, társadalmi problémát hordoz, amely megoldása nem halogatható. 

 

 

3. ábra: A 33 db halmozottan hátrányos helyzetű kistérség 

elhelyezkedése 

 

Forrás: saját szerkesztés NFÜ (2010) alapján, 2011. 

1.4. Az elmaradottság tényezői 

 

A területi egyenlőtlenségek kiküszöbölésének és egyben a regionális 

politikák alapvető célja a térben fennálló területi különbségek csökkentése, a 

fejlődésben lemaradt térségek felzárkóztatása. A fejlesztés alapvető kérdései 

közé tartozik, hogy mely térségeket sorolunk az elmaradott kategóriába, és 

mit tekintünk elérendő fejlettségi szintnek. Fontos kiemelni, hogy mást jelent 

az ipari forradalmak, illetve a napjaink posztindusztriális korában elmaradott 

térségnek lenni (G. FEKETE, 2006/a). Eddigiekben is történt már rá utalás, 

hogy a területi egyenlőtlenségek tényét sok tényező formálja és alakíthatja ki. 

G. Fekete Éva észak-magyarországi kutatásai alapján (2006) alapvetően öt 

fő tényezőt nevez meg az egyenlőtlenség előidézői és az elmaradottság 

tényezői között, melyet a 4. ábra is jól mutat:  
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1. A demográfiai egyensúly felbomlását 

2. Elszigeteltséget 

3. Gyenge térségi jövedelemtermelő képességet 

4. A szükségletek kielégítésének akadályait 

5. Környezeti erőforrások alul-vagy túlhasznosítását 

 

 

 

4. ábra: A területi elmaradottság 5 fő tényezője G. Fekete munkája 

alapján 

 

Forrás: MOLNÁR M. (2007) hivatkozza G. FEKETE É. (2006) munkáját 

 

A demográfiai egyensúly felbomlásának egyik legszembetűnőbb 

sajátossága a népesség elöregedése. A fiatalok a jobb munkalehetőség és jobb 

életkörülmények megteremtése érdekében elköltöznek, a nagy családok 

felbomlanak: az idősek az utódaiktól távol élnek. A helyben maradó fiatalok 

képzettségi szintje általában igen alacsony, aminek következménye, hogy 

egyéni életstratégiájuk ambíciók nélküli. Egyet értve G. Feketével, hogy az 

egyensúlytalanság anyagi és mentális tünetekkel is együtt jár.  

 

Ugyanakkor párhuzamosan ezekkel a jelenségekkel a térségbe egy sajátos 

szelektív bevándorlás indulhat meg, amely további konfliktusokat és egyre 

súlyosabb fokú leszakadást jelent a térség számára. A beköltözők ugyanis 

főként az olcsóbb megélhetést (ingatlan, rezsi, élelmezés) keresik, eleve 
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szegény sorsúak, gyakorta cigány etnikai csoporthoz tartoznak (BARANYI, 

2008). Ők, a saját társadalmi csoportjukra jellemző módon gyorsabb 

biológiai reprodukcióval halmozottan termelik újra a szegénységet, amely a 

későbbiekben a leszakadó állapot kialakulásához is vezethet. Végső soron az 

ilyen térség számára egyoldalúvá válnak a térségbe vezető utak: a képzett, 

agilis fiatalok számára csak kifelé, a szegények számára csak befelé vezető 

út létezik. Mindezek hatására létrejön a szegénység térbeli koncentrációja, 

ami adott esetben etnikai koncentrációként is jelentkezhet. A demográfiai 

folyamatok az összes többi környezeti elemre is hatnak: a képzett munkaerő 

hiánya rontja a vállalkozások területi versenyképességét, ezért nincs térségi 

jövedelem, alacsony a térség tőkemegkötő képessége, így a beruházások 

hiányával találjuk szembe magunkat (G.FEKETE, 2006/a).  

 

Az ilyen helyzetből még támogatásokkal sem könnyű kimozdítani a 

gazdaságot a hanyatló, illetve stagnáló állapotból. A fizetőképes kereslet 

hiánya és a méretgazdaságosság követelményeinek teljesíthetetlensége a 

helyi szolgáltatások működtetését is ellehetetlenítik. A képzettség hiánya 

hozzájárul az elszigetelődéshez is, mivel mindez összefügg az önszerveződés 

képességével; a kommunikációs csatornákhoz, az információkhoz való 

hozzáféréssel (MOLNÁR, 2007 hivatkozza G. FEKETE munkáját, 2006, 

BOTTLIK, 2008). 

 

Az elszigeteltség lényege egy közlekedés-földrajzi és kommunikációs 

elzártság, azaz, hogy a közlekedés és kommunikáció szintjén is a kifelé és 

befelé áramlás korlátozott. A kedvezőtlen közlekedés-földrajzi helyzet azt 

jelenti a hátrányos helyzetű kistérségekben, hogy az ilyen területeket 

elkerülik a vasútvonalak, vagy a térség peremén futnak. A közutak 

elhanyagoltak, gyakori a zsáktelepülés jelleg
7
.  

 

A kis népsűrűség, a lakosság alacsony fizetőképessége miatt többnyire a 

tömegközlekedés járatait, a gépkocsi-közlekedés üzemanyagtöltő és 

járműjavító állomásait nem éri meg működtetni. A hírközlés és az 

információáramlás csatornái is kiépületlenek: gyenge mobilszolgáltatói 

lefedettség (bár 2011-re egyre nagyobb a lefedettség), alacsony szintű 

internet-hozzáférés, rossz és korlátozott TV-vételi lehetőségek jellemzik a 

kistérségeket. Ezek a tényezők tovább gyengítik a térség mobilitását 

(BARANYI, 2004, G. FEKETE, 2006/b). Véleményem szerint az 

elszigeteltségből előny talán csak a környezeti erőforrások 

                                                           
7
 Zsáktelepülés: olyan településforma, ahol nincs átmenő, csak bekötőúttal bevezető 

forgalom. 
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kiaknázatlanságából számolható, bár ez a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek esetén kétes értékű előnynek mondható. 

 

G. FEKETE szerint a gyenge térségi jövedelemtermelő-képesség az 

elmaradottság másik kardinális oka. Ezen a tőkehiányt, a gazdaság 

teljesítőképességének alacsony szintjét szoktuk érteni. A probléma ebben az 

esetben az, hogy a felzárkózáshoz szükséges tőke helyben nem termelődik 

meg. A helyi vállalkozások számára a szűk helyi piac nem tesz lehetővé 

stabil üzleti működést, és külső piacokra sem tudnak betörni, hisz ahhoz sem 

kapacitásuk, sem infrastruktúrájuk stb. nincs meg. A külső vállalkozások 

pedig a fejletlen és nagyon képzetlen humánerőforrás, gyenge 

infrastrukturális háttér, elégtelen üzleti környezet miatt nem települnek a 

térségbe. Ha mégis betelepülnek, a jövedelmet kivonják, így a tevékenységük 

csak mérsékelten járul hozzá a térségi jövedelmek képződéséhez (SÜLI-

ZAKAR, 2010, KASSAI-RITTER, 2011).  

 

Nem csupán a keresleti oldallal van probléma. Alapvető gond a térség kínálta 

gazdasági- szolgáltatási kínálat, amely általában az elmaradott térségekben 

alatta van az igényeknek. Ez a tény is kiáramoltatja a térségben 

megtermelt jövedelmeket. Az ilyen térségek jövedelemtermelő-képessége, 

valamint a helyben történő vásárlásokkal a jövedelmeket megtartó képessége 

a külső támogatások fogadására is eleve alkalmatlanná teszi az ilyen 

térségeket. Mind az Európai Uniós, mind pedig a hazai pályázati rendszer 

bonyolultságának és összetettségének köszönhetően a külső források 

megszerzéséhez hiányzik az érdekérvényesítő-képesség, illetve sajnos a 

források értelmes felhasználására képes menedzsment is hiányos, gyenge. A 

térségi jövedelmek hiánya kihat valamennyi elmaradottsághoz hozzájáruló 

tényezőre. Mindez ugyanis maga után vonja a fejlesztési források hiányát, a 

fizikai környezet pusztulását, a megélhetési nehézségeket, a közlekedés-

kommunikáció elégtelenségét (JAKOBI-KISS, 2003, G. FEKETE, 2006/b).  

 

A szükségletek kielégítésének akadálya a családok csekély jövedelméből, 

valamint az elérhető szolgáltatások alacsony színvonalából adódik. A 

családok alacsony jövedelme a munkanélküliségből, az eleve alacsony 

jövedelemből, az inaktívak (bérjövedelemmel nem rendelkezők) magas 

arányából adódik. G. Fekete modellje alapján ezek kapcsán a legkevésbé 

felmért következményekkel járó tényezőnek azt a folyamatot tartjuk, amelyet 

a segélyezés tart fenn úgy, hogy a munkából való kiesés után a segélyezettség 

mint életforma alakul ki, és ez több generációs munkanélküliséggé válhat, 

ami végső soron a munkától való elfordulást okozza. Ez a térség fejlődése 

szempontjából azért csapdahelyzet, mert az így szocializálódó tömegek 

egyre kevésbé lesznek motiválhatóak a munkavállalásra. Az elérhető 
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szolgáltatások alacsony színvonala abból adódik, hogy szerény a fizetőképes 

kereslet, és ez már az alapszolgáltatások biztosítását is megnehezíti 

(CSATÁRI, 1996). A nagy távolságok, a kis fogyasztás a magas fajlagos 

szállítási költségek ráadásul megnövelik az árakat. Így mindezekből 

következik, hogy a kistérség lakossága elméletileg három alternatíva közül 

választhat: vagy leszállítja az igényszintjét, vagy vállalja az önellátást, 

öngondoskodást nagyobb távolságokból, vagy elköltözik. Természetesen a 

három alternatíva nem egyforma súllyal merül fel az egyéni döntésekben. A 

költözés egy bizonyos életkor után például már nem reális alternatíva. 

(KÁPOSZTA et al., 2010). 

 

A környezeti erőforrások a térség fejlődése szempontjából értékké csak 

akkor válnak, ha felismerik, feltárják őket, és olyan hasznosítási módot 

találnak vele kapcsolatban, amely fenntartható fejlődés irányába segíti a 

térséget. Elmaradott kistérségeink legnagyobb értéke a viszonylagosan jó 

állapotú, érintetlen természeti környezet (BARANYI, 2004, NAGY-

KÁPOSZTA, 2004). Általában ezek az értékek lényegében feltáratlanok, 

kihasználatlanok. Mivel a környezettudatosság, az értékvédelem szemlélete 

az ilyen térségekben meglehetősen fejletlen, ezért jelenleg sokszor az jelent 

nagyobb problémát, ha ezen kontrollok nélkül kezdődik a térség 

erőforrásainak feltárása. Nem lesz szerencsésebb az a vidék, mely úgy kezdi 

el intenzíven hasznosítani környezeti erőforrásait, hogy a hasznosítás 

környezeti következményeivel nem számol. Gondolok itt az erdők tarra 

vágására, a környezetszennyező hulladékégető építésére, stb. (G. FEKETE, 

2006/a).   

 

Összességében elmondható, hogy az elmaradott kistérségekben a legnagyobb 

problémát a tömeges és mélyülő munkanélküliség, a kielégítetlen belső 

szükségletek, a folyamatosan leépülő szolgáltatások, illetve pusztuló 

természeti értékek és az ezekből kialakuló konfliktusok okozzák (KÁPOSZTA 

et al., 2010, BARANYI, 2010). Továbbá érdemes megemlíteni, hogy a 

hátrányos helyzetű kistérségek kevésbé tudnak a globális trendekhez 

igazodni, melyből adódóan az infrastrukturális, illetve pénzügyi feltételek 

sem adottak kellő arányban. Mindezekből egyértelműen következik, hogy a 

felzárkóztatás a problémák komplexitása, a különböző térségek más- más 

sajátossága okán nem haladhat egyetlen séma alapján. 

 

 Az alábbiakban három alternatív forgatókönyvet mutatok be G. Fekete É. 

2006/c alapján:  

 a meglevő helyi szereplők ösztönzésére, a belső tartalékok 

mozgósítására építő fejlesztés sémája, 
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 a betelepülő lakosokra és vállalkozásokra, új gazdasági 

tevékenységekre épülő, innovatív területfejlesztési séma, 

 a kívülről bevitt innovációkat a helyi kezdeményezőkészséggel 

ötvöző, nem profitorientált vállalkozásokra orientált 

vállalkozásokra épülő, szociális gazdasági séma. 
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2. A TERÜLETI VERSENYKÉPESSÉG FŐBB ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

A gazdasági hatások térbeliségének vizsgálatát a nemzetközi szakirodalom a 

versenyképességhez köti. Egyre elfogadottabbá válik, hogy nem csak a 

vállalatok, hanem a területi egységek is versenyeznek egymással. A 

versenyben való helytállást kifejező versenyképesség fogalma a globális 

verseny speciális jellemzőinek következményeként a közgazdaságtan, illetve 

az üzleti tudományok központi fogalmává vált. Mivel a térnek nincs két 

egyforma adottságokkal rendelkező pontja, így napjaink egyik legfontosabb 

kihívásává vált annak megismerése, hogy hogyan is lehet versenyezni a 

globális világban és valójában mit is értünk a regionális vagy területi 

versenyképesség fogalma alatt (WAITS, 1998, BEGG, 1999, GORDON, 1999).  

2.1. A területi verseny fogalma és a Strukturális Alapok célkitűzései 

 

Mind az Európai Unióban, mind pedig hazánkban is egyre kardinálisabb 

szerepet kap az a tény, hogy nem csak a vállalatoknak, hanem a területi 

egységek is versenyeznek egymással. A területi verseny értelmezéséről, 

tartalmi kérdéseiről és ehhez kapcsolódóan a regionális versenyképességről 

folyó vitákban számos markánsan elkülönülő véleménnyel találkozhat a 

kutató, melyek bemutatásra kerülnek ebben a fejezetben.  

 

Hazánkban a versenyképességgel foglalkozó szakmai körökben az alábbi 

területi verseny definíció a legelfogadottabb: A területi verseny egy olyan 

folyamat, amely a területi egységek között zajlik és célja a régióban, 

városban élők jólétének növelése a regionális, helyi gazdaság fejlődésének 

elősegítésével, amely fejlődést bizonyos csoportok a helyi politikákon 

keresztül más térségekkel versengve, rivalizálva próbálnak befolyásolni 

explicit vagy gyakran implicit módon (LENGYEL-RECHNITZER, 2000). 

Véleményem szerint célszerű áttekinteni a területi egységek versenyéhez 

kapcsolódó alapgondolatokat. Alapvető kérdésként merül fel a 

versenyképességgel foglalkozó szakemberek körében, hogy egyáltalán 

értelmezhető-e a verseny területi egységekre vagy nem? Ha a kutató 

elfogadja a területi verseny létezését, akkor újabb kérdések merülhetnek fel: 

mit értünk területi verseny alatt, melyek a főbb jellemzői?  

 

Minden területi egység részt vesz-e a területi versenyben vagy csak a nagy 

városokkal rendelkezők? Szükségszerű-e, hogy a területi versenyben a 

győztesek mellett legyenek vesztesek is? Ezen kérdések még napjainkban is 

heves vitákat váltanak ki a témával foglalkozó kutatók körében. Ebből 
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adódóan egységes álláspont nem alakult ki, azonban a fő irányzatok 

elkülöníthetők (TÖRÖK, 2001, LUKOVICS et al., 2010).  

 

A területi verseny fogalma 

 

Az országok közötti verseny kérdésében PAUL KRUGMAN közismert 

álláspontja szerint a verseny országokra nem alkalmazható fogalom, melyet 

az alábbiakkal indokol: 

 

 A nemzetgazdaságok nem hasonlíthatók vállalatokhoz: a sikertelen 

területi egységeket nem lehet megszüntetni, mely szerint a verseny 

országokra nem alkalmazható fogalom (KRUGMAN, 1994, LENGYEL, 

2003). 

 Egy vállalat sikeressége esetén egy vállalat versenytársai tönkre 

mehetnek, addig az országok a komparatív előnyeik
8
 alapján 

specializálódhatnak, illetve kereskedhetnek egymással. Az egymással 

kereskedelmi kapcsolatban álló területi szinteknek javulhat a 

gazdasági teljesítménye, azaz mindegyik terület nyertesként jelenhet 

meg. Ebből adódóan elmondható, hogy területek 

versenyképességének vizsgálatakor nem csak mások rovására van 

lehetőség a fejlődésre.  

 Az eddigiekből is jól látható, hogy a területi versenyben versenyről 

nem, hanem rivalizálásról lehet szó a pozícióért. Az országok, 

régiók, megyék, kistérségek jóléte hosszabb távon a 

termelékenységüktől függ (LUKOVICS, 2009). 

 

KRUGMAN fentiekben röviden ismertetett álláspontjával TÖRÖK is egyet ért 

(1999), aki szerint a neoklasszikus közgazdaságtan fogalomrendszere alapján 

nem értelmezhető az országok és az alsóbb területi szintek közötti verseny 

sem. Krugman gondolataival egyetértek, hiszen szakmai körben 2011-re 

elfogadottá vált az a tény, hogy az országok komparatív előnyök alapján 

sikeresen vehetnek részt a nemzetközi versenyben. Számomra az is magától 

értetődő, hogy az országok és a különböző területi szintek versenye nem 

említhető egy lapon a vállalatok közötti piaci versennyel. Azonban a 

gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a régiók közül csak azok képesek 

a gyors fejlődésre, melyek versenystratégiát dolgoznak ki és hajtanak végre. 

                                                           
8 A komparatív előny egy vállalat vagy ország egy termék előállítási folyamatában jelent 

valamilyen kedvezőbb feltételt. Amennyiben valamelyik ország komparatív előnnyel 

rendelkezik, az adott terméket nagy mennyiségben, exportra is előállítja (Molnár, 1998). 
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Az így kialakult rivalizálást a regionális tudomány számos képviselője 

(BEGG, 2002, MALECKI, 2002) a területi verseny fogalomkörébe sorolja.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: A területi verseny alapvető pillérei 

 

Forrás: saját szerkesztés KITSON et al. (2004) alapján, 2011. 

 

A területi verseny fogalma alapján érdemes a versenyképességi 

vizsgálatokat elvégezni a területi szinteken, hiszen a területi verseny egy 

olyan folyamat, amely a területi egységek között zajlik és célja a 

régióban,városban élők jólétének növelése a regionális, helyi gazdaság 

fejlődésének elősegítésével, amely a fejlődést bizonyos csoportok a helyi 

politikákon keresztül más térségekkel versengve, rivalizálva próbálnak 

befolyásolni explicit vagy gyakran implicit módon (LENGYEL-RECHNITZER, 

2000, LENGYEL, 2003) mint az már a fentiekben is említésre került. 

Véleményem szerint tehát ebből adódóan értelmezhető a területi verseny, 

melynek alapvető pillérei az 5. ábrán láthatók.  

 

REGIONÁLIS 

TERMELÉKENYSÉG, 

FOGLALKOZTATÁS ÉS 

ÉLETSZÍNVONAL 

Termelő tőke 

Tudás tőke 
Humán tőke 

Infrastrukturális 

tőke 

Kulturális tőke 

Szociális/intézményi 

tőke 
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A versenyképességnek közismert, különféle megközelítései közül 

dolgozatomban a legszélesebb körben elismert és legszélesebb konszenzuson 

alapuló, területi verseny ismertetett definíciójából kiinduló egységes 

versenyképességi definícóra támaszkodok: ,, a vállalatok, iparágak, régiók, 

nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és 

relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a 

nemzetközi (globális) versenynek ki vannak téve…” (LENGYEL 2003, 138 p.) 

 

Az egységes versenyképességi definíció az Európai Unió dokumentumai 

közül 1999-ben került publikálásra, melyre az Európai Bizottság, valamint a 

szakértők többsége is támaszkodik. Ez a definíció került be az Európai Unió 

jogszabályalkotásába, illetve a területfejlesztési és regionális politika során 

is ezt a fogalom meghatározást alkalmazzák (LENGYEL-RECHNITZER, 2000, 

KÁPOSZTA et al., 2008). Mindezek alapján elmondható, hogy a területi 

versenyképesség új tartalmat nyert napjainkra, hiszen az életszínvonal tartós 

javulását szolgáló, a globális viszonyok közepette olyan fenntartható 

regionális gazdasági növekedés, amely magas foglalkoztatottsági szint 

mellett valósul meg (EC, 2004).  

 

Ezek alapján jól látható, hogy a versenyképesség egységes felfogásán alapuló 

területi versenyképesség fogalomnak nincs egyetlen kiemelt mutatója, hanem 

egymáshoz szorosan kapcsolódó, viszonylag egyértelmű és jól mérhető 

közgazdasági kategóriák együttesének halmaza (HUGGINS-ZUCKER, 2002, 

MOMAYA, 1998). A versenyképesség fogalma összetett, komplex definíció, 

hiszen nemcsak a közelmúltbeli és jelenbeli helytállás jelenik meg benne, 

hanem a jövőbeli sikeresség esélye is képessége is megjelenik benne 

(CAMAGNI, 2006, LUKOVICS, 2007).  

 

A Strukturális Alapok célkitűzései 2007-2013 között 

 

A regionális, illetve területi versenyképesség megjelenik az Európai Uniós 

Strukturális Alapjának 2007-2013 közötti célkitűzéseiben is, ezért fontosnak 

tartom a célkitűzések rövid ismertetését. A regionális versenyképesség a 

foglalkoztatással együtt alkotja a második célkitűzést a 2007 és 2013 

programozási időszakban.  

 

Az Európai Unió Strukturális, illetve kohéziós alapjainak forrásai elősegítik a 

Liszaboni 
9
, illetve Göteborgi Stratégiák célkitűzésit. Ezek elosztása a 

kohéziós politika célkitűzései alapján valósul meg. Az Európai Unió 
                                                           
9
 A növekedésre, illetve a foglalkoztatásra nagyobb hangsúlyt kell fektetni az EU-s 

tagállamok körében, de úgy, hogy mindez a fenntartható gazdasági fejlődést is szolgálja, 

azaz összhangban legyen környezeti és társadalmi célkitűzésekkel (EC, 2004). 
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kohéziós politikája hozzájárul a növekedés és foglalkoztatás céljainak 

eléréséhez. A 2007-2013-as időszakra vonatkozó kohéziós politika (EC, 

2007) célkitűzései törekszenek az egyes területi szintek eltérő fejlettségi 

szintjét kezelni. A felzárkózás célja mellett a versenyképesség dinamikus 

fejlődésének a támogatása is megjelenik önálló célkitűzésként. A kohéziós 

politika 2007-2013-as periódusra vonatkozó célkitűzései az alábbiakban a 2. 

táblázatban láthatók (EC, 2007): 

 

2. táblázat: A célkitűzések forrásainak megosztott biztosítása (3 alapból) 

 
1.Konvergencia 

 
ERFA

10
 ESZA

11
 

Kohéziós 

Alap 

2. Regionális 

versenyképesség 

és foglalkoztatás 

 

ERFA ESZA  

3. Európa 

területi 

együttműködés 
 

ERFA   

 

Forrás: saját szerkesztés, 2011. 

 

Az első célkitűzés olyan NUTS 2-es szintű (későbbiekben kerül részletes 

bemutatásra) érint, melyek nem érik az Unió 1 főre eső bruttó átlag GDP-

jének 75%-át. Továbbá ezen célkitűzés keretében a Kohéziós Alap 

támogatását azon NUTS 1-es szintű területi egységek élvezik, amelyeknél a 

bruttó nemzeti jövedelm (GNI) nem éri el az EU 27-ek átlagának 90%-át 

(NAGY, 2009). 

 

A második célkitűzés fejlettebb térségekben a versenyképesség és 

foglalkoztatás komponenseinek a fejlesztését támogatja, ezzel biztosítva a 

dinamikus, folyamatos fejlődést, mint ahogy arra már a Lisszaboni Stratégia 

célkitűzésénél is már kitértem. Erre a forrásra minden olyan régió (NUTS 1 

és NUTS 2 is) jogosult, amely nem tartozik konvergencia célkitűzés alá. A 

harmadik célkitűzés célja a transznacionális, határon átnyúló és a régiók 

közötti együttműködés elősegítése, a kutatás-fejlesztés, a kkv-k 

hálózatépítése és a környezetvédelem területén. Minden régióra kiterjedhet a 

                                                           
10

 ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
11

 ESZA: Európai Szociális Alap 
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támogatás, függetlenül attól, hogy az 1-es és 2-es célkitűzésből részesül 

(LUKOVICS et al., 2010). A 2007-2013 közötti Strukturális Alapok rövid 

bemutatását azért tartom fontosnak, mert a területi versenyképesség és a 

foglalkoztatás fontosságát jól mutatja, hogy önálló célkitűzésként jelennek 

meg.  

2.2. A területi versenyképesség meghatározó modelljei, támogatási 

hatékonyság 

 

Az egyes térségek, régiók fejlődési lehetőségei különbözők, amelyre már az 

előzőekben is utaltam. Egyet értve LUKOVICS et al. (2010) véleményével, 

véleményem szerint a fejlettebb, jelenleg is jelentős külföldi működődőkével 

rendelkező térségekben, régiókban a nagy hozzáadott értéket termelő, magas 

technológiájú, minőségi munkaerőt foglalkoztató gazdasági 

tevékenységek megtelepítését érdemes ösztönözni, míg a fejletlenebb, 

foglalkoztatási gondokkal küzdő régiókban a nagyarányú foglalkoztatást 

biztosító beruházások, az ehhez kapcsolódó tőkebefektetések vonzása lehet a 

cél.  

 

Az aprófalvak, perifériák és egyéb öregedő korszerkezetű térségek számára 

népességmegtartó, illetve -vonzó képességük javítása érdekében új, életképes 

térségi - például ökológiai, lakó-, rekreációs - funkciók kialakítása vagy azok 

megőrzése jelenthet megoldást. A következő fejlesztések szolgálhatják 

hatékonyan a versenyképességet:  

 a regionális üzleti környezet és szolgáltatások fejlesztése 

 az elérhetőség javítása 

 térségi hálózatok ösztönzése  

 kkv-k regionális fejlesztése 

 a tudástársadalom építése és az innováció területi terjesztése 

 a regionális és helyi menedzsment szervezeti fejlődése 

 stratégiák ösztönzése  

 a regionális és települési marketingkommunikáció erősítése 

 a környezet megóvása és fejlesztése 

 a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 

 

A versenyképességet többféle modell segítségével írhatjuk le (gyémánt 

modell, piramis-modell, versenyképességi cilinder, versenyképességi fa), 

amelyek rövid bemutatása következik ezen alfejezetben.  
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A gyémánt modell 

 

MICHAEL PORTER a Versenyképességi Bizottságának tagjaként már a ’80-as 

évek elején foglalkozott a versenyképesség vizsgálatával. 1985-ben kezdte 

meg 10 ország száznál több iparágára kiterjedő empirikus kutatását. Arra 

kereste a választ, hogy milyen hatással van egy vállalat földrajzi helye a 

kompetitív előnyökre, illetve milyen stratégiai meggondolások alapján 

választanak a cégek telephelyet maguknak (MARTIN-SUNLEY, 1997, BEGG, 

1999).  

A kutatás eredményeit 1990-ben adta közre a The Competitive Advantage 

of Nations című könyvében. A versenyképességet meghatározó tényezőket 

egy modellbe, az ún. rombusz-modellbe foglalta össze. Ebben több újszerű 

gondolatot is megfogalmazott, az addigi megközelítésektől eltérő módon 

csoportosította az iparági versenyelőnyök forrásait. A modell sematikus 

ábrája az alábbiakban látható (6. ábra), melynek négy alapvető tényezője: 

vállalati struktúra, keresleti viszonyok, kapcsolódó és beszállító iparágak, 

illetve tényezőellátottság.  

