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1. BEVEZETÉS 

1.1. A téma aktualitása 

A világgazdaságban lejátszódó folyamatok, a globalizáció, az európai gazdaság 
térszerkezetének átrendeződése, az utóbbi évtizedekben a területi politika1 felértékelődéséhez 
vezetett. Mind a nemzeti kormányok, mind pedig az Európai Unió (továbbiakban EU) jelentősen 
átalakította a területfejlesztés cél-, eszköz-, és intézményrendszerét. Módosultak a regionális 
politikában alkalmazott alapelvek, a területi egyenlőtlenségek mérséklését szolgáló célok mellett 
egyre nagyobb súllyal szerepelnek az európai gazdasági tér versenyképességének erősítését szolgáló 
intézkedések. Fontos megállapítás, hogy a globalizáció és az új térformáló erők hatásai az egyes 
régiókban, kistérségekben, és a településrendszer különböző elemeiben eltérően érvényesülnek, 
nagyfokú különbségeket mutatnak (Horváth 2001).  

A globalizáció két alapvető folyamata - a dereguláció kibontakozása és a informatikai-
kommunikációs technológiák (továbbiakban IKT), technikák elterjedése - egyre kevésbé 
tették/teszik lehetővé a nemzeti kormányok számára, hogy közvetlenül befolyásolják a nemzetközi 
versenyt a hagyományos eszközeikkel (pl. exporttámogatások, vámok és illetékek stb.), ezért 
előtérbe kerültek a közvetett módszerek és eszközök. Ezek a közvetett módszerek főleg a 
vállalatok versenyelőnyeit meghatározó háttérfeltételekre, azaz elsősorban a versenyképességet 
befolyásoló üzleti környezet tényezőinek javítására irányulnak, és lényegében a globális versenyben 
való helytálláshoz szükséges vállalati versenyelőnyök javításának eszköztárát jelentik.  

A globalizáció további alapvető következménye a térségek2, lokalitások szerepének 
megváltozása és felértékelődése, ami azt is eredményezi, hogy ezeknek a feltételeknek a kialakítása 
mára nem csupán a kormányok felelősségkörébe tartozik, hanem az endogén fejlődéselméletek, a 
saját erőből történő építkezés előtérbe kerülésével, az egyes települések, térségek feladatává is vált. 
Lényegében „az új területi politikák homlokterébe a térségek, régiók adottságai, potenciáljai 
kerültek, melyek a fejlesztésekhez mint belső, endogén erőforrások állnak rendelkezésre, és 
megfelelő körülmények közt aktivizálhatók” (Káposzta 2007: 89. o.). 

A területi verseny és az endogén fejlesztési elméletek szempontjából mindenképpen ki kell 
emelni a humán tőke szerepét, mely az utóbbi évtizedekben a tudás-alapú gazdaság, a 
tudástársadalom fogalmak elterjedéséhez vezetett, és ami alapvetően befolyásolja az egyes térségek 
fejlesztési lehetőségeinek meghatározását, a globalizálódó világgazdasághoz való csatlakozás 
esélyét, illetve végső soron a területi egyenlőtlenségek alakulását (Rechnitzer és Smahó 2005). 
Gyakorlatilag „az új területi egyenlőtlenségek az emberi tudás földrajzi különbségeit tükrözik” 
(Enyedi 2004: 939. o.). 

 
A gazdaság alakító tényezőinek, alapvető folyamatainak másik lényeges eleme a vidék 

fogalmának megerősödése, átalakulása, új szerepkör betöltése, hiszen a fejlett országokban a 
vidék fogalma már jó ideje egy teljesen új társadalmi és gazdasági dimenziót fejez ki. Ennek külső 
megnyilvánulása az agglomerációk környékén tapasztalható egyre tömegesedő vidékre költözés, a 
nagyvárosok lakosságának csökkenése, a vidék megszépülése, újjá rendezése, gazdasági fejlődése. 
Eközben fokozott figyelmet és jelentőséget kap a fogalomhoz kapcsolódva többek közt a 
termékminőség, a közbiztonság, az egészség, a személyes fejlődés, az esélyegyenlőség, a pihenés, 
stb. Emellett, mint a mezőgazdasági termelés és élelmiszer alapanyag előállítás fő helyszíne, a 
vidék kitüntetett szerepet játszik az EU Közös Agrárpolitikájában (továbbiakban KAP) is.  

Ugyanakkor, a vidék újfajta értékeinek hangsúlyozása ellenére, nem tekinthetünk el azoktól a 
problémáktól, melyek - az agrárium szerepének átalakulásával párhuzamosan - ezen területek néha 
                                                 
1 Értve itt területi politika alatt a területi akciók összességét, a tervezéstől a megvalósításig (Tóth 2004). 
2 A dolgozatban a térség szót - mint összefogó, település-szint feletti kategóriát - a különböző területek, területi 
egységek szinonimájaként használom. Tehát pontosabb definíció nélkül értem alatta a település-csoportokat, 
kistérségeket, megyéket, régiókat is. Ezeknél a kategóriáknál nagyobb területek esetén, már nem a térség kifejezést 
használom. 
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igen súlyos gondját okozzák, és melyeket az Unió is kénytelen egyre inkább felismerni, figyelembe 
venni. Csak néhányat említve ezek közül: a perifériális vidéki területek elnéptelenedése, a 
munkalehetőségek beszűkülése, a fokozódó szociális terhek, az alapvető szolgáltatások 
elérhetőségének kérdése stb. 

  
A világgazdaságban az utóbbi évtizedekben lezajlott, zajló változásokat Magyarország 

sajátos helyzetből élhette meg, hiszen ezeken a változásokon túl a politikai és gazdasági 
átmenettel, az abból eredő következményekkel is meg kellett birkóznia. A folyamatok hatására 
joggal beszélhetünk nemcsak új társadalmi-gazdasági berendezkedésről és piacgazdaságról, hanem 
új területi szerkezetről is. A területi különbségek néhol igen markánsan, néhol pedig 
mozaikszerűen, a nagyobb területi egységek belső tagoltságaként jelennek meg. Megfigyelhető a 
város-vidék ellentét erősödése, és általában a vidéki térségek, aprófalvak lemaradása. Napjainkra 
a dinamika, a gazdasági fejlődés és a versenyképesség dimenziójában van jelen a területi-települési 
tagolódás, amelynek társadalmi feszültséget generáló következményei nem kisebbek a megelőző 
időszaknál. Míg korábban helyes célként fogalmazódott meg a térségi válságkezelés, ma már a 
dinamika serkentése legalább azonos, ha nem nagyobb hangsúlyt kell kapjon a területi politikában, 
s a térségi vizsgálatoknak is előtérbe kell helyeznie ennek elemeit (Faluvégi 2004a). 

Ebben - összhangban a világgazdaságban lezajló folyamatokkal, a globalizációval és az EU 
területi politikáival (regionális- és vidékpolitika) - hazánkban is rendkívül fontos szerepet kapnak 
a lokális, endogén erőforrások, mint az önerőből történő építkezés alapkövei. Kiemelt fontosságot 
szerzett azoknak a tényezőknek a meghatározása, felkutatása, megszerzése vagy kialakítása, melyek 
egy-egy terület „önálló” gazdasági-társadalmi fejlődéséhez, fejlesztéséhez, mint kiinduló kínálati 
elem járulnak hozzá. Ehhez azonban - miközben a térszerkezeti differenciálódáshoz nagyban 
hozzájárulnak azok az öröklött problémák, melyek a korábbi gazdasági struktúrából, 
foglalkoztatási szerkezetből adódnak - nem minden esetben vannak meg az alapvető feltételek.  

 
Visszafogottabban, de Magyarországon is megfigyelhető a vidék szerepének, funkcióinak 

újraértékelése. Kedvező jeleket tapasztalhatunk itthon is a vidékre költözésben (elsősorban az 
agglomerációk esetében), és az utóbbi években felerősödött az alapvető infrastruktúra térhódítása a 
kisebb, sőt az igen kis településeken is. A fogalom átértékelődésének megjelenése mellett azonban - 
kutatásaim és a szakirodalom tükrében is - napjainkig fontos feladat maradt az elmaradott, 
hátrányos helyzetű, vidéki területek fejlődésének elősegítése, melyek maguktól nem képesek ezt 
a fejlődést generálni, elindítani. Az említett kedvező jelek nem általánosak, számos vidéki területre 
sokkal inkább az elvándorlás, elöregedés, a szolgáltatások kivonulása (gondolva itt például akár 
napjaink posta-bezárásaira, a vasúti mellékvonalak megszüntetésére, járatszám-csökkentésre stb.), a 
gazdasági, társadalmi leszakadás a jellemző. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vidékpolitika 
sokszor felmerülő és sokat vitatott problémáját, nevezetesen az agrárgazdaság nehézségeit sem. 

  
Magyarországon a rendszerváltást követően gyökeresen megváltoztak a mezőgazdaság 

földhasználati és tulajdonviszonyai, átalakult a gazdálkodás szervezeti rendszere, üzemi struktúrája 
is. A változásokkal párhuzamosan az ágazat nemzetgazdaságban (GDP), foglalkoztatásban 
betöltött szerepe jelentősen csökkent. Ezen változások jelentős részben általános - az Unióban és 
a fejlett országokban is megjelenő - tendenciának tekinthetők, ám a térszerkezet, a gazdaság 
térbeliségének megváltozása miatt nem egyenlő mértékben érintik, érintették az egyes térségeket. A 
negatív hatások az alapvetően mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező, képzetlenebb és 
kedvezőtlenebb korstruktúrájú humán-erőforrással rendelkező, városhiányos vidéki területeket 
jobban sújtják.  

Az agrárium szerepének csökkenését kísérő egyik legjellemzőbb jelenség, a korábbi 
mezőgazdasági munkaerő kiszorulása a munkaerőpiacról, illetve ennek a munkaerőnek a 
gazdaság más ágazataiba történő átáramlási nehézségei. Ezt a munkapiacon megjelenő réteget 
ugyanis nem mindig képes vagy hajlandó felszívni a gazdaság többi ága. Bukosza (2003) szerint, az 
ágazat által az átmenet óta elengedett több mint félmillió ember közül, 240-260 ezer nem tudott más 
munkakörben elhelyezkedni, és ez hozzájárul a területi különbségek fokozódásához. 
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1.2. Problémafelvetés 

 A világgazdaságban tapasztalható folyamatok, a globalizáció, a piacgazdasági átmenet és az 
ezek kapcsán kialakuló térszerkezeti változások következtében, egyes vidéki területekre sok 
esetben többszörös teher nehezedik Magyarországon. Ez korábbi kutatásaim és a szakirodalom 
fényében az alábbiakban fogalmazható meg:  

 A mezőgazdaság foglalkoztatásban játszott szerepének csökkenése az agrárágazatból történő, 
nagyobb volumenű munkaerő kibocsátást eredményezett. Ezt tovább fokozza majd, hogy 
Európa mezőgazdaságának folytatódó átalakítása és modernizációja következtében - az Unió 
előrejelzése (SERA 2006)1 szerint - a jelenlegi tendenciák alapján várhatóan még további 
jelentős mennyiségű dolgozó fogja elhagyni az ágazatot 2014-ig.  

 Az általános elemzések szerint, ennek a munkaerőnek a társadalmi-gazdasági-demográfiai 
szerkezete kedvezőtlen, ami igen nehézzé teheti más ágazatba történő átáramlását. Ez 
feltételezi, hogy a jelentős munkaerő-kínálatot számos területen nem szívja fel a munkaerőpiac 
foglalkoztatói oldala. Ehhez járul, hogy a vidéki térségek általában alacsony jövedelemszintje 
megnehezítheti a képzett munkaerő megtartását és vonzását, a kevésbé mobil és képzetlenebb 
réteg helyben marad, és ezáltal a helyi munkaerő struktúrája tovább romolhat.  

 Szorosan összefügg az előzőekkel, hogy sok ilyen térség közös kihívással küzd: a városokhoz, 
városi területekhez képest gyengébb (vagy igen sokszor hiányzik) az a képességük, hogy 
magas színvonalú, vagy egyáltalán fenntartható munkahelyeket tudjanak teremteni, 
megőrizni. Mivel a mezőgazdaságból kiszoruló munkaerő szerkezete kedvezőtlen, a sokat 
hangoztatott, humán erőforrásra épülő, tudásorientált gazdaságfejlesztési lehetőségek 
kialakítása a korábban agrár-orientált területeken, több esetben igen vitathatónak tűnik.  

 Végül meg kell említeni azt a problémát, ami számos település és kistérség számára 
megnehezíti az új folyamatokhoz való alkalmazkodást, a regionális és vidékfejlesztési politikák 
alapelveinek való megfelelést, az endogén erőforrásokra épülő önerős fejlődést, a helyi 
gazdaságfejlesztést. Nevezetesen magának az önerőnek (leggyakoribb és legjellemzőbb 
megjelenési formájában az önrésznek) a hiánya.  

 Összességében valószínűsítem, hogy a mezőgazdaság foglalkoztatási szerepének 
csökkenése, a korábbi agrárfoglalkoztatottak kedvezőtlen struktúrája, egyéb munkahelyek hiánya, a 
lokális erőforrások és lehetőségek szűkössége, számos vidéki területen jelentős és tartós, 
mezőgazdasági eredetű munkanélküliséget eredményezett. Feltételezésem szerint, a probléma 
megoldását, felszámolását, a helyi (gazdaság)fejlesztés korlátai erősen megnehezítik. 

A területi verseny és a piacgazdaság által generált illetve befolyásolt, hazánkban végbement 
területszerkezeti változások; a kialakult területi egyenlőtlenségek felszámolása; a vidéki területek és 
települések, a kisfalvak lemaradásának enyhítése; a vidéken élő lakosság életkörülményeinek és 
foglalkoztatási esélyének javítása; előtérbe helyezik azoknak a vizsgálatoknak a szükségességét, 
melyek a problémakör tisztázását és megoldását célozzák. Mindehhez segítséget nyújthat a 
leginkább érintett területek lehatárolása, azok főbb jellemzőinek meghatározása, a lehetséges 
fejlesztési cél - és eszközrendszer szintetizálása.  
 
1.3. A doktori értekezés célja és kiinduló hipotézisei 

A vidéki térségeket érintő általános problémák, és a gyakorlati tapasztalataim alapján 
megfogalmazott - a következőkben ismertetésre kerülő - hipotézisekből kiindulva, az értekezés fő 
célja, hogy feltérképezze hazánk „agrár-foglalkoztatási válság sújtotta” (magas és tartós, 
mezőgazdasági eredetű regisztrált munkanélküliséggel jellemezhető) vidéki területeit, és a területi 
egyenlőtlenségek alakulásával összevetve, megvizsgálja azok fejlesztésének, új folyamatokhoz 

                                                 
1 SERA (Study on Employment in Rural Areas) - az Unió vidéki foglalkoztatási viszonyairól szóló tanulmány. 
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való alkalmazkodásának esélyeit, lehetőségeit. A disszertáció a világgazdaság folyamataiból, a 
regionális gazdaságtan újfajta törvényszerűségeiből kiindulva, a helyi gazdaságfejlesztéshez kötődő 
elméleteken keresztül, a vidékfejlesztésre és a kistérségekre fókuszál. Mindezekkel kapcsolatosan 
az alábbi részcélokat fogalmaztam meg: 
 
1. A dolgozat első célja a szakirodalom elemzésén keresztül a globalizációnak, a világgazdaságban 

tapasztalható új folyamatoknak és hatásuknak, a regionális gazdaságtan változásának, a 
térgazdaságtan erősödésének a rövid bemutatása. Mindeközben kiemelem a lokalitás szerepének 
növekedését, a helyi fejlesztés/gazdaságfejlesztés hangsúlyosodását, fontosságát (2. fejezet).  

 
 A piacgazdasági átmenet, a világgazdaság, a globalizáció hatásainak begyűrűzése, az Unióban 
zajló folyamatok, jelentős területi átalakulást és súlypont eltolódást eredményeztek hazánkban, 
mely az egyes térségeket, településeket eltérően érintette. Természetesen nem tekintek el a 
rendszerváltás előtt bekövetkezett területi, térszerkezeti változások, az azokat befolyásoló 
folyamatok (többek közt a szocialista ipartelepítés, a melléküzemágak vidékre helyezése az 1960-
70-es években, a területi és település-fejlesztési politika alakulása és kísérletei az egyenlőtlenségek 
tompítására, a falvak általános lemaradása, az 1970-es évek gazdasági problémái stb.) 
fontosságától, de jelen dolgozatban csak az azt követő időszak részletesebb ismertetésére térek ki. 
 
2. Ezért a következőkben (3. fejezet) - szintén a szakirodalom vizsgálatának eszközével - a 

hazánkban az elmúlt 15-20 évben bekövetkezett változásokat, az új területi és regionális 
folyamatok következtében Magyarországon kialakult térszerkezetet, területi egyenlőtlenségeket 
tekintem át. 

 
 A fejlett országokban már hosszabb ideje a vidék újfajta megközelítésének lehetünk tanúi. 
Ennek lényege a rurális térségekben rejlő potenciális lehetőségek hangsúlyozása, a vidéki 
gazdaságnak (rural economy) a fejlesztése és erősödése, a versenyképesség fokozása, újfajta 
funkciók megjelenése. Ahogyan az Unió agrárpolitikája is megfogalmazza, a gazdasági és 
térszerkezeti folyamatokkal párhuzamosan, a vidéki területek szerepe és jelentősége a Közösségen 
belül is átalakult, átalakulóban van. Ez a változás azonban véleményem szerint nem egyértelműen 
és mindig pozitív. Számos esetben a vidéki területeknek jelentős lemaradással kell megbirkózniuk. 
Ehhez nagymértékben hozzájárul, hogy a mezőgazdaság jelentősége a foglalkoztatásban - a 
világgazdaságban zajló változásokkal párhuzamosan - általános tendenciaként csökken. A 
mezőgazdaság ezen szerepvesztése következtében fellépő munkanélküliség erősíti a vidéki térségek 
problémáit. 
 
3. A 4. fejezet célja, hogy rövid áttekintést nyújtson a vidék átalakulásával, funkcióinak 

megváltozásával, kibővülésével kapcsolatban, illetve összefoglalja azokat a fő problémákat, 
melyekkel a globalizált világgazdaság teremtette versenykörnyezetben ezeknek a területeknek 
meg kell birkózniuk. A fejlett országokban megfigyelhető, vidéket érintő nézeteken túlmenően, 
hangsúlyos szerepet kap a változások hatásainak nyomon követése az Unió vidékfejlesztési 
politikájában, illetve következményeinek vizsgálata a hazai vidék- és vidékfejlesztési 
felfogásokon keresztül. Mindeközben, az EU és Magyarország számos vidéki térségében 
napjainkban is fontos szociális, gazdasági és környezetei szerepet hordozó mezőgazdaság 
átalakulásának, jelenlegi súlyának elemzésére is sor kerül. Ehhez a szakirodalmat és a 
vonatkozó statisztikai adatokat hívom segítségül.  

 
4. Az agrárgazdaság átalakuló szerepével, a vidéki munkanélküliséggel, a munkanélküliség térbeli 

eloszlásával már számos szerző foglalkozott (többek közt Bódi és Obádovics 2000, Csehné 
2007, G. Fekete és Velkey 2002, Hamza et al. 2002, Laky 2004, Obádovics 2004, Sarudi 1995, 
Tolnai és Dövényi 1995, Tóth 1998). Ám a mezőgazdasági eredetű munkanélküliséget - 
különösen, mint az agrár és vidéki népesség, illetve a vidék strukturális problémáit jelző válság-
tünetet, ennek kistérségi szintű megjelenését még nem elemezték részletesen. Ezért, a kutatás 
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módszertanának ismertetése után (5. fejezet), a disszertáció egyik kiemelt célja a 
mezőgazdasági munkanélküliség sújtotta vidéki területek térbeli eloszlásának vizsgálata, 
azoknak a területeknek a kistérségi szintű lehatárolásával, melyek - az Uniós csatlakozást 
megelőző másfél évtized alapján - jelentős és tartósan megjelenő, agrár eredetű (regisztrált) 
munkanélküliséget mutatnak (6. fejezet). 

 
H1: A vizsgálat abból a - szakirodalom és korábbi kutatásaim alapján megfogalmazott - 
hipotézisből indul ki, hogy miközben a mezőgazdaság foglalkoztatási szerepének a csökkenése 
jelentős munkaerő kiáramlást okozott az ágazatból, ez a munkaerő - demográfiai, végzettségi 
struktúrájánál fogva - nem minden esetben volt képes más ágazatokban elhelyezkedni, és tartósan 
foglalkoztatás nélkül maradt; illetve ez a munkanélküliség folyamatosan és területileg 
koncentrálva jelent meg. Valószínűsítem, hogy ebben komoly szerepe van a humán erőforrás 
minőségi jellemzőinek. Feltételezem, hogy ezek a területek kistérségi (tehát nem csak az általában 
az elemzésekben szereplő regionális vagy megyei, illetve tájegységi) szinten egyértelműen 
lehatárolhatók. Ez azért is fontos, mivel ez a lehatárolás közelebb kerül a vidékfejlesztés kistérségi 
szemléletéhez, filozófiájához. 
H2: Szorosan kapcsolódik az előző hipotézishez, de fontosságánál fogva külön kezelem azt a 
kiinduló álláspontot, mely szerint a területileg koncentrált, tartós, mezőgazdasági eredetű 
munkanélküliséget az érintett vidéki területeken jellemző általános fejletlenség, egyéb 
foglalkoztatási lehetőségek hiánya (is) okozza; illetve nagymértékben hozzájárul a területi 
egyenlőtlenségek alakulásához, fennmaradásához. Okozója vagy kísérőjele a hátrányos helyzetnek, 
a tartósan fennálló térszerkezeti differenciáknak. Feltételezem tehát a mezőgazdasági 
munkanélküliség és a területi egyenlőtlenségek kistérségi szintű szoros összefüggését, az 
esetlegesen lehatárolható kistérségek többihez viszonyított fejletlenségét, leszakadását. 
 
5. A kutatás következő részcélja - az előző hipotézissel összhangban - a lehatárolt kistérségek 

többváltozós statisztikai módszerekkel történő összehasonlító elemzése. Ennek során a többi 
kistérségtől való esetleges további elkülönülés okait keresem, értékelem. Mindez magyarázattal 
szolgálhat arra, milyen okok játszanak szerepet a probléma kialakulásában, milyen más 
tényezők járulnak hozzá szignifikánsan a munkaerő elhelyezkedési nehézségeihez, a területi 
különbségek alakulásához. Ebben, illetve emellett fontos szerepet kap az ország 
térszerkezetével, a különböző szempontú kistérségi besorolásokkal, kategorizálásokkal való 
összevetés, valamint a munkanélküli réteg jellemzőinek feltérképezése. Mindeközben 
megkísérlem a lehatárolt kistérségek csoportosítását, lehetséges fejlesztési típusok 
meghatározását. 

 
6. A kutatás gyakorlati kapcsolódását jelenti a lehatárolás, valamint a statisztikai elemzésekkel 

nyert eredményeknek a helyben készült fejlesztési dokumentumokkal való összehasonlítása. Az 
elemzés időintervallumának végén kidolgozott, kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési 
programok felülvizsgálatának elemzésével azt is megvizsgálom, hogy a lehatárolt kistérségek 
rendelkeznek-e olyan fejlesztési tervekkel, mely a mezőgazdasági munkanélküliség enyhítésére, 
a térségi különbségek csökkentésére irányul. Célként fogalmazódik meg tehát az érintett 
kistérségek fejlesztési lehetőségeinek és irányainak vizsgálata, továbbá - a szakirodalommal 
összevetve - a helyi (gazdaság)fejlesztés lehetőségeinek és irányainak meghatározása, 
valamint ennek illeszthetősége az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájához. 