 

6. ábra: A Porter-féle rombusz modell 

Forrás: saját szerkesztés PORTER (1980) alapján, 2011. 

A versenyelőnyök jellemzésére szolgáló komparatív előnyök helyett a 

kompetitív előnyöket helyezte előtérbe. A Porter-féle rombuszmodell a 

régióban domináns iparágak tartós versenyelőnyeit meghatározó 

mikroökonómiai üzleti környezet jellemzőit négy alapvető determinánsba 
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csoportosítja. A modell nem elszigetelt, hanem egymást kölcsönösen erősítő, 

egymásra ható, egymással kapcsolatban levő determinánsokból áll. A régió 

azokban az iparágakban a legsikeresebb, a rombusz ott a legkedvezőbb, ahol 

mind a négy determináns hozzájárul az iparág magasrendű versenyelőnyeihez 

(HUOVARI et al., 2002, HUGGINS, 2003). Egy vagy két determinánson alapuló 

versenyelőny előfordul a természeti erőforrásoktól függő, a kevésbé igényes 

technológiájú, vagy alacsony szakképzettséget igénylő iparágakban is, de 

ezek az alacsonyrendű előnyök általában nem tartósak. 

A piramis modell 

A versenyképességet meghatározó jellemzőket a logikai szerkezet szerint 

egy ábrában megjelenítve felépíthető a regionális versenyképesség 

„piramis-modellje”. A modell talapzatát a hosszú távú fejlődéshez 

elengedhetetlen társadalmi, gazdasági, környezeti és településszerkezeti 

sikerességi faktorok alkotják (7. ábra).  
 

 

 

7. ábra: A területi egységek versenyképességének piramis-modellje 

 
Forrás: LENGYEL szerkesztése, 2003. 292 p. 
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A piramis középső részén a gazdaságfejlesztéshez alkalmazható 

alaptényezők találhatók, amelyekre épülnek az egységes versenyképesség 

definíciójában szereplő alapkategóriák (versenyképességi mutatók). Míg a 

piramis csúcsán a végső cél, a régió lakosságának életszínvonala, 

életminősége található (LENGYEL, 2003). Tehát összességében elmondható, 

hogy egy régió versenyképessége mérésének, és versenyképességére ható 

tényezőknek az alábbi három egymásra épülő szintjét különböztetjük meg 

(LENGYEL, 2003): 

Alapkategóriák: a versenyképesség mérését lehetővé tevő (jövedelem, 

munkatermelékenység és foglalkoztatottság) mutatók (EC, 1999/a).  

Alaptényezők: a versenyképesség alapkategóriáit közvetlenül 

meghatározó gazdasági tényezők, amelyek tudatos fejlesztésével 

javulhat a régió versenyképessége és felgyorsítható a gazdasági 

fejlődés (EC, 1999/a).  

Sikerességi faktorok: az alapkategóriákat és alaptényezőket közvetve, 

áttételesen befolyásoló tényezők, amelyek hosszabb időszakon 

keresztül módosulnak (EC, 1999/b). 

 

A modell a versenyképesség egységes felfogásából kiindulva megpróbálja 

mind az ex post, mind az ex ante tényezők összhangját megteremteni. Az ex 

post tényezők az alapkategóriák, az ex ante tényezők pedig az alaptényezők, 

valamint a sikeresség faktorai. Az ex post tényezők mint közgazdaságtani 

kategóriák a versenyképesség méréséhez, megítéléséhez nyújtanak 

támpontokat, míg az ex ante tényezők, amelyek között több is gazdaságon 

kívüli szempontokat fogalmaz meg, inkább a regionális politika és a 

regionális gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozásakor vehetők figyelembe 

(LENGYEL, 2003). 

 

A versenyképességi cilinder 

 

A Cambridge-i Egyetem egyik kutatócsoportja különböző regionális 

versenyképességi definíciók szintetizálására tett kísérletet (MARTIN et al., 

2005). Megállapították, hogy a többféle megközelítés dacára, a nemzetközi 

szakirodalomból kiemelhető néhány olyan kérdéskör, amelyeket 

mindenképpen a regionális versenyképesség megkülönböztető ismérvének 

kell tekintenünk. Ezen tényezőket rendszerezi a regionális versenyképességi 

cilinder, mely négy különböző szintből áll: regionális eredmény, regionális 

kibocsátás, regionális közbenső kibocsátás, a regionális versenyképesség 

tényezői. Utóbbit, a regionális versenyképesség tényezőit a cilinder szintről 

szintre történő megnyitásával lehet felfedezni. Összességében elmondható, 

hogy a versenyképességi cilinder legfontosabb tényezője a mérhetőség 

megjelenítése, valamint a regionalitás előtérbe helyezése. 
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A versenyképesség szerepe az EU támogatási politikájában 

 

A versenyképesség javítása jelenleg az EU regionális politikájának egyik 

alapcélja, amelyre már az előzőekben is utaltam. A területi versenyképesség 

fejlesztési politikát meghatározó szerepe a regionális versenyképességgel 

foglalkozó uniós dokumentumok növekvő számán, a periodikus 

versenyképességi jelentések megjelenésén és az egyéb periodikus 

jelentésekben mind inkább központi kérdésként megjelenő regionális 

versenyképességgel foglalkozó részeken érhető tetten. Másrészről viszont a 

programozási időszakok konkrét támogatási politikáját és programozási 

gyakorlatát vizsgálva is egyértelművé válik a versenyképesség biztosításának 

fejlesztési prioritásként való megjelenése (ILLÉS – MEZEI – ZUBÁN, 2004).  

 

NAGY szerint (2009) a jelenlegi és a most formálódó támogatási politika 

alapvetően épít a versenyképességi kutatások eredményeire, amivel teljes 

mértékben egyet értek. Az új szemlélet lényege, hogy mind a fejlett mind az 

elmaradott területeken olyan támogatásokat kell alkalmazni, amelyek a 

terület versenyképességének fokozódását segítik elő. Ez leginkább az 

elmaradott területek támogatásában jelent új szemléletet, hiszen ezeken a 

területeken a korábbi programozási időszakokban nem a hatékonyságra 

helyezték a hangsúlyt, hanem a méltányosságra.  

 

A 2007-től kezdődő programozási időszak támogatáspolitikájában gyökeres 

változások tapasztalhatók. A korábban már elinduló decentralizációs és 

koncentrációs folyamat mostantól teljesedhet ki. Sokkal nagyobb hangsúlyt 

kap a versenyképesség fokozása, szigorúbb követelményként jelenik meg a 

fenntarthatóság biztosítása is. 

 

A változások iránya jelzi annak felismerését, hogy bizony az Európai 

Unió világpiaci szereplése nagymértékben függ a belső kohézió alakulásától, 

és az egyes régiók versenyképességi mutatóinak alakulásától. Ezért időszerű 

az uniós versenyképességi követelmények változásának nyomon követése és 

hatásának vizsgálata a regionális programozásra. Az EU számára hosszú idő 

óta központi kérdés a régiók közötti különbségek mérséklése. E célkitűzés 

definiálására és az alkalmazott kohéziós eszközök hatékonyságának mérésére 

a versenyképességi kutatások aktuális eredményeit használják fel az uniós 

dokumentumokban (CHIKÁN-CZAKÓ, 2004, ILLÉS – MEZEI – ZUBÁN, 2004). 

 

Az EU-nak fel kellett ismernie, hogy a globalizáció egyre inkább megfosztja 

a nemzeti kormányokat a globális verseny hagyományos eszközökkel való 

befolyásolási képességétől. Ennek legfőbb indoka, hogy a globalizáció 

legfőbb velejárója a lokalitások felértékelődése (BELUSZKY, 2007).  
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A befektetésekért, az erőforrásokért folyó verseny globális méreteket ölt; és 

a helyi, regionális gazdaság fejlődése az innováció-terjedés folyamatától, a 

multinacionális tőke letelepedési ütemétől függ. A következmény tehát a 

nemzetállamok szerepének visszaszorulása és a verseny színterének 

regionális szintre helyeződése, ami a regionális politika újragondolását 

eredményezte világszerte, így az Európai Unión belül is (GCR, 2004, 

KÁPOSZTA-NAGY, 2009/a).  

 

Az EU hosszú távon szeretné biztosítani a régiók versenyképességét, 

mégpedig a versenyképességet növelő beavatkozások segítségével, 

amelyeket az új felfogás szerint mind a prosperáló, mind pedig az elmaradott 

régiók esetében alkalmazni kell. Az elmaradott régiók támogatásánál az 

Európai Unión belül ma már a gazdasági növekedés ösztönzése és a 

foglalkoztatottsági helyzet javítása révén próbálják a versenyképességet 

fokozni. Így a regionális versenyképesség olyan komplex alapelvként jelenik 

meg, ahol a hatékonyság, és a méltányosság közti középút keresése a 

lényeg (KÁPOSZTA-NAGY, 2009/b). 

 

Az eddigiek alapján is látható, hogy a területi versenyképesség szintje 

alapvető összefüggésben áll az adott terület mezőgazdasági 

földhasználatával. Manapság, mint az már a bevezetésben is 

megfogalmazásra került, a mezőgazdasági földhasználat alatt nem csupán a 

hagyományos értelemben vett mezőgazdasági térhasználatot értjük. A 

mezőgazdasági földhasználat fogalmi köre érinti az agráriumhoz kapcsolódó 

szakágazatokat (pl. ellátó ágazatok: élelmiszergazdaság, turizmus, 

energiagazdálkodás, táj- és természetvédelem, stb.) is, melyeket az 

agribusiness fogalmi rendszere ír le konkrétan.  

 

Véleményem szerint a hosszú távú versenyképességi makrogazdasági 

tervezéskor is jól használható az agribusiness fogalma, mely értelmében a 

dolgozatomban is vizsgálom az aktuális földhasználati összetételt, rávilágítva 

a térrel való optimális gazdálkodás fontosságára. Előzetes vizsgálataim és 

publikációm alapján jól látható, hogy a hátrányos helyzetű kistérségek 

foglalkoztatásában és gazdasági szerkezetében jelentős szerepet kap a 

hagyományos értelemben vett mezőgazdaság. Mindezek alapján fontosnak 

tartom a földhasználat gazdasági szerkezetének vizsgálatát, hiszen ezen 

szerkezet fejlesztésén belül meggyőződésem, hogy jelentős szerepet fog 

játszani a jövőben.  

 

Mindezek alapján döntöttem úgy, hogy a következő fejezetben a 

földhasználat rendszerének átvilágítását és irodalmának összefüggéseit 

átvilágítsam. Azon kistérségekben, ahol az agribusiness jelentős mértékben 
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van jelen, ott a kistérség feltehetően pozitív versenyképességi jövőképpel 

rendelkezik, ellentétben azon kistérségekkel, ahol szinte kizárólag a 

hagyományos értelemben vett mezőgazdasági földhasznosítási módok 

vannak jelen. Ez indokolja, hogy dolgozatom irodalmi áttekintésének 

következő fejezetében a föld, illetve a földhasználat általános ismérvei 

kerülnek részletes bemutatásra.  
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3. A FÖLDHASZNÁLAT FŐBB JELLEMZŐ SAJÁTOSSÁGAI 

 

Dolgozatom irodalmi áttekintés részében az eddigiekben áttekintettem a 

területi különbségek, illetve a területi versenyképesség alapvető 

összefüggéseit, melyet a föld mint termelés tényező, illetve a földhasználat 

aktuális kérdéseinek rövid bemutatása követ a dolgozat irodalmi 

áttekintésének záró fejezetében. Itt szeretném leszögezni, hogy dolgozatom 

további részében a földhasználat fogalma alatt kizárólag a mezőgazdasági 

föld, illetve térhasználatot értem, amely klasszikus értelemben a 

földművelés kialakulása, elterjedése, művelésbe vétele és a művelési módok 

folyamatos fejlődése. Napjainkban a mezőgazdasági földhasználat alatt már 

inkább a termőföldek teljes körű hasznosításával és védelmével kapcsolatos 

állapotot értjük.  

 

A kistérségek különböző termelési tényezők, megtermelt javak, 

szolgáltatások áramlását teszik lehetővé, hiszen nyílt területi egységként 

működnek. Ebből adódóan a termelési tényezők működésük legmegfelelőbb 

helyét keresik, oda áramlanak, ahol a legkedvezőbb feltételek állnak 

rendelkezésre. A tényezők áramlását így számos körülmény ösztönözheti 

vagy akadályozhatja, sőt az egyes tényezők működésének feltételei időben is 

változhatnak, ezzel befolyásolva a kistérség gazdasági versenyképességét 

(LENGYEL-RECHNITZER, 2004). Úgy gondolom, hogy a tényezőáramlás 

alapvető meghatározója a vizsgált tér földhasználati sajátossága. Egy 

ország, régió, kistérség teljes földterületének általában csak bizonyos részét 

hasznosítják mezőgazdasági művelésre. Az urbanizáció, az épített környezet, 

az úthálózat jelentős részét foglalhatja el a mezőgazdasági művelésre 

egyébként alkalmas területeknek is.  

 

Ha teszünk egy kis történelmi kitekintést, földművelésről már attól az időtől 

beszélhetünk, amikor az ember a korábban gyűjtögetett gabona magvakat 

kezdetleges ásóbotokkal a földbe juttatta. Ily módon megindult a talaj 

termőfölddé történő alakítása. A természeti adottságoktól függően kialakultak 

olyan körzetek is, amelyekben az állattartás vált főfoglalkozássá a 

földművelés gyakorlása nélkül, mely területeken fejlődött ki a későbbiekben 

a nomád pásztorkodás. A termelő életmód megkívánta, és ugyanakkor 

lehetővé tette az emberek egyhelyben való letelepedését, így létrejöttek a 

többé-kevésbé állandó települések (LŐKÖS, 1989). A folyamvölgyi 

civilizációkban, többek között már Mezopotámiában is jellemző volt, hogy a 

víz mint helyhez kötött, determinált természeti erőforrás köré csoportosult a 

népesség nagy része, amely egy idő után a területi különbségek 

kialakulásához vezetett. Kis elszigetelt városállamok, tempolmvárosok jöttek 
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létre, melyeket a hozzájuk tartozó földek mezőgazdasága tartott el. A 

vízhiányos területekről elindult a vándorlás (elnéptelenedés folyamata indult 

meg), így a víz közvetlen környezetében jelent meg a lakosság 

koncentrációja. Komoly problémát jelent, ha nagy népességet kell eltartani 

rossz, silány minőségű termőtalajokon. Például Egyiptomban az ország 

területének mindössze 3%-a alkalmas a hagyományos értelemben vett 

mezőgazdasági művelésre. Délkelet-Ázsiában hatalmas számú népességet 

kell viszonylag kis termőterületnek eltartani, amire az intenzív 

földműveléssel próbálnak megoldást találni (SÜLI-ZAKAR, 2002).  

 

A feudális mezőgazdaság idején a föld mint hatalom és a gazdaság forrása 

jelentkezett. A VIII.- XIII. század idején a társadalom valamennyi rétege 

számára a föld vált a megélhetés egyetlen forrásává, így ebből adódóan is 

kirajzolódik a természeti erőforrások determinációja, amely 

meghatározója a későbbi területi különbségek kialakulásának. A 

későbbiekben Magyarország a trianoni békeszerződés következményeként 

teljesen átalakult, a háború előtti terület 32,7%-át tette ki. Megváltoztak az 

ország gazdasági és földrajzi adottságai is, mely súlyosan érintette a 

mezőgazdaságot és az eddigiekben rendelkezésre álló földterületek nagyságát 

és összetételét egyaránt. A területhasznosítás összetétele teljesen 

megváltozott, hiszen a szántóterületek aránya csökkent (LŐKÖS, 1989), 

melynek a hazai leghátrányosabb helyzetű kistérségekre gyakorolt hatását 

dolgozatom kutatási részében részletezem. Mindezek alapján látható, hogy a 

területi különbségek kialakulásának alapvető tényezői és okai közé tartozik a 

vizsgált tér rendelkezésre álló természeti erőforrásainak tárháza, különös 

tekintettel a rendelkezésre álló földterület hasznosítási módjaira.  

 

Véleményem szerint egy komplex versenyképességi vizsgálat során azért is 

kardinális kérdés a földhasználat vizsgálata, mert a termőtalajok folyamatos 

művelés mellett idővel veszítenek termőképességükből, amelyek jelentős 

mértékben meghatározhatják az adott terület gazdasági és az ahhoz szorosan 

kapcsolódó társadalmi jövőképét. A felszín tagoltsága, a domborzat jellege, a 

föld aranykorona értéke, illetve a tengerszint feletti magassága valamennyi 

ágazat működésére hatással van, azonban eltérő mértékben. A kiépített 

infrastruktúra helyzetét, a közlekedést, a kommunikáció feltételeit 

jelentős mértékben befolyásolja a domborzat és ebből adódóan minden 

ágazatot érint a kereskedelmi kapcsolatokkal együttjáró szállítási költségek 

miatt. A hazai sík vidékeken, a stabil talajszerkezet mellett a közút és a 

vasúthálózat kiépítésének költségei nagyon kedvezőek, illetve a közlekedési 

hálózat kiépítése kevésbé van akadályoztatva. Mindezek alapján jól látható, 

hogy a hegyvidékek, folyók esetén a természetes akadályok leküzdése 

jelentős költségnövekedéssel jár (BACSI, 2007, FORMAN, 2007).  
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A kiépített infrastruktúrán és a jó közlekedési viszonyokon túl az egyes 

ágazatoknak további igényei vannak a telephelyük természeti adottságaival 

szemben. Amennyiben egy adott kistérség determinált tényezői nem 

kedvezőek a telephelyek kialakításához, úgy nagyrészt a népesség 

koncentrációja más kistérségekbe fog koncentrálódni, melynek 

következményeként alakulnak ki az elnéptelenedett területek. Mindezek 

alapján érdemesnek tartom megvizsgálni a hazai leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek földhasználati jellemzőit, mely segítségével választ kaphatunk a 

magas arányú elvándorlás, illetve elnéptelenedés kérdésére.  

 

3.1. A föld, mint erőforrás vizsgálata 

 

Dolgozatom növekedési elméletével foglalkozó fejezetében már megjelent a 

föld, mint termelési tényező. Az alábbi fejezetben szeretném megvizsgálni a 

föld agrárgazdaságban betöltött szerepét, mivel véleményem szerint 

dolgozatom alapos kutatási következtetéseinek levonásához nélkülözhetetlen 

föld, mint erőforrások részletes átvilágítása. Fontosnak tartom kiemelni, hogy 

LŐKÖS szerint az általános társadalmi-gazdasági fejlődés, a mezőgazdasági 

termelés feltételeinek gyors változása, az erőforrások gazdálkodásában 

betöltött szerepének világméretű átértékelődése következtében a föld, mint 

természeti erőforrás gazdasági megítélése és annak ésszerű használata 

tudományosan megalapozott gazdaságpolitikai döntéseket igényel (LŐKÖS et 

al., 1984), mely gondolattal teljes mértékben egyet értek.  

 

A föld nemzetgazdasági funkciói 

 

A föld mint mással nem pótolható nemzeti kincs, a társadalomban több 

alapvető funkciót tölt be. E funkciók rendezése és kapcsolódási pontjaiknak 

vizsgálata szükséges ahhoz, hogy reálisan meg tudjuk ítélni a földdel 

kapcsolatos jogi, közgazdaságtani és gazdaságföldrajzi problémák 

természetét (SZŰCS, 1993). A föld hasznosításának vizsgálatakor egy 

nemzetgazdaságon belül alapvetően három kritériumot támaszt a társadalom 

a földdel szemben. Az első, hogy az elvárások között szerepel a termékek 

előállítása,a második a termelés helyszínének biztosítása és a harmadik a 

megtermelt termékek elosztása. Az első két elvárás a föld természeti 

adottságaihoz, míg a harmadik az emberek közti viszonyt fejezi ki (LAMBIN 

et al., 1999). Ez elsősorban a mezőgazdasági használat esetén érvényes, 

mivel egyéb alternatív használatok esetén ezek az elvárások egyéb 

tényezőkkel is kiegészülnek. 
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A föld alapvető nemzetgazdasági funkciói 

 

A termőföld a mezőgazdasági termelés alapvető eszköze és természeti 

erőforrása, tárgyi alapja. Mint eszköz, közvetlenül és közvetve is hat a 

mezőgazdasági termelésre. Magába foglalja a természeti kincseket, a 

növénytermesztésnek közvetlenül, míg az állattenyésztésnek közvetve 

eszköze. A föld értékelésének vizsgálata ebben a funkcióban értelmezhető 

legkézenfekvőbben (SZŰCS, 1993).  

 

A nemzet létezésének alapja, mivel azon kívül, hogy teret biztosít 

valamennyi termelő és szolgáltató ágazatnak, a társadalmi lét és fejlődés 

feltételének helye is. Értéke ebben a funkcióban meghatározhatatlan, mivel az 

országhatárok által körülhatárolt térben élünk és ezzel a léttel kapcsolódunk a 

civilizált világhoz. Ebben a funkcióban szembe tűnik a korlátozott 

mennyisége, mivel az egyes országok földterülete állandó és ezek 

csökkentése, illetve növelése csak véres következmények árán vihető végbe 

(LŐKÖS et al., 1984). 

 

Használati és tulajdonjogi viszonyában a termékelosztás alapjának, 

eszközének kell tekinteni, mivel az elsőként említett funkció szerepének 

megvalósulásával a társadalmi viszonyok által meghatározott általános, 

közérdekeket vagy magánérdekeket szolgál (LŐKÖS et al., 1984, SZŰCS, 

1993). Az alábbi ábra (8. ábra) segítségével szeretném összefoglalni a föld 

nemzetgazdaságban betöltött hármas funkcióját és bemutatni a föld mint 

nemzeti vagyon szerepét.  

 

A föld mint speciális termelési tényező vizsgálata 

 

A mezőgazdasági termelés folyamatai elsősorban a termőföldhöz mint 

elsődleges és legfontosabb termelési tényezőhöz kapcsolódik. E tényező 

azonban sok speciális tulajdonsággal rendelkezik és ezek által válik a 

mezőgazdaság sajátos erőforrásává. Véleményem szerint a mezőgazdasági 

termelés három fő tényezője közül (a föld, a munkaerő és a termelési eszköz) 

a termőföld különlegességét az adja, hogy nemcsak a termelés általános 

feltétele és helye, hanem alapvető termelési eszköze is. 
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8. ábra: A föld, mint nemzeti vagyon hármas funkciója 

 

 

Forrás: saját szerkesztés SZŰCS (1996) alapján, 2011.
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A termőföld egyik fő sajátossága, hogy termékenységgel rendelkezik, amely a 

sajátosságok közül talán az egyik legfontosabb. E termékenységet két tényező, 

úgymint a természetes termékenység és a mesterséges termékenység összessége 

adja és együttesen determinálják a közgazdasági termékenységet (ANDRÁSSY, 
1980, ÁNGYÁN et al., 1994, BECKER, 1999). A természetes termékenység a 

mezőgazdasági termelés speciális tulajdonsága azáltal, hogy a termékek 

előállítási folyamata élő szervezetek útján történik. E termékenység fontos 

jellemzője, hogy emberi beavatkozás nélkül is végbemegy, vagyis a sajátos 

természeti tulajdonságokkal rendelkező élő szervezetek (föld – növény - állat) 

biológiai kapcsolatában valósul meg. Az emberi tevékenység a mezőgazdasági 

termelés folyamatában az élő szervezetek természetes termőképességét 

használja ki, ezeket irányítja és az élő szervezeteket mint élő termelési 

eszközöket hasznosítja (WARREN, 2002). 

 

A mesterséges termékenység a mezőgazdasági termelés és fejlődés 

sajátossága, mivel az emberi tevékenység a talajban lévő élő szervezetek 

termék-előállító képességét különböző anyagokkal, technológiákkal, 

eszközökkel, technikákkal segíti. Ezáltal az emberi tevékenység 

megváltoztathatja a termőföld természetes úton kialakult tulajdonságait.  

 

„Tehát az emberi munkával - a földbe vagy a földhöz kötött anyag, eszköz 

(földtőke) által- egységnyi területen előállított többletproduktum mennyisége 

fejezi ki a mesterséges termékenységet” (LŐKÖS et al., 1984)  

 

A közgazdasági termékenységet együttesen adja a természetes és a 

mesterséges termékenység. A föld tényleges termékenysége eltérő lehet attól 

függően, hogy a természetes és a mesterséges tápanyagok miként hasznosulnak 

a növények számára. Ezt nagymértékben determinálja a felhasznált talajjavító 

anyagok (műtrágya, szerves trágya, gépi technika, stb.) színvonala, melyet az 

alkalmazott technológia befolyásol. 

 

 „A közgazdasági termékenység tehát a különböző biológiai eszközökben rejlő 

természetes termőképességet, valamint közgazdasági viszonyok és a technikai 

fejlettség által meghatározott mesterséges termékenységet kihasználó célszerű 

emberi tevékenység eredménye” (LŐKÖS et al., 1984) 

  

A föld helyhezkötöttsége mint sajátos tulajdonság azt jelenti, hogy mint a 

termelés eszköze nem mozdítható, nem helyezhető át más termelési helyszínre, 

vagyis nem lehet bárhol bevonni a termelésbe. Ezen kívül a termőföld helyhez 

kötöttsége befolyásolja a természeti tulajdonságokat is, mivel a fekvés alapján 

különböző minőségű lehet. Jelentős hatást gyakorol a föld fekvése a 

közgazdasági értékre is, mivel a piacok közelsége, a szállítási lehetőségek 
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megléte jelentős különbségeket jelent két hasonló természeti tulajdonságokkal 

rendelkező termőföld értékének vizsgálatakor (SZŰCS, 1986, NAÁRNÉ, 2006). 

 

A föld korlátozott terjedelműsége, illetve az újra nem termelhetősége azt 

jelenti, hogy korlátlanul nem növelhető, ezért az emberek számára 

nélkülözhetetlen mint a gazdálkodás tárgyának monopóliuma. Területének egy 

országon belül az országhatárok, míg a Föld bolygóra vonatkoztatva a Föld 

szárazföldjének művelésbe vonható része a korlátai. Ezekből a korlátokból 

adódik, hogy a termőföldön előállított javak mennyisége is korlátozott, amely a 

növekvő Föld-népesség miatt társadalmi, politikai feszültségeket szülhet 

(KAPRONCZAI et al., 2006, TÓTH-ORLOVITS, 2003). A gazdasági fejlődés 

segítségével ezt a feszültséget lehet csökkenteni újabb területek mezőgazdasági 

termelésbe való bevonásával, a technológiák javításával, illetve a biológiai 

potenciálok fejlesztésével. 

 

A föld örökkévalósága, elpusztíthatatlansága mint sajátos jellegzetesség 

szintén a termőföld speciális tulajdonságaihoz tartozik. A termőföldet termelési 

eszközként vizsgálva -a többivel ellentétben- nem beszélhetünk elhasználódási 

időről, illetve az ehhez kapcsolódó amortizációs kulcsokról (HOFFMANN et al., 

2002). Más termelési céllal vásárolt eszközzel ellentétben a földvásárlásba 

fektetett tőke gyakorlatilag mindig a tulajdonosa rendelkezésére áll, mivel azt a 

földterület elidegenítésével a termelésből bármikor kivonhatja. A termőföld ezt 

az értékét megtartja és megfelelő technológia alkalmazása esetén tovább 

növelheti, így tehát a földár mint költség is sajátos formában jelentkezik, mivel 

nem a megtermelt termék értékében térül meg, hanem anélkül terem, hogy 

elhasználódna (SZŰCS, 1993).  

 

Nem munkatermék, mivel az újratermeléshez szükséges társadalmi munka 

mennyiségével nem mérhető egyértelműen. „Van ugyan az újratermelésnek egy 

sajátos mozzanata, állandó kísérő munkafolyamata, amely bizonyos értelemben 

a földnek mint termelőerőnek a kapacitását újra termeli:(ez a talajerő-

utánpótlás). 

 

A termőföld különleges tulajdonságai között kell megemlíteni az is, hogy az 

iránta való kereslet származékos kereslet, mivel az árát a rajta termelt 

termékek marginális bevétele determinálja. Ebből kifolyólag a marginális 

bevétel a föld minőségétől függ, a különböző minőségű termőföldek ára pedig 

attól függ, hogy az adott területen milyen mezőgazdasági termékek termelhetők 

és hogyan alakul e termékek marginális hozadéka (SZŰCS, 1993). 
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3.2. A földhasználat szerkezetének sajátosságai 

 

„Egy nép nem érheti el jólétének és a hatalomnak saját természetéből adódó 

fokát, ha az őt tápláló föld minden része nem kap olyan rendeltetést, amely 

leginkább összhangban van a közérdekekkel”(COMTA, 1934)  

  

E gondolatokat szem előtt tartva fontosnak tartom a földhasználat teljes 

rendszerének átvilágítását, amely segítségével az egész rendszer komplexitását 

szeretném hangsúlyozni. A földhasznosítás fogalomkörét a hazai szakirodalom 

a talajhasználat, illetve földhasználat, míg a nemzetközi szakirodalom az előbbi 

két tényezőt a térhasználattal kiegészítve hármas összefüggésben vizsgálja.  

 

A térhasználat rendszere 

 

A földhasznosítás legátfogóbb kategóriája a tárhasználat, vagy más néven a 

térgazdálkodás. SZŰCS (1990) szerint e fogalom magába foglalja valamilyen 

területi egység méreteiben körülhatárolt felszíni, domborzati, légtéri illetve 

felszín alatti rétegeiben elhelyezkedő megújuló és meg nem újítható természeti 

erőforrások rendszerét. Az alábbiakban bemutatott ábra jól szemlélteti, hogy 

ebben a térben helyezkedik el egy adott ország teljes természeti 

erőforráskészlete. E térgazdálkodás tárgya többek között kiterjed az adott 

különböző erőforrások feltárására, a műveléshez igénybe vett ráfordítások és az 

előállított terméktömeg mérésére, a termelés során alkalmazott termesztési 

technológiák kombinációira és a hasznosítás hatékonyságának értékelésére 

(KLEPEIS, 2003). 

 

TÓTH (1983) szerint a természeti erőforrások permanens értékelését a 

nemzetgazdaság egészén keresztül, a teljes termelési szerkezet 

optimalizálásával kölcsönhatásban, figyelembe véve az infrastruktúra és a 

társadalmi kapcsolatok adottságait lehet csak megvalósítani. E szemlélet 

létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a látszólag függetlenül 

hasznosítható természeti erőforrások is jelentős hatással vannak egymás 

használatára illetve a hasznosítás hatékonyságára.  

 

SZŰCS (1990) szerint a természeti erőforrások közötti kölcsönös összefüggések 

következtében közvetlen érdekütközések jönnek létre, amelyek hatására a 

termőföldek használata során a különböző hasznosítási módokat csak egymás 

rovására lehet létre hozni, bővíteni illetve csökkenteni. A létrejött 

kölcsönhatások miatt az egyik használati mód gátolja a másik működését, 

melynek hatására növeli a használat ráfordításait vagy csökkenti a 

termékmennyiséget (TAKÁCS-GYÖRGY, 2007). 
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A földhasználat általános szerkezete 

 

A földhasználat az előbbiekben vázolt térhasználat egy része, mivel annak csak 

bizonyos tényezőit fogja át, de tágabb fogalomként is kezelhetjük, mert a 

természeti erőforrások hasznosításához szükséges földfelszín igénybevétele 

mellett magába foglalja a vertikális integráció ( feldolgozás, szolgáltatás ) 

minden egyes elemének szféráját, annak terület igénybevételének 

problémakörét is (SZŰCS 1986, 1990, DORGAI-LACKÓ, 1987, TAKÁCS-GYÖRGY, 

2010). 

 

SZŰCS (1990) szerint a földhasználat komplex kérdéskörét két oldalról lehet 

megközelíteni, melyek valahol kell, hogy találkozzanak, hiszen mind a kettő 

alapvető fontosságú. Az egyik esetben mindig a rendelkezésre álló földfelszín 

hasznosításának vizsgálatát kell ellátni, és a komplex hasznosítás teljes 

hatékonyság kritériumát kell szem előtt tartani. Ezt a megközelítési módot 

bővebbnek tekinthetjük a második megközelítési módtól, mivel tartalmazza 

azokat a folyamatokat is, melyek az alrendszerek működésének hatékonyságát 

befolyásolják. A második esetben azt kell vizsgálni, hogy a különböző (makro-

,mezo-,mikro-) szinten eldöntött földhasználatot és az ehhez kapcsolódó 

fejlesztések módszereit mely területeken végezzük. Ez a módszer arra 

összpontosít, hogy az adott fejlesztések különböző elhelyezése a földfelszínen 

mennyiben befolyásolja a földhasználat egészének hatékonyságát. Az 

előzőekben leírtak alapján a földhasználat fogalmát SZŰCS (1986) szerint az 

alábbiakban lehet összefoglalni: 

 „A földhasználat fogalmába tartozik az ország teljes területének használata, 

illetve annak leírása, a rendszerelemzés mint kutatási módszer segítségével, 

egyúttal a földhasználat belső összefüggéseinek megismerésével lehetőséget 

teremt a hasznosítás kedvező módozatainak, változatainak kidolgozására, a 

termelés, a vízgazdálkodási tevékenység, valamint a tercier szférát és a 

humántőke regenerálódását, illetve bővített reprodukcióját szolgáló rekreációs 

földlekötések hasznosításának elemzésére.” 

 

A földhasználat alrendszereinek vizsgálata 

 

SZŰCS (1990) szerint a földhasználat alrendszereit az alábbiak szerint lehet 

összefoglalni: A földfelszín különböző célra történő igénybevétele, a hozzájuk 

rendelhető inputok halmaza, a hasznosítás vagy a használat folyamatában 

kialakuló kapcsolatok és folyamatok, valamint a hasznosítás eredményeként 

nyert termékek hasznosítási egységként értelmezve együtt jelentik a 

földhasználat alrendszereit. 

 

A szakirodalmat vizsgálva a földhasználati alrendszerek lehatárolásakor a 

termelési célú elhatárolás a meghatározó. Ebből kifolyólag követem a SZŰCS 
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által lehatárolt földhasználati alrendszereket, mivel az általános lehatároláson 

kívül itt található egyedül meg az, hogy a termelő szférán belül további (SZŰCS 

-FARKASNÉ, 2004) megbontást használ, így a különböző funkciók lehatárolása 

és rendszerbe sorolása lehetséges. SZŰCS (1990, 2004) által elkülönített 

földhasználati rendszer az alábbi alrendszereket tartalmazza: 

 mezőgazdasági célú földhasználat (F
m

) 

 ásványvagyon-kitermeléshez szükséges területlekötés (F
a
) 

 vízgazdálkodási célú területlekötés (F
v
) 

 feldolgozóipari termelés területlekötése (F
i
) 

 szolgáltató (tercier) szféra területlekötése (F
t
) 

 rekreációs célú területlekötés (F). 

 

Az előbbiekben felsorolt területlekötések végső soron lekötik egy-egy ország, 

illetve terület teljes felszínét, így például Magyarország ezetében az ( F
m

 ) + ( F
a
 

) + ( F
v
 ) + ( F

i
 ) + ( F

t
 ) + ( F

r
 ) =93.040 km

2
, ami megegyezik hazánk 

földterületével. E vizsgálatok alapján megfogalmazható, hogy a földhasználati 

rendszer egy dinamikus rendszer, input és output oldallal rendelkezik, 

melyeknek hányadosa a gazdaságossági mutatószámrendszer (VINOGRADOV, 

2009). Elemei illetve azok folyamatainak jelentős része megfigyelhető, 

statisztikailag leírható és a rendszer egésze az alrendszer elemeivel együtt külső 

és belső kapcsolatokkal rendelkeznek. A földhasználati rendszerben folyó 

folyamatok nem egyenrangúak, mivel egyes folyamatok a föld igénybevételét 

alapvetően és közvetlenül determinálják, míg más folyamatok csak közvetve, 

áttételesen hatnak a tényleges igénybevételre (FARKASNÉ, 2011). 

 

A földhasználati rendszer funkcionális vizsgálata 

 

A földhasználati rendszer összefüggéseinek, folyamatainak rendszerezése 

kapcsán fontos a bemeneti halmaztól a kimeneti halmazig szakaszolni a 

tevékenységsorozatot. SZŰCS (1990) szerint a földhasználat rendszerében hét 

olyan tevékenységszakaszt lehet elhatárolni, amelyek keresztirányú 

kapcsolódásaik miatt egyértelmű lehatárolását adják a rendszernek. E 

tevékenységszakaszok a következők: 

1. a geometriai meghatározás tevékenységszakasza (G) 

2. a természeti erőforrás minőségének leírására szolgáló 

tevékenységszakasz (K) 

3. a rendszer élő- és holtmunka-ráfordításának szakasza (R) 

4. a rendszer elemei és blokkjai közötti kölcsönhatás-kapcsolatok 

tevékenységszakasza (S) 

5. a rendszer döntési, szabályozási és termelési tevékenységszakasza (P) 

6. a földhasználati alrendszerek output szakasza (O) 

7. az egész és az egyes alrendszerek működését minősítő hatékonysági 

tevékenységszakasz (H) 
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( F
m

 ) + ( F
a
 ) + ( F

v
 ) + ( F

i
 ) + ( F

t
 ) + ( F

r
 ) 

 

 

Geometriai meghatározottság ( G ) 

 

 

Tulajdonság és annak paraméterei ( K ) 

 

 

Társadalmi erőforrások ( R ) 

 

 

Folyamatszabályzó függvény- és  

sztochasztikus kapcsolatok ( S ) 

 

 

Döntés, tényezőtársítás, termelés ( P ) 

 

 

A földhasznosítási rendszer naturális outputjai ( O ) 

 

 

Hatékonysági blokk ( H ) 

 

 

 

 ÚJ ÁLLAPOT 

 

 

 

9. ábra: A földhasznosítási rendszer alrendszerei és tevékenységszakaszai 

 

Forrás: saját szerkesztés SZŰCS (1996) alapján, 2011. 

 

Az alrendszerek és tevékenységszakaszok kapcsolódásának logikáját a 8. számú 

ábrán mutatom be. Dolgozatom szempontjából azért tartottam fontosnak 

összefoglalni a földhasznosítási rendszer alrendszereinek összefüggéseit, hogy 

ezzel átvilágítsam az Európai Unió földhasznosítási rendszeréhez való 

alkalmazkodás lehetőségeit, amelyek szerint egyre nagyobb teret kell kapnia a 

mezőgazdasági termelésre alkalmatlan területek optimális földhasználatának 

(optimális térhasználatnak), melyek érinthetik a Magyarországon található 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek kitörési pontjait. Mindezek alapján jól 
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látható, hogy a földhasználat napjainkban már jóval több, mint a hagyományos 

értelemben vett mezőgazdasági földhasználat, ezért a földhasználatot (mint 

komplex rendszert), vidéki térhasználatként értelmezem a további 

kutatásaimban. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A disszertáció ezen fejezetének alapvető célja a kutatás időbeli és térbeli 

lehatárolása, a kutatást megalapozó vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 

adatbázis összeállítása, továbbá az elemzések megalapozását szolgáló 

statisztikai módszerek rövid ismertetése. 

 

A következőkben a területi versenyképesség mérésére alkalmas lehetséges 

módszereket mutatom be a földhasználat függvényében, melyekhez az 

adataimat egyrészt a TeIR elektronikus adatbázis interaktív elemző moduljából, 

másrészt az évente kiadásra kerülő Területi statisztikai évkönyvekből 

gyűjtöttem össze. Ezen adatbázisok tartalmazzák a hazai kistérségi, illetve 

település területi szintek statisztikai alapadatainak többségét. Azon mutatók 

esetében, ahol nem állt rendelkezésre kistérségi adatbázis, a mutatók 

településsoros aggregálására volt szükség, melyet a statisztikai módszerek 

lefuttatása előtt elvégeztem. A vizsgálataim során az alábbi szolgáltatók 

adataiból dolgoztam: 

 Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 

 Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

 VÁTI Kht. 

 

Az adatok összegyűjtése során szembetűnő volt, hogy bizonyos mutatókat több 

adatszolgáltató is gyűjt ugyanazon évekre. Azonban az eltérő számítási 

módszertannak köszönhetően az adatok is különbözőek. Kutatásom során a 

munkanélküliségi adatoknál ütközött ki ez az eltérés, hiszen a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat a regisztrált munkanélkülieket tekinti 

munkanélkülinek, amíg a Központi Statisztikai Hivatal szerint munkanélküli az 

„aki az adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől 

átmenetileg távol volt; aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét 

folyamán, és két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást, 

illetve már talált munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd”
12

. A 

munkanélküliségi rátát illetően is van eltérés a két szolgáltató által publikált 

adatok között, mely eltérés a gazdaságilag aktív korcsoport meghatározásából 

adódik. Vizsgálataim során az NFSZ által meghatározott azon 

munkanélküliségi rátát alkalmazom, amely szerint a munkanélküliségi ráta, a 

munkanélküliek száma a 15-74 éves korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív 

                                                           
12

 Területi Statisztikai Évkönyv 2007-2009. definíció 
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népesség százalékában”
13

. Ezek alapján jól látható, hogy az eltérő 

módszertanból adódóan, a két szervezet által szolgáltatott adatok az elemzés 

során egymással nem helyettesíthetők. A továbbiakban én az NFSZ adatait 

használom, hiszen a számomra szükséges idősor (2007-2009) kevésbé hiányos, 

mint a KSH kérdőíves megkérdezésre épülő becslése.  

4.1. A vizsgálat időbeli lehatárolása 

 

Vizsgálataimat a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján igyekszem 

elvégezni. A kutatás időbeli meghatározásakor figyelembe vettem, hogy 

Magyarország területi lehatárolásai folyamatosan változnak 
(csökken/növekszik a kistérségek száma), hiszen egy állandóan változó 

rendszerről beszélhetünk. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy Magyarország az 

EU-csatlakozás időszakában csupán 150 kistérséggel rendelkezett, jelenleg 

pedig 174-gyel. A területi kutatásaim megtervezésekor úgy döntöttem, hogy a 

2007-es évtől kezdem vizsgálataimat, hiszen 2007. január 1-től létezik 174 db 

kistérség hazánkban, amely száma ez idáig nem változott. A TeIR információs 

rendszer adatbázisát áttekintve megállapítható, hogy a szükséges információk 

települési és kistérségi szinten egyaránt rendelkezésemre állnak 2007, 2008 és 

2009-es évekre. Jelenleg a legfrissebb rendelkezésre álló adatsor a 2009-es, 

hiszen körülbelül a 2011-es év végén kerülnek publikálásra a 2010-es területi 

adatok. Így kutatásaimat a 2007, 2008 és 2009-es évre végzem el. A fent 

említett idősor tekintetében, a kiválasztott mutatók közül kiemelem a működő 

vállalkozások számát, amelyre kizárólag csak 2008 és 2009-es évekre állnak 

rendelkezésre adatok. A hiányos idősor ellenére fontosnak tartom a működő 

vállalkozásokkal történő vizsgálatot, hiszen a regisztrált vállalkozások száma 

több vizsgált kistérségben is háromszorosa, négyszerese a működő 

vállalkozásokénak. A működő vállalkozások életképes vállalkozások, melyek 

ténylegesen részt vesznek a kistérségek területi versenyképességének gazdasági 

fellendítésében, ellentétben a regisztráltakkal, amelyek nem rendelkeznek éves 

árbevétellel vagy foglalkoztatottal
14

. 

 

4.2. A vizsgálat térbeli lehatárolása 
 

Vizsgálatom alapját az irodalmi áttekintésben már részletezett hazai 47 db 

leghátrányosabb kistérség képezi, azon belül különös hangsúlyt fektetve a 33 

db komplex programmal segítendő leghátrányosabb kistérségre. Mint az 

már a fentiekben is említésre került, kutatómunkám részét mind kistérségi, mind 

településszintű adatfeldolgozás egyaránt jellemzi. A vizsgált időszakban 3152 

                                                           
13

 www.afsz.hu/statisztika 
14

 Területi Statisztikai Évkönyv, 2009. Működő vállalkozás: olyan vállalkozás, melynek az év 

folyamán volt árbevétele vagy foglalkoztatottja. 
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olyan település volt, melyekre elérhetők az adatok. A 2007. évi CVII. törvény 

alapján hazánk területe 174 területfejlesztési statisztikai kistérségre oszlik. Ezért 

az alapadatokat a 174 kistérségből azokra a kistérségekre gyűjtöttem, melyek a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségi kategóriába esnek a 2007/67-es 

országgyűlési határozat, illetve a 2007/311-es kormányrendelet alapján (lsd. 3. 

ábra).  

 

A 33 komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérség 

elhelyezkedését tekintve összesen 4 régiót és 12 megyét érint. A regionális, 

illetve a megyei eloszlást az alábbi táblázat mutatja: 

 

3. táblázat: A halmozottan hátrányos helyzetű kistérségek regionális és 

megyei eloszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2010) adatok alapján, 2011. 

4.3. A vizsgálat adatbázisának összeállítása 

 

A területi versenyképesség és a földhasználat vizsgálható főbb jellemzőit a 

rendelkezésre álló alapadatok köre határozza meg. Disszertációmban 

igyekeztem az adatok széles skáláját összegyűjteni a vizsgált kistérségekre 

vonatkozóan, figyelembe véve azt, hogy a vizsgált területi szinteken a 

legkevesebb hiányzó adat legyen. Az általam összeállított adatbázis hiányait 

becslés útján történő adatpótlással korrigáltam (a vizsgált időszakon belüli 

Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl 

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 
Békés megye Baranya megye 

Abaúj-Hegyközi Baktalórántházai Sarkadi  Sásdi 

Bodrogközi Csengeri Mezőkovácsházai Sellyei 

Edelényi Fehérgyarmati Csongrád megye Szigetvári 

Encsi Mátészalkai Kisteleki Tolna megye 

Mezőcsáti Nyírbátori Bács-Kiskun megye Tamási 

Ózdi Vásárosnaményi Bácsalmási Somogy megye 

Sárospataki Hajdú-Bihar megye Jánoshalmai Barcsi 

Szerencsi Berettyóújfalui   Csurgói 

Szikszói 
Jász-Nagykun-Szolnok 

megye 
  

Kadarkúti 

Tokaji Tiszafüredi   Lengyeltóti 

Nógrád megye       

Bátonyterenyei       

Heves megye       

Hevesi       

össz. 12 kistérség össz. 8 kistérség össz. 5 kistérség össz. 8 kistérség 
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szomszédos átlagszámítás módszerével). Mivel csupán két esetben volt szükség 

a becsült adatok kiszámítására (2007-működő vállalkozások, 2008-

személygépkocsik száma), ezért a vizsgálat végeredményét nem fogja torzítóan 

befolyásolni. Az alábbi kategóriák alapján kerültek az adatok összegyűjtésre: 

1. Demográfiai mutatók 

2. Infrastrukturális mutatók 

3. Gazdasági aktivitás mutatók 

4. Munkanélküliség és humántőke mutatók 

5. Turizmus, kereskedelmi mutatók 

6. ÚMVP, illetve ÚMFT támogatások  

7. Földhasználati mutatók 

 

A disszertáció a TeIR adatbázis, illetve a KSH területi statisztikai évkönyv 

adatbázisaiból származó, szekunder információk feldolgozásán és a témához 

kapcsolódó gyakorlati tapasztalataimon alapul. A 47 db kistérségre összesen 

megközelítőleg 70 mutatót sikerült összegyűjtenem, melyek a fenti kategóriák 

szerint kerültek rendszerezésre. Igyekeztem minden olyan mutatót 

összegyűjteni, amely befolyásolhatja és egyben meghatározhatja a területi 

versenyképességet. A rendelkezésre álló alapadatokból alapmutatókat 

képeztem, melyek segítségével lehetőség nyílt az egyes területi egységek 

összehasonlíthatóságára. Az alapmutatóim vetítési alapjául a legtöbb esetben a 

lakosságszámot, illetve a területnagyságot használtam. Az alapmutató képzést 

minden egyes vizsgálati évre és minden egyes kistérségre elvégeztem. A 

mutatók pontos megnevezése látható. A 43 db alapmutató (3. sz. melléklet) 

képzésének célja az volt, hogy olyan mutatóhalmazt állítsak elő, mely 

lehetőséget teremt egy végső mutatóstruktúra összeválogatására, amely a 

területi versenyképességet/versenyképtelenséget meghatározhatja.  

 

Demográfiai mutatók 

 

A demográfiai mutatók esetén a népesség szerkezetét különböző ismérvek 

szerint vizsgálhatjuk: nem, kor, családi állapot, a született gyermekek száma, a 

vándorlások száma, iskolai végzettség, társadalmi hovatartozás, foglalkozás, 

nemzetiség, állampolgárság, anyanyelv, vallási hovatartozás, lakóhely, 

településtípus stb. (ún. struktúrális demográfia) (FARKAS, 2007). 

Dolgozatomban a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők 

korösszetételére, a vándorlási egyenlegre, illetve az iskolai végzettségre 

készítettem indikátorokat. Az oktatási intézmény székhelyén alapuló 

iskolázottsági adatoknál a 2001-es népszámlálási adatokat vettem alapul.  
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Infrastrukturális mutatók 

 

Minden olyan infrastrukturális alap adatot, amely elérhető volt kistérségi, illetve 

település szinten a vizsgált időszakra összegyűjtöttem és ezekből képeztem 

alapmutatókat jellemzően a lakosságszámra vetítve. Az adatok gyűjtésénél 

figyelembe vettem a területi versenyképesség vizsgálatánál a szakirodalomban 

eddig rendszeresen megjelent mutatókat (LUKOVICS, 2007). A mutatócsoport 

nagy része a lakosság életkörülményeihez köthető, így a fogyasztói 

infrastruktúra kategóriába sorolható (KŐSZEGFALFY, 1995). Közlekedési 

infrastrukturális adatokból azonban hiány mutatkozott, hiszen az elérhető 

adatbázisok nem tartalmaznak sem kistérségi, sem települési szintű adatokat. 

Azonban az adott területen megjelenő vállalkozások jellege és száma alapján 

megállapítható az adott terület infrastrukturális ellátottsága, akkor a vállalkozási 

potenciált jellemző mutatók alapján következtethetünk a közlekedési 

infrastruktúra színvonalára is (EGRY, 2011, TÁNCZOS, 2011). 

 

Gazdasági aktivitás mutatók 

 

A gazdasági aktivitás kategóriába gyűjtöttem össze a vállalkozási potenciál, 

illetve a jövedelem méréséhez kapcsolódó alap mutatókat. A vállalkozási 

potenciált, mind a regisztrált, mind pedig a működő vállalkozásokkal kívánom 

jellemezni. Mint az már a fentiekben is említésre került, a 2007-es évre a 

működő vállalkozások száma nem elérhető a vizsgált területi szinteken. Így 

ebből kifolyólag a regisztrált vállalkozásokat csoportosítottam gazdasági ágak 

szerint, amely ágazati megoszlás a kistérségek differenciáltságára utalhat, amely 

érdekes eredményeket hozhat a földhasználattal való összefüggésben. A 

jövedelmi viszonyokat háztartási szinten vizsgáltam a kistérségekben, melyet az 

átlagbér és a befizetett személyi jövedelemadóból képzett mutatókkal 

jellemzek.  

 

Munkanélküliség és humántőke mutatók 

 

Területi versenyképességi, illetve versenyképtelenségi vizsgálatok folytatásakor 

a munkanélküliségi, illetve a humántőke mutatók alapvető tényezőként 

szerepelnek az eddigi szakirodalmak alapján (LUKOVICS, 2007). Azért is tartom 

ezen mutatócsoport szerepét kiemelendőnek, mert a munkanélküliségi 

mutatókból a kistérségek gazdasági fejlettségi szintjeire is következtethetünk. 

Számos kistérségi versenyképességi vizsgálatot megnehezít az a tény, hogy 

ezen területi szintre csak becsült GDP adatok állnak rendelkezésre. A 

munkanélküliségi adatoknál a 15-74 éves korcsoportra készítettem az 

alapmutatókat.  
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Turizmus, kereskedelem mutatók 

 

Mint ismeretes a szolgáltató szektoron belül a turizmus nagy arányban járul 

hozzá a GDP-hez, ami alapján fontos, hogy a területi versenyképességi 

vizsgálatok során a turizmus mutatói is részesei legyenek egy ilyen típusú 

elemzésnek. A vendégéjszakák számán, a vendéglátóhelyek számán, a 

kiskereskedelmi üzletek számán kívül képeztem alap mutatókat a falusi 

férőhelyek számára is, mert véleményem szerint egyik kitörési pontja lehetne a 

vizsgált kistérségeknek a falusi turizmus fejlesztése.  
 

ÚMVP, illetve ÚMFT támogatások  

 

Érdemesnek tartom megvizsgálni azt, hogy a leszakadó, illetve stagnáló 

kistérségek a 2007 és 2009 közötti időszakban mennyi ÚMVP, illetve mennyi 

ÚMFT forráshoz jutottak. A kistérségek támogatási hatékonyságának 

vizsgálatához szükséges olyan alapmutatók képzése, amely a kistérségek 

összehasonlíthatóságát elősegíti. Vetítési alapként a lakosságszámot 

használtam, amely segítségével megkaptam a kistérségekben az 1 főre jutó 

támogatások összegét és arányát. A 2007-2009 közötti időszak ÚMVP 

támogatási összegeit az MVH adatbázisból, az ÚMFT támogatási összegeit 

pedig a TeIR REMEK adatbázisából gyűjtöttem össze.  

 

Földhasználati mutatók 

 

A földhasználati alap adatok a TeIR, illetve a KSH adatbázisaiban nagyon 

hiányosan állnak rendelkezésre a 2007-2009 közötti időszakot tekintve. A 2010-

es ÁMÖ adatok már tartalmazzák a legfrissebb földhasználati adatokat, azonban 

azok a 2012-es évben lesznek nyilvánosak. Így kutatásom elvégzéséhez az AKI, 

illetve az MVH adatbázisaiból aggregáltam földhasználati adatokat és azokból 

képeztem alapmutatókat.  

4.4. A vizsgálat során alkalmazott módszerek bemutatása 

 

Vizsgálataimat a 2007, 2008 és 2009-es évekre végzem mint az már a 

fentiekben is említésre került. Célom, hogy megvizsgáljam a leghátrányosabb 

helyzetű kistérségekre a mutatók változásainak tendenciáit. Vizsgálataim a 

2007, 2008 és 2009-es évek mutatóinak számtani átlagával végzem el, mely 

folyamatot a 10. ábra demonstrál. 
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1. lépés: Szekunder adatok gyűjtése, 70 nyers mutató 
 

 

 

 

2. lépés: Alapmutatók képzése, 43 mutató 
 

 

 

3. lépés:    (2007+2008+2009)/3 

4. lépés:    főkomponensanalízis 

5. lépés:    főkomponensek értelmezése 

6. lépés:     klaszteranalízis 

 

 

7. lépés:    egyszerű súlyozás: 5-10-15 % -kal 

         

 

gazdaságfejlesztési index kialakítása az LHH kistérségekre 

10. ábra: A kutatás főbb lépéseinek sematikus ábrája 

 

Forrás: saját szerkesztés, 2011. 