 
H3: Hipotézisként fogalmazódik meg, hogy a gazdaság szereplőinek vonzásához szükséges 
kínálati elemeket, az önerős fejlesztéshez/fejlődéshez szükséges endogén erőforrásokat a 
lehatárolt területek nem minden esetben képesek felmutatni, felhasználni, mozgósítani, illetve 
hogy ezek szűkösen állnak rendelkezésre. Itt elsősorban a humán erőforrás oldaláról közelítve 
fogalmazódik meg a feltevés, hiszen a mezőgazdaságból folyamatosan kiáramló, képzetlennek és 
kedvezőtlen korösszetételűnek feltételezett munkaerő nem tűnik alkalmasnak más ágazatok 
differenciált, és új ismereteket igénylő feltételeinek eleget tenni. 
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2. TERÜLETI FOLYAMATOK1, VÁLTOZÁSOK, HATÁSOK  A 
VILÁGGAZDASÁGBAN 

2.1. Globalizáció és a tér szerepe 

Annyira összetett, széleskörű, és sokszínű a globalizáció folyamata, hogy annak bemutatására 
egy önálló értekezés is csak szűkös kereteket tudna biztosítani. Az egyre többet használt (mondhatni 
divatos), leginkább gazdasági, társadalmi illetve politikai vonatkozásban felmerülő fogalom 
komplex hatásainak megítélése nem egységes (ld. Fiss és Hirsch 2005). A témát övező 
szakirodalmi viták és különböző kutatások óvatosságra intenek a következmények kategorikus 
megítélése kapcsán. Éppen ezért - anélkül, hogy mélyebb elemzésekbe és megállapításokba 
bocsátkoznék - csak a téma szempontjából legfontosabb, általánosabban elfogadott ismérveket és 
hatásokat emelem ki, foglalom össze ebben a fejezetben. A világgazdaság/a globalizáció folyamatai 
és a mezőgazdaság/vidék közti lényeges kölcsönhatások ismertetésére - a téma jellegénél fogva - 
külön, részletesebben a 4. fejezetben térek ki. 

 
Bár számos szerző (pl. Bell 2003, Dicken 2003, O’Rourke 2002, Szentes 2002) taglalja a 

globalizáció kialakulását, annak időpontját, a nemzetközi szakirodalom egyetért abban, hogy az 
1970-es évektől az új technológiák, termelőágak megjelenése, a régiek eltűnése, a dinamikus 
ágazatok területi elhelyezkedésének megváltozása következtében felerősödő folyamat2 a gazdaság 
térbeli működését, a területi egyensúlyt alapjaiban változtatta meg. A globáliss(abb)á váló piacokon 
multinacionális cégek jelentek meg, amelyek többek közt a mezőgazdasági termékek piacra jutását 
ipari méretekben szervezték meg. Területi, sőt nemzeti ráhatás nehézkessé, szinte lehetetlenné vált 
ezekre a nemzetközi gazdasági erőkre. Dicken (2003: 79. o.) egyenesen „multipoláris, 
kaleidoszkópikus globális gazdaság”-ról beszél. Ennek jellemzői közül kiemelhető a vezető 
gazdasági tevékenységek földrajzi koncentrációja, melyekből Lengyel (2003) szerint a tartós piaci 
versenyelőnyök erednek, és közben megfigyelhető az egyéb - általában a kevésbé jövedelmező, 
kevésbé versenyképes - vállalati tevékenységek különböző (fejletlenebb) országok és régiók közötti 
dekoncentrált eloszlása is. Ezáltal a globalizáció egy regionális munkamegosztást eredményez, 
miközben a gazdasági tevékenységek földrajzi koncentrációja a régiók3, térségek, és egyáltalán a tér 
szerepét4, jelentőségét rendkívül megnövelték.  

A globalizáció fogalmát összegezhetjük úgy is, mint különböző pontokon található tényezők 
(emberek, intézmények, vállalkozások, termékek, földrajzi helyek stb.) közvetlen kapcsolatát olyan 
területeken (piacok, információk, szabványok, törvényi keretek stb.), melyek az egész világ számára 
nyitottak vagy elérhetők (Leader 2001). A globalizáció lényegében (Beenhakker 2001, Enyedi 
2000, Hamilton 1999, Lengyel 2003, Palánkai 2004 alapján) négy különböző területen történt 
radikális változások következménye:  
                                                 
1 Területi folyamat alatt olyan - hosszabb vagy rövidebb ideig érvényesülő - tartós gazdasági, társadalmi, kulturális, 
demográfiai jelenségsorozatot értünk, amelynek térspecifikus, területi lenyomata van. E jelenségeket különböző 
szereplők: egyének, háztartások, vállalatok, intézmények, helyi önkormányzatok, nemzeti kormányok, nemzetközi 
szervezetek szakadatlan döntéssorozata hozza létre (Enyedi 2004). 
2 A folyamat erősödése jól lemérhető a Dreher által kidolgozott globalizációs indexen, mely gazdasági, politikai, és 
társadalmi részindexek alapján, az 1970. évtől kezdődően méri a globalizálódás mértékét (ld. Dreher 2006). 
3 A regionális tudományban három régió-típus vált széles körben elfogadottá, amelyek a területi verseny, 
versenyképesség és gazdaságfejlesztés szempontjából is jól alkalmazhatók (Benko 1999: 27. o.; Malecki 1997: 10. o.): 
A tervezési vagy programozási régió elsősorban közigazgatási és intézményi elemzések alapegysége. A csomóponti 
régió a gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödését veszi alapul, általában egy vagy több nagyvárost, mint térbeli 
csomópontot és vonzáskörzetét tartalmazza. A homogén régió részei nagyon hasonló természeti, társadalmi vagy 
gazdasági jellemzőkkel bírnak, a mezőgazdasági vizsgálatok jellemző területi egysége. A dolgozat jelen részében, a 
gazdaság térbeliségének vizsgálatakor, régiók kifejezés alatt a csomóponti régiókat értem. 
4 A térnek a gazdaságban, közgazdaságtanban betöltött fontosságát a telephelyelméletek fejlődése is mutatja (ld. többek 
közt: Bartke és Illés 1997, Chapman és Walker 1990, Dicken és Lloyd 1990, Káposzta 2007). Ezeken keresztül 
fokozatosan bontakozik ki a centrum-periféria kölcsönhatások és az agglomeratív hatások (itt értsd: a térbeli 
koncentráció gazdaságossága) megjelenése (ld. Bartke 2007, Benko 1997, Hoover és Giarratani 1999).  
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1) a technológia (köztük a közlekedés valamint az IKT fejlődése),  
2) a gazdaság (a termelés méretének változása, a nemzetközi kereskedelem intenzifikálódása), 
3) a pénzügyek (a tőke szabad és gyors áramlása), és  
4) a politika (nemzetközi megállapodások - pl. EU-WTO - a piacok liberalizálásával, a 

környezetvédelemmel, társadalmi szabályokkal, a központi kormányzatok hatalmának 
csökkentésével stb. kapcsolatban) területén.  

 A globalizáció sokat kutatott és vitatott hatásaival, jellemző vonásaival kapcsolatban személy 
szerint két összefonódó területet emelnék ki, különösen a dolgozat témájának kontextusában: 1). A 
technika és az IKT fejlődése következtében az információk, a termékek és személyek szállításának 
gyorsasága nőtt, a költsége csökkent, a távolság szerepe pedig ezekkel párhuzamosan (idő és 
fajlagos költség tekintetében) jelentősen visszaszorult. A számítógépre alapuló új technológiák, 
vállalatszervezési és értékesítési formák alapjaiban alakítják át a közgazdaságtan kategóriáit, 
amikor Szalavetz (2004) szerint, a szűkösség helyett a túlzott (információs) bőség válik kihívássá, 
és a problémamegoldó-képesség, nem pedig a természeti erőforrás az igazán szűkös gazdálkodási 
tényező. Ez értelemszerűen átalakítja a felzárkózó gazdaságok területi és szervezési feltételeit 
tárgyaló elméleteket és feltételeket is. 2). Jelen időszak, melyet leginkább tudástársadalomnak, 
tudásalapú társadalomnak neveznek (OECD 1996), szükségszerűen előtérbe helyezte az emberi 
tőkének a termelési folyamatban játszott szerepét, azt, hogy hogyan és milyen mértékben járul 
hozzá a gazdaság, illetve az új értékek létrehozásához. A termelési folyamat maga is megváltozott, 
abban a tudás, az innovatívitás meghatározóvá vált, különösképpen a mai, növekedést hordozó, 
azt meghatározó ún. high-tech ágazatokban, vagy még pontosabban az ún. új gazdaságban. 
Versenyképességi szempontból azonban nem csak az új tudás létrehozása, hanem az interaktív 
tanulás is döntővé vált (Camagni 2002). 

Fontos kiemelni, hogy a tudás nemcsak a legkorszerűbb, csúcstechnológiai ismereteket jelenti 
(s így nemcsak nagyvárosokban lehet jelen), hanem a hagyományos iparágakban, a 
mezőgazdaságban, különböző szolgáltatásokban különleges minőség előállítására képes, 
„kézműves” tudást is (Cséfalvay 1999). A tudást joggal nevezhetjük egy adott térkategória endogén 
erőforrásának. Különösen az értekezés témájánál fogva szükségesnek tartom azonban 
megállapítani, hogy bár a humán erőforrás szerepe általánosan felértékelődött, a szerepe éppen 
ezért egyben igen ellentmondásos is. Valóban javíthat valamely térség helyzetén, de ahogy a 
vizsgálataim kapcsán majd látható, vissza is vetheti azt. Meyer (2005) szerint viszont, ha nehéz is 
pontosan meghatározni, hogy milyen konkrét és rövid távú hatás várható a humántőke fejlesztésére 
fordított eszközöktől, vagy az e területet támogató gazdaságpolitikától, a gazdaságilag fejletlenebb 
térség, régió mindenképpen jobban jár, ha gazdaságpolitikájában ezen tényezőre különösen figyel. 
Ez abból a szempontból lehet fontos, hogy Lukovics hazai vizsgálatai alapján „A vidéki térségek 
döntő többségében hiányzik a tudásalapú gazdaság tényezőinek kritikus tömege (városnagyság, 
munkaerő felkészültsége, infrastruktúra színvonala), az innovációs kapacitás megléte, 
specializáltsága, a felsőoktatás kapacitása, illetve színvonala stb.” (Lukovics 2007: 1. o.). Ez a 
versenyképesség és a területi verseny szempontjából jelentős probléma lehet. 

A globalizáció, a földrajzi koncentrálódás, a tér jelentőségének átértékelődése ugyanis a 
versenyképesség jelentőségének a fokozódását, és a területi verseny kialakulását eredményezte. A 
területi verseny, mint a területi egységek közötti verseny fogalma, az utóbbi időben vált széles 
körben elfogadottá. A témának igen széleskörű irodalma van (többek közt Chesire 2003, Horváth 
2006, Krugman 1995, Lengyel-Rechnitzer 2000, Lengyel 2003, Malecki 2002), jelen dolgozathoz 
azonban csak a legfontosabb megállapítások, fogalmak átvétele történt meg. Lengyel alapján „a 
területi verseny olyan folyamat, melynek során adott terület helyi gazdaságfejlődését bizonyos 
csoportok a helyi politikákon keresztül, más területi egységekkel versengve próbálják befolyásolni, 
explicit vagy gyakran implicit módon” (Lengyel 2003: 153. o.). A versenyképesség pedig - a 
szakirodalomban általánosan használt értelemben - a megváltozott, globális feltételekhez való 
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alkalmazkodás képességét jelenti, és fő célja a viszonylag magas jövedelem és magas 
foglalkoztatottsági szint megteremtése, az adott terület lakosságának az életszínvonal növelése1.  

Napjainkban a vállalati és piaci kapcsolatok átlépik az országhatárokat, ily módon az egyes 
térségek és települések közvetlenül a nemzetközi versenyben kell hogy részt vegyenek. Egy-egy 
régió, térség fejlesztése tehát nemcsak az adott országon belüli, hanem Európában, a világban 
betöltött pozíciójától is függ. Ehhez a versenyhez való alkalmazkodás képessége az végső soron, 
ami egy-egy terület helyzetét, fejlődési esélyeit és lehetőségeit alapvetően befolyásolja. A területi 
verseny részben azért erősödött fel, mivel az üzleti szolgáltatások többsége bárhol végezhető, ha 
megfelelő informatikai infrastruktúra áll rendelkezésre. Ezek a szolgáltatások növekvő 
mérethozadékkal bírnak, dinamikus agglomerációs előnyöket hasznosítanak, ami felgyorsítja ezen 
tevékenységek térbeli koncentrációját (Horváth 2006, Krugman 2003, Lengyel 2003). A területi 
versenyt a gyakorlatban - Horváth (2006) alapján összegezve - a következő konkrét célokért folyik: 
 Munkahelyteremtő mobil vállalati befektetések (részben a helyi cégek megmaradását kell elérni, 

részben további prosperáló cégek odacsábítását), 
 Népesség odavonzása (elsősorban is a magasan képzett, versenyképes humán tőke), 
 Költségvetési források, közpénzek, közjavak, közintézmények, 
 A főleg a területi vagy településmarketing részét alkotó, figyelemfelkeltő események. 

 A vonatkozó szakirodalom alapján összességében megállapítható: a globalizációs folyamatok, 
a technológiai váltás, az erősödő vállalati verseny következtében a térségek az érdeklődés előterébe 
kerültek. A korábbi elméleteket, melyek a távolságot, a térbeli eltérést egyedül, mint szállítási 
költséget értelmezték, felváltotta egy jóval komplexebb szemlélet. Miközben a telepítési tényezők 
közt egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a nem számszerűsíthető (un. puha vagy kvalitatív) 
tényezők (Karhusz 2003), a szakirodalom tanulmányozásából levonható egyik legfontosabb 
következtetés a helyi versenytényezők szerepének hangsúlyozódása, a lokalizáció folyamatának 
erősödése, mely jelentős mértékben befolyásolja a területi különbségek alakulását. 
 
2.2. Globálistól a lokálisig 

 Napjainkra általánossá vált a lokalizációnak, mint a globalizáció hatására, annak 
ellenfolyamataként, de azzal szoros összefüggésben2 létrejött fogalomnak a használata. A 
lokalizáció olyan gazdasági törvényszerűség, amely az egész globalizálódó világban, elsősorban a 
tudásalapú gazdasághoz kapcsolódva, a fejlett országokban szinte mindenütt megfigyelhető (Dicken 
2003, Lengyel 2003, Scott 1998, Storper 1997, Tóth 2007). Csaba (2006: 181. o.) szerint ez „a 
lokalizáció a gazdaságföldrajzból ismert agglomerálódást jelenti, a gazdasági tevékenységek 
földrajzi sűrűsödése, ami mikroökonómiai ösztönzésre spontán módon megy végbe”.  

Az egyre csökkenő fajlagos szállítási költségek, a nagyrészt mobillá vált termelési tényezők, 
az IKT fejlődése elvileg lehetővé teszik, hogy a piaci szereplők szinte bárhol végezzék gazdasági 
tevékenységeiket. Ennek következtében igen sok, hasonlóan előnyös feltételeket nyújtó terület, 
régió és település között lehetne választani. Elvileg, bármely gazdasági tevékenység bármelyik 
országban és régióban folytatható, (ha a megfelelő humán erőforrás és a szükséges szintű 
infrastruktúra rendelkezésre áll). Így, a globális folyamatok következtében területi kiegyenlítődés 
lenne elvárható, a munkaerő és a tőke egymással ellentétes irányú térbeli áramlása szerint 
(Rechnitzer 1994). A gazdasági földrajzzal kapcsolatos szakirodalom azonban globális-lokális 
paradoxonként meghatározott jelenségre (1. ábra) hívja fel a figyelmet. Porter (1990 és 1999) 
empirikus vizsgálatai kimutatták, hogy bár elméletileg a telephely többé nem jelenthetne 

                                                 
1 Bár az előző általános megállapításokat átveszem és elfogadom, fontosnak tarom Bristow tanulmányának 
megállapításait is, mely alapján a területi verseny, illetve az ezzel kapcsolatban leggyakrabban alkalmazott regionális 
versenyképesség fogalma, értelmezése és célja - még az igen elterjedt használat ellenére is - igen letisztázatlan, és 
túlságosan gazdaság-centrikus (elsősorban a gazdasági fejlődéssel, teljesítőképességgel áll kapcsolatban). Ezt 
elsősorban a helyi politika-alkotással és közösségekkel kapcsolatban tartja veszélyesnek (ld. Bristow 2005). 
2 Robertson (1995) ezt az összefüggést, illetve a párhuzamos folyamatot „glokalizáció”-ként nevesíti. 
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versenyelőnyt, a gyakorlatban a telephely a verseny központi tényezője maradt. A globális 
vállalatok tartós versenyelőnyei döntően a vállalati központ helyétől, területi elhelyezkedésétől 
függnek, ahol a cég stratégiai fontosságú tevékenységei koncentrálódnak. Vagyis Porter rámutat, 
hogy miközben a gazdasági tevékenységek globalizálódnak, az iparágak tartós 
versenyelőnyeinek forrásai lokalizálódnak. 

1. ábra: A globális - lokális paradoxon főbb jellemzői 

GLOBÁLIS  LOKÁLIS 
• A piaci verseny a legtöbb ágazatban egyre inkább 

globálissá válik:  
- a vállalatok globális stratégiákat kidolgozva versenyeznek 

egymással 
- a globális stratégiák átlépik a nemzeti és regionális 

határokat. 
• A hagyományos termelési tényezők bármely vállalat 

részére elvileg korlátlanul elérhetők: 
- a mobil tényezők tetszés szerinti helyre szállíthatók 
- az immobil tényezőkhöz részlegeket telepíthetnek. 
• A tudásalapú gazdaságból származó új ismeretek és 

technológiák globálisan terjednek: 
- az új eljárások, eszközök szinte mindegyik ország 

mindegyik ágazatát átalakítják, 
- a piaci szereplők közötti információk áramlása egyidejű és 

határtalan. 

 • A nemzetek, régiók, városok gazdasági teljesítményében: 
- fennmaradnak a jelentős különbségek, 
- nem a fizikai és a pénztőke, hanem főleg a nem tárgyi 

javak válnak döntővé. 
• Bármelyik üzletág vezető globális vállalatainak:  
- hazai bázisa egyértelműen megadható 
- a tulajdonosok országa viszont nem mérvadó. 
• Az ágazatok többségében a világ vezető versenyző 

cégeinek: 
- kulcsrészlegei, innovációs kapacításai csak néhány 

országban, azon belül gyakran néhány centrumtérségben 
koncentrálódnak, 

- a termelő és kiszolgáló részlegek dekoncentrálódnak a 
félperifériákon. 

 

globális verseny és piac 
bárhonnan-bármit-bárhol-bárhová  új regionális/lokális specializáció 

a tartós versenyelőnyök forrásai lokálisak 

Forrás: Porter (1990) és Lengyel (2003) 
 
 Mindezek mellett úgy gondolom, az empirikus vizsgálatok és a szakirodalom alapján 
kijelenthető, hogy a gazdasági egységek koncentrálódása nem csak a vállalati, stratégiai előnyöket 
hordozó tevékenységek esetében jelentkezhet. Ez a fajta „sűrűsödés” a kevésbé versenyképes, 
kisebb jövedelmezőségű, összeszerelő, feldolgozó stb. típusú cégeknél is megfigyelhető. A 
tapasztalatok szerint, ezek a cégek is a kedvezőbb adottságú térségekben koncentrálódnak (ld. 
Boudier 2005, Schoors és Tol 2002 vagy Sgard 2001). Elfogadom viszont Storper (1997) 
véleményét, hogy a vállalatok a fizikai tényezőket (eszközöket, gépeket) szívesebben viszik 
elmaradott régiókba, kihasználva a kisebb (főleg munkaerő, környezeti) költségeket, de a nagyobb 
hozzáadott értéket nyújtó, jövedelmezőbb szellemi tevékenységek (ahol a „megfoghatatlan tőke”, a 
nem tárgyi javak, a tudástőke és az informális kapcsolati tőke a meghatározóak) általában a fejlett 
régiókban maradnak (lokálisan koncentrálódnak).  

Így, az előbb említett folyamatok hatására, nemhogy csökkennek, de állandósulnak a 
területi egyenlőtlenségek. Horváth (1998) alapján például, bár az Unión belül az országok között 
megfigyelhető volt egy kiegyenlítődési tendencia (részben a közös regionális és kohéziós politika 
hatására), de az országokon belül alig változtak a regionális egyenlőtlenségek. Ezt Novák és Papdi 
(2007) legutóbbi EU-bővitést követő vizsgálatai megerősítik. Molnár (2001) is megállapította, hogy 
bár a gazdaságpolitika hazánkban is az egyes térségek közti, eredetileg meglévő különbségek 
kiegyenlítését, majd a nagyjából egyenletes fejlődést szerette volna elérni a külföldi beruházások 
révén, az nem valósult meg. A külföldi cégek szívesebben telepedtek meg eleve iparosodottabb 
régiókban, ahol fejlettebb volt az infrastruktúra, képzettebb a munkaerő, magasabb az életszínvonal. 
A munkaerő-piaci elemzések is (Laky 2003, Fazekas 2005) azt mutatják, hogy az elmúlt években - 
a foglalkoztatási és bérköltség szintekben meglévő különbségek ellenére - nem csökkent a vállalati 
szférában foglalkoztatottak területi koncentrációja Magyarországon. Így a szakadék nemhogy eltűnt 
volna, hanem tovább mélyült, és ezen az egyes ösztönző eszközök sem tudtak változtatni.  

Lengyel (2007) szerint, összességében a centrum-periféria viszonyok újjászületéséről 
beszélhetünk. A területi szerkezetet a centrum által gerjesztett mozgás határozza meg, amely 
változó tartalommal, de állandóan fenntartja a polarizációt. A centrumokban a munkaerő, a tőke és 
az infrastruktúra koncentrációja megy végbe, mely a központok környékén fellendülést, a távolabbi 
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térségekben pedig leszívást (2. ábra), és a központok felé történő mozgást eredményez (Miklóssy 
1990). Ezt Myrdal gazdasági polarizásiós modellje spread és backwash hatásként írta le (ld. Myrdal 
1957). 

2. ábra: A centrum szívóhatása 

Forrás: Miklóssy (1990: 883. o.) 
 
 A területi egyenlőtlenségek állandósulásához Scott (1998) is magyarázattal szolgál. Szerinte a 
globális gazdaság regionális „motorjai” az un. szuper-klaszterek, amelyek szűkebb 
vonzáskörzetükben (lokális térségükben) is prosperálást idéznek elő (egy-egy regionális motor 
közvetlen térbeli hatása az ingázási vonzáskörzetnek felel meg). Ezek a regionális pólusok viszont, 
nemcsak hogy nem fedik le a fejlett országok egészét, de nem a belső perifériákkal, országuk 
elmaradott térségeivel, hanem más szuper-klaszterekkel állnak kapcsolatban, kihasználva a 
kommunikációs és közlekedési (szállítási) lehetőségeket. Vagyis nem a földrajzi távolság és nem a 
szomszédság döntő, hanem a globális specializációban (Lengyel 2003), illetve a nemzetközi 
városhálózatban (Rechnitzer 2007) elfoglalt pozíció.  

Mindezen folyamatok ismerete az értekezés szempontjából azért lényeges, mert felhívja a 
figyelmet a globalizáció során fellépő térbeli gazdasági sűrűsödésre, az ennek hatására növekvő 
területi egyenlőtlenségekre. Az ebből adódó negatív következményeknek a hátrányos helyzetű 
vidéki térségek fokozottan ki vannak téve. Ezt megerősíti Madarász (2000) is, aki már eleve a 
vidéki térségek szempontjából beszél az automatikus területi kiegyenlítődés elmaradásáról. 
Szerinte a vidéki területeken a hátrányok legtöbbször halmozódnak a piaci automatizmusok 
hatására, és így, a korábbi funkciók elvesztésével a fejlődési folyamatoktól teljesen elszakadnak. 
Mivel ezt a következményt a disszertáció szempontjából rendkívül fontosnak ítélem meg, ezért a 
térgazdasági elméletek és kutatások, valamint a hazai térszerkezet vizsgálata után, a vidéket (és 
ezen belül a mezőgazdaságot) érintő aspektusokkal később még részletesebben foglalkozom. 
  