 

Az első alkalmazott statisztikai módszer a főkomponens analízis (10. ábra), 

amely segítségével a viszonylag magas számú alapmutatók mennyisége 

csökkenthető
15

.  

 

A folyamatok, jelenségek vizsgálatának megkezdésekor legtöbbször nem 

ismert, hogy melyek azok a jellemzők, amelyek lényeges 

információtartalommal bírnak, ezért van szükség egy olyan módszer 

                                                           
15

 A megközelítőleg 70 mutatót úgy lehet szakmailag indokolva tovább szelektálni, hogy a 

főkomponens analízis akkor végezhető el ideálisan, ha az elemszám megközelítőleg 

háromszorosa a mutatók számának. Tehát ebből adódóan a 47 db elemszám esetén kb. 16-20 

mutató az ideális.  



76 

alkalmazására, amely az összefüggéseket feltárja, a változók számát csökkenti 

azáltal, hogy a kevésbé lényeges információtartalmú változókat elhagyjuk, vagy 

úgy, hogy a változókban hordozott információt úgynevezett látens változókba 

tömörítjük. A szűrést követően meghatározom a főkomponenseket, amely 

módszer segítségével a mutatók alcsoportba rendeződnek. Az alcsoportok 

tovább rendezhetők az egymásra legjobban hasonlító esetek (kistérségek) 

alapján, melyet a klaszteranalízis segítségével lehet kimutatni.  
 

Főkomponens-, illetve faktorelemzés 

 

A főkomponens-, illetve faktorelemzés
16

 használata társadalmi, gazdasági 

elemzésekben, földrajzi kutatásokban az 1960-as, 1970-es évektől terjedt el. 

Olyan statisztikai eljárásról van szó, amely egy változó szettet alakít át lineáris 

transzformáció segítségével egy, az eredetinél kisebb számú változó szetté 

(SZELÉNYI, 2004). Az átalakítás után létrejött új változók a főkomponensek, 

amelyek korrelálatlanok egymással és a kiinduló változók által megtestesített 

információtömeg lehető legnagyobb részét megőrzik (SZÉKELYI-BARNA, 2002). 

A főkomponens elemzés alkalmazása előtt az alábbi feltételeknek kell 

fennállnia: 

 A kutató felelőssége, hogy az elemzés elméleti érvényességéről és a 

változók alkalmasságáról megbizonyosodjon.  

 A változók kiválasztásánál minden esetben ügyelni kell arra, hogy az 

elemzés metrikus változókat feltételez. 

 A változók közötti multi-korrelációs kapcsolat megléte is feltétel. A 

feltétel meglétét a változók közötti korrelációs mátrix segítségével 

vizsgáljuk, ahol az kívánatos, hogy minél több korreláció értéke legyen 

nagyobb, mint 0,3.  

 A minta homogenitása nagyon fontos, mert a faktorelemzés feltételezi, 

hogy a közös variancia az egész minta esetében fennáll.  

 A mintanagysággal kapcsolatban a gyakorlatban elfogadott szabály, 

hogy minél nagyobb a minta nagyság, annál megbízhatóbb az 

elemzés végeredménye. Jelen kutatás esetében a mintanagyság 47 

kistérség. 

 Fontos a főkomponens analízisbe bevonni kívánt változók, illetve a 

mintanagyság egymáshoz viszonyított aránya is.  

 

Jelen kutatásban a bevonni kívánt változók száma kb. 20 mutató. Az 

adatbázisban legalább háromszor annyi minta nagyságnak kell lennie, mint 

                                                           
16 A két módszer nagyon hasonló adatredukciós eljárás. Abban különböznek egymástól, hogy a 

faktoranalízis során a látens struktúrák feltárása a cél a faktorok segítségével, míg a 

főkomponens-analízis célja a maximális információtartalom megőrzése (Obádovics 2004, 

Székelyi és Barna 2002). 
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változónak. Mindig arra kell törekedni, hogy a mintanagyság/mutatók aránya 

minél nagyobb legyen, ugyanis ezáltal növelhető az eredmények 

általánosíthatósága (SAJTOS-MITEV, 2007).  

 

Klaszteranalízis 

 

A faktoranalízis során megkapott faktorokat bevonhatjuk a klaszteranalízisbe, 

amely lehetőség a kutatásom során is előnyösnek bizonyult. A klaszteranalízis 

alapvető célja, hogy a megfigyelési egységet viszonylag homogén csoportokba 

rendezze, az elemzésbe bevont változók alapján. A folyamat akkor sikeres, ha 

az egységek hasonlítanak csoporttársaikhoz, azonban eltérnek a más csoportba 

tartozó elemektől. A klaszterelemzés a faktorelemzéstől eltérően nem a 

változók, hanem a megfigyelési egységek számát kívánja csökkenteni, 

mindazonáltal a klaszterelemzés is alkalmas a változók számának redukciójára 

(SAJTOS-MITEV, 2007). A klaszterelemzés kulcsfogalma a távolság. A 

távolságot definiálhatjuk eukledeszi értelemben, de a távolságot mérhetjük 

tetszőleges asszociációs mérőszámmal is, hogy az erős asszociáció közelséget, a 

gyenge pedig a nagy távolságot jelenti (SZÉKELYI-BARNA, 2002). 

 

Az analitikus klaszterező eljárások két általános kategóriája a hierarchikus 

(ezen belül az agglomeratív és divizív) eljárások, és a nem hierarchikus 

klaszterezés (itt az egyik legnépszerűbb a MacQueen algoritmuson alapuló K-

középpontú eljárás). Az elemzéseknél többféle klaszteregyesítési módszer közül 

választhat az elemző. Mivel az eredmények sok esetben nem egyértelműek, 

ezért érdemes egymás után többféle klaszterező módszert is kipróbálni, majd 

összehasonlítani a kapott eredményeket. A módszertől, a kívánt 

klaszterszámtól, a távolságmérés módjától, a változó rendszer finomításától 

függően nagyszámú végeredmény állítható elő. Általában az, hogy a 

klaszteranalízis eredménye elfogadható-e, saját érzéseinken, illetve szakmai 

tudásunkon alapul, tehát ebben az esetben is rendkívül szubjektív. Célravezető 

lehet, ha a változószám csökkentésére a klaszteranalízist megelőzően 

főkomponens-analízist vagy faktoranalízist alkalmazunk, majd a kapott 

faktorokkal végezzük el a klaszteranalízist. Ez az eljárás a változószámot 

jelentősen lecsökkenti, s ezzel a következtetések levonását a lehetőségek szerint 

megkönnyíti, főleg, ha valóban a legfontosabb tényezők kerültek kiválasztásra 

(SZÉKELYI-BARNA, 2002).  

 

Egyszerű súlyozás, gazdaságfejlesztési index kialakítása 

A faktor- és a klaszter analízis elvégzését követően az egyszerű súlyozás 

matematikai módszerét alkalmazom, melynek segítségével a 

legmeghatározóbb indikátorok értékét növelem 5-10-15 %-kal. Az egyszerű 

súlyozás módszere azt jelenti, hogy összegezzük az összes célfüggvény értékét 
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különböző súlyozó tényezőkkel beszorozva. A súlyozó tényezők az egyes 

célfüggvények (jelen esetben indikátorok) relatív fontosságát hivatottak 

megadni, mely az alábbi képlettel írható fel (SZÉKELYI-BARNA, 2002): 

 

 

Az egyszerűen súlyozott mutatókkal ismételten klaszteranalízis végzek, 

melynek eredményeit értelmezem. Ezen eredmények alapján kerül a 

gazdaságfejlesztési index meghatározásra. A nyers adatok aggregálásához, 

illetve az alapmutatószámok elkészítéséhez, a többváltozós módszerek 

futtatásához elsősorban a PASW 18-as programcsomagot, valamint esetenként a 

Microsoft Excel programot használtam fel. 
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5. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

 

A kutatás eredményei című fejezetben célom a 47 db hazai leghátrányosabb 

kistérség társadalmi, gazdasági fejlettségének, területi versenyképességének 

mérhetővé tétele, különös tekintettel a földhasználatra. A kapott eredmények 

ismeretében a vizsgált statisztikai kistérségek csoportosítása történik meg oly 

módon, hogy a leghomogénebb elemek kerülnek azonos csoportokba. A 

vizsgálat elvégzése során törekszem arra, hogy a kialakult csoportok a lehető 

leginkább különüljenek el egymástól, amely egyértelműen segíti a kistérségi 

csoportok/zónák későbbi korrekt elnevezéseit és jellemzéseit.  

 

Az elemzés során sor kerül a hátrányos helyzetű kistérségek helyi adottságokra 

épülő felzárkóztatási javaslatok megjelölésére mind a földhasználat, mind pedig 

a pályázati forrásfelhasználás hatékonysága tükrében. A fejezet két nagy 

alfejezetre tagolható, hiszen mielőtt belekezdek a statisztikai módszertan 

részletes ismertetésébe, egy empirikus, általános helyzetfeltárást végzek el, 

mely során a Központi Statisztikai Hivatal területi adatbázisának elérhető 

adataira támaszkodom. Igyekszem a hazai hátrányos helyzetű kistérségek 

alapvető gazdasági-társadalmi problémáit megvilágítani. A helyzetfeltárást 

követően a faktor-, illetve klaszter analízis statisztikai módszerek elvégzése, 

illetve eredményeinek kiértékelése következik.  

 

Mint azt már az anyag és módszer fejezetben is hangsúlyoztam, kutatásomat a 

2007-2009-es időintervallumra végzem el. Kutatásaimat ENYEDI (2004)-es 

munkája támasztja alá, amelyben már akkor lehatárolásra kerültek (közel 10 

éves időperiódus vizsgálata alapján) a hazai hátrányos helyzetű térségek. 

Vizsgálataim során arra voltam kíváncsi, hogy a jelenleg kijelölt 47 db 

leghátrányosabb helyzetű kistérség ugyanazon kistérségeket érinti-e és van-e 

esetleg olyan közöttük, amely képes volt akkori kiemelten hátrányos 

helyzetéből kitörni? 2004-ben a hálózatosodással összefüggésben állapítja meg 

ENYEDI a magyar térszerkezet hármas osztását, mely az alábbiak szerint alakul: 

1. A globális hálózat beáramlása a magyar településhálózatba. 

Legfontosabb térelemként jelenik meg Budapest, mely tagja az európai 

metropolisok hálózatának, az európai és globális hatásokat elsősorban befogadó 

és az ország más részeibe továbbító kapuváros.  A budapesti nagyvárosi régió, 

valamint e régiót Béccsel, a Balatonnal és talán Szegeddel összekötő tengelyek 

főleg a betelepült transznacionális nagyvállalatok kapcsolatain keresztül 

közvetlenül kötődnek a nemzetközi hálózatokhoz (ENYEDI, 2004).  

2. A kisebb kiterjedésű regionális hálózatok jelentik, az országon belül s a 

határon kis távolságra átnyúlva. Ezek helyi kis- és középvállalkozások piaci 

kapcsolataiból, beszállítói kapcsolatokból épülnek fel (ENYEDI, 2004, TÓTH, 

2009). 
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3. A hálózatból kimaradó, a dinamikus tengelyek közé szorult, többnyire 

elmaradott falusi térségek jelentik. Ezek az ország minden részén 

előfordulnak, a legnagyobb kiterjedésben a Tiszántúlon, azután Észak-

Magyarországon és a Dél-Dunántúlon. Ez a térség áll a vidékfejlesztésnek 

nevezett területfejlesztési részpolitika érdeklődésének homlokterében (11. ábra) 

(ENYEDI, 2004).  

 

 

 
11. ábra: Marország hármas térszerkezete 

Forrás: ENYEDI szerkesztése, 2004. 

A 11. ábra is jól demostrálja, hogy a hazai leghátrányosabb helyzetű vidéki 

területek elhelyezkedése alapjába véve nem változott, hiszen a jelenlegi hazai 

LHH besorolásban lévő kistérségek az eddigiekhez hasonlóan a Tiszántúlon, 

Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon helyezkednek el.  

 5.1. A hazai leghátrányosabb helyzetű vidéki területek általános 

helyzetfeltárása 

 

Véleményem szerint a vizsgálat elvégzése előtt célszerű a vizsgálat alapját 

képező kistérségekről egy általános helyzetfeltárást készíteni, mely során már a 

kutató egy globális képet kap a vizsgálati terület (jelen esetben a hazai 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek) jelenlegi gazdasági-társadalmi helyzetről.  
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Településszerkezeti és főbb demográfiai jellemzői 2007-2009 időszakban 
 

Vizsgálatom a 2007 óta eltelt időszakra vonatkozik, így a statisztikai 

kistérségek számában történő változások nem érintik a vizsgált célterületeket. 

Az általam vizsgált kategóriákba 47 db leghátrányosabb kistérség tartozik, 

melyekből 33 db komplex programmal segítendő, melyeket a 12. ábrán 

jelenítettem meg. Dolgozatom további részében az LHH (leghátrányosabb 

helyzetű), illetve az LHHK (komplex programmal segítendő leghátrányosabb 

helyzetű) rövidítéseket alkalmazom a kistérségek kategóriáinak 

megkülönböztetésére. 

 

 

 
 

12. ábra: A hazai leghátrányosabb helyzetű és komplex programmal 

segítendő hátrányos helyzetű kistérségek megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A két kistérségi kategóriát a dolgozatomban külön kezelem, hiszen az elmúlt 

évek kutatásai is alátámasztják azt a tényt, hogy a komplex programmal 

kezelendő 33 db hátrányos helyzetű kistérségnek egy lehetősége van a 

versenyképesség tekintetében, hogy elérje a 14 db hátrányos helyzetű 

kistérséghez való felzárkózást. A területi egyenlőtlenségek vizsgálatakor 

érdemes a kistérségtől nagyobb statisztikai területi kategóriát, esetleg 

kategóriákat is megvizsgálni. Ezért döntöttem úgy, hogy a KSH területi adatait 
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nem kizárólag kistérségi szinten, hanem országos adatokkal való 

kapcsolatrendszerben vizsgálom a helyzetfeltárás során.  

 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek történelmét tekintve látható, hogy a 

Trianoni békeszerződést követően a kistérségi központok gravitációs zónái 

jelentős mértékben csökkentek, melynek következményeként a kistérségek 

vonzáskörzete is csonkult. A 13. ábra is jól demonstrálja a Trianoni 

békeszerződés következtében vonzásközpotjukat vesztett területeket 

Magyarországon, melyek nagy része a jelenlegi leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek területét érinti. 

 

 
 

13. ábra: a Trianoni békeszerződés következtében vonzásközpontjukat 

vesztett területeket Magyarországon 

 

Forrás: SÜLI-ZAKAR (1994) alapján szerkesztette DANCS - KONCZ (2004) 

 

Településméretek, urbanizáció és ruralitás 

 

A 47 kistérség településszerkezetét elemezve látható, hogy a városok számának 

növekedése ellenére a vizsgált kistérségekben lévő városok aránya a legtöbb 

esetben elmarad a regionális, egyes esetekben (főként a 33 komplex 

programmal segítendő kistérségek esetén) az országos átlagtól is, melyet az 5. 

melléklet részletesen jelöl. Az Észak-Magyarországi régió esetén a Hevesi, 

Mezőcsáti, az Észak-Alföldi régió esetén a Balmazújvárosi, a Hajdúhadházi, a 

Dél-Alföldi régió esetén a Jánoshalmai és a Szeghalomi kistérségekben jelentős 

mértékben magasabb a városok aránya, mint az országos átlag.  
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Mint ahogy az a 7. mellékletben is látható, a Dél-Dunántúli régiót vizsgálva 

megállapítható, hogy magasan kiugró érték nincs a városok arányában, a 

kistérségek jelentős része jóval az országos átlag alatt helyezkedik el (10,4%).  

Összességében elmondható, hogy a 33 LHHK kistérségből a Hevesi, a 

Mezőcsáti, illetve a Jánoshalmai, a 14 LHH kistérségből pedig Balmazújvárosi, 

a Hajdúhadházi, illetve a Szeghalomi kistérségek esetén nagyobb a városok 

aránya, mint az országos átlag.  

 

A városok létét jelentős integráló képességük miatt fontos tényezőnek tekintem, 

hiszen szolgáltatásaik koncentrációja, tőke- és vállalkozásvonzó képességük és 

a közigazgatásban betöltött szerepük alapján ,,mozgató rúgói” lehetnek a 

leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségeknek. Az országos térszerkezetet 

tekintve megfigyelhető, hogy azon kistérségekben, melyekben a városok száma 

nem túl magas a gazdasági, társadalmi helyzetet illetően stagnáló vagy 

leszakadó tendencia mutatkozik.  

 

A városi centrum nélküli területek hiányának következményeként jelentkezik a 

gazdasági, társadalmi megtartó képesség, illetve a tőkevonzó képesség hiánya 

is, mely negatív multiplikáló hatásként jelentkezik. Mindezek 

következményeként az életminőség javítását szolgáló gazdasági tényezők 

megtelepedése és fejlődése is gátolva van. Az általam vizsgált kistérségek közül 

a Baktalórátházai, a Mátészalkai, a Sásdi és a Tamási kistérségek mutatnak 

növekvő tendenciát a városok számát illetően.  

 

A városok számán túl megvizsgálva a kistérségek urbanitási indexét 

megállapítható, hogy az adatok az országos átlagtól legtöbb esetben 

elmaradnak. 2007-ben Magyarország lakosságának 67,6 %-a élt városban, 

amely szám 2009-re 69,4 %-ra növekedett. A 47 vizsgált kistérség által érintett 

régiókban növekedés figyelhető meg a 3 év alatt a regionális adatokat tekintve.  

 

Összesen négy halmozottan hátrányos kistérségben nagyobb 2009-ben az 

urbanitási index az országosnál, melyek az alábbiak: Balmazújvárosi (77,16%), 

Hajdúhadházi (74,7%); Jánoshalmai (89,1%) és a Szeghalomi (88,9%), melyet 

szemléltet a 14. ábra.  
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14. ábra: Az országos átlagnál magasabb város aránnyal rendelkező LHH 

kistérségek 2007-2009 között 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A két kistérségi kategóriát összevetve látható, hogy a 33 legrosszabb helyzetben 

lévő kistérség közül kizárólag a Jánoshalmai kistérség haladja meg az országos 

urbanitási index értékét. A többi országos átlag felett elhelyezkedő kistérség a 

14 hátrányos helyzetű kategóriába sorolandó. Az áttekintett négy régióban 

elhelyezkedő halmozottan hátrányos helyzetű kistérségek közül néhánynál az 

urbanitási index ellentétes tendenciát mutat, mind az országos, mind pedig a 

regionális adatokkal.  

 

A 47 vizsgált kistérség közül a Szikszói, illetve a Nyírbátori kistérségek esetén 

csökkent a városban lakók aránya, mely kistérségeket az 7. melléklet jelöl, ami 

segítségével látható, hogy mindkét kistérség a 33 LHHK része. Véleményem 

szerint a városban lakók arányának csökkenése összetett dolog, azonban az 

eddigi vizsgálatok is alátámasztják azt a tényt, hogy a halmozottan hátrányos 

kistérségekben megszűnő vállalkozások kiemelkedően negatív munkaerő-piaci 

tendenciákat indítanak el, amelynek következményeként a megélhetési 

költségek folyamatosan növekszenek, a városokból elindul a falvakba történő 

kiköltözés, illetve a vizsgált kistérségekből való elköltözés. Mindezen negatív 

tendenciákat tovább gondolva érdemes a népességfogyás adatait részletesebben 
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megnézni. A 2007-2009-es periódust illetően a vizsgált kistérségek többségét 

jellemzi a népességfogyás és elvándorlás jelensége, melyet a 15. ábra mutat.  

 

 

 
 

15. ábra: Az elvándorlás tendenciái a hátrányos helyzetű kistérségekben  
 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

Látható, hogy mindössze két kistérségben pozitív a népesség növekedése, mely 

a Hajdúhadházi (LHH), illetve a Lengyeltóti (LHHK) kistérség. Az alábbi ábrán 

a három legkevésbé és leginkább fogyó népességű kistérséget ábrázolom. Csak 

két kistérségben növekedett a lakosság létszáma, a Hajdúhadháziban, illetve a 

Lengyeltótiban, melyek jó ellenpéldák a halmozottan hátrányos helyzetű 

kistérségekből való általános elvándorlásra. Az Ózdi, a Mezőkovácsházai, 

illetve a Salgótarjáni kistérséget hagyta el a legtöbb lakos, melynek száma 

megközelíti Ózd esetén az 1800 főt. 2007 és 2009 között az Ózdi kistérség 

népességfogyása a megye népességfogyásának megközelítőleg 10 %-a.  



86 

 
 

16. ábra: Az elvándorlás változásának tendenciái kistérségi megoszlásban 

(2009-re) 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A népsűrűségi adatokat tekintve is kirajzolódik (16. ábra), hogy a 47 vizsgált 

kistérségnek megközelítőleg a ¾-e nem éri el az országos népsűrűség átlagot. Itt 

is találhatunk ellenpéldákat, ugyanis vannak olyan kistérségek, melyek esetében 

a népsűrűségi adatok meghaladják vagy megközelítik az országos átlagot. Ilyen 

kistérség az Ózdi, ahol a 2009-es adat (126 fő/km
2
) jóval felülmúlja az országos 

adatot. E példák ellenére az általam vizsgált kistérségekben olyan általános 

tendencia mutatkozik, ami a népsűrűségi adatok folyamatos csökkenését és a 

leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségekből történő elvándorlást vetíti előre 

és ezzel együtt jelentős feladatokat ró a stratégiai tervezőkre. 

 

Kardinális problémaként merül fel az LHH kistérségben végbement gazdasági 

szerkezetátalakulás, melynek következményeként társadalmi krízis alakult ki. A 

bányászat, illetve a nehézipar leépülése az ezekhez kapcsolódó gazdasági ágak 

felszámolásának negatív hatásait az Ózdi kistérség elvándorlási adatai is jól 

mutatják. A fenti folyamat során felszabaduló képzetlen munkaerőt a jelenlegi 

munkaerőpiac nem tudja alkalmazni, melyet a negatív ruralitási adatok is 

alátámasztanak. A ruralitás mérésére népsűrűségi adatokat használtam fel, 

amelyek segítségével elemzem a 120 fő/km
2
 alatti népsűrűségű településeken 

élők arányát. A kistérségeket tekintve növekedés figyelhető meg a 120 fő/km
2
 

népsűrűséget el nem érő települések számában.  
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17. ábra: A 120 fő/km

2 
alatti népsűrűségű településen élők aránya az LHH 

kistérségek által érintett megyei megoszlásban (2009) 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A LHH kistérségeket érintő megyék között jelentős eltérések tapasztalhatóak, 

hiszen Jász-Nagykun-Szolnok megyében 68,2 %, Baranya megyében pedig 

35,6 % a vidékies területeken élők aránya, melyet a 17. ábra is jól mutat. A 

városi népesség alakulását összevetve a 120 fő/km
2 

népsűrűséget el nem érő 

települések számával megállapítható, hogy a vizsgált megyékben két folyamat 

zajlik párhuzamosan: 

1. A lakosság számának folyamatos csökkenése mellett a megyékben 

lévő városok irányába történő belső migráció is jelentős. Az LHH 

kistérségek népességcsökkenése meghaladja a városokba költözések 

számát, ami hatással van arra, hogy a vizsgált területen a 120 fő/km
2
 

népsűrűség alatti településeken élők aránya folyamatosan nő. 

2. A vizsgálatok során szélsőséges eredményekre jutottam, mert a 47 

vizsgált kistérségből 23 kistérségben a teljes népesség 120 fő/km2 

alatti népsűrűségű településen él. A viszonylag kedvezőnek tűnő 

megyei értékek oka a nagymértékű heterogenitás, hiszen egyaránt jelen 

vannak a jelentős népességgel rendelkező nagyvárosok (pl. Miskolc) és 

a népsűrűség alapján teljes vidékinek tekinthető térségek egyaránt.  

 



88 

Korstruktúra 

 

Véleményem szerint a korstruktúra is összetett dolog, mert egy kistérség 

gazdasági-társadalmi megítélésének fontos szempontja.  Az országban a 60 

évesnél idősebb népesség aránya az állandó népességből 2007-ben 21,3 % volt, 

ami 2009 év végére 22 %-ra nőtt. Az időskorúak aránya az általam vizsgált 

kistérségben növekvő tendenciát mutat. Az érintett megyék is kiegyenlítettek 

voltak e tekintetben, megközelítőleg 20-25 % a 60 évesnél idősebb korosztály 

az összes lakosságszámhoz viszonyítva. Az összes általam vizsgált kistérség 

közül a Pétervásárai (28,3%) és a Salgótarjáni (23,9%) kistérség rendelkezik 

a legmagasabb aránnyal. A 14 éves és az alatti korosztályt vizsgálva, 

megállapítható, hogy az országos 15,9 %-os arányhoz képest az általam 

vizsgált régiókban, megyékben, kistérségekben az eredmények kedvezőbb 

képet mutatnak. Az Encsi, illetve az Ózdi kistérség mutatója kiemelkedik, 

hiszen az országos adat 1,32 szerese. 

 

A 0-14 évesek aránya    A 15-60 évesek aránya 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek korösszetételének 

grafikus ábrázolása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A 15-60 éves kor közötti munkaképes korú lakosság arányát tekintve ennél 

jóval kedvezőtlenebb helyzetet mutat (18.-19. ábra). Természetesen egyet értek 

azzal, hogy ezen kiemelkedő adatokat mutató kistérségekben a leszakadó 

társadalmi réteg kialakulása növekvő tendenciát mutat, ami egyéb társadalmi 
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problémák koncentrációjára is utal egyben. A munkaképes korú lakosság a 47 

db LHH-ban konzekvensen csökkent a 2009-es évre, de a teljes népességhez 

mért aránya nem mutat egyértelmű csökkenést minden kistérségben.  Az adatok 

igen nagy szóródást mutatnak, hiszen 475 és 1860 fő között van a csökkenés 

mértéke.  

 

 

 

 
 

19. ábra: A 60 éven felüliek arányának grafikus ábrázolása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A lakosság iskolázottsága, képzettsége 

 

Egy kistérség vizsgálatánál a humánerőforrás adatok vizsgálata 

megkerülhetetlen, hiszen véleményem szerint minden főbb gazdasági 

összefüggés hátterében ez áll. Mint ismeretes, a vizsgálat tárgyát képező 

kistérségek viszonylag nagy és összetett foglalkoztatási és munkanélküliségi 

problémákkal küszködnek, melyekre a statisztikai módszerek alkalmazásánál 

részéletesen ki fogok térni. Mielőtt a főkomponensanalízist elvégezném, 

fontosnak tartom a lakosság iskolázottságát bemutatni, hiszen véleményem 

szerint a lakosság foglalkoztatási, illetve munkanélküliségi problémáinak 

megoldásához a humánerőforrás képzettsége jelentős mértékben hozzájárul. 
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Számos képzettségre vonatkozó vizsgálatom mellett a középiskolai tanulók 

1000 lakosra jutó számának alakulását is elemeztem, amely jól mutatja az 

LHH kistérségekben élők iskolai végzettségének változását. Az országos átlag 

2007-ben 57,2 fő volt, amely 2009-re 58,1 főre növekedett. A kistérségekben 

általánosan növekedés figyelhető meg (20. ábra).  