 Részint a lokalizációhoz kapcsolható a területi politikák szemléleti változása is. Megnőtt 
ugyanis a szerepe a közvetlen lakossági döntéseknek. A tervezésben a „top-down”, a felülről 
irányítás szemléletének helyébe a „bottom-up”, az alulról történő építkezés kerül (a különbségeket - 
G. Fekete alapján - ld. a 2. Mellékletben). A lokális tér, vagy terület, aktív színezetet kapott, 
mivel a helyi problémák java részére - többek közt a deregulációs megállapodásoknak, piaci 
liberalizációnak, versenypolitikáknak köszönhetően - helyben kell megtalálni a megoldást. Ehhez ki 
kell dolgozni a helyi fejlesztés, a helyi gazdaságfejlesztés1 elméletét és gyakorlatát. Döntővé 
váltak azok a helyi intézmények (önkormányzati, non-profit, oktatási, fejlesztő, civil szervezetek, 
szakmai egyesületek), amelyek a helyi társadalmi viszonyok megfelelő alakításával, 
kihasználásával a vállalatok sikerességét elő tudják segíteni. Fontos azonban tisztázni, mit is 
értsünk „helyi” alatt, illetve, hogy értelmezhető-e a helyi gazdaságfejlesztés kistérségi szinten. 

Ugyanis, míg a vidékfejlesztési megközelítésekben a helyi, vagy lokális kifejezés alatt 
döntően kistérségi szemlélettel találkozunk, addig a regionális gazdaságtan legtöbb képviselője - 
miközben a kisebb szintekre való alapozást említi - általában a régiók szerepét emeli ki, mint a 
globalizált világban lokális specializációt mutató területi egységet. Ugyanakkor, míg teljes 
                                                 
1 Miközben Puljízhoz (2004) hasonlóan a helyi gazdaságfejlesztést a tágabb értelmű helyi fejlesztés részének tekintem, 
a disszertáció során főként az elöbbire koncentrálok. A kettő közt alapelveit tekintve azonban nem teszek különbséget. 

centrum centrum

periféria periféria
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egyetértés mutatkozik a térbeli koncentrálódás, mint alapvető gazdasági folyamat elfogadásában, 
abban már eltérő felfogások figyelhetők meg, hogy a koncentráció milyen területi szinthez, 
szintekhez köthető1. Észrevehető azonban a tendencia, hogy a területi folyamatokkal foglalkozó 
nemzetközi és hazai szakirodalom figyelme egyre inkább a városok és vonzáskörzetük felé 
orientálódik. Ez döntően abból következik, hogy a lokális gazdaságfejlesztés főleg az ingázási 
övezetekhez köthető (Lengyel 2003), hiszen releváns gazdasági hatás a fejlesztés fókuszában és 
vonzáskörzetében érzékelhető. Ez a fajta gondolatmenet a regionális gazdaságtan térfogalmai közül 
egyértelműen a gazdasági térszerveződésnek feleltethető meg (Lengyel és Rechnitzer 2004). Egyre 
inkább elfogadottá válik, hogy a lokális térség egy olyan körzet, amelyben a munkahely a lakóhely 
elhagyása nélkül megváltoztatható (Lukovics 2007, OECD 2001, Rechnitzer 1998). Ebben az 
esetben a lokális szint olyan munkaerő-vonzáskörzetet jelent, amelyet nemcsak a munkaerő, 
hanem a háztartások tagjainak napi térpályái is meghatároznak, amely térségeken belül a 
munkahelyek mellett az oktatási, kereskedelmi, egészségügyi stb. intézmények szolgáltatásai 
gyorsan elérhetők (Mészáros 1994). A lokális térség ilyen értelmű közgazdasági felfogása azt 
feltételezi, hogy a lokális szint valószínűleg több településből áll, amelyet a közlekedési lehetőségek 
és ingázási szokások, a napi térpályák időben változó módon determinálnak. A munkaerő 
vonzáskörzetek általában monocentrikusak, vagyis egy nagyobb város és a hozzá kapcsolódó 
települések alkotják. Problémát jelenthet viszont a fejlesztések kapcsán, hogy a munkaerő-piaci 
körzetek, bár megadhatók a központi város és környezete közötti interakciók, általában nem 
rendelkeznek térségi intézményekkel, így nem, vagy csak részben felelnek meg a közigazgatási-
statisztikai (programozási) térségekkel szembeni elvárásoknak Lengyel (2003). További gond, 
hogy a vonzáskörzetek határait sem lehet mindig pontosan kijelölni2.  

Ezeket a problémákat taglalva Wong arra a következtetésre jutott, hogy a statisztikai 
szempontból kialakított kistérségek (NUTS IV, illetve jelenleg már LAU-1 szint)3 jól közelítik a 
munkaerő vonzáskörzeteket, további előnyük, hogy a közigazgatási-statisztikai régiók 
alapegységei, ezáltal politikai és adminisztratív egységek, amelyekre vonatkozóan forrásokat lehet 
allokálni, és gazdaságfejlesztési cselekvésterveket lehet kidolgozni. Személy szerint kiemelem 
annak a fontosságát, hogy a helyi fejlesztések és tervezés kapcsán csak olyan területi egység lehet 
az elemzés alapegysége, amelyre vonatkozóan létezik megfelelő jogkör és hatáskör az intézkedések 
kidolgozására és végrehajtására, és elég kicsi ahhoz, hogy a helyi gazdaságfejlesztés közvetlen 
hatásait koncentrálja (Wong 2002).  
 A kistérségek szerepének felértékelődése a magyarországi, kistérségekkel kapcsolatos 
szabályozási környezet változásai mentén is nyomon követhető, amiből kiemelném a 
Területfejlesztésről és Területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt, amely nem csak 
statisztikai alapegységként definiálta azokat, hanem a területfejlesztés lehetséges beavatkozási 
szintjeként is. Ezen túlmenően már a hazai szakirodalomban is egyetértés alakult ki a kistérségek 
előtérbe kerülésének tényéről (Faluvégi 2004b, Farkas 2002, Nemes Nagy 2003, Pap 2004), 
kihangsúlyozva azt a funkciójukat, hogy „a területi folyamatok, a területi fejlődés elemzésének 
alapegységeiként szolgálhatnak” (Lukovics 2007: 109. o.). 

Mindezek alapján, Csatárihoz (1996) hasonlóan, a kistérségeket a fejlesztések fontos 
alapszintjének tekintem, olyan fontos tervezési-fejlesztési területi egységnek, ahol a lakosság 
mindennapi szükségletei kielégítésével kapcsolatos gazdasági, piaci-kereskedelmi, infrastrukturális 
és ellátási, közigazgatási és társadalmi kapcsolatok, térfolyamatok zöme lejátszódik.  

Azzal is tisztában kell lennünk - és ebben ismét Csatárival (2004) értek egyet -, hogy 
Magyarország térszerkezeti sajátosságainál fogva, az elmaradottság vagy fejlettség a régióknál, 

                                                 
1 Dicken (2003: 2. o.) regionális/lokális - nemzeti - globális szintekről beszél, Temple (1994: 2. o.) lokális - regionális - 
nemzeti - európai - nemzetközi kategóriákat különít el. Nemes Nagy (1998a: 125. o.) mikro-, lokális-, regionális- és 
makrotereket különböztet meg, Korompai (1995: 67. o.) pedig helyi, körzeti, országos és nemzetközi szintekről ír. 
2 Érdekességként megjegyzem, az OECD 2002. évi ország jelentése Magyarországon - figyelembe véve a rezervációs 
béreket és a közlekedési költségeket - az elmaradott régiókban maximum 16 kilométerre becsülte az egyes 
településekhez tartozó helyi munkaerőpiac átlagos méretét (idézi Laky 2003: 132. o.). 
3 NUTS: az EU tervezés-statisztikai területi rendszere (részletesen ld. 3. Melléklet). 
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megyéknél kisebb téregységekben fogalmazható csak meg. Ezt alátámasztja Nemes Nagy is, aki 
szerint „az elmúlt évtizedek minden tudományos elemzése azt igazolja, hogy a kistérségek szintjén a 
hazai területi fejlődés minden lényeges tendenciája világosan kirajzolódik, feltárulnak azok az 
összefüggések, amelyek a megyék és főként a hét régió szintjén az összevonási információvesztés 
miatt eltűnnek, illetve értelmezhetővé válik az a tagoltság is, ami 3200 egyedi települést vizsgálva 
lényegében értékelhetetlen, és gazdasági folyamatok esetében elméletileg sem értelmezhető” (Nemes 
Nagy  2005: 9. o.). Mivel az esélykülönbségek nem a településrendszer különböző szintjei között, 
hanem a hálózatba szerveződő rendszer elemei és a hálózatokból kirekedt települések (térségek) 
között alakulnak ki (Enyedi 2004), a területfejlesztés új nagy kérdései: mi lesz a hálózatokból 
kirekedt térségek/települések gazdaságával és az ott élő lakossággal? Képesek-e önfenntartó helyi 
gazdaságot kifejleszteni? Képesek-e - s milyen funkciókkal, hogyan - a hálózathoz kapcsolódni? 

 
 A fentiekben felvázolt elméletek és összefüggések a helyi gazdaságfejlesztés, és annak 
kapcsán a kistérségek felé terelték a figyelmemet. Magyarországon a települések közigazgatási 
határaival pontosan lehatárolt kistérségek, bár mindenképpen mesterségesen kialakított lokális 
szintnek tekinthetők, amelyek tervezés-statisztikai funkciókat hordoznak, alkalmasnak látszanak 
helyi fejlesztési stratégiák kialakítására és kezdeményezésére. Ezt alátámasztja Csatári is, aki 
szerint „bár az inkább intézményi, mint gazdasági térszerveződést leíró, a KSH által meghatározott 
statisztikai kistérségek rögzített határai nem fedik le az igen különböző minőségű és intenzitású 
kapcsolatok alapján létező valóságos (kis)térségi egységeket/szerveződéseket, azonban jól közelítik 
azokat” (Csatári 1996: 8. o.). Figyelembe véve, hogy a disszertáció a mezőgazdasághoz, 
pontosabban annak átalakulásához kapcsolódik, már az egyértelműen kistérségi szemléletű 
vidékfejlesztés szerepe és fontossága is előtérbe kerül. Mindezek fényében vizsgálom meg 
részletesebben a helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó elméleteket. 
 
2.3.  Helyi gazdaságfejlesztés 

„A helyi gazdaságfejlesztés…a helyi gazdaság életébe történő…tudatos beavatkozás” (Mezei 
2006a: 93. o.), amit „a globalizáció erősödése erősített meg” (G. Fekete 2002: 125. o.) A 
világgazdaság globalizálódásának fokozódása, a kiéleződő területi verseny, az egyre komplexebb 
üzleti környezet megteremtésének fontossága helyezik előtérbe a helyi erőforrásokra építő, az adott 
térség szereplőit összefogó és koordináló, alulról építkező helyi gazdaságfejlesztési stratégia 
kidolgozásának, megvalósításának igényét. Ezek az alapelvek a 4. fejezetben részletesebben 
ismertetésre kerülő vidékfejlesztési elméletekkel is összeköthetők, mivel a komplex, integrált 
értelmezésekben megjelennek. Már itt leszögezem, hogy én a vidéki kistérségek helyi 
gazdaságfejlesztését vidékfejlesztésként értelmezem. Mindezt alátámasztja az Unió 
megközelítése is, hiszen az új vidékpolitikának megfelelően, „a szélesebb vidéki gazdaságra 
vonatkozó intézkedéseket lehetőleg helyi fejlesztési stratégiákon keresztül kell végrehajtani” (EC 
2005d: 5. o.). A helyi gazdaságfejlesztést így, a vidéki térségek szempontjából is vizsgálom.  