 

 

 
 

20. ábra: Az 1000 lakosra jutó középiskolai tanulók számának megoszlása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

Az intézmény székhelyén alapuló számbavétel alapján három kistérség haladta 

meg az országos átlagot, a Sárospataki (73,1 fő), a Tokaji (129,8 fő) és a Barcsi 

(71,1 fő), mely a 8. mellékletben látható. Ezen kiemelkedő adatok véleményem 

szerint a középiskolai tradíciónak köszönhető, hiszen mindhárom kistérség 

neves középiskolákkal rendelkezik. Véleményem szerint a középiskola megléte 

lehet az egyik meghatározó helyben tartó erő a fiatalok általános iskola 

befejezését követően. 
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21. ábra: Az 1000 főre jutó középiskolai tanulók számának alakulása 

(2009) 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

.  

A 21. ábrán is látható, hogy a Bodrogközi kistérségben mindössze 1 

középiskolai tanuló jutott 2009-ben 1000 lakosra, a Lengyeltótiban 10,5, a 

Hajdúhadháziban pedig 8,2 fő, melynek okát abban látom, hogy a települések 

népességszáma szoros összefüggést mutat az oktatási intézmények 

kiépítettségével, ami alapvetően meghatározza a népesség iskolázottsági 

színvonalában fellelhető területi különbségeket. A működtetés fajlagos 

költsége, a térségben egyre inkább jellemző tanulói létszámhiány miatt nagyon 

magas, így kizárólag körzetesítéssel oldható meg az oktatási alapfeladatok 

ellátása. Összességében elmondható, hogy minden egyes általam vizsgált LHH-

ban lassú javulás figyelhető meg a középiskolai oktatásban részt vevők arányát 

tekintve, ami véleményem szerint hosszú távú stratégia alapjait teremtheti meg.  

 

Az oktatási intézmény székhelyén alapuló iskolázottsági adatokban 

megmutatkozó területi különbségeket a 2001-es népszámlálási adatok is 

alátámasztják, melyek az 6. mellékletben láthatók. Jelenleg a legfrissebb 

népszámlálási adatok a 2001-es adatok, mert a dolgozat írásának évében (2011) 

van a következő népszámlálás, melynek csak a 2012-es év közepén lesznek 

publikusak az eredményei. Szükségesnek tartottam vizsgálatomat kiterjeszteni a 

lakosság legmagasabb iskolai végzettségét tükröző adatok elemzésére is. Mint 

az már az előzőekben is említésre került, a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek települései sok esetben nem tudnak általános iskolát üzemeltetni, 
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ebből következhet a 0 osztály végzettek viszonylag magas aránya a 10-x évesek 

között (22. ábra). 

 

 

 
 

 
 

22. ábra: A 0 általános iskolai osztályt végzettek aránya a 10-x évesek 

között 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A legalább érettségivel rendelkezők aránya is elmarad az országos átlagtól, 

aminek okát abban látom, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

többsége a megyék és legtöbbször az ország perifériáján helyezkednek el. Ezt a 

többszörös periférikus helyzetet nevezhetjük multi-periférikus helyzetnek. 

Periferikus helyzetükből adódóan a magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezőket megtartó képesség szempontjából is hátrányban vannak. 

Véleményem szerint hosszú távú stratégiai tervet, annak részeként pedig 

operatív programokat kellene létrehozni célzottan ezen iskolai végzettséggel 

rendelkezők megtartására, mert megoldást jelenthetne az egyre inkább 

jelentkező összetett foglalkoztatási, illetve munkanélküliségi problémákra.  
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23. ábra: A legalább érettségivel rendelkezők aránya a 18-x évesek között 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A kistérségek közül a Salgótarjáni, a Sárospataki kistérség emelhető ki a 18-x 

évesek körében legalább érettségivel rendelkezők arányának vizsgálatakor (23. 

ábra). Mindkét kistérségben található felsőfokú oktatási intézmény. Ezeken 

kívül még a megyeszékhelyeken nyílik lehetőség felsőfokú oktatási 

intézményben oklevél megszerzésére. Mindezen összefüggésekből 

megállapítható, hogy a magasabb hozzáadott értéket előállító vállalkozások 

(termelők és szolgáltatók) letelepedését leginkább befolyásoló humán 

tényezők hiánya jelentősen befolyásolja az általam vizsgált kistérségek 

gazdasági leszakadása. Feltehetően a felsőoktatási intézmények integrációjából 

fakadó nehezebb megközelíthetőség is hozzá járul a humántényezők hiányához. 

 

Összességében megállapítható, hogy a kistérségek olyan társadalmi 

helyzetben vannak, amely folyamatosan befolyásolja gazdasági fejlődésük 

lehetőségét. Az LHH-k esetén fontos kitörési pontnak látom az értelmiség 

helyben tartását. A 6. sz. melléklet is mutatja, hogy a 2001-es népszámlálás 

idején a Nyírbátori, a Szécsényi, illetve az Edelényi kistérség rendelkezett a 

legtöbb olyan lakossal, aki a 10 évesnél idősebb korosztályban nem végzett el 
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egy általános iskolai osztályt sem.  Az országos átlag 0,7 % volt a népszámlálás 

idején, így a kedvezőtlen helyzetképet tovább rontja, hogy alig van olyan LHH 

kistérség, amely meghaladja ezt. Főként a 33 komplex programmal segítendő 

kistérség esetén kritikusak az értékek. Az iskolai végzettséget vizsgálva 

fontos megjegyezni, hogy a vizsgált korcsoportok között átfedés van. A KSH 

adatgyűjtéséből vizsgálható, hogy a 25 év felettiek hány %-a rendelkezik 

felsőfokú oklevéllel, viszont az nem, hogy hány százaléka rendelkezik általános 

iskolai végzettséggel. Ahhoz, hogy releváns eredményeket kapjanak a kutatók a 

humánerőforrás területi eltéréseiről, érdemes lenne a javasolt megoszlásban is 

gyűjteni az adatokat. Mindezekből megállapítható, hogy a humánerőforrás 

fontos prioritásként kell, hogy megjelenjen a vizsgált kistérségekben. 

 

Összeségében elmondható, hogy a vizsgált kistérségeket az eddigiek alapján 

egy halmozódó és növekvő leszakadó állapot lassú kialakulása jellemzi. A 47 

kistérségen belül is különösen megfigyelhető ez a jelenség a 33 komplex 

programmal segítendő LHH-ban. Az elöregedő népesség alacsony 

foglalkoztatási helyzettel párosulva egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorja a 

vizsgált területeket. Mielőtt vizsgálatom következő fázisába a területi 

versenyképesség, illetve versenyképtelenség összetett jelenségét tárnám fel a 

2007-2009-es periódusra vonatkozóan, érdemesnek tartom megvizsgálni az 

LHH kistérségek földhasználati jellemzőit, mely adottságok véleményem 

szerint jelentős mértékben befolyásolják a leghtárnyosabb helyzetű területek 

versenyképességét.   

5.2. A 47 leghátrányosabb kistérség főkomponens- és klaszteranalízise 

 

A Központi Statisztikai Hivatal már több mint 15 éve végzi a területi adatok 

gyűjtését. A minden évben megjelenő Területi Statisztikai Évkönyv, illetve a 

TeIR adatbázis összesítő interaktív elemzője szolgáltatja a kistérségi szintű 

(legtöbb esetben települési szintről aggregált) adatokat. A Teir adatbázis 

kiemelkedő jelentőséggel bír makro-, illetve mikroszintű elemzésekhez, illetve 

döntés előkészítő tanulmányok készítéséhez egyaránt. Többek között ezért 

választottam kutatásom alapjául én is ezt az összetett területi szintű adatbázis.  

Disszertációmhoz a TeIR interaktív elemző moduljának a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által publikált adatait használtam, amelyet a 

rangkorreláció során kiegészítettem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (MVH), az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) és a VÁTI Kht. 

nyilvános adataival.  

 

Az adatok feldolgozása során a 2007-es, 2008-as, illetve a 2009-es éveket 

vettem figyelembe, melyekkel azt kívántam vizsgálni, hogy a kistérségek 

versenyképessége a 2007-es új kistérségi besorolási rendszer óta rövidtávon 
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hogyan változott. Az ilyen típusú vizsgálatok esetében a legcélravezetőbb 

statisztikai módszer a főkomponensanalízis, melyet elvégeztem a vizsgált 

mutatók három éves számtani átlagára. A főkomponens analízis módszere 

adattömörítésre, illetve az adatstruktúra feltárására szolgál. A kiinduló változók 

számát úgynevezett főkomponensekbe vonja össze, amelyek közvetlenül nem 

figyelhetők meg (SAJTOS-MITEV, 2007). Ezen módszer választását indokolja az 

is, hogy elsőként alkalmazva a változók közötti multikollinearitást vizsgálja, így 

a későbbiekben létrehozott főkomponensek nem korrelálnak majd egymással.  
 

A főkomponens analízist a PASW 18-as program segítségével végeztem el. A 

változókat, illetve a belőlük képzett alapmutatókat a szakirodalom eddigi 

ajánlásai és saját szubjektív értékítélet alapján határoztam meg és számoltam ki. 

Közben arra törekedve, hogy a kistérségek minél több helyzetelemzésre 

alkalmas jellemzőjét vonjam be az elemzésbe. 

5.2.1. Főkomponens és klaszteranalízis a vizsgált mutatók 3 éves (2007, 

2008,2009) számtani átlagára 

 

A következő vizsgálati rész a kiválasztott három év mutatóinak és azokból 

generált alapmutatóinak számtani átlagára irányult. Ahhoz, hogy reális képek 

kapjak a 47 LHH kistérség területi versenyképességét illetően fontosnak tartom 

a mutatók számtani átlagát is megvizsgálni. A főkomponens analízis első 

lefuttatásakor valamennyi mutatót szerepeltettem, azonban a modell magyarázó 

erejének növekedése érdekében jelen esetben is elhagytam az alacsony súllyal 

rendelkező változókat. Az egymással szoros korrelációban lévő változók, illetve 

hasonló változási mértéket leíró mutatók közül az alacsony faktorsúlyúakat 

hagytam el. A többszöri lefuttatás végeredményeként a végső futtatásba bevont 

leszűkített mutatók száma 29 lett, amely eltér az első főkomponens analízisbe 

bevont mutatók számától.  

 

Ezen mutatók köre bizonyult alkalmasnak a kistérségek területi különbségeinek 

megjelenítésére a számtani átlag alapján:   

 

1. Népsűrűség (fő/km2) 

2. Városok aránya a települések számához mérten (%) 

3. 1000 lakosra jutó vándorlási különbözet (fő) 

4. 1000 lakosra jutó háziorvosok száma (fő) 

5. 60 év felettiek aránya az össz. lakossághoz képest (%) 

6. Rendszeres szociális segélyben részesítettek aránya az össz, lakossághoz 

képest (%) 

7. Öregségi nyugdíjban részesülők aránya az össz. lakossághoz képest (%) 

8. Internet felhasználók aránya az össz. lakossághoz képest (%) 
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9. Közüzemi ivóvíz vezetékhálózatba bekapcsolt lakások aránya az össz. 

lakások számához képest (%) 

10. 1000 főre jutó személygépkocsik száma (db) 

11. 1 adózó által befizetett SZJA (Ft) 

12. Regisztrált vállalkozások száma (db) 

13. Mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások száma (db) 

14. Ipari tevékenységet folytató vállalkozások száma (db) 

15. Szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások száma (db) 

16. 1000 lakosra jutó falusi szállásadás szállásférőhelyeinek száma (db) 

17. 1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma a falusi szállásadásban (éj) 

18. Munkanélküliségi ráta (%) 

19. 1000 főre jutó kerékpárút hossza (km) 

20. 1000 főre jutó mobiltelefon előfizetések (db) 

21. 1001 főre jutó nyilvános könyvtárak száma (db) 

22. 1000 főre jutó kulturális rendezvények száma (db) 

23. Gázzal fűtött lakások aránya az össz. lakásállományhoz képest (%) 

24. Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya az össz. 

lakásállományhoz képest (%) 

25. 1000 főre jutó összes kereskedelmi szállásférőhely (db) 

26. 1000 főre jutó vendégéjszakák száma a fizető vendéglátásban (éj) 

27. Foglalkoztatási ráta (%) 

28. Human Development Index (HDI) (4. sz. melléklet) 

29. Működő vállalkozások (db) 

5.2.1.1. Főkomponensanalízis a három év számtani átlagára 

 

A fenti 29 mutatóra lefuttatott főkomponens analízis során ismételten nyolc 

főkomponenst kaptam, melyek az eredeti változók összes 

információtartalmának
17

 81,46 %-a. A kapott érték ebben az esetben is 

kedvezőnek mondható, hiszen ha a faktorok által megőrzött 

információmennyiség meghaladja a 33%-ot, az eredmény már elfogadható az 

előző analízishez hasonlóan.  

 

A 4. táblából is jól látható, hogy az 1-nél nagyobb sajátértékű faktorok száma 

összesen 8. Az elemzés a faktorokat a magyarázott variancia nagyságának a 

sorrendjében mutatja. Elsőként a legnagyobb saját értékkel / magyarázott 

varianciával rendelkező faktor jelenik meg (6,52/22,49%), majd ezt követi a 

többi érték csökkenő sorrendben. A saját érték és a variancia egymással minden 

esetben egyenesen arányos. A főkomponensek számának meghatározásában 

szintén segítséget nyújt a Scree-teszt.  

                                                           
17

 Szórás négyzet: az eredeti változók információtartalma (Székelyi-Barna, 2002) 
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4. táblázat: Teljes magyarázott variancia 

 

Főkomponens 

Rotálatlan Rotált 

Sajátérték 
Szórás 

(%) 

Kumulált 

szórás (%) 
Sajátérték 

Szórás 

(%) 

Kumulált 

szórás (%) 

1 6,52 22,49 22,49 5,37 18,52 18,52 

2 5,27 18,17 40,66 4,46 15,39 33,91 

3 3,40 11,71 52,37 2,80 9,66 43,57 

4 2,62 9,02 61,39 2,68 9,24 52,81 

5 1,97 6,80 68,19 2,41 8,32 61,13 

6 1,72 5,94 74,13 2,13 7,35 68,48 

7 1,09 3,76 77,89 1,98 6,83 75,31 

8 1,03 3,57 81,46 1,78 6,15 81,46 

 

Forrás: PASW 18 program alkalmazásával saját szerkesztés, 2011. 

 

Az általam 29 kiválasztott mutatók alkalmasságát ebben az estben is 

továbbvizsgáltam a Kaiser-Meyer-Olkin
18

 mutató segítségével, a Bartlett-

próbával, illetve az Anti-image korrelációs mátrixszal (melyet terjedelmi 

okok miatt nem jelenítek meg a dolgozatban). A lefuttatott főkomponens 

analízis eredménye a vizsgált esetben a KMO 0,66-os eredményt hozta, a 

Bartlett próba empirikus szignifikancia szintje kevesebb, mint 1%, melyek 

értelmében a mutatórendszerem alkalmas a többváltozós módszerrel történő 

elemzésre. Az Anti-image mátrix korrelációs részében a főátlóban lévő értékek 

a megfigyelt változók közös variancia hányadait fejezik ki. Ebben az esetben a 

referencia érték 0,5. Mindegyik változó esetében ez az image érték elérte a 

referencia értéket. Tehát összességében a KMO mutató megfelelő értéke 

alapján, a parciális korrelációk elegendően kicsik, a Bartlett teszt 

szignifikanciája pedig jelzi, hogy a változók páronként nem függetlenek. Ezek 

alapján megállapítható, hogy többféle ellenőrző módszerrel is alátámasztva az 

alapmutatók számtani átlagát vizsgálva a nyolc főkomponens kielégítően 

leírja a változók által definiált teret. A kommunalitásokat vizsgálva minden 

olyan változó tekinthető elfogadható módon leképzettnek, amelynek 

kommunalitása eléri a 0,25-öt (SZÉKELYI-BARNA, 2002). 

                                                           
18

 A KMO kritérium az egyik legfontosabb mérőszám annak a megítélésében, hogy a változók 

mennyire alkalmasak a főkomponens analízisre (Székelyi-Barna, 2002). 
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24. ábra: Scree-teszt eredménye 

 

Forrás: PASW 18 program alkalmazásával saját szerkesztés, 2011. 

 

A 4. táblából is jól látható, hogy mindenegyes változó eléri ezt az értéket, így 

eredményeimet másodszorra is elfogadhatónak ítélem. Jelen esetben a 

kommunalitások táblázat által kapott eredmények azt mutatják, hogy a 

legnagyobb mértékben a működő vállalkozások, a regisztrált vállalkozások, 

illetve az öregségi nyugdíjban részesülők aránya magyarázza a jelentős 

főkomponenseket, de a többi esetében is erős a kapcsolat volt a jellemző.  

 

Mint az már az előzőekben is említésre került a főkomponens analízis során a 

kutató legnehezebb feladata a módszer objektivitása ellenére a főkomponensek 

értelmezése, illetve elnevezése. A faktorok elforgatását ismételten elvégeztem a 

könnyebb interpretálás érdekében. A könnyebb azonosíthatóság érdekében a 

rotált faktorsúly mátrix által kialakított főkomponenseket vettem figyelembe, 

melyek a területi folyamatok változásait megfelelően írják le. A könnyebb 

azonosíthatóság érdekében a rotált faktorsúly mátrix által kialakított 

főkomponenseket vettem figyelembe, melyek a területi folyamatok változásait 

megfelelően írják le. A három év mutatóinak számtani átlagaira lefutatott 

eredményeket a 25. ábra jeleníti meg kistérségi megoszlásban az első, illetve a 

második faktor függvényében. A főkomponens analízis során ismét arra 

eredeti 

értékek 

főkomponensek száma 
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jutottam, hogy az adott mutatók alapján az első két főkomponens kapcsolatát 

tükrözve három kategóriába sorolhatók a kistérségek mint azt a 24. ábra is 

mutatja.  

 

5. táblázat: Kommunalitások táblázata 

 

változó Hj2 változó Hj2 

Városok aránya 0,79 Falusi férőhelyek 0,85 

Népsűrűség 0,81 
Vendégéjszakák száma a falusi 

férőhelyeken 
0,81 

Rendszeres szociális segélyben 

részesülők 
0,91 60 év felettiek aránya 0,88 

Vándorlási különbözet 0,76 1 adózó által befizetett SZJA 0,83 

Háziorvosok száma 0,73 Regisztrált vállalkozások 0,96 

Kerékpár út hossza 0,68 Mobiltelefon előfizetések  0,82 

Öregségi nyugdíjban részesülők 0,90 Mezőgazdasági vállalkozások 0,88 

Internetfelhasználók 0,83 Ipari vállalkozások 0,90 

Közüzemi ivóvízvezetékhálózatba 

bekapcsolt lakások 
0,72 Szolgáltatás vállalkozások 0,93 

Kulturális rendezvények 0,68 Munkanélküliségi ráta 0,87 

Személygépkocsik száma 0,87 Nyilvános könyvtárak 0,80 

Gázzal fűtött lakások 0,79 
Közcsatorna hálózatba bekapcsolt 

lakások 
0,77 

Kereskedelmi szálláshelyek férőhelyei 0,84 
Vendégéjszakák száma a 

kereskedelmi férőhelyeken 
0,69 

Foglalkoztatási ráta 0,63 Működő vállalkozások 0,95 

HDI 0,73     

 

Forrás: PASW 18 program alkalmazásával saját szerkesztés, 2011. (a változók 

eredeti elnevezését ld. a fejezet elején) 

 

1. kategória (fejlődő kistérségek): a 25. ábra felső ellipszisében elhelyezkedő 

kistérségek. Ebbe a kategóriába összesen 10 kistérség sorolható, melyek a 

vizsgált mutatók alapján a legjobb versenyképességgel rendelkeznek. A 

kategóriában főként LHH kistérségek szerepelnek (7 db), azonban kiemelkedik 

a Tamási, a Jánoshalmai, illetve a Bácsalmási kistérség, amely a jelenleg is 

érvényes besorolási rendszerben még a 33 LHHK tagja.  

 

2. kategória (stagnáló kistérségek): a 25. ábra középső ellipszisében 

elhelyezkedő kistérségek. Ebbe a kategóriába összesen 23 kistérség sorolható, 

melyek a vizsgált mutatók alapján középen helyezkednek el a versenyképességi 

rangsorban. A kategóriában egyaránt található LHHK, illetve LHH kistérség is, 

melynek megoszlása az alábbi: 17 LHHK és 6 LHH kistérség.  
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25. ábra: A főkomponens analízis eredményeinek grafikus megjelenítése  

 

Forrás: PASW 18 program alkalmazásával saját szerkesztés, 2011. 

 

 

3. kategória (leszakadó kistérségek): a 25. ábra alsó ellipszisében 

elhelyezkedő kistérségek. Ebbe a kategóriába összesen 14 kistérség sorolható, 

melyek a vizsgált mutatók alapján a legrosszabb versenyképességi helyzetben 

lévő kistérségek. A kategóriában 13 LHHK és 1 LHH kistérség szerepel (Ózdi 

kistérség). Ezen eredmény arra mutat rá, hogy az Ózdi kistérségben olyan 

magas mértékben romlott a versenyképesség, hogy egy új kistérségi besorolás 

készítésekor esélye lenne a 14 LHH kategóriából a 33 LHHK kategóriába 

visszacsúszni.  

 

A következő rotált főkomponens mátrix (6. táblázat) segítségével mutatom be a 

29 mutató alapján kialakított főkomponenseket. A rotálást ebben az esetben is a 

Varimax módszer alapján végeztem el a PASW program segítségével.   

 

REGR 

2. 

faktor 

REGR 1. faktor 
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Az 1. főkomponens kiértékelésekor megállapítható, hogy a működő 

vállalkozások, a regisztrált vállalkozások, a szolgáltató vállalkozások, az ipari 

vállalkozások, illetve a népsűrűség egyirányú kapcsolatban van egymással. 

Kizárólag egy alapmutató, nevezetesen a vándorlási különbözet szerepel 

negatív előjellel, amelyből következik, hogy a többi alapmutatóval ellentétes 

irányú kapcsolatban áll. Amennyiben nő a működő vállalkozások száma, amely 

magában foglalja a szolgáltató, illetve ipari tevékenységgel működő 

vállalkozásokat is, addig a vándorlási különbözet csökken.  

 

Ez az összefüggés megalapozottnak tekinthető, hiszen amennyiben egy 

kistérségben nő a működő vállalkozások száma, várhatóan a munkahelyek 

száma is növekszik majd és az ott élő emberek helyben maradnak, így nem 

keresnek más kistérségekben munkahelyet. Ennek következményeként az 

elvándorlások száma csökken, sőt még nagyon kedvező esetben az adott 

kistérségbe való migráció is jellemzővé válhat. Nagy problémát jelent a magas 

elvándorlási szám az általam vizsgált 47 LHH kistérségből. Mivel elmaradott 

infrastruktúrával, elérhetőséggel rendelkeznek, ezért a vállalkozói kedv is 

alacsony, így munkahelyteremtés alig vagy nincs is ezekben a kistérségekben.  

 

A 2. főkomponens vizsgálatakor megállapítható, hogy összesen 6 alapmutató 

került egy vizsgálati csoportba. A 6 alapmutatóból a rendszeres szociális 

támogatásban részesülők, illetve a munkanélküliségi ráta szerepel negatív 

előjellel, a személygépkocsik száma, a HDI, a 60 év felettiek aránya és a 

foglalkoztatási ráta pozitív előjelű (tehát közöttük egyirányú kapcsolat áll fenn).  

 

Amennyiben a rendszeres szociális támogatásban részesülők aránya, illetve a 

munkanélküliségi ráta csökken, a személygépkocsik száma növekszik, a HDI 

növekszik, a 60 év felettiek aránya illetve a foglalkoztatási ráta is nő. Ezt a 

főkomponenst elfogadom, hiszen amennyiben egy adott kistérségben csökken a 

munkanélküliségi ráta és a rendszeres szociális támogatásban részesülők 

aránya, akkor a foglalkoztatási ráta növekedni fog. Ha a foglalkoztatási ráta 

növekszik, akkor pedig a reálkeresetek nagysága is nő, így egyre több 

személygépkocsit tudnak megvásárolni, illetve fenntartani a lakosok.  
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6. táblázat: Rotált Főkomponens Mátrix 
 

  
Főkomponensek 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Működő vállalkozások 0,91 0,16 0,09 0,08 0,17 0,20 0,09 0,00 

Szolgáltatás vállalkozások 0,91 0,17 0,05 0,10 0,20 0,10 0,07 0,04 

Ipari vállalkozások 0,88 0,11 0,13 0,08 0,19 0,21 0,06 -0,11 

Népsűrűség 0,79 -0,08 0,14 -0,22 0,23 -0,02 -0,17 -0,18 

Vándorlási különbözet -0,73 0,37 -0,10 -0,11 0,12 0,07 -0,19 -0,07 

Regisztrált vállalkozások 0,69 0,06 0,15 0,06 -0,11 0,65 0,06 0,06 

Rendszeres szociális támogatásban 

részesülők aránya 
-0,01 -0,91 -0,21 0,00 0,12 -0,08 -0,06 0,03 

Munkanélküliségi ráta -0,07 -0,91 0,05 -0,04 -0,11 0,08 -0,11 -0,07 

Személygépkocsik száma -0,04 0,78 -0,24 -0,10 0,08 0,29 -0,19 0,26 

HDI 0,22 0,75 0,20 0,03 0,17 -0,13 0,08 0,17 

60 év felettiek aránya -0,09 0,65 0,11 0,09 -0,11 -0,39 -0,20 0,47 

Foglalkoztatási ráta -0,01 0,63 -0,38 0,17 -0,07 -0,10 -0,03 -0,23 

Gázzal fűtött lakások 0,17 -0,06 0,85 0,11 0,07 0,13 -0,02 -0,01 

Nyilvános könyvtárak -0,47 -0,01 -0,75 -0,07 0,09 -0,04 0,05 0,06 

Városok aránya 0,09 0,26 0,64 0,10 -0,12 0,01 0,34 -0,41 

Kerékpárút hossza -0,34 0,08 0,46 -0,39 0,09 0,37 0,10 0,21 

Kereskedelmi szálláshelyek 

férőhelyei 
0,10 0,00 0,12 0,88 0,17 -0,06 0,06 0,03 

Vendégéjszakák a falusi szállásokon 0,07 0,12 0,00 0,79 0,00 0,10 0,15 0,10 

Falusi szállásadás férőhelyei -0,10 -0,07 0,00 0,65 0,21 -0,07 -0,56 0,21 

Közcsatornahálózatba bekapcsolt 

lakások 
0,15 -0,03 0,19 0,12 0,82 -0,12 -0,07 -0,08 

Mobiltelefon előfizetések 0,36 0,26 -0,39 0,21 0,62 -0,12 0,18 0,08 

1 adózó által befizetett SZJA 0,60 0,09 -0,07 0,14 0,60 -0,15 -0,08 0,21 

Internefelhasználók 0,26 0,06 -0,39 0,17 0,60 -0,09 0,46 -0,05 

Mezőgazdasági vállalkozások 0,35 -0,02 0,17 0,02 -0,28 0,80 0,04 0,06 

Öregségi nyugdíjban részesülők -0,06 0,56 -0,09 0,09 0,12 -0,66 -0,06 0,34 

Közüzemi ivóvízvezetékbe kapcsolt 

lakások 
0,05 0,01 0,07 0,12 0,11 0,04 0,83 0,00 

Vendégéj a falusi szállásadásban 0,01 0,08 0,04 0,58 0,18 -0,12 -0,60 0,26 

Kulturális rendezvények  0,05 0,17 -0,04 0,23 0,03 0,00 -0,10 0,76 

Háziorvosok száma -0,38 0,27 -0,34 0,06 -0,36 0,02 0,09 0,51 

 

Forrás: PASW 18 program alkalmazásával saját szerkesztés, 2011. 
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A 3. főkomponens kiértékelése során látható, hogy kizárólag a nyilvános 

könyvtárak száma negatív előjelű, így ebből következik, hogy a többi 

alapmutató között egyirányú a kapcsolat. A gázzal fűtött lakások aránya 

egyirányú kapcsolatban áll a városok arányával, illetve a kiépített kerékpárutak 

hosszával. A kerékpárutak kiépítettségéből az elemzők az infrastruktúra 

kiépítettségére, illetve a helyi turisztikai potenciálra is következtethetnek. Az 

általam vizsgált LHH kistérségekben nagyon kevés kiépített kerékpárút 

található, amely a városok arányával szorosan összefügg. Ahol a városok aránya 

magas, ott a kerékpárutak kiépítettsége is jellemzőbb. A nyilvános könyvtárak 

száma ellentétes kapcsolatot képvisel a többi mutatóval szemben, amely 

véleményem szerint nem megalapozott a valóságban. Így a főkomponens ezen 

részét nem fogadom el. Úgy gondolom, hogy azon kistérségekben, ahol a 

városok aránya növekszik, ott a nyilvános könyvtárak száma is nő. Az LHH 

kistérségekben a HDI (EGRY 2011 ALAPJÁN) alacsony, amelyet a 4. melléklet is 

igazol. A HDI magában foglalja a jólétet, a képzettség színvonalát és ahol ezek 

alacsonyak ott véleményem szerint nincs nagy igény a nyilvános könyvtárak 

használatára.  