Elsődleges feladatként jelenik meg a sokszereplős területi verseny résztvevőinek 
összefogása, koordinálása. Ezek Lengyel (2003) szerint a helyi önkormányzatok, a gazdasági 
önkormányzatok (gazdasági kamarák, vállalkozói szövetségek, szakmai testületek), a tudás-
transzfer intézmények (felsőoktatás, szakképzés, stb.) és a fejlesztési ügynökségek. Sprenger (2001) 
közintézményeket, vállalatokat és szövetségeseiket, valamint egyéneket és csoportjaikat különíti el. 
Swinburn és társai (2004) állami, magán és helyhatósági/közösségi szektort azonosítanak. Már a 
vidékfejlesztéssel kapcsolatban Kulcsár (2006) és Madarász (1998) önkormányzati, gazdasági 
(vállalkozói), társadalmi (civil) „háromszögről” ír. Mindezek alapján, az alulról építkező 
fejlesztések terén, az 1. táblázatban összefoglalt szereplők együttműködését tartom szükségesnek.  
 Nemzetközi tapasztalatok (European Foundation…1999, Lowe et al. 1995, Terluin és Post 
2001), azt mutatják, hogy ezeknek a szereplőknek az állandó együttműködése során formálódó, az 
érdek-ellentéteket megfelelően kezelő, alulról szerveződő gazdaságfejlesztési programok lehetnek 
csak tartósan sikeresek. A globalizációs folyamatokhoz való alkalmazkodásnak a klasszikus 
termelési tényezők mennyisége és minősége csak az egyik előfeltétele. A másik adaptációs 
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kritérium adott terület szervezetei és intézményei közötti kapcsolatok jellege, a közös célkitűzések 
intézményesülésének lehetősége, a helyi ösztönzök, a kollektív döntések előkészítése, a társadalmi 
konszenzus (Pálné 1999). Ez az új versenyképességi tényezőcsoport azt jelzi, hogy a helyi fejlődés 
sikere már nem csupán szűk gazdasági szempontokon múlik, hanem a területi fejlődésben érdekelt 
szereplők szoros koalíciójától, intézményes együttműködésétől is függ (Horváth 2000).  

1. Táblázat: A gazdaságfejlesztés és a területi verseny lehetséges szereplőinek főbb csoportjai 
Állam és Közintézmények Vállalati vagy magán szektor Közösségek, csoportok 

Kormányzati intézmények  
- regionális 
- megyei 
- helyi 
Helyi önkormányzatok 
- képviselőtestületek és hivatalaik 
- térségi szövetségek 
Közszolgáltatásokat végzők 
- iskolák, egyetemek 
- szociális, egészségügyi intézmények 
- kutató intézetek 

Pénzintézetek 
- bankok és pénzügyi csoportok 
- takarékszövetkezetek 
Termelő szektorok 
- kereskedelmi és iparkamarák 
- nagyvállalatok 
- részvénytársaságok 
- KKV-k, mikrovállalkozások 
- szövetkezetek 
Szolgáltató vállalatok 
- média 
- magán szolgáltatók 

Területi szervezetek 
- társulások 
- egyesületek 
Kulturális szervezetek 
- társaságok 
- szociális és vallási szervezetek 
Civil szervezetek, NGO-k 
Érdekcsoportok, szakmai szövetségek

 - szakszervezetek 
- fejlesztő csoportok 

Forrás: Sprenger (2001) valamint Swinburn és társai (2004) alapján saját szerkesztés, 2007 
 

Ehhez szorosan kapcsolódik annak igénye, hogy ez a fajta együttműködés intézményesült 
formában jelenjen meg. Tapasztalataim és szakirodalom szerint (Mezei 2006b, Swinburn et al. 
2004, Pap 2007, Ritter 2000), ennek jelenleg egyetlen megfelelő formája a kistérségi társulás, 
melyben a többi szereplő (civil és vállalkozó szféra) szervezetlensége miatt, a helyi 
önkormányzatoknak van nagyon fontos koordinációs, kezdeményező, ösztönző, közvetítő 
szerepe. A vidéki területek fejlesztésével kapcsolatosan az önkormányzatok szerepét, azok 
innovativitásának fontosságát, a nemzetközi tapasztalatok (pl. Douglas 2005, Martin 2001) 
kifejezetten hangsúlyossá teszik.  Ugyanakkor osztom Lengyel (2003) véleményét, aki - miközben 
szintén fontosnak tartja a helyi érdekeket kifejezni tudó decentralizált intézményeket, 
intézményrendszert - megállapítja, hogy ezt az összetett feladatot egyetlen döntési központ nehezen 
tudja megoldani1.  

Ezen fajta szerepkör betöltésére leginkább a térségi hálózatok nyújthatnak megoldást (ld. 
Leader+ 2005, Lowe et al. 1995), melyek a különböző szervezetek (vállalatok, közintézmények 
közti hálózatok) és személyek (társadalmi hálózat) összekapcsolására alkalmasak. Bebbington és 
Perreault (1999) a társadalmi tőke és a társadalmi hálózatok szerepét azért hangsúlyozza, mert az 
alapvetően befolyásolja a többi erőforráshoz való hozzáférést, és ezáltal a helyi fejlesztés 
lehetőségeit. Kulcsár szerint pedig, a hálózatok működése egyben új erőforrásokat is létrehoz, 
melyek az egyes térségek értékének növelésére fordíthatók (Kulcsár 2008).  

Kutatások kimutatták, hogy a települések méretük, adottságaik, önkormányzati 
menedzsmentjük függvényében eltérőképpen használják ki a szabályozási háttérből adódó, és a 
települési adottságokhoz kötődő lehetőségeket (ld. Mezei 2006b). Az aktívabb, eredményesebb 
példák többségében a nagyobb városok köréből kerülnek ki, a kisebb lakosságszámú településekre 
sokszor magának a fejlesztési kezdeményezésnek a hiánya jellemző. A kistérségi szerveződésekkel 
kapcsolatban Rechnitzer (2007) is a kisvárosi központok fejlesztésének fontosságát hangsúlyozza. 
Ezért Garamhegyihez és Révészhez (2000), valamint Kozmához (2002) hasonlóan szintén úgy 

                                                 
1 A politikai alapon felálló önkormányzatok csak egy-két kiemelt fejlesztést képesek koordinálni (központi 
költségvetési forrásból) a kormányzati támogatáspolitika aktuális prioritásaihoz igazodva. Miközben korlátozottak az 
eszközeik, a gazdasági szereplők többsége nem tekinti partnernek, és nem fogadja el ezeket a politikai testületeket, sem 
az általuk felügyelt hivatalokat (Lengyel 2003). Problémaként merül fel az önkormányzati rendszer finanszírozási 
formája és a települési önkormányzatok elégtelen mértékű saját forrása is (Mezei 2006, Raskó 2003).  
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gondolom, elsősorban egy-egy nagyobb településre, annak vonzáskörzetére támaszkodva kell 
megteremteni a gazdasági, társadalmi, intézményi szereplők együttműködését.  
 Swinburn és társai szerint, mivel a vállalatok működését és stratégia alkotását a vállalati 
verseny határozza meg, a lokális szint nemigen lehet alkalmas annak befolyásolására, legfeljebb 
csak korlátozottan. Az alulról-szerveződő gazdaságfejlesztés során a mikrogazdasági alapokat kell 
megteremteni és tudatosan erősíteni, emiatt a helyi gazdaságfejlesztés elsősorban a mikrogazdasági 
üzleti környezet minőségének javítására törekszik (Swinburn et al. 2004). Ezen túlmenően persze 
nem tekinthetünk el attól sem, hogy a felső szintek (akár regionális, akár nemzeti) szerepe, 
koordinációs és összefogó tevékenysége továbbra is igen fontos (Terluin és Post 2001). 
Ugyanakkor G. Fekete felhívja már a figyelmet, hogy ennek a fejlesztésnek a során érdemes 
ügyelni a helyi adottságok, a lokális versenyelőnyök megőrzésére is (G. Fekete 2005).  
 A vidéki területekkel kapcsolatban, és a fentiekkel összhangban, mindenképpen ki kell emelni 
az endogén fejlesztés fontosságát, mely az exogén, kívülről meghatározott, elsősorban (állami) 
támogatásokra hagyatkozó, egyetlen szektorra - a mezőgazdaságra - alapozó, a vidéki területeket az 
urbanizálódás és az iparosítás ellensúlyozásaként befolyásoló modellt váltja fel. Ez a korábbi 
modell a gazdasági, társadalmi, kulturális, és politikai marginalizálódás és periférialitás 
felszámolására irányult, a gazdasági és társadalmi struktúrák erősítésével, a regionális, nemzeti és 
nemzetközi piacokhoz történő integrálódás elősegítésével, de egyértelműen az agrárgazdaság 
bázisán (European Foundation…1999). Ebben a megközelítésben - a mezőgazdaság valamint a 
vidék városoktól való függését hangsúlyozva - a vidéki területek az ipari és szerviz szolgáltatásokat 
koncentráló városi területek kiszolgálójaként (hinterland) jelennek meg, miközben élelmiszerrel, 
erőforrásokkal, munka- és vásárlóerővel látják el azokat (Kulcsár 2006, Terluin és Post 2001).  
 Miután az 1980-as évek elejére kiderült, hogy ez a külső függőséget okozó, kívülről 
meghatározott, kizárólagos területeket és szereplőket támogató, a kulturális és környezeti 
sajátosságokat megszüntető modell nem képes a vidéki gazdaság és népesség stabilizálására (ld. 4. 
fejezet), a hangsúly az alternatív foglalkoztatási lehetőségek, a vidéki beruházások, a vidéki 
infrastruktúra erősítése, a szállítási és kommunikációs lehetőségek megteremtése, a szolgáltatások 
elérhetősége, a helyi vállalkozások erősítése felé tolódott el. Ennek során az endogenitás 
dimenziója, mint a vidékfejlesztést domináló földrajzi és a gazdasági faktor, elsősorban két 
nemzetközi fejlesztési szervezet tevékenysége - a Világbank egyes projektjei és a FAO 
vidékfejlesztési törekvései - nyomán nyert teret, és később a regionális fejlesztésekkel kapcsolatban 
is elterjedt elméletté vált (ld. Káposzta 2007, Rechnitzer 1998). Az endogén elmélet szerint a 
fejlesztés akkor lehet eredményes, ha adott terület helyi (természeti, gazdasági, humán, kulturális) 
erőforrásaira alapoz (Kulcsár 2006, Ploeg és Dijk 1995), ha a regionális és globális hálózatokhoz 
való kapcsolódást teszi lehetővé (Lowe et al. 1995), teret ad a helyi részvételnek (participation) és a 
helyi kezdeményezéseknek (Cernea 1992, Freidmann 1992, Rahman 1993). Eközben, az önerős 
fejlesztés révén hosszú távon elszakad a külső támogatás okozta függőségtől, és a fenntartható 
fejlődést szolgálja (Murdoch 1995). Terluin és Post (2001) valamint Kulcsár (2006) alapján, 
meghatározó a helyi erőforrások (local resources), a helyi tevékenységek (local activities) és a 
helyi szereplők (local actors) fontossága, valamint az integrált megközelítés. Kulcsár a helyi 
részvétel kapcsán kiemeli még a szubszidiaritás - mint a vidékfejlesztést meghatározó társadalmi 
dimenzió - fontosságát is, amit a helyi közösség önszerveződése és érdekérvényesítő képessége 
határoz meg (Kulcsár 2008), és ami nagyban befolyásolja a fejlesztés jellegét (2. táblázat).  

2. Táblázat: A vidékfejlesztés gazdasági és társadalmi jellege 
Társadalmi dimenzió - Szubszidiaritás Gazdasági dimenzió - 

fejlődés Magas Alacsony 

Dominánsan 
Endogén 

A szereplők együttműködésén alapuló, az 
ember, a közösség, a lokális társadalom és 
gazdaság központú (bottom - up) fejlesztés 

Helyi elit, „kiskirályok” által irányított, 
véghezvitt fejlesztés 

Dominánsan 
Exogén 

Konfliktusok mentén végbemenő, 
kierőszakolt, nem szerves fejlesztés 

Központosított, külső központokból 
vezérelt, top - down fejlesztés 

Forrás: Kulcsár 2008 
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 McGuire és társai az Egyesült Államokban végzett empirikus kutatásuk tapasztalatai alapján, 
szintén a helyi társadalom szerepét, a helyi részvételre alapozott stratégiai tervezés kapacitásnövelő 
hatását emelik ki, mely szerintük egyértelműen sikeresebb fejlesztési lehetőségeket teremt a vidéki, 
városhiányos területek számára (McGuire et al. 1994). 

 
Az endogén fejlesztés tehát lokálisan meghatározott, szem előtt tartja a helyi értékeket, az 

érintettek helyben határozzák meg a fejlesztési alternatívákat, lokális kontroll működik a fejlődési 
folyamat fölött, és a fejlődés hasznait visszatartják a lokalitáson belül. Ugyanakkor a globalizáció 
erősödésével, az IKT fejlődésével a külső tényezők és aktorok (3. ábra) szerepe továbbra is 
meghatározó, ezért a helyi és külső hálózatokhoz való kapcsolódás1 egyaránt fontos (Kulcsár 2008, 
Lowe et al. 1995, Terluin és Post 2001). Ebben a megközelítésben az exogén modell bizonyos 
elemei keverednek az endogén modellel2.  