 

A 4. főkomponens kiértékelésekor a turizmus, illetve turisztikai 

szolgáltatásokat magában foglaló főkomponenst kaptam. A főkomponens 

tartalmazza a kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek számát, a falusi 

szállásadás férőhelyeinek számát, illetve a vendégéjszakák számát a falusi 

szállásadásokon. Mindegyik mutató esetében egyirányú a kapcsolat, amellyel 

egyet értek. Hiszen amennyiben nő egy kistérségben a falusi szállásadás, illetve 

a kereskedelmi szállásadás férőhelyeinek a száma, feltehetően nőni fog az ott 

eltöltött vendégéjszakák száma is. A falusi szállásadás férőhelyeinek számának 

bővítésére jelenleg is lehetőség nyílik Európai Uniós (ÚMVP) forrásokra 

pályázni, mellyel az adott kistérség turizmusát, illetve munkahelyteremtő 

képességét lehetne növelni. Mindezek következményeként pedig a vizsgált 

kistérségek versenyképessége kitörne jelenlegi stagnáló/leszakadó állapotából.  

 

Az 5. főkomponens kiértékelésekor látható, hogy minden alapmutató közötti 

kapcsolat egyirányú. A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya, a 

mobiltelefon előfizetők, az 1 adózó által befizetett SZJA és az internet 

előfizetések száma helyezkedik el az ötödik főkomponens alatt. Úgy gondolom, 

hogy amennyiben növekszik az 1 adófizető által befizetett SZJA, akkor az 

internet felhasználók, illetve a mobiltelefon előfizetők száma is növekedhet. 

Érdekes eredményt mutat az, hogy az általam vizsgált 47 kistérségben a 2007-es 

évhez képest szinte mindenhol csökkent az internet előfizetések száma, amely 

már az előzőekben megvizsgált ISDN vonalak számában is megmutatkozott. 

Ennek okát az életszínvonal csökkenésében látom, mert a leghátrányosabb 

helyzetű kistérségekben az emberek zömének életszínvonala csökkent a 2007-es 

bázis év óta.  
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A 6. főkomponens vizsgálatakor látható, hogy mindössze két alapmutató 

alkotja a főkomponenst. A két mutató között nem egyirányú a kapcsolat, mert 

az öregségi nyugdíjban részesülők aránya negatív előjellel szerepel a rotált 

faktorsúly mátrixban. Az öregségi nyugdíjban részesülők száma csökken, a 

mezőgazdasági vállalkozásoké pedig nő. Számos általam vizsgált kistérségben a 

regisztrált vállalkozások közel 2/3-át teszik ki a mezőgazdasági vállalkozások, 

azonban ezek kb. 60-70 %-a jelenleg nem folytat aktív tevékenységet. Ez a 

jelenség főként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található LHH 

kistérségekre igaz. Ennek okaira már az előzőekben is történt utalás.  

 

A 7. főkomponens a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások arányát, 

illetve a falusi szállásadásban eltöltött vendégéjszakák számát tartalmazza. A 

kapcsolat ellentétes irányú, mert a vendégéjszakák száma negatív előjelű a 

rotált faktorsúly mátrixban. A főkomponens alapján, ha a közüzemi 

ivóvízvezetékbe kapcsolt lakások aránya nő, akkor a falusi szállásadásban 

eltöltött vendégéjszakák száma csökken. Véleményem szerint ez a kapcsolat 

nem magyarázható, így ezt a főkomponens a vizsgálatom szempontjából 

irreleváns.  

 

A 8. főkomponens kiértékelésénél szembe tűnik az elemzőnek, hogy a két 

alapmutató között egyirányú kapcsolat áll fenn. Amennyiben az LHH 

kistérségekben a kulturális rendezvények száma növekszik, az 1000 főre jutó 

háziorvosok száma is nő. Véleményem szerint a két alapmutató között nem túl 

szoros a kapcsolat, így ez a kapcsolat nem magyarázható, az eredmény a 

vizsgálatom szempontjából irreleváns. 

 

Az alapmutatók három éves számtani átlagára lefutatott főkomponens analízis 

eredményeként megkaptam azon alapmutatók látens dimenzióit, amelyek 

alapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségek területi versenyképessége 

jellemezhető. Azonban ahhoz, hogy a kistérségeket ezen jellemzők alapján 

ismételten kategorizálni lehessen szükséges a klaszteranalízis elvégzése. A 

dolgozat következő alfejezetében a három év számtani átlaga alapján végzek 

további számításokat klaszter analízis segítségével.  

5.2.1.2.  Klaszteranalízis a három év számtani átlagára 

A lehetséges félreértelmezések elkerülése érdekében a klaszteranalízis többféle 

módszerrel (K-közép és hierarchikus) lefuttattam. Alkalmaztam egyaránt a 

legközelebbi és legtávolabbi szomszéd eljárást is, minden esetben az euklédeszi 

távolságok négyzetének segítségével.  

 

Eddigi szakmai tapasztalatok alapján érdemes lefuttatni a klaszteranalízist a 

megkapott faktorok segítségével és a standardizált alapmutatókkal egyaránt. 
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Mindkét esetben hasonló eredményeket kaptam, melyek alapján a 47 db LHH 

kistérséget 5 klaszterba soroltam, amely a 7. táblázat és a 26. ábra alapján 

tevődik össze. Látható, hogy az előző klaszter analízistől eltérő eredményeket 

kaptam, hiszen itt öt klaszterba soroltam a kistérségeket. Véleményem szerint 

ez is alátámasztja a vizsgálat összetettségét.  

 

7. táblázat: A klaszteresetek számának alakulása 

 

 

A klaszteresetek száma 

Klaszterek 

első 6 

második 22 

harmadik 2 

negyedik 4 

ötödik 13 

 

Forrás: saját szerkesztés, 2011. 

 

A 7. táblából is jól kitűnik, hogy a mutatók számtani átlagára futtatott 

klaszteranalízis eredménye eltér az eddigi eredményektől. Jelen esetben 

összesen 5 klasztert különböztetünk meg. A következő térkép alapján is jól 

látható, hogy az első klaszter összesen 6 kistérséget, a második 22 kistérséget, a 

harmadik 2 kistérséget, a negyedik 4 kistérséget, az ötödik pedig 13 kistérséget 

foglal magában.  Az első klaszter elemei azok a kistérségek, amelyek az általam 

felállított mutatórendszer alapján a legversenyképesebbek, az ötödik elemei 

pedig azok, amelyek a versenyképességi rangsorban alul maradtak a 47 

leghátrányosabb helyzetű kistérség közül.  

 

A térkép fehérrel jelölt területei azok a kistérségek, amelyek nem tartoznak a 47 

leghátrányosabb kistérségi besorolás alá. A sötétkékkel jelölt kistérségek azok, 

amelyek a felállított mutatóstruktúra alapján a legversenyképesebbnek 

mutatkoznak, a világoskékkel jelöltek pedig a legversenyképtelenebbek a 

vizsgált időperiódusban.  

 

 

 

 

 

 

.  
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26. ábra: A 47 LHH kistérség klaszterbe sorolása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A 26. ábrán grafikusan kerülnek megjelenítésre a kialakított klasztercsoportok. 

Első megközelítésben az egyes klasztereken belül hasonlóan az előző 

vizsgálathoz területi összefonódás figyelhető meg, amely megerősíti azt a 

tényt, hogy a területi elhelyezkedés már önmagában differenciál. Különösen a 

versenyképesség szempontjából a legrosszabb helyzetben lévő kistérségeket 

tömörítő klaszterek tömörülnek egy területi egységbe. A legnagyobb területi 

szórást a 2. 3. és 4. klaszter mutatja. A klaszterek jellemzése az előzőekben leírt 

metódus alapján történik, ahol a generált alapmutatók jellemzőit használom fel, 

illetve az egyes főkomponensekben mutatott értékeket.  

 

 

 

 

 



107 

 
 

27. ábra: A kialakult klaszter csoportok pontfelhő diagramja 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

.  

Az elemzéshez már támaszkodom az eddigi vizsgálatok, kutatások 

eredményeire, illetve a helyi komplex programmal segítendő LHH programok 

tanulmányozásával kapott információkra egyaránt.  

 

Az első klaszter jellemzése (6 kistérség: 2 LHH, 4 LHHK) 

 

Az első klaszterbe azok a kistérségek kerültek, melyek a három év alatt a 

legversenyképesebbnek mutatkoztak (27. ábra). Összesen 6 db kistérség volt 

ilyen a 47 LHH-t illetően (a Bátonyterenyei, az Ózdi, a Salgótarjáni, a 

Sárospataki, a Tabi, a Tamási). A Dél-Dunántúli, illetve az Észak-

Magyarországi régióban helyezkednek el a legversenyképesebb kistérségek. 

Érdekességként mutatkozik, hogy a komplex programmal segítendő legrosszabb 

helyzetben lévő 33 kistérség közül az Ózdi, a Sárospataki, a Bátonyterenyei 

és a Tamási kistérség is ebbe a kategóriába került.  

 

klaszter 

esetek 

száma 

 

klaszter középtől való távolság 
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28. ábra: Az 1. klaszterben elhelyezkedő kistérségek grafikus ábrázolása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

Véleményem szerint, ha a kistérségi besorolások komplex indexét a 2005-ös 

évet követő adatokkal megvizsgálnánk nem feltétlenül a jelenlegi 33 kistérség 

kerülne a komplex programmal segítendő leghátrányosabb kistérségi 

besorolásba, amelyet a kapott eredmény is alátámaszt. Az Észak-Magyarországi 

régió kistérségeire is jellemző a határ mentiség, kivéve a Sárospatakit, melynek 

előnyei és hátrányai már az előzőekben is említésre kerültek. A gazdasági 

versenyképesség viszonylag kedvező helyzetét a régmúltba visszanyúló 

bányászati és ipari centrumok hatásainak köszönhetik. Ezekben a 

kistérségekben jelenleg is a régió átlagát meghaladja az ezer lakosra jutó 

vállalkozások száma, hiszen a kistérségek jól kiépített infrastruktúrával 

rendelkeznek, elérhetősége nagyon jónak mondható. A kistérségek így könnyen 

be tudnak kapcsolódni az ország gazdasági vérkeringésébe. A Sárospataki, a 

Tabi és a Tamási kistérség nem tartozik ugyan a legkedveltebb tőkevonzó 

kistérségek közé, azonban ha a 47 LHH kistérség viszonylatában nézzük, akkor 

elmondható, hogy viszonylag elfogadható kialakult diverzifikált gazdasági 

struktúrával rendelkeznek. Ezekben a kistérségekben a mező- és erdőgazdasági 

termékekre épülő feldolgozóipar képvisel jelentős súlyt az iparon belül, 

amelyen belül még kiemelkedik a borászat és a faipar is egyaránt.  
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A második klaszter jellemzése (22 kistérség: 3 LHH, 19 LHHK) 

A második klaszter tartalmazza a legtöbb LHH kistérséget, hiszen összesen 22 

db kistérség (az Abaúj-Hegyközi, a Bácsalmási, a Barcsi, a Békési, a 

Bodrogközi, a Csengeri, a Csurgói, a Hevesi, a Jánoshalmai, a Kadarkúti, a 

Kunszentmártoni, a Lengyeltóti, a Mezőcsáti, a Mezőkovácsházai, a 

Pétervásárai, a Sarkadi, a Sásdi, a Sellyei, a Szécsényi, a Szerencsi, a Szikszói 

és a Tokaji) sorolható ebbe a kategóriába. Nagy területi szóródás jellemzi ezt a 

klasztert (mind a négy régiót érinti), ami feltehetően a magas elemszám miatt 

következett be. A klaszter elemei azok a kistérségek, amelyek a gazdasági 

versenyképességi rangsorban már alatta maradnak az első klaszter 

elemeinek, azonban még az átlag fölött helyezkednek el az LHH-k 

viszonylatában. Természetesen ezeket a kistérségeket is jellemzi a magas 

munkanélküliség, a képzetlen humánerőforrás, azonban mindezek ellenére az 

ország gazdasági vérkeringésébe még be tudnak kapcsolódni. 

 

29. ábra: A 2. klaszterben elhelyezkedő kistérségek grafikus ábrázolása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 
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A harmadik klaszter jellemzése (2 kistérség:2 LHH, 0 LHHK): 

A harmadik klaszter rendelkezik a legkisebb elemszámmal, mert csak 2 

kistérség sorolható ide (a Mórahalomi, a Kisteleki). Az alapmutatók alapján a 

két kistérség a gazdasági versenyképesség tekintetében szorosan együtt mozog, 

mivel hasonló adottságokkal rendelkeznek. Tulajdonképpen ők alkotják az 

általam felállított gazdasági versenyképességi rangsor középmezőnyét. A két 

kistérség területi összefonódást is mutat, hiszen egymással szomszédos 

területen a Dél-Alföldi régióban fekszenek. Mindkét kistérség gazdasága 

jelentős, mert a vállalkozások száma meghaladja a 400 db-ot. Nagyon jó 

minőségű termőföldekkel rendelkeznek, a mezőgazdaságot mindkét 

kistérségben az intenzív növényi kultúrák jellemzik. Továbbá fenntartható 

tájjellegű állattenyésztés, intenzív növénytermesztés és nagyon jó 

geotermikus energia potenciál jellemzi a kistérségeket. Elmaradottságuk fő 

okaként az infrastruktúra adottságainak nem megfelelő színvonalát, illetve 

perifériás fekvésüket gondolom.  

 

30. ábra: A 3. klaszterben elhelyezkedő kistérségek grafikus ábrázolása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 
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A negyedik klaszter jellemzése (4 kistérség: 3 LHH, 1 LHHK) 

A vizsgált területi egységek közül azon kistérségek (a Balmazújvárosi, a 

Tiszafüredi, a Tiszavasvári, a Szeghalomi kerültek ebbe a klaszterba, amelyek 

gazdasági versenyképessége már az átlag alatt helyezkedik el, azonban még 

nem éri el a legrosszabb helyzetben lévő kistérségek szintjét. A területi 

elhelyezkedésükben közös, hogy egyik sem határ menti kistérség.  

 

 
 

31. ábra: A 4. klaszterben elhelyezkedő kistérségek grafikus ábrázolása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A 33 komplex programmal segítendő LLH-ból csak a Tiszafüredi kistérség 

került ebbe a kategóriába, amiből arra lehet következtetni, hogy a sima LHH 

kistérségek (14 db) feltehetően nem fejlődtek a vizsgált időszakban olyan 

mértékben, mint a komplex programmal segítendők (33 db) többsége. Azonban 

érdemes még megvizsgálni az ötödik klaszter elemeit is, amelyek a legrosszabb 

versenyképességi helyzetben lévő kistérségeket tömöríti.  
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Az ötödik klaszter jellemzése 13 kistérség (4 LHH, 9 LHHK):  

Az utolsó klaszter elemei azok a kistérségek (a Baktalórántházai, a 

Berettyóújfalui, a Derecske-Létavértesi, az Edelényi, az Encsi, a Fehérgyarmati, 

a Hajdúhadházi, az Ibrány-Nagyhalászi, a Mátészalkai, a Nyírbátori, a 

Püspökladányi, a Szigetvári és a Vásárosnaményi) amelyek a 31. sz. ábrán 

világos kékkel jelöltem. Ezen kistérségek vannak jelenleg a legrosszabb 

helyzetben a gazdasági versenyképesség szempontjából a három év mutatóinak 

számtani átlaga alapján. Ismét meglepően tapasztalom, hogy a 33 komplex 

programmal segítendő LHH-ból csak 3 db került ebbe a kategóriába.  

 

 

32. ábra: Az 5. klaszterben elhelyezkedő kistérségek grafikus ábrázolása 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A területi összefonódás jól láthatóan kirajzolódik a 32. ábrán, hiszen a 

Szigetvári kistérség kivételével mindegyik egy terület egységen helyezkedik el 

az ország keleti határánál. Jellemző rájuk a muti-periferizmus, amely az ország 

gazdasági körforgásából való kirekesztettséget vonja maga után. A nagyarányú 

munkanélküliség, illetve a generációkon átnyúló képzetlen humánerőforrás a 

lszakadó állapothoz vezetett, amely számos társadalmi probléma kialakulásával 

jár együtt.  
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Véleményem szerint hosszú távú stratégiai célokat kell meghatározni mind a 

gazdasági fellendülés, mind pedig a társadalmi problémák megoldása 

érdekében. Ezen kistérségek egyik legnagyobb vonzereje és egyben kitörési 

pontja lehetne az érintetlen természeti értékek védelme, amelyre hosszú távú 

turisztikai stratégiák kialakítása lenne a fő cél.  

5.3. A főkomponens és klaszteranalízis eredményeinek összegzése 

 

A kutatások eredményeinek lezárásaként röviden összesítem az eredményeket. 

Úgy gondolom, hogy a 2007-2009 közötti számtani átlagra lefuttatott 

főkomponens, illetve klaszter analízis eredményei rávilágítanak az általános 

helyzetfeltárás során felmerülő problémákra. Kutatásom alapvető céljaként 

jelent meg, hogy a megvizsgáljam mely LHHK kistérség lenne képes jelenlegi 

helyzetéből kitörni, illetve mely LHH kistérség rendelkezik olyan gazdasági-

társadalmi helyzettel, mely alapján napjainkban már a komplex programmal 

segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé sorolhatnám. A faktor, 

illetve klaszteranalízis alapján két nagy kategóriát különböztetek meg: 

 

1. A legversenyképesebb kistérségek:  

Bátonyterenyei (LHHK), Tamási (LHHK), Sárospataki (LHHK), 

Salgótarjáni (LHH), Tabi (LHH), Mórahalomi (LHH), Kisteleki (LHH), 

Tiszafüredi (LHHK), Tiszavasvári (LHH), Szeghalomi (LHH), 

összesen: 6 LHH és 4 LHHK 

 

2. A legversenyképtelenebb kistérségek:  
Nyírbátori (LHHK), Vásárosnaményi (LHHK), Encsi (LHHK), Edelényi 

(LHHK), Fehérgyarmati (LHHK), Berettyóújfalui (LHHK), 

Mezőkovácsházai (LHHK), Mátészalka (LHHK), Sarkadi (LHHK), 

Abaúj-Hegyközi (LHHK), Csengeri (LHHK), Bodrogközi (LHHK), 

Mezőcsáti (LHHK), Hajdúhadházi (LHH), Ibrány-Nagyhalászi (LHH), 

Derecske-Létavértesi (LHH) Szikszói (LHHK), összesen: 3 LHH és 14 

LHHK 
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33. ábra: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek területi versenyképessége 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A főkomponens analízis segítségével megkaptam azon mutatókat, melyek a 

legnagyobb mértékben determinálják a kistérségek területi versenyképességét. 

Ezek az indikátorok helyezkednek el az első két főkomponensbe. Továbbiakban 

vizsgálataimat csak a mutatók ezen szűk szegmensének súlyozásával végzem el, 

mégpedig olyan módon, hogy a meghatározó mutatók értékét 5-10-15 %-kal 

növelem, mely alapján vizsgálható a területi versenyképesség változásának 

tendenciája. Klaszteranalízis segítségével használom fel a súlyozott mutatókat. 

A vizsgálatokat első esetben az eddigi vizsgálatok alapját képező összes 47 

kistérségre, majd azt követően a 19 leghátrányosabb versenyképességi 

potenciállal rendelkező kistérségekre végzem. Mielőtt az eredményeket 

ismertetném fontosnak tartom azon indikátorok megnevezését, melyek növelt 

értékét változtattam a klaszteranalízis során: 

1. Működő vállalkozások száma 

2. Vándorlási különbözet 

3. Szolgáltatás típusú vállalkozás 

4. Rendszeres szociális támogatásban részesülők aránya 

5. Munkanélküliségi ráta 

6. 60 éven felüliek aránya 

7. HDI 
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Véleményem szerint ezen indexek, majd az abból képzett részindexek csoportja 

alkot egy olyan komplex gazdaságfejlesztési indexet, amely a leghátrányosabb 

helyzetű kistérségek besorolási rendszerét a jövőben megalapozhatja.  

 

Kutatásaim eredményei alapján a hátrányos helyzetű kistérségek 

gazdaságfejlesztési indexe az alábbi képlet alapján írható fel. Az index 

felírásához részindexek képzése szükséges, melyhez NEMES-NAGY (2005/b) 

alapján standardizálom az indikátorokat. Az átlagot és a szórást használom a 

dimenziótlanító eljárásra (standardizálás), mely az alábbi összefüggés alapján 

állítható elő: 

 
ahol  

 

 

 
 

A standardizált változó (Zi) átlaga O, szórása 1.  

 

 

 

ahol 
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A súlyozást a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel kapcsolatos kutatás 

előzetes eredményeire, illetve a főkomponens analízis által kapott 

eredményekre alapozva szubjektív értékítélet alapján alakítottam ki. A 

kialakított gazdaságfejlesztési index alapján a vállalkozások, azon belül is 

működő szolgáltatás típusú vállalkozások szerepelnek legnagyobb súllyal, 

melyből arra a következtetésre jutok, hogy ezen indikátorok tudják a gazdaság 

pozitív irányú elmozdulását elősegíteni a vizsgált kistérségekben. A 

gazdaságfejlesztési index minél magasabb értéket vesz fel, annál 

versenyképesebb az adott kistérség.  

 

47 kistérségre végzett klaszteranalízis eredménye (súlyozott mutatók alapján): 

 

A klaszteranalízist három különböző esetben vizsgáltam: 

1. A kiemelt indikátorok értékét 5 %-kal pozitív irányba változtattam. 

2. A kiemelt indikátorok értékét 10 %-kal pozitív irányba változtattam. 

3. A kiemelt indikátorok értékét 15 %-kal pozitív irányba változtattam.  

 

A megváltoztatott indikátorok klaszteranalízisének eredményeként az alábbi 

kistérségek mutatnak fejlődő mechanizmust a versenyképesség tekintetében: 

Szerencsi, Nyírbátori, Bátonyterenyei, Tiszavasvári, Vásárosnaményi, 

Pétervásárai, Tokaji, Püspökladányi, Mátészalkai, Szikszói, Ózdi, Hevesi, 

Berettyóújfalui, Sárospataki, Salgótarjáni, melyeket a 33. ábra mutat. A 

statisztikai számítások végeredményét mutató pontfelhő diagramok a 11. sz. 

mellékletben találhatók.  

 

Ezen 15 kistérségben véleményem szerint amennyiben növelnénk a működő 

vállalkozások számát, a szolgáltató szektorbeli vállalkozások számát,a HDI-t, 

illetve csökkentenénk a vándorlási különbözetet, a rendszeres szociális 

segélyben részesülők arányát, a munkanélküliségi rátát, illetve a 60 éven 

felüliek arányát, akkor a stagnáló vagy olykor leszakadó gazdasági állapot 

pozitív irányba mozdulna. 

 

Véleményem szerint ezen kistérségek területi versenyképességének pozitív 

irányba történő elmozdításához a vizsgált mutatókon túl hozzá járulnak a 

közelben elhelyezkedő nagyvárosok, melyek gravitációs zónái kihatnak a 

vizsgálati területekre. Ezen nagyvárosok az alábbiak: Miskolc, Nyíregyháza, 

Debrecen, Békéscsaba és Szolnok, melyet a 34. ábra is alátámaszt. A 47 

leghátrányosabb helyzetű kistérség közül ezen 15 rendelkezik nagyvárosi 

gravitációs zónához kapcsolódó helyzeti előnnyel.  
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34. ábra: A növekvő versenyképességű kistérségek grafikus ábrázolása a 

kiemelt mutatók értékeinek pozitív irányú változtatása esetén 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

 

A 17 kistérségre végzett klaszteranalízis eredménye (súlyozott mutatók alapján): 

 

Az utolsó vizsgálatomban arra kerestem a választ, hogy az eddigiek során 

megállapított legversenyképtelenebb, főként multi-periférikus területek közül 

mely lenne képes kitörni a jelenleg jellemző leszakadó szegénységi állapotából. 

A klaszteranalízist az előzőhöz hasonlóan három különböző esetben vizsgáltam: 

 

1. A kiemelt indikátorok értékét 5 %-kal pozitív irányba változtattam. 

2. A kiemelt indikátorok értékét 10 %-kal pozitív irányba változtattam. 

3. A kiemelt indikátorok értékét 15 %-kal pozitív irányba változtattam.  
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35. ábra: A növekvő versenyképességű, illetve a versenyképtelen 

kistérségek grafikus ábrázolása a kiemelt mutatók értékeinek pozitív 

irányú változtatása esetén 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2011) adatok alapján, 2011. 

 

A megváltoztatott indikátorok klaszteranalízisének eredményeként az alábbi 

kistérségek mutatnak fejlődő tendenciát a versenyképesség tekintetében: 

Sarkadi, Ibrány-Nagyhalászi, Mezőcsáti, Csengeri, Vásárosnaményi, illetve a 

Bodrogközi, melyeket a 35. ábra mutat. A klaszteranalízis eredményei 

mindhárom (5-10-15%) esetben ugyanazt mutatják, nincs eltérés a kistérségi 

klasztercsoportok között. Ezekből is arra a következtetésre jutok, hogy a 

legrosszabb versenyképességi potenciállal rendelkező multi-periférikus 

kistérségek közül mindössze 5 kistérség az, ahol az indikátorok növelése pozitív 

eredményt mutat, az összes többiben nem. A többi kistérségben annyira magas 

a kialakult leszakadó társadalmi réteg aránya, hogy már a 15 %-os növekedés 

sem mutat pozitív irányú elmozdulást (11. melléklet). Véleményem szerint 

mindezekhez meghatározó mértékben járul hozzá az előnytelen földrajzi 

elhelyezkedés (periférikus területek, nagyvárosok gravitációs zónáiból való 

kiesés), az elöregedő társadalmi összetétel, illetve az alacsony humánerőforrás 

színvonal (35. ábra).  
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6. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Kutatásaimmal bizonyítottam, hogy létezik olyan komplex programmal 

segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérség, amely képes lenne a 

jelenlegi kistérségi kategóriákon belül pozitív irányba elmozdulni, 

illetve létezik olyan leghátrányosabb helyzetű kistérség, amely komplex 

programmal való segítséget igényelne.  