3. ábra: Vidéki térségek erőtere és kapcsolatai a globális környezetben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forrás: Terluin és Post (2001) kiegészítésével saját szerkesztés, 2007 
 
A saját erőforrásokra építő helyi gazdaságfejlesztéssel (LED - Local Economic Development) 
kapcsolatban Swinbur és társai (2004) az alábbi külső tényezők fontosságát említik: 

- Nemzetközi kihívások, melyek a globalizációból és a multinacionális cégek által generált 
területi versenyből erednek; 

- Nemzeti kihívások: a makrogazdasági, a fiskális és a monetáris reformok, a nemzeti 
szabályozási és jogi keretek (pl. az adóreform, a távközlési dereguláció a környezetvédelmi 
előírások) közvetlen hatással vannak a helyi üzleti közhangulatra, akár úgy, hogy serkentik, akár 
úgy hogy visszatartják a helyi gazdaság fejlesztését; 

- Regionális kihívások: bár az egyes régiókon belül és a régiók között a térségek, települések 
gyakran versenyeznek a külső és a helyi befektetők megnyeréséért, léteznek lehetőségek az 
együttműködésére (pl. infrastrukturális vagy környezetvédelmi beruházások), amelyek az egész 
régióra kiterjedő hatással rendelkeznek; 

- A főváros és az önkormányzatok kihívásai: a városok, a főváros vonzásköréből származó 
gazdasági előnyök kiaknázása, a fizikai és humán infrastruktúra minősége és ellátottsága, a 

                                                 
1 De Haan (2000), aki a fenntartható vidéki megélhetési stratégiák, a globalizáció és a lokalizáció összefüggését kutatta, 
ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a lokális lehetőségeken alapuló stratégiák szorosan kötődnek a globális 
környezethez, attól nagymértékben függnek (pl. a lokális, helyspecifikus termékek értékesítése a már globális piacon). 
2 Az endogén/exogén elméletekkel párhuzamos a kereslet/kínálat orientált megközelítés. Itt a kívülről megfogalmazott 
igények alapján, meghatározott feltételek mesterséges kialakítását célzó (kínálat orientált), illetve a belső adottságokat 
reklámozó, azokat erősítő, azokra építő (kereslet orientált) fejlesztéseket különíthetjük el (ld. Káposzta 2007). 
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szolgáltatások és a belső piac nagysága és elérhetősége, kulcsfontosságú a sikeres helyi 
gazdálkodás szempontjából.  

 Moseley (2003) a helyi fejlesztések fontosságával és értelmezésével kapcsolatban már 
konkrétan párhuzamba állítja a helyi- és vidékfejlesztést. Ennek során öt fontos tényezőt, 
argumentumot különít el: 

1. Helyi sokszínűség: definíció szerint minden vidéki terület szórványos népességgel és nyílt 
vidéki tájjal rendelkezik, ám a gazdasági és szociális körülményeik, problémáik, szükségleteik 
és fejlesztési lehetőségeik jelentősen eltérőek, ami a gyakorlatban helyi érzékenységet követel. 

2. Egymásba fonódó vidéki problémák: ezeket egy középszinten kell megcélozni, valahol a 
nemzet vagy régió, és a falu vagy község (kommuna) között. Ezen a szinten lehet a legjobban 
szövetkezni, elérni a társultak közötti összhangot, és kibékíteni egymással a szektorokra 
vonatkozó, felülről lefelé irányuló prioritásokat a helyi szükségletekkel. 

3. Helyi identifikáció és mobilizáció: a helyi emberek információ-, ötlet-, energia- és 
kezdeményező forrásként a helyi fejlesztés kulcsfigurái. A társadalmi tőke építése és 
mobilizálása, valamint a helyi tudásra és tapasztalatokra történő alapozás szükséges, de csak 
akkor valósítható meg, ha a helyi emberek a kérdéseket relevánsnak, sajáterő befektetésüket 
pedig előnyösnek és hasznosnak tartják. 

4. A helyi erőforrások értékének előnyben részesítése: az importált nyersanyag és tőke 
preferálása helyett, ez biztonságosabb és fenntartható jövőt teremt a gazdasági fejlesztés 
számára. Ehhez a helyi erőforrások, valamint ezeknek az új üzleti lehetőségek megteremtésére 
való potenciáljának ismerete, és a megfelelő hozzáértés szükséges. A helyi erőforrások helyi 
igénybevétele biztosítja, hogy a beléjük fektetett tőke a területen belül marad és újrahasznosul. 

5. A globalizációval szembeni védelem: a helyi sokszínűség szándékos hangsúlyozása és 
hirdetése, minden helyi terület jellegzetességeinek támogatása, a helyi identitás, valamint a 
hozzá kapcsolódó különféle minőségi áruk és szolgáltatások fejlesztése és értékesítése. 

Osztom Moseley megközelítését, aki szerint - a fentiek figyelembe vételével - a helyi fejlesztés: 

• helyi szintű törekvés a fejlesztésre, azzal a céllal, hogy a helyi problémákra megoldást keressen, 
a helyi erőforrásokat felértékelje (akár anyagi, humán vagy szimbolikus erőforrásról van szó), és 
hogy a helyi szereplőket mobilizálja (akár emberekről, csoportokról, ügynökségekről van szó). 

• a helyi vidékfejlesztés tulajdonképpen vidéki jellegű helyi fejlesztés. 
• a centralizált döntéshozó egységek által fentről szervezett intervenciók helyi méretűvé 

kicsinyítésénél több, radikálisabb, amely új célokat igyekszik elérni a fejlesztési folyamattal 
kapcsolatban azáltal, hogy olyan fogalmakra koncentrál, mint a multi-dimenzionalitás, 
integráció, koordináció, a szubszidiaritás, és fenntarthatóság (idézi Miskó és Tóth 2007). 

 Bár az alfejezetben említett szerzők túlnyomó része a lokális alatt a legtöbb esetben itt is a 
regionális szintet érti, továbbra is fenntartom azon véleményemet, mely szerint az elméletek - 
természetesen a kisebb téregységnek megfelelő adaptálással és korrekcióval - a kistérségi szinten is 
alkalmasak a vizsgálatra, megvalósításra. Ezt a nemzetközi szakirodalom is alátámasztja, ahol már 
megjelennek a kifejezetten a helyi gazdaságfejlesztési szempontból végzett kistérségi elemzések és 
módszerek. A már idézett Wong (2002), aki az Egyesült Királyság kistérségeit vizsgálta, kiemeli a 
regionális versenyképesség és a lokális (LAU-1 szintű) gazdaságfejlesztés közötti erős kapcsolatot. 
A finn - szintén LAU-1-es - térségeket elemző Ottaviano és Pinelli (2006) fontos megállapítása, 
hogy a gazdaságfejlesztési szempontú elemzésekhez a megfelelő aggregációs szint a kistérség.  
  

Mindenek előtt azonban, szükséges az ebben a főfejezetben vázolt változások és folyamatok 
hazai megjelenésével és térszerkezetet alakító hatásaival megismerkedni (nem tekintve el a 
piacgazdasági átmenet szerepétől sem), valamint részletesebben kitérni a vidéket és a 
mezőgazdaságot érintő változásokra. A következő fejezetekben ezekre térek ki. 
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3. A PIACGAZDASÁGI ÁTMENET ÉS A GLOBALIZÁCIÓ 
HATÁSAI: TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK MAGYARORSZÁGON  

A térségek, települések helyzetének elemzésekor nem tekinthetünk el a rendszerváltás előtt 
bekövetkezett területi, térszerkezeti változások, az azokat befolyásoló folyamatok fontosságától. A 
disszertáció azonban elsősorban az átmenetet követő időszak hatásait tanulmányozza, így az 
azt megelőző időszakkal kapcsolatban csak néhány fontos megállapítást érintek.  

A szocialista időszak „regionális fejlődését” (az eredményeket az időszak végén vizsgálva) a 
nagy térségek közti különbségek mérséklődése és a városhálózat kiépülése jellemezte, miközben az 
ország térszerkezete némileg modernizálódott. Megmaradt azonban a falu és a város jelentős 
életkörülmény-különbsége, s nem alakulhatott ki a polgárságra támaszkodó, önszervezésre képes 
helyi társadalom. A településhálózat alapjában egy zárt, befelé forduló gazdaságot szolgált, 
amelyben a vállalatoknak - kevés kivétellel - nem volt közvetlen kapcsolata a világpiac 
szereplőivel. Az államszocialista gazdaságban helyi vagy regionális gazdaságról nemigen lehetett 
beszélni. A regionális fejlődés spontán folyamatait a területi politika kevéssé tudta befolyásolni. A 
terület- és településfejlesztési politika hivatkozási alapul szolgálhatott ágazati- és megyei 
döntésekhez, ám saját mozgástere, önálló döntési kompetenciája csekély volt (Enyedi 1996a). 

 
3.1. Az új folyamatok megjelenése és hatása Magyarországon  

Az elmúlt másfél-két évtizedben azonban új területi és regionális folyamatok indultak meg 
hazánkban is. A globalizálódó világgazdaságban az utóbbi évtizedekben lezajlott, zajló 
változásokat Magyarország sajátos helyzetből élhette meg, hiszen ezeken a változásokon túl a 
politikai és piacgazdasági átmenettel, annak következményeivel, hatásaival is szembesült.  

Faluvégi elemzését összefoglalva megállapítható, hogy az új évezred elejére Magyarország 
gazdasági és társadalmi térszerkezete, térségi és települési tagoltsága alapvetően eltérő lett a 20-25 
évvel korábbiaktól. Az új térszerkezetet kezdetben az 1990-es évek piaci alapú folyamatai 
(elsősorban a külföldi tőkebefektetésekre1 épülő gazdasági megújulás), és a párhuzamosan jelen 
lévő, a korábbi gazdasági térszerkezet leépülését kísérő válságjelenségek - mint a munkanélküliség, 
a jövedelemcsökkenés, a beruházások jelentős visszaesése - formálták. Megjelentek a tartós 
munkanélküliség és gyors elszegényedés régiói, még olyan vidékeken is, melyek évtizedekig 
előnyös helyzetet élvezhettek. Megjelent a gyors modernizálódás, a gyors megújulás olyan 
övezetekben is, melyeket évtizedekig a pangás vagy visszafejlődés jellemzett. Míg a szocialista 
rendszerben a különbségek elsősorban a lakosság életkörülményeiben, a közszolgáltatások 
elérhetőségében mutatkoztak, jelenleg mindenekelőtt a piacgazdasági alkalmazkodás, a válságból 
kivezető út megtalálásának képessége differenciál, amely nemcsak az infrastruktúra állapotától, a 
főbb piaci helyekhez mért távolságtól, de a település vagy régió társadalmának összetételétől, 
iskolázottságától, képességeitől függ. Miközben az ország gazdaságföldrajzi képe átalakult, 
érezhetőek maradtak az elmúlt évtizedek nyomai, a szocialista nagyipar és a mezőgazdasági 
nagyüzemek szerepe, és megmaradtak az évszázados meghatározottságok - a kelet-nyugat és a falu-
város megosztottság is. Fontos kiemelni, hogy különösen nehezen találták/találják a helyüket a 
kisváros-környéki illetve város hiányos, vidéki területek2 (Faluvégi 2004a).  