 

2. Az általam felhasznált statisztikai módszerek (főkomponens-, 

klaszteranalízis) segítségével kialakítottam egy gazdaságfejlesztési 

indexet, amely használatát a hazai leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekre specializálódva teszteltem.  

 

 

               

  
   

  

  
   

  
   

  

  
 

3. Kutatásaimmal, térben lehatároltam azon leszakadó multi-periférikus 

területeket, amelyekre a gazdaságfejlesztési programok (például 

gazdaságfejlesztési index) nem gyakorolnak hatást. 

 

4. Kutatásaimmal bizonyítottam, hogy a területi sajátosságoknak, illetve a 

közel azonos gazdasági, társadalmi adottságoknak köszönhetően a 

legversenyképtelenebb hazai kistérségek területi összefonódást 

mutatnak. Bizonyítottam, hogy ezen lehatárolt kistérségek negatív 

multiplikációs hatást fejtenek ki egymásra, melynek következtében 

prognosztizálható a leszakadás. Ezen területek lehatárolására 

bevezettem a multiperiférikus bumeráng elnevezést.  
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7. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Napjainkban az Európai Unió kiemelt prioritása a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió megteremtése, ezzel együtt a területi egyenlőtlenségek 

csökkentése. Az ezekhez járuló feladatok kardinális kérdésként merülnek fel 

egyaránt mind az Európai Uniós integrációt, mind pedig a hazai területi 

viszonyokat illetően. A szakirodalmi feldolgozás, illetve a vizsgálatok 

eredményei is azt támasztják alá, hogy szükséges a hazai leghátrányosabb 

helyzetű kistérségek alapos, mélyreható vizsgálata.  

 

Módszertani szempontból kijelenthető, hogy mind gazdasági, mind pedig 

társadalmi aspektusból a kistérségi szint alkalmas a területi egyenlőtlenségek 

kimutatására. Azonban néhány esetben érdemes az adatokat fenntartással 

kezelni, hiszen találkoztam olyan településszintről aggregált kistérségi 

adatokkal, amelyek nem voltak megfelelőek a térszerkezeti sajátosságok 

kimutatásához. A területi egyenlőtlenségek mérésére alkalmazott faktor-, illetve 

klaszteranalízis megfelelő módszernek bizonyult, mely segítségével a 

rendelkezésre álló indikátorok száma könnyen és logikusan csökkenthető. 

Mindez hozzá járult ahhoz, hogy precíz képet rajzoljak ki a klaszteranalízis 

segítségével, továbbá rámutatott azon indikátorokra, amelyek a területi 

versenyképességet legnagyobb mértékben meghatározzák. Ezen indikátorokból 

képezhető egy komplex gazdaságfejlesztési index, amely a jövőben kijelölheti a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek kitörési pontjainak irányvonalait.  

 

Kutatásaim a 2007-2009 közötti időperiódust ölelik fel, amelyet a későbbiekben 

tervezek friss rendelkezésre álló adatokkal bővíteni. Két alvizsgálatból tevődik 

össze a komplex vizsgálat, melyből az első rész a 2007-2009 közötti időszak 

indikátorainak számtani átlagai alapján kapott eredményeket írja le, a második 

rész pedig a fentiekben már említésre kerülő komplex gazdaságfejlesztési index 

kialakítását alátámasztó vizsgálat.  

 

Általános következtetésként elmondható a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségeket illetően, hogy mind gazdaságilag, mind pedig társadalmilag 

leszakadó, periférikus területekről beszélhetünk. A 2007/311-es 

kormányrendeletben alkalmazott besorolási rendszer napjainkban már felül 

bírálatot igényel. Kutatásaim is rámutattak arra a tényre, hogy a jelenlegi 47 

leghátrányosabb helyzetű kistérség közül (14 LHH-33 LHHK megoszlás) 

létezik olyan kistérség, amely jelenleg már nem a 33 komplex programmal 

segítendő legalsó besorolási kategóriában helyezkedik el és létezik olyan 

kistérség is, amelynek napjainkra már szüksége lenne komplex segítendő 

programokra. A kutatási eredményeket alapul véve egyértelműen kirajzolódik 

mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi mutatók tükrében az országos 
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átlagtól való nagy aranyú lemaradás. Véleményem szerint a leszakadáshoz az 

alábbi tényezők járulnak hozzá legnagyobb mértékben: 

 

1. Humánerőforrás alacsony színvonala: szinte minden kistérségben 

jellemző a magas arányú 0 osztályt végzett társadalmi réteg a 14-x 

korosztályban, az alacsony arányú érettségivel rendelkező társadalmi 

réteg a 18-x korosztályban, ebből fakadóan a kistérségekben nem áll 

rendelkezésre a megfelelő képzettségi szinttel rendelkező 

humánerőforrás potenciál. 

 

2. Nagyfokú elvándorlás: a 47 kistérségből összesen 2 kistérségben 

mutatott a vándorlási különbözet pozitív tendenciát, amelynek 

köszönhetően az aktív lakosok aránya sem mutat kedvező képet.  

 

3. Nem megfelelő infrastrukturális háttér: az elérhetőség tekintetében 

negatív kép rajzolódott ki a perifériás fekvésnek köszönhetően, rossz a 

kiépített utak minőse. 

 

4. Társadalmi összetétel: a társadalom nagy részét képezi a leszakadó 

társadalmi réteg, amely általában a fentiekben említett alacsony 

humánerőforrás színvonallal párosul.  

 

Kutatásaimmal bizonyítottam, hogy a hazai hátrányos helyzetű kistérségek 

teljesítőképessége jóval elmarad a kívánatos és korábbi évtizedek szintjétől. 

Ennek okát abban látom, hogy viszonylag sok olyan munkahely szűnt meg 

(ezek jelentős része az ipari szektort érintette), amelyek hatására a tartós 

válságövezetek kialakulása következett be. Napjainkban a nagyvállalatok 

mellett jelenleg is működő kisvállalatok többnyire kényszervállalkozások. A 

fejlődés jelei főként a kiépült autópályák mentén mutatkoznak, különös a 

nagyobb városokban tapasztalható ez. Vizsgálataimból is szembe tűnik, hogy a 

fejlődést mutató nagyobb városok gravitációs zónáiban elhelyezkedő 

kistérségek a versenyképesség szempontjából jóval pozitívabb képet mutatnak, 

mint azok, amelyek a gravitációs zónán kívül helyezkednek el.  

 

Mind ezek a tényezők indokolják, hogy a hazai hátrányos helyzetű 

kistérségekben ösztönözni kell a vállalkozások betelepülését segítő üzleti 

környezetet és ösztönözni kell a vállalkozások alapítását, melyek segítségével 

új munkahelyek teremtődhetnek. A kistérségek gazdasági fejlődésének alapjait 

a jelenlévő hagyományokkal vagy tudásbázissal rendelkező iparágak és 

különböző ágazatok versenyképességének javítása jelentheti. Véleményem 

szerint érdemes lenne a regionális operatív programokban kijelölt stratégiai 

irányvonalakhoz igazítani a vizsgált kistérségek jövőbeni irányvonalait, többek 
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között gondolok itt a régió és a vállalkozások innovációs képességének 

javítására, melyek a hozzáadott étrékteremtést növelhetnék.  

 

Véleményem szerint nagyon fontos kérdés a kistérségeket jellemző alacsony 

képzettségi szint, a leszakadt társadalmi réteg körében meglévő magas 

munkanélküliség és a periferiális aprófalvas térségek gyenge tőkevonzó 

képessége. Úgy gondolom, hogy minden olyan fejlesztési programnak 

jelentőssége lehet a vizsgált kistérségekben, amelyek a foglalkoztatás bővítésére 

és a humánerőforrás színvonal növelésére kedvező hatással vannak. 

Véleményem szerint olyan fejlesztéseket érdemes eszközölni, amelyek a tartós 

munkanélküliségből adódó társadalmi feszültségeket tudják enyhíteni. Az 

együttes célok elérése érdekében (a regionális operatív programok is 

hangsúlyozzák), együttműködésre van szükség a KKV szféra a 

munkahelyteremtést preferáló Gazdaságfejlesztési Operatív Program, illetve a 

foglalkoztathatóság javítását segítő Társadalomfejlesztési Operatív Program 

között. Továbbá véleményem szerint az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program nyújthat specifikus támogatást a vidéki, periferiális területeknek.  

 

A regionális operatív programok is rávilágítanak arra a tényre, hogy a hazai 

hátrányos helyzetű területek számos olyan belső adottsággal rendelkeznek (pl. 

tájvédelmi körzetek), amelyek a turisztikai potenciál erősítésének alapjait 

képezhetnék. A vizsgált kistérségek közül kiemelendő a Tokaji, illetve a 

Tiszafüredi kistérség, amely ismertségére és hagyományaira alapozva 

növelhetné a turizmus gazdaságba betöltött szerepét és súlyát. A kistérségek 

adottságaiknak megfelelően, a turisztikai szektor egyes részeinek célzott 

fejlesztése hatékony módon járulhat hozzá a gazdaság fejlődéséhez.  

 

A humáninfrastruktúra fejlesztése kiterjed az egészségügy, a szociális és az 

oktatási infrastruktúra területeire. Az általam vizsgált kistérségekben 

mindhárom terület fejlesztésre szorul. Számos előzetesen feldogozott 

szakirodalom alátámasztja, hogy a kistérségek mind egészségügyi, mind pedig 

szociális területen is eszközhiányosak, valamint a közoktatás alsó szintjén is 

jelentős infrastruktúrális hiányok jelentkeznek. Véleményem szerint mindezen 

tényezők következményeként alakul ki a magas elvándorlási tendencia. Az 

infrastruktúrális hiányok pótlása feltehetően hozzá járulna a kistérség 

lakosainak életszínvonal javulásához, illetve közvetlenül hatással lenne a 

népességmegtartó képesség erősödéséhez.  

 

Az infrastrukúrát tekintve kardinális kérdésként merül fel a térségi közlekedési 

nehézségek problémája. Úgy gondolom, hogy a kistérségi központok és a fő 

útvonalak elérhetőségének javítását célszerű lenne stratégiai irányként 

megjelölni a hátrányos helyzetű kistérségek jövőképének kirajzolásakor. A 

kistérségekben számos zsáktelepülés található, melyekre a helyközi buszjáratok 
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gyakoriságát célszerű lenne növelni, illetve véleményem szerint a járatok 

számának növelésén túl érdemes a járatok összehangolását is elvégezni. 

Azonban a közlekedési gondok jelentős részét az úthálózat rossz minősége adja.  

 

Továbbá fontos megemlíteni, hogy a hazai hátrányos helyzetű kistérségeket 

érintő területek főként funkcióhiányos, alacsony teljesítőképességű kisvárosok, 

illetve a hozzájuk kapcsolódó alacsony teljesítőképességű rurális határmenti 

területekből épülnek fel. A kutatásaim is alátámasztják, hogy a nagyobb 

városok (több funkcióval rendelkezők) gravitációs zónájában elhelyezkedő 

kistérségek gazdasági versenyképessége jóval meghaladja a gravitációs zónán 

teljesen kívül esőkét. A funkcióhiányos települések nem képesek szervezni és 

ellátni térségüket és lakosságukat, így a munkahelyteremtésben, a 

közigazgatásban, az oktatásban és a kulturális élet területén is lemaradást 

mutatnak. A városi területek esetleges fizikai és társadalmi megújítása 

funkcióbővítést eredményezne, melynek következményeként a 

kiegyensúlyozottab térszerkezet hatására a térségi különbségek 

csökkenhetnének, így a régió versenyképességének javítása következne be. 

Emiatt a regionális operatív programok hosszú távú stratégiájában is szerepel a 

városi területek funkcióbővítése.  

 

A hazai 47 leghátrányosabb helyzetű hazai kistérség esetén is 

megkülönböztethető 17 olyan kistérség, amely a területi versenyképesség 

szempontjából a legkedvezőtlenebb képet mutatja. Kutatásaim rávilágítanak 

arra a tényre, hogy ezen kistérségek területi összefonódást mutatnak és szinte 

egységesen Magyarország keleti peremterületén helyezkednek el, melyeket 

multi-periférikus bumerángnak neveztem el. A kutatások eredményeként 

megfogalmazok néhány javaslatot (stratégiai irányvonalat), amelyek a jövőben 

ezen kistérségek jelenlegi leszakadó állapotát a stagnáló, illetve hosszú távon 

gondolkodva a versenyképesség pozitív irányába elmozdíthatnák.  
 

1. A vizsgált kistérségekben véleményem szerint a jövőben olyan 

munkahelyteremtő, illetve munka intenzív beruházások 

megvalósítására lenne szükség, amelyek a helyben lévő aktív lakosság 

számára nyújtatnának munkalehetőséget. Gondolok itt például az ipari 

parkok fejlesztésére, illetve kialakítására, az energiaerdők által 

nyújtott munkalehetőségek kihasználására, illetve az erdei termékek 

összegyűjtésére és felhasználására egyaránt. Véleményem szerint ez 

által az elvándorlás negatív tendenciája nagy mértékben fékezhető. 

  

2. Úgy gondolom, hogy a humánerőforrás fejlesztése kiemelt 

prioritásként kell, hogy szerepeljen a jövőbeni hátrányos helyzetű 

kistérségek térségfejlesztési stratégiáiban. A humánerőforrás 
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fejlesztésével a beruházási kedv, a források megkötő képessége, illetve a 

forrásokra való pályázási és lebonyolítási rendszer is pozitív irányba 

mozdulhatna el, hiszen számos kistérség esetében nem áll rendelkezésre 

az a szakképzett humánerőforrás potenciál, amely segítségével a hazai, 

illetve az Európai Uniós források is hatékonyan lehívhatók lennének. 

Kiemelt prioritásként kell kezelni a szakképzések fejlesztését, gondolok 

itt például az aranykalászos és ezüstkalászos tanfolyamok indítására, 

továbbá úgy gondolom, hogy a szakképzés mellett fontos a családsegítő, 

drog- és alkolholprevenciós képzések indítása.  

 

3. Vizsgálataimból is kimutatható, hogy azon kistérségek, amelyek egy-

egy pólus város (gondolok itt Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, 

továbbá Békéscsaba, Vásárosnamény, stb.) gravitációs zónájában 

helyezkednek el, jobb versenyképességi potenciállal rendelkeznek, mint 

a gravitációs zónán kívüli területek. Ez alapján azt javaslom, hogy 

érdemes a pólus városokba áramoltatni a források és beruházások magas 

arányát, amely a centrum-periféria modell értelmében pozitívan hat a 

gravitációs zónában elhelyezkedő kistérségekre is. 

 

4. Továbbá javaslom a speciális belső adottságokra épülő 

keresletorientált regionális stratégia alkalmazását a leghátrányosabb 

helyzetű kistérségekben, melyek segítségével a vidéki térhasználat 

determinált tényezőit (természeti adottságok, tájvédelmi körzetek, stb.), 

komparatív előnyeit hasznosíthatnák. 

 

5. A vidéki térrel való gazdálkodás optimalizálása tekintetében javasolnám 

az alternatív energiák, fenntartható technológiák, illetve 

élelmiszergazdaság előtérbe helyezését, melyek véleményem szerint a 

helyben hozzáadott érték szempontjából kitörési pontokat jelentenének a 

hátrányos helyzetű kistérségekben.  

 

Összességében elmondható, hogy a dolgozat elején megfogalmazott négy 

hipotézis közül mindegyik beigazolódott, hiszen a határmenti területek 

egységes, periférikus zónát alkotnak, a vizsgált kistérségek negatív 

tendenciáinak kumulálódásában kiemelkedő szerep jut a társadalmi leszakadás 

alavető tényezőinek, illetve létezik olyan jelenlegi LHHK kistérség, amely 

képes lenne kitörni jelenlegi besorolásából.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A hátrányos helyzetű terek vizsgálata kutatói komplexitást igényel 

napjainkban, hiszen a természeti, gazdasági és humánerőforrás tényezők 

folyamatos változása miatt újabb és újabb összefüggések rendszere vetül a 

hátrányos helyzetű terek vizsgálódói elé. Napjainkat is jellemző területi 

politika alapvető célkitűzése a területi különbségek csökkentése, mely 

hazánkban is egyre fontosabb kérdésként merül fel. Mindezek a gondolatok 

késztettek dolgozatom elkészítésére, amelyben arra kerestem a választ, hogy 

melyek lehetnek a hazai hátrányos helyzetű kistérségek hosszú távú 

stratégiáiban szereplő kitörési pontok és melyek voltak azok a tényezők, 

amelyek a jelenlegi leghátrányosabb helyzetet előidézték. 

 
Úgy gondolom, hogy a téma aktualitását indokolja, hogy e témában való 

elmélyült szakmai ismeretszerzés, illetve kutatás gyakorlatban való 

hasznosíthatósága fontos egészen a vidékfejlesztéstől, a területi tervezéstől a 

helyi és regionális fejlesztési stratégiák kidolgozásáig. Hazánkat jellemző 

területi különbségek a vidéki területek hátrányát idézik elő, amely hozzájárul 

a városias körzetektől való lemaradáshoz. A hátrányos helyzetű vidéki 

térségek főként a mezőgazdasági termelés, illetve az erdőgazdálkodás 

színterei hazánkban, így fontosnak tartottam a földhasználati megoszlást, 

illetve térhasználatot vizsgálni ezen térségekben. 

 
Az utóbbi évek Európai Uniós politikája is egyre nagyobb figyelmet fordít a 

vidéki, hátrányos helyzetű területek fejlesztésének, illetve a forrás elosztás 

hatékonyságának, amelyet a 2009-ben közzé tett Barca jelentés is alátámaszt. 

Fabrizio Barca olasz közgazdász nyílt, illetve burkolt módon egyaránt 

rávilágít arra a tényre, hogy a források újraelosztásában a régi (fejlettebb) 

tagországok irányába való átcsoportosítást kellene előtérbe helyezni. Témám 

szempontjából fontos kérdés, hogy a jövőben érdemes-e magas arányban 

támogatni a hazai leghátrányosabb helyzetű kistérségeket vagy inkább a 

fejlettebb kistérségek támogatási irányába kellene elmozdulni a dinamikus 

fejlődés érdekében? A hátrányos területek általános jellemzője, hogy jelentős 

részükben alacsony szintű az infrastrukturális ellátottság, alacsony a 

szolgáltatások színvonala, illetve nagymértékben hiányoznak a 

foglalkoztatási lehetőségek. Mindezek következményeként jelenik meg a 

magas arányú munkanélküliség, illetve a rossz kereseti viszonyok jelenléte. 

Általános jelenség a hátrányos helyzetű vidéki területekről való fiatal 

generáció elvándorlása, amely hozzájárul a hosszútávon nem kedvező 

elöregedő korstruktúra kialakulásához. 
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Doktori értekezésem első felében áttekintettem a témához szorosan 

kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmakat. A dolgozat irodalmi 

áttekintés részében hangsúlyt fektettem a területi egyenlőtlenségek 

kialakulásának okaira, mérésére, a területi versenyképesség és a hazai 

földhasználat aktuális kérdéseinek bemutatására. A kutatások alapján 

elmondható, hogy mind az Európai Unió integrációját, mind pedig 

Magyarországot tekintve nincsenek gazdaságilag, társadalmilag, illetve 

környezetileg homogén régiók, megyék és kistérségek. Az 

egyenlőtlenségeknek különböző térbeli kereteit különböztetjük meg, 

egészen a településeken belüli szomszédsági egységektől kezdődően a 

világgazdasági régiókig. 

 
Magyarországon a területi egyenlőtlenségek finomszerkezetűek és kistérségi 

keretekbe foglalva írhatóak le. Enyedi György munkái alapján elmondható, 

hogy fejlett, illetve fejletlen megyéről, illetve régióról beszélni hazánkban 

egyszerűsítés. A kistérségi szint az az alapvető területi egység, amelyet 

érdemes vizsgálni a területi egyenlőtlenségek esetén. Ez is indokolja 

vizsgálatom területi szintjének kiválasztását. A területek heterogenitását 

támasztja az is alá, hogy hazánkban is vannak elmaradott települések a 

kiemelkedő fejlettségi központi régióban (pl. Közép-Magyarországi régió) is, 

illetve dinamikusan fejlődő nagyvárosi térségek is találhatók az igen 

elmaradottnak minősített Észak-Magyarországi régióban). Az irodalmi 

áttekintés harmadik részében a hazai földhasználat főbb jellemzőit mutatom 

be. A földhasználaton belül nem kizárólag a hagyományos értelemben vett 

földhasználat jelenik meg a dolgozatban, hanem a vidéki térrel való optimális 

gazdálkodás, amely véleményem szerint jelentős mértékben hozzá járul a 

kistérségek versenyképességéhez. Az irodalmi áttekintés ezen részben kerül 

részletes bemutatásra a NUTS rendszer, mint a strukturális források 

elosztásánál alkalmazott besorolási módszer. Továbbá fontosnak tartottam a 

hazai 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség besorolási kategóriáit alátámasztó 

dokumentumok rövid ismertetését. 

 
Az irodalmi áttekintés fejezetet a módszertani rész követi, melyben röviden 

ismertetem a vizsgálat alapját képező adatbázist, illetve a felhasznált 

statisztikai módszereket (főkomponens-, klaszteranalízis), melyek elvégzését 

követően az egyszerű súlyozás módszerével megállapítottam egy 

gazdaságfejlesztési indexet a leghátrányosabb kistérségekre specializálódva. 

A dolgozatom kutatási része két nagy részből tevődik össze. Véleményem 

szerint a kutatónak fontos helyzetfeltérést végeznie a statisztikai számítások 

előtt, melyet a jelenleg rendelkezésre álló legfrissebb Központi Statisztikai 

Hivatal (2007-2009), illetve a 2001-es népszámlálás adatok alapján végeztem 

el.  
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Az általános helyzetfeltárást követően következnek a többváltozós statisztikai 

számítások. Faktor-, illetve klaszteranalízist alkalmaztam a 2007-2009 év 

számtani átlagaira. Kutatásomban alapvető céljaként jelent meg, hogy a 

megvizsgáljam mely komplex programmal segítendő (LHHK) kistérség lenne 

képes jelenlegi helyzetéből kitörni, illetve mely leghátrányosabb helyzetű 

kistérség (LHH) rendelkezik olyan gazdasági- társadalmi helyzettel, mely 

alapján napjainkban már a komplex programmal segítendő leghátrányosabb 

helyzetű kistérségek közé sorolhatnám. 

 
Miután a főkomponens analízis segítségével kirajzolódott, hogy melyek azon 

mutatók, amelyek legmeghatározóbbak a hátrányos helyzetű terek területi 

versenyképességének vizsgálatánál, elvégeztem a mutatók szubjektív 

súlyozását. A mutatókat pozitív irányban növeltem 5-10-15%-kal és 

megvizsgáltam, hogy a növelt mutatók értékével hogyan változik a 

kistérségek besorolási kategóriája. A vizsgálatok elvégzésével is arra a 

következtetésre jutottam, hogy a legrosszabb versenyképességi potenciállal 

rendelkező multi-periférikus kistérségek közül mindössze 5 kistérség az, 

ahol az indikátorok növelése pozitív eredményt mutat, az összes többiben 

nem. A többi kistérségben annyira magas a kialakult leszakadó állapot, hogy 

már a 20 %-os növekedés sem mutat pozitív irányú elmozdulást. Véleményem 

szerint mindezekhez meghatározó mértékben járul hozzá az előnytelen 

földrajzi elhelyezkedés (periférikus területek, nagyvárosok gravitációs 

zónáiból való kiesés), az elöregedő társadalmi összetétel, illetve az alacsony 

humánerőforrás színvonal. 

 
Mindezek alapján rámutattam arra a tényre, hogy a 2007/311-es 

kormányrendelet alapján elkészített kedvezményezett térségek besorolása a 

2011-es évre vonatkozóan felül bírálatot igényel. Kutatásaim alapján 

megállapítható, hogy létezik olyan komplex programmal segítendő 

leghátrányosabb helyzetű kistérség, amely képes lenne a jelenlegi kistérségi 

kategóriákon belül pozitív irányba elmozdulni, illetve létezik olyan 

leghátrányosabb helyzetű kistérség, amely komplex programmal való 

segítséget igényelne. Továbbá megállapítottam, hogy a területi 

versenyképesség szempontjából azon kistérségek mutatják a 

legkedvezőtlenebb képet, amelyek az ország keleti peremterületein, a nagy 

városok gravitációs zónáját túl, az ország, a régió és a megye perifériáján 

helyezkednek el. Ezen adottságokat összegezve leszakadó multi-periférikus 

területekről beszélhetünk. Kardinális tényként merül fel, hogy a területi 

sajátosságoknak, a közel azonos gazdasági, társadalmi adottságoknak 

köszönhetően a legversenyképtelenebb hazai kistérségek területi 

összefonódást mutatnak az ország keleti határmenti részein, melyet 

multiperiférikus bumerángnak neveztem el. 
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Kutatásaim rámutattak arra a tényre, hogy a jelenlegi 47 leghátrányosabb 

helyzetű kistérség közül (14 LHH-33 LHHK megoszlás) létezik olyan 

kistérség, amely jelenleg már nem a 33 komplex programmal segítendő 

legalsó besorolási kategóriában helyezkedik el és létezik olyan kistérség is, 

amelynek napjainkra már szüksége lenne komplex segítendő programokra. A 

kutatási eredményeket alapul véve egyértelműen kirajzolódik mind a 

gazdasági, mind pedig a társadalmi mutatók tükrében az országos átlagtól 

való nagy aranyú lemaradás. 

 
A kutatások alapján körvonalazódott, hogy a vizsgált kistérségekben 

véleményem szerint a jövőben olyan munkahelyteremtő, illetve munka 

intenzív beruházások megvalósítására lenne szükség, amelyek a helyben 

lévő aktív lakosság számára nyújtatnának munkalehetőséget. Véleményem 

szerint ez által az elvándorlás negatív tendenciája nagymértékben fékezhető. 

Úgy gondolom, hogy a humánerőforrás fejlesztése kiemelt prioritásként 

kell, hogy szerepeljen a jövőbeni hátrányos helyzetű kistérségek 

térségfejlesztési stratégiáiban. A humánerőforrás fejlesztésével a beruházási 

kedv, a források megkötő képessége, illetve a forrásokra való pályázási és 

lebonyolítási rendszer is pozitív irányba mozdulhatna el, hiszen számos 

kistérség esetében nem áll rendelkezésre az a szakképzett humánerőforrás 

potenciál, amely segítségével a hazai, illetve az Európai Uniós források is 

hatékonyan lehívhatók lennének. Azon kistérségek, amelyek egy-egy pólus 

város (gondolok itt Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged) gravitációs 

zónájában helyezkednek el, jobb versenyképességi potenciállal rendelkeznek, 

mint a gravitációs zónán kívüli területek. Ez alapján azt javaslom, hogy 

érdemes a pólus városokba áramoltatni a források és beruházások magas 

arányát, amely a centrum-periféria modell értelmében pozitívan hat a 

gravitációs zónában elhelyezkedő kistérségekre is. 
 
Összességében elmondható, hogy a hátrányos helyzetű kistérségek mind 

területi, gazdasági, mind pedig társadalmi differenciáltságát jól mutatják az 

eredmények, amelyek magyarázatot szolgáltatnak a dolgozat elején felállított 

hipotézisekre. Véleményem szerint a kapott eredmények komplexitása és a 

folyamatosan változó területi folyamatok is alátámasztják, hogy jövőbeni 

célom a leghátrányosabb helyzetű kistérségek kutatásának további folytatása.
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SUMMARY 

Major spatial economic coherences of the least-developed micro-region 
 

Analyzing the least-developed areas requires complex approach from the 

researchers nowadays, since the continuous change of the natural, economic 

and human resources create new and new conditions in the areas lagging 

behind. One of the fundamental objectives of today’s spatial policy is to 

moderate the territorial imbalances, which has had increasing significance 

in Hungary as well. All these thoughts motivated me in preparing my 

dissertation, in which I tried to find out what the outbreak points can be for 

the Hungarian disadvantaged micro-regions in their long-term strategies and 

which factors are responsible for their current disadvantaged situation. 

 

In my opinion, the topic is very actual, since both the deep knowledge of the 

topic and its applicability in the practice are important in the fields ranging 

from rural development, to spatial planning and to the elaboration of local 

and regional development strategies. The territorial differences in Hungary 

resulted in the lagging behind of the rural areas, which contributes to their 

increasing differences compared to the urban areas. The disadvantaged rural 

areas of our country are primarily the location of agriculture, forestry, 

therefore I considered it important to examine the distribution of land use and 

the use of space in these areas. 

 

The policy of the European Union has put increased attention on the 

development of rural, disadvantaged areas and on the efficiency of the 

distribution of funds recently. This is justified by the Barca report published 

in 2009 as well. Fabrizio Barca an Italian economist pointed out the fact that 

in the redistribution of funds the old (developed) member states should be 

preferred. In relation with my topic, it is an important issue whether the 

Hungarian least-developed micro-regions need to be financed or the funds 

should be channeled to the developed areas in order to realize dynamic growth? 

General characteristics of the disadvantaged areas are that the infrastructural 

supply is poor, the quality of services is low, and the employment facilities 

are missing. As a result of all these, the unemployment rate is high and the 

wages are low. Young people tend to migrate from these areas, which results in 

the unfavorable age-structure in long-terms. 

 

In the first part of my dissertation I made an overview on the domestic and 

international literature closely related to my topic. In that part, I highlighted 

the reasons for territorial inequalities, the methods for measuring them and I 

introduced the actual issues of territorial competitiveness and the Hungarian 

land-use. Based on the researches, we can state that there are no homogenous 
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regions/micro-regions either from economic, social or environmental point of 

views. We can distinguish various spatial frames of the imbalances, ranging 

from neighborhoods in the case of settlement even to the global economic 

regions. 

 
The territorial inequalities in Hungary have fine structures and can be 

described at micro-regional levels. Based on the works of György Enyedi, it 

can be stated that defining developed and less-developed counties and regions 

is a simplification of the issue. The level of micro-regions is the one which has 

to be examined in relation with territorial inequalities. That is the reason why I 

carried out my research at micro-regional level. However, the micro-regions 

are also heterogeneous, since there are settlements lagging behind in even 

the developed central region (e.g. Central-Hungary), and there are dynamically 

developing cities in the disadvantaged rural areas as well (Northern-Hungary). 

In the third part of the literature overview, I introduced the major 

characteristics of domestic land-use. 

 
In my dissertation, not only the classical land-use is examined, but the optimal 

land-management in rural areas, which significantly contributes to the 

competitiveness of micro-regions. In the abovementioned part, I introduced the 

NUTS system (as the system applied in the distribution of structural funds) in 

details. Furthermore, I considered it important to give a brief overview on the 

basic documents about the categories of the 47 least- developed micro-regions 

of Hungary. 

 
The methodological part follows the literature overview, in which I introduce 

the database and the applied statistical methods (major component-, cluster 

analysis). After doing the above mentioned analyses, I created an economic 

development index with the method of simple weighing for the most-

disadvantaged micro-regions. The research part of my dissertation consists of 

two parts. In my opinion, researchers need to carry out an important situation 

analysis before doing statistical calculations, which I had done based on the 

latest data of the Central Statistical Office (2007-2009) and the census of 2001. 

After the general situation analysis, the multivariable statistical calculations 

come. In the first case, I applied factor- and cluster-analysis for the tendencies 

of years 2007-2009, as well as the chronological average of the data in years 

2007-2009. Based on the results of the calculations, we can see that the second 

method has brought relevant picture. Thus, I carried out the further 

examinations based on the results of the latter one. One of my major 

objectives was to find out which least-developed micro-region could break 

out from its current position and which micro-region has such an economic and 

social level that causes its decline into the most-disadvantaged micro- regions 

that require complex development programs. 
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In the major component analysis I found out which indicators are the most 

determining in the examination of the disadvantaged areas’ competitiveness 

and based on the results I gave subjective weights to the indicators. I increased 

the values by 5-10-15% and examined how the category of the areas 

changed due to the increase. I have come to the conclusion that out of the 

multi-peripherical micro-regions having the worst competitiveness potentials, 

only 5 showed positive change due to the increased values. In the rest of the 

micro-regions, the poverty is so serious that even 15% increase does not 

result in positive change. In my opinion, all these are accompanied by the 

unfavorable geographical location (peripherical areas, outside the 

agglomeration/gravitation zones of large cities), the aging population and the 

low level of human resource. 

 
Based on the abovementioned, I have pointed out that the categories of 

beneficial micro-regions defined in the governmental regulation No. 

2007/311 need to be reviewed for the year 2011. According to my research 

results, we can state that there are disadvantaged micro-regions requiring 

complex development programs which would be able to step up to a higher 

category as well as ones which would need complex help in development. 

Furthermore, I stated that the most unfavorable picture in relation with 

territorial competitiveness is shown by the Eastern periphery of the country 

and out of the gravitation zones of the large cities, as well as the periphery of 

the country, region and the county. Summarizing all these conditions, we can 

call such areas as multi-peripherical areas lagging behind. It is a fact that the 

least competitive micro-regions constitute a link due to their territorial 

characters, similar economic and social conditions. They are located in the 

east, near the border, therefore I named them as multi-peripherical 

boomerang. 

 
My research pointed out the fact that out of the current 47 least-developed 

micro-regions there are ones which do not belong to the 33 requiring complex 

development programs any more and there are also ones which would greatly 

need complex development assistance. Based on the research findings, it is 

clear that these areas lag behind very much from the national average 

considering both the economic and social indicators. 

My research results say that in the micro-regions examined such investments 

are needed that create jobs as well as called labour-intensive investments. 

They would provide jobs for the local population. In my opinion, this would 

halt the migration very much. I think that the development of human 

resources has to be a key priority in the territorial development strategies of 

the disadvantaged micro-regions in the future. The development of the human 

resource would have positive impact on the investments, the fund-absorption, 
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the tendering procedures, since in several micro-regions there is no sufficient 

qualified human resource which could call  off  the  national  and  EU funds 

efficiently. Micro-regions which are located in the gravitation zone of pole 

cities (e.g. Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged) have better 

competitiveness potentials than the ones out of that. Therefore I suggest the 

channeling of great share of funds to the pole cities, which would have positive 

impact on the micro-regions located in the gravitation zone – as the center-

periphery model says. 
 
All in all, I can state that the territorial, economic and social differentiation of 

the least-developed micro-regions are well reflected by my research results and 

findings that explain the hypotheses laid down at the beginning of the 

dissertation. All hypotheses were justified by the examinations. In my opinion, 

the complexity of the results and the ever-changing territorial tendencies also 

support my plan to carry out further research related to the most disadvantaged 

micro-regions.
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2. sz. melléklet 

 
2007/311 kormányrendelet: hátrányos helyzetű kistérségek lehatárolása 

 

  

  Hátrányos helyzetű 

A kistérség neve   

Leghátrányosabb helyzetű 

  

Komplex 

programmal 

segítendő 

leghátrányosabb 

helyzetű 

Észak- 

Magyarország 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Edelényi     1 

Encsi     1 

Kazincbarcikai 1     

Mezõkövesdi 1     

Ózdi     1 

Sárospataki     1 

Sátoraljaújhely 1     

Szerencsi     1 

Szikszói     1 

Abaúj-     1 

Bodrogközi     1 

Mezõcsáti     1 

Tokaji     1 

Heves megye 

Hevesi     1 

Füzesabonyi 1     

Pétervásárai   1   

Bélapátfalvai 1     

Nógrád megye 

Bátonyterenye     1 

Pásztói 1     

Salgótarjáni   1   

Szécsényi   1   
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  Hátrányos helyzetű 

A kistérség neve   

Leghátrányosabb helyzetű 

  

Komplex 

programmal 

segítendő 

leghátrányosabb 

helyzetű 

Észak-Alföld 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Baktalórántházai     1 

Csengeri     1 

Fehérgyarmati     1 

Kisvárdai 1     

Mátészalkai     1 

Nagykállói 1     

Nyírbátori     1 

Tiszavasvári   1   

Vásárosnamén     1 

Ibrány- Nagyhalászi   1   

Záhonyi 1     

Dél-Alföld 

Hajdú-Bihar megye 

Balmazújvárosi   1   

Berettyóújfalui     1 

Hajdúböszörmé 1     

Polgári 1     

Püspökladányi   1   

Derecske-   1   

Hajdúhadházi   1   

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Jászberényi 1     

Karcagi 1     

Kunszentmárton   1   

Tiszafüredi     1 

Törökszentmikló 1     

Mezõtúri 1     
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  Hátrányos helyzetű 

A kistérség neve   

Leghátrányosabb helyzetű 

  

Komplex 

programmal 

segítendő 

leghátrányosabb 

helyzetű 

Dél-Alföld 

Bács-Kiskun megye 

Bácsalmási     1 

Kalocsai 1     

Kiskõrösi 1     

Kiskunhalasi 1     

Kiskunmajsai 1     

Kunszentmiklósi 1     

Jánoshalmai     1 

Békés megye 

Mezőkovácsházai     1 

Orosházai 1     

Sarkadi     1 

Szervasi 1     

Szeghalomi   1   

Békési   1   

Csongrád megye 

Csongrádi 1     

Hódmezõvásárhelyi 1     

Kisteleki     1 

Makói 1     

Mórahalomi   1   

Szentesi 1     
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  Hátrányos helyzetű 

A kistérség neve   

Leghátrányosabb helyzetű 

  

Komplex 

programmal 

segítendő 

leghátrányosabb 

helyzetű 

Dél- Dunántúl 

Baranya megye 

Komlói 1     

Mohácsi 1     

Sásdi     1 

Sellyei     1 

Siklósi 1     

Szigetvári     1 

Pécsváradi 1     

Szentlõrinci 1     

Tolna megye 

Dombóvári 1     

Tamási     1 

Somogy megye 

Barcsi     1 

Csurgói     1 

Kaposvári 1     

Lengyeltóti     1 

Marcali 1     

Nagyatádi 1     

Tabi   1   

Kadarkúti     1 

Nyugat- 

Dunántúl 

Vas megye 

Õriszentpéteri 1     

Vasvári 1     
 
 



153 

 

  

  Hátrányos helyzetű 

A kistérség neve   

Leghátrányosabb helyzetű 

  

Komplex 

programmal 

segítendő 

leghátrányosabb 

helyzetű 

Nyugat- Dunántúl 

Zala megye 

Letenyei 1     

Zalaszentgróti 1     

Pacsai 1     

Zalakarosi 1     

Közép-Dunántúl 

Veszprém megye 

Sümegi 1     

Fejér megye 

Enyingi 1     

Sárbogárdi 1     

Abai 1     

Komárom-Esztergom megye 

Kisbéri 1     

Közép-Magyaror 

szág 

Pest megye 

Szobi 1     

Leghátrányosabb helyzetű részösszesen: 

  
14 33 

Leghátrányosabb helyzetű összesen: 47 

Hátrányos helyzetű összesen: 47   

MINDÖSSZESEN: 94 
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3. sz. melléklet 

Az alapmutatók képzéséhez használt indikátorok listája 

 

1. Települések száma 23. 
Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (1000 fő) 

2. 
A 15 évesnél fiatalabbak aránya 

(%) 
24. 

Falusi szállásadás szállásférőhelyeinek 

száma (1000 fő) 

3. A 60 év felettiek aránya (%) 25. 
Vendégéjszakák száma a 

fizetővendéglátásban (1000 fő) 

4. 
Városok aránya a települések 

számához mérten (%) 
26. 

Vendégéjszakák száma a falusi 

szállásadásban (1000 fő) 

5. Népsűrűség (fő/km2) 27. 
Hazai vendégek vendégéjszakái 
kereskedelmi szálláshelyeken (1000 

fő) 

6. Természetes szaporodás (1000 fő) 28. Az 1 adózó által befizetett SZJA (Ft) 

7. 
Rendszeres szociális segélyben 

részesítettek aránya (%) 
29. 

Szakképzett bölcsődei gondozók 

száma 1000 bölcsődés korú lakosra 

8. Vándorlási különbözet 30. Háziorvosok száma (1000 főre) 

9. 
Középiskolai tanulók száma (1000 

fő) 
31. 

Anya-és csecsemővédők száma 1000 

bölcsődés korú lakosra 

10. Háziorvosok száma (1000 főre) 32. Mozilátogatások száma (1000 fő) 

11. 
Öregségi nyugdíjban részesülők 
aránya az össz. lakossághoz képest 

(%) 

33. 
Óvodai pedagógusok száma 1000 

óvodás korú lakosra 

12. 
Gyalogút és járda hossza (1000 

fő/km) 
34. Regisztrált vállalkozások száma (db) 

13. Kerékpárút hossza (1000 fő/km) 35. Mezőgazdasági vállalkozások (db) 

14. 
Internethasználók száma a 

lakosság arányához (%) 
36. Ipari vállalkozások (db) 

15. 
Mobil előfizetések 1000 főre 
(Kistérség (1000 fő)) 

37. Szolgáltatás típusú vállalkozások (db) 

16. 
Nyilvános könyvtárak száma 

(1000 fő/db) 
38. Munkanélküliségi ráta (%) 

17. 
Kulturális rendezvények száma 
(1000 fő/db) 

39. Foglalkoztatási ráta (%) 

18. 
Gázzal fűtött lakások aránya 

(település) 
40. ÚMFT támogatások (e Ft) 

19. 
Közcsatornahálózatba bekapcsolt 
lakások aránya (%) 

41. ÚMVP támogatások (e Ft) 

20. 
Közüzemi ivóvízvezeték-
hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya (%) 

42. HDI 

21. ISDN vonalak száma (1000 fő/db) 43.  Működő vállalkozások (db) 

22. 
Személygépkocsik száma az év 

végén (1000 fő)   
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4. sz. melléklet 

 

Egry Z. (2011) számításai alapján a HDI az alábbi tényezőket tartalmazza: 

 

1. az egy főre jutó belföldi jövedelem logaritmizált értéke, ennek indexe 

2. születéskor várható élethossz indexe 

 

az írni-olvasni tudók aránya (10-x éves, összesen, általános iskola első évfolyamát sem végezte el,  

a megfelelő korúak százalékában mutatóból kalkulálva) 

3. a 7 évesnél idősebb népesség által átlagosan elvégzett iskolai osztályok száma 
 

 

Sorszám Kistérség HDI 
 Sorszám Kistérség HDI 

1. Abaúj-Hegyközi 0,14 

 
26. Mezőkovácsházai 0,43 

2. Bácsalmási 0,37 

 
27. Mórahalomi 0,50 

3. Baktalórántházai 0,29 

 
28. Nyírbátori 0,26 

4. Balmazújvárosi 0,52 

 
29. Ózdi 0,35 

5. Barcsi 0,34 

 
30. Pétervásárai 0,52 

6. Bátonyterenyei 0,66 

 
31. Püspökladányi 0,46 

7. Békési 0,52 

 
32. Salgótarjáni 0,52 

8. Berettyóújfalui 0,39 

 
33. Sarkadi 0,31 

9. Bodrogközi 0,11 

 
34. Sárospataki 0,43 

10. Csengeri 0,30 

 
35. Sásdi 0,27 

11. Csurgói 0,36 

 
36. Sellyei 0,40 

12. Derecske-Létavértesi 0,30 

 
37. Szécsényi 0,25 

13. Edelényi 0,17 

 
38. Szeghalomi 0,43 

14. Encsi 0,23 

 
39. Szerencsi 0,35 

15. Fehérgyarmati 0,22 

 
40. Szigetvári 0,34 

16. Hajdúhadházi 0,33 

 
41. Szikszói 0,13 

17. Hevesi 0,30 

 
42. Tabi 0,42 

18. Ibrány-Nagyhalászi 0,33 

 
43. Tamási 0,41 

19. Jánoshalmai 0,43 

 
44. Tiszafüredi 0,31 

20. Kadarkúti 0,28 

 
45. Tiszavasvári 0,38 

21. Kisteleki 0,41 

 
46. Tokaji 0,30 

22. Kunszentmártoni 0,51 

 
47. Vásárosnaményi 0,34 

23. Lengyeltóti 0,39 

    24. Mátészalkai 0,26 

    25. Mezőcsáti 0,28 
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5. sz. melléklet 

 

A kistérségek településszámainak összefüggései 

 

Területi egység 

2007 2009 

Települések 

száma 

Városok 

száma 

Városok 

aránya a 

települések 

számához 

mérten (%) 

Települések 

száma 

Városok 

száma 

Városok 

aránya a 

települések 

számához 

mérten (%) 

Magyarország 3152 298 9,5 3152 328 10,4 

Észak-

Magyarország 
610 40 6,6 610 43 7,0 

Abaúj-Hegyközi 24 2 8,3 24 2 8,3 

Bátonyterenyei 14 1 7,1 14 1 7,1 

Bodrogközi 17 1 5,9 17 1 5,9 

Edelényi 47 2 4,3 47 2 4,3 

Encsi 36 1 2,8 36 1 2,8 

Hevesi 17 2 11,8 17 2 11,8 

Mezőcsáti 9 1 11,1 9 1 11,1 

Ózdi 29 3 10,3 29 3 10,3 

Pétervásárai 20 1 5,0 20 1 5,0 

Salgótarjáni 24 1 4,2 24 1 4,2 

Sárospataki 16 1 6,3 16 1 6,3 

Szécsényi 13 1 7,7 13 1 7,7 

Szerencsi 18 1 5,6 18 1 5,6 

Szikszói 23 1 4,3 23 1 4,3 

Tokaji 11 1 9,1 11 1 9,1 

Észak-Alföld 389 64 16,5 389 68 17,5 

Baktalórántházai 19 1 5,3 19 2 10,5 

Balmazújvárosi 4 2 50,0 4 2 50,0 

Berettyóújfalui 29 3 10,3 29 3 10,3 

Csengeri 11 1 9,1 11 1 9,1 

Derecske-Létavértesi 10 2 20,0 10 2 20,0 

Fehérgyarmati 49 1 2,0 49 1 2,0 

Hajdúhadházi 11 5 45,5 11 5 45,5 

Ibrány-Nagyhalászi 17 4 23,5 17 4 23,5 

Kunszentmártoni 11 2 18,2 11 2 18,2 

Mátészalkai 26 2 7,7 26 3 11,5 

 

 



157 

Területi egység 

2007 2009 

Települések 

száma 

Városok 

száma 

Városok 

aránya a 

települések 

számához 

mérten 

(%) 

Települések 

száma 

Városok 

száma 

Városok 

aránya a 

települések 

számához 

mérten 

(%) 

Nyírbátori 20 3 15,0 20 3 15,0 

Püspökladányi 13 3 23,1 13 3 23,1 

Tiszafüredi 13 3 23,1 13 3 23,1 

Tiszavasvári 10 3 30,0 10 3 30,0 

Vásárosnaményi 27 1 3,7 27 1 3,7 

Dél-Alföld 254 48 18,9 254 53 20,9 

Bácsalmási 8 1 12,5 8 1 12,5 

Békési 9 2 22,2 9 2 22,2 

Jánoshalmai 4 1 25,0 4 2 50,0 

Kisteleki 6 1 16,7 6 1 16,7 

Mezőkovácsházai 18 3 16,7 18 4 22,2 

Mórahalomi 9 1 11,1 9 1 11,1 

Sarkadi 11 1 9,1 11 1 9,1 

Szeghalomi 9 5 55,6 9 5 55,6 

Dél-Dunántúl 655 36 5,5 655 41 6,3 

Barcsi 26 1 3,8 26 1 3,8 

Csurgói 18 1 5,6 18 1 5,6 

Kadarkúti 23 2 8,7 23 2 8,7 

Lengyeltóti 10 1 10,0 10 1 10,0 

Sásdi 27 1 3,7 27 2 7,4 

Sellyei 35 1 2,9 35 1 2,9 

Szigetvári 46 1 2,2 46 1 2,2 

Tabi 24 1 4,2 24 1 4,2 

Tamási 32 2 6,3 32 3 9,4 

 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés,2011.
19

  

 

 

 
                                                           
19 Megjegyzés: az adatok konzekvensen év elejiek. 
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6. sz. melléklet 

A népesség legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 

Területi egység 

10-X éves 

összesen 

általános 

iskola első 

évfolyamát 

sem végezte 

el arány (%) 

15-X éves 

összesen 

legalább 

általános 

iskola 8. 

évfolyam 

arány (%) 

18-X éves 

összesen 

legalább 

középiskolai 

érettségivel 

arány (%) 

25-X éves 

összesen 

egyetem, 

főiskola stb. 

oklevéllel 

arány(%) 

Abaúj-Hegyközi 1,5 59,7 14,0 3,0 

Bácsalmási 0,9 66,0 16,7 3,7 

Baktalórántházai 0,9 62,5 13,2 2,7 

Balmazújvárosi 0,7 63,0 14,7 3,0 

Barcsi 1,6 68,5 17,2 4,5 

Bátonyterenyei 0,6 68,5 20,3 3,9 

Békési 0,5 68,9 19,9 4,5 

Berettyóújfalui 1,1 63,1 18,0 3,9 

Bodrogközi 1,4 56,9 10,0 2,1 

Csengeri 1,4 60,6 14,9 3,0 

Csurgói 1,0 66,8 17,9 3,8 

Derecske-

Létavértesi 1,2 62,1 14,9 3,1 

Edelényi 1,9 59,5 15,4 3,3 

Encsi 1,4 58,8 15,6 3,5 

Fehérgyarmati 1,6 59,8 16,3 3,8 

Hajdúhadházi 1,3 62,7 13,2 2,4 

Hevesi 1,1 60,2 14,7 3,3 

Ibrány-

Nagyhalászi 1,0 61,0 13,6 2,7 

Jánoshalmai 0,7 66,0 16,9 3,8 

Kadarkúti 1,3 66,6 15,9 3,6 

Kisteleki 0,8 69,1 16,8 3,2 

Kunszentmártoni 0,5 66,1 16,3 3,7 

Lengyeltóti 1,4 65,3 14,5 3,5 

Mátészalkai 1,6 61,8 18,2 4,3 

Mezőcsáti 0,9 61,1 12,9 2,7 

Mezőkovácsházai 0,4 66,3 17,9 3,4 

Mórahalomi 0,6 72,3 16,8 3,1 

Nyírbátori 1,9 59,5 15,7 3,6 

Ózdi 0,8 65,3 19,3 4,0 

Pétervásárai 0,6 65,7 18,5 3,8 

Püspökladányi 1,0 63,5 15,9 3,5 
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Forrás: 2001-es népszámlás adatok alapján saját szerkesztés, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Területi egység 

10-X éves 

összesen 

általános 

iskola első 

évfolyamát 

sem végezte 

el arány (%) 

15-X éves 

összesen 

legalább 

általános 

iskola 8. 

évfolyam 

arány (%) 

18-X éves 

összesen 

legalább 

középiskolai 

érettségivel 

arány (%) 

25-X éves 

összesen 

egyetem, 

főiskola stb. 

oklevéllel 

arány(%) 

Salgótarjáni 0,6 72,6 29,1 7,6 

Sarkadi 1,0 63,0 14,7 2,8 

Sárospataki 1,0 70,1 21,9 6,2 

Sásdi 1,3 66,9 15,9 3,3 

Sellyei 1,4 63,9 12,4 2,6 

Szécsényi 1,7 64,4 17,9 3,3 

Szeghalomi 0,9 62,9 15,5 3,0 

Szerencsi 0,9 63,4 18,7 3,9 

Szigetvári 1,2 69,1 17,3 3,7 

Szikszói 1,6 59,8 16,4 3,2 

Tabi 1,0 68,5 17,0 3,7 

Tamási 1,0 66,0 17,0 4,1 

Tiszafüredi 1,2 62,3 16,7 4,0 

Tiszavasvári 1,1 63,1 17,4 4,2 

Tokaji 1,3 69,2 20,6 4,9 

Vásárosnaményi 1,1 61,9 17,9 4,0 
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7. sz. melléklet 

 

Az országos átlagnál magasabb város aránnyal rendelkező LHH kistérségek 

2007-2009 között 

 
 

 
 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2010) adatok alapján, 2011. 

 

 

A csökkenő városlakó aránnyal rendelkező LHH kistérségek 

2007-2009 között 

 

 

 
Forrás: saját szerkesztés KSH (2010) adatok alapján, 2011. 
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8. sz. melléklet 

 

Az intézményi székhelyen alapuló középiskolai végzett tanulók megoszlása az 

országos átlag viszonylatában  

 

 

 
 

 
 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2010) adatok alapján, 2011. 
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9. sz. melléklet 

 

A 47 LHH kistérség földhasználati megoszlása 

 

 
 

 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2010) adatok alapján, 2011. 
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10. sz. melléklet 

 

Az 1 főre vetített ÚMFT+ÚMVP támogatási összeg alapján kialakított 

rangsor legerősebb és leggyengébb kistérségei 2007-2009 között 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés KSH (2010) adatok alapján, 2011. 
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11. sz. melléklet 

 

A kiválasztott mutatók egyszerű súlyozásának eredménye (47 kistérség) 

 

 

A kiválasztott mutatók egyszerű súlyozásának eredménye  

(17 kistérség=multi periférikus bumeráng) 
 

 

Forrás: PASW 18 program segítségével saját szerkesztés, 2011. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját és segítségét, akik 

segítségemre voltak a PhD értekezésem megírásában. 

 

Elsőként, kiemelten köszönöm témavezetőm, Dr. Káposzta József egyetemi 

docens, SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztés Intézet 

intézeti igazgató nagyfokú iránymutatását és segítségét, aki egyetemi 

tanulmányaim kezdete óta, már az első TDK dolgozatom elkészítésétől 

egészen a PhD értekezés nyilvános vitájának lebonyolításáig folyamatosan és 

nagymértékben segítette munkámat emberi és szakmai téren egyaránt. Külön 

köszönöm, hogy már első éves egyetemi hallgató koromban felketette 

érdeklődésem a regionális szakma iránt és megalapozta azt a lelkesedést, ami 

nélkül jelen disszertáció nem jöhetett volna létre.  

 

Szeretnék köszönetet mondani a SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és 

Vidékfejlesztési Intézet valamennyi dolgozójának és PhD hallgató 

társaimnak, akik olyan nyugodt, biztos szakmai és munkakörülményeket 

biztosítottak számomra, amely nagymértékben segítette a dolgozat 

elkészülését.  

 

Külön köszönet mindazon kollégáknak, akik az értekezés munkaanyagainak 

elkészítésében, értékekelésében, javításában, fordításában tanácsokkal, 

javaslatokkal és iránymutatásokkal láttak el. Továbbá ezúton köszönöm 

mindazon szakemberek és barátok hozzájárulását, akik valamilyen formában 

hozzá járultak az értekezés sikeres elkészítéséhez.  

 

Végezetül, de nem utolsó sorban köszönöm a családomnak, hogy doktori 

értekezésem elkészítéséhez minden tekintetben biztosították az optimális 

feltételeket, lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy szabadidőmet a 

kutatómunkára összpontosíthassam. 

 

 
 

 