                                                 
1 Az OECD (2005) alapján, a magyar gazdaság 1995 és 2004 között mintegy 35,2 milliárd dollár közvetlen beruházást 
fogadott, és 4,5 milliárd dollár értékű volt a tőkekivitel értéke. „Az átmenet kezdete óta jellemzően az EU-ból érkezett, 
és elsősorban a szolgáltatási ágazatba áramlott a külföldi működő tőke” (Christiansen és Bertrand 2006: 23. o.). A 
külföldi tőke szerepe nemcsak a közvetlen gazdasági, hanem az innovációs késztetésben játszott szerepe miatt is 
kiemelhető (Traistaru et al. 2003). 
2 Ehhez járult hozzá az átalakulás során, hogy az ipari válság fő áldozatai kezdetben elsősorban nem a városokban élő 
„törzsmunkássághoz” tartoztak, hanem az ingázó, bejáró dolgozók, akiknek jelentős hányada az adott kistérség határain 
kívül lakott. Őket bocsátották el először, a kis ipartelepek a falusi térségekben szűntek meg, itt mondták fel a volt tsz-
melléküzemekkel a beszállítási szerződéseket. A városok ipari válsága tehát először főként a szomszédos agrártérségek 
foglalkozatási gondjaivá vált (Illés 2002).  
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Enyedi mindezen jelenségeket két okcsoporttal (1996a) magyarázza: 1. a rendszerváltozás 
következményeivel, 2. az európai gazdaságba való visszailleszkedéssel. Ennek kapcsán később 
(2004) három alapvető változást emel ki: a.) a piacgazdaság kialakulását, ami a helyi 
gazdaságokat versenykényszerbe hozta; b.) a gazdaság szerkezeti és technológiai átalakulását, 
melynek során korábban a fejlettséget jelző ágazatok (például a nehézipar) hátrányba kerültek, 
mások (tudásalapú ipar, üzleti szolgáltatások) felemelkedtek; c.) a globalizációs hatásokat, illetve 
általában a külső gazdasági hatásokhoz való alkalmazkodás kényszerét. 

 
Tulajdonképpen leszögezhető, a nemzetközi szakirodalmon keresztül vizsgált tendenciák 

Magyarországon is tetten érhetőkké váltak. „A piacgazdasági modell visszahelyezte a gazdaságot és 
a társadalmat a konkrét földrajzi térbe” (Nemes Nagy 2005: 6. o.). Hazai kutatások is 
megerősítették, hogy a mai üzleti befektetések sokkal több, hasonló adottságú település vagy térség 
között választhatnak, mint a hagyományos ágazatok. Az autonómmá váló gazdaság egységei maguk 
döntik el, hová települnek, hol fejlesztenek stb. Fontos megállapítás, hogy a kisebb egységek 
lehetővé teszik a rurális, vidéki területekre történő telepítést is (Horváth s.a.). Ez már önmagában is 
a területi különbségek felerősödéséhez vezetett, mivel láthatóvá váltak azok a térségi (vidéki), 
települési hátrányok, amelyeket az állami tulajdonú gazdaság nem piaci jellegű települése és 
szociális paternalizmusa elfedett (Enyedi 1996a, Rechnitzer 1994). 

Kiderült ugyanis, hogy a magán és külföldi tőke vonzásához és működéséhez csak viszonylag 
kevés településen és régióban1 vannak kedvező feltételek a gazdaság egyes ágazataiban. Ennek is 
köszönhetően, a jövedelmekben és foglalkoztatásban mért különbségek az 1990-es évtized elején 
nagymértékben növekedtek (Nemes Nagy et al. 2001). Az évtized második felében bekövetkezett 
stabilizálódás időszakában, a dinamikus régiók (Közép-Magyarország, Észak-Dunántúl) és a 
gyengébb teljesítőképességű makrotérségek (Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl) között az 
egyenlőtlenségek bővültek (Csatári 1999, Horváth és Rechnitzer 2000).  

A területi egyenlőtlenségek új területi formákban jelentek meg, a dinamikus térségek 
szigetszerű elhelyezkedése, a modern gazdaság térhálós szerveződése nyomán létrejött fejlődési 
tengelyek kialakulása a nyugat-európai területi fejlődési pályákkal mutat hasonlóságot (Forray és 
Híves 2003). A 2004-ben csatlakozó országok európai gazdasági térbe történő integrálódását 
vizsgáló kutatások azt mutatják, hogy a munkaintenzív jellegű ágazatok az Unió piacától 
távolodnak, helyükbe a tudásintenzív iparágak lépnek. Ennek jeleit legtisztábban Magyarország 
mutatja, ahol megfigyelhető a nyugati határtól kelet felé a termelési szerkezet átalakulása (Traistaru 
et al. 2003). A hazai térszerkezetben kibontakozó eltérő fejlődési pályák, a termelési tényezők 
egyenlőtlen területi eloszlásával is magyarázhatók. Horváth (1999) valamint Rechnitzer és Döry 
(2000) szerint, a regionális differenciálódás az innovációk befogadásának és elterjesztésének 
képessége szerint megy végbe, az ország területi innovációs képességei pedig nagyfokú különbséget 
mutatnak.  

 
3.2. Az új térszerkezet jellemzői 

A hazai térszerkezet átalakulásának jellemzőit, főbb elemeit, hatótényezőit számos kutató 
vizsgálta és írta le az utóbbi években. Így többek közt Csatári (1996 és 2006), Enyedi (1996a, 
1996b és 2004), Faluvégi (1997, 2000 és 2004a), Horváth és Rechnitzer 2000, Kovács 2002, Nemes 
Nagy (1996, 1998b, 2000), Nemes Nagy és Németh (2003), Rechnitzer (1993, 1998), Rechnitzer és 
Smahó 2005. Az átalakulás jegyei eléggé ismertek, itt csak azokat a fő jellegzetességeket szeretném 
felidézni és összefoglalni, amelyek a dolgozat témájához feltétlenül szükségesnek tűnnek. Az új 
térszerkezetet meghatározó elemeket a vonatkozó szakirodalom egyértelműen lehatárolja. Ezek: 

• a főváros (és agglomerációjának) kiugró fejlődése az ország többi részéhez viszonyítva, 

• a nyugati térségek növekvő előnye a keleti és az északi régiókkal szemben, 

                                                 
1 Ebben a fejezetben, a továbbiakban, régiók alatt a tervezés-statisztikai régiókat értem.  
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• a kistérségek fejlődésének növekvő térbeli tagoltsága és 

• a településhálózat erősödő gazdasági tagoltsága. 
Kiemelendő még a város-vidék, város-falu kapcsolatokban az előbbi egyértelmű térnyerése, a 

vidéki térségek általános leszakadása, ezen belül is a vidéki kistelepülések/aprófalvak helyzetének 
romlása (Andorka 2003, Bajmócy et al. 2006, Beluszky és Sikos 2007, G. Fekete 2006a).  
 
3.2.1. A nagytérségi szerkezet Magyarországon 

 
A főváros minden gazdasági mutatót tekintve messze kiemelkedik az országból. Itt állították 

elő 2005-ben a bruttó hazai termék 34,6%-át, s a megtermelt egy főre jutó GDP több mint 112%-kal 
haladta meg az országos átlagot (KSH 2007a). Budapest előnye a magas népsűrűségből, üzleti-
irányítási központ jellegéből, innovációtranszfer központ szerepköréből következik. Határozott 
túlsúlya van a korszerű, magas hozzáadott értéket képviselő ágazatokban (üzleti szolgáltatások, 
kutatásfejlesztés, idegenforgalom), itt koncentrálódik a működő vállalkozások, a külföldi 
érdekeltségű cégek, a jegyzett tőke, a humántőke és a K+F jelentős része is. A főváros meghatározó 
szerepét centrális földrajzi fekvése, és a közlekedési hálózat koncentrált jellege is erősíti. Fontos 
azonban, hogy kiemelkedő gazdasági-társadalmi potenciálja csak az agglomerációra korlátozódik, 
az ország távolabbi térségeiben már nem érvényesül (Faluvégi 2004a, UMVST 2007).  
  

Nagytérségi, regionális léptékben, erőteljesebb megosztottság alakult ki. Elsődlegesen az 
északnyugati és középső országrész sikeres szerkezetváltása és megújulása áll szemben az ország 
többi részének lassabb ütemű felzárkózásával. Az északnyugati térségek dinamizmusa főként 
földrajzi fekvésüknek és a gazdasági szerkezetváltásban domináns szerepet játszó nyugati 
piacokhoz való közelségüknek, valamint mobilabb gazdasági szerkezetüknek és magasabb 
iskolázottságuknak, szakmakultúrájuknak köszönhető (Harsányi et al. 2005). Közép-Magyarország, 
Nyugat- és Közép-Dunántúl képzett, az EU átlagához viszonyítva alacsony bérköltségű munkaereje, 
valamint kedvező közlekedési hálózata elősegítette a külföldi tőke beáramlását1, az innováció és az 
export-orientált iparágak (autógyártás, elektronika), illetve a fejlett feldolgozóipar megtelepedését. 
Ennek következtében itt a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta, és a jövedelmek is magasabbak 
az átlagosnál. A régiók fejlődése/fejlettsége ugyanakkor nem egyöntetű: Győr-Moson-Sopron, 
Vas és Fejér megye kiemelhető2 a többi közül (Faluvégi 2004a).  
  

A másik négy régió gazdasági teljesítménye jelentősen elmarad az előbb említett három 
fejlettebb régióétól (ezt jól érzékelteti a legutóbb - 2007 szeptemberében - lehatárolt, 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek eloszlása is - 4. Melléklet). Ennek oka a megörökölt, 
alacsonyabb hatékonyságú és jövedelemtermelő képességű ágazati szerkezet. Ezekben a régiókban 
a bányászat, a nehézipar és az agrárgazdasághoz kötődő tömegtermelés volt meghatározó, 
amelyeket drámai módon érintett az összeomlott keleti piacok elvesztése. A kilencvenes évek 
ipari szerkezetváltásának negatív következményei leginkább Észak-Magyarországot sújtották, ami a 
térség egészét depressziós övezetté változtatta. Az ország keleti határa felé vezető autópálya mentén 
és a régió nyugati területein azonban már érezhető a gazdasági fejlődés. A rossz közlekedés-
földrajzi helyzetű, periférikus, elsősorban a határ mentén lévő térségek viszont továbbra is magas 
munkanélküliséggel küzdenek. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar az alföldi területekre és Dél-
Dunántúlra koncentrálódik, ahol a mezőgazdaság alacsony jövedelemtermelő képessége miatt az 
elmaradott területek aránya igen jelentős. A fejletlenebb régiókban a gazdasági szerkezetváltást 
a humán erőforrások viszonylag alacsony képzettségi szintje és az inaktív népesség magas 

                                                 
1 Az összes külföldi tőke 85%-a e három régióban realizálódott (Boudier 2005). 
2 Ugyanakkor, Lengyel (2003) versenyképességi vizsgálatai alapján (melyek alátámasztják a területi 
egyenlőtlenségeket) fontos megjegyezni, hogy a fővároson kívül sikeresnek tartott megyékben sincs meg a tartós 
gazdasági növekedés háttere, nem látszik, hogyan tudják tartósítani azt a növekedési ütemet, amit a külföldi cégek 
telephelyei garantálnak. 
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aránya korlátozza. A nyugati piacoktól való távolság és a lassan fejlődő közlekedési infrastruktúra 
nagymértékben hozzájárult a fejletlenebb régiók elmaradottságához, mivel a keleti és déli 
országrészben csak lassan - főként a kiépülő nagytérségi közlekedési útvonalak sávjában, valamint 
a nagyobb társadalmi-gazdasági potenciállal bíró városok térségében - jelennek meg a külföldi 
tőkeberuházások (AVOP1 2006, Kólyáné és Végh 2007). Az ezekben a régiókban található megyék 
egyöntetűségét itt is megszakítja Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén megye gyengébb, és Csongrád 
megye kedvezőbb helyzete. 
  

A területi vizsgálatok során jogosan vetődik fel a kérdés, hogy vajon az egyes régiók, megyék 
helyzete, versenyképessége mögött milyen mértékű az azon belüli települési és kistérségi 
polarizáció, hiszen valószínűsíthető, hogy egy régión belüli növekedési gócpontok és a perifériák 
közti szakadék versenyhátrányt jelenthet. Enyedi már egyértelműen leszögezi, nincsenek 
gazdaságilag homogén megyék vagy régiók. Hazánkban a területi egyenlőtlenségek finom 
szerkezetűek, és leginkább kistérségi keretekbe foglalva írhatóak le. Elmaradott vagy fejlett 
megyéről/régióról beszélni leegyszerűsítés. A nagyobb téregységek mögött meghúzódó kistérségek 
gondjai csak úgy kerülhetnek a felszínre, ha azok szintjére terjesztjük ki a kutatásokat (Enyedi 
2004). Ez egyrészt alátámasztja vizsgálataim kistérségi irányultságának létjogosultságát, másrészt 
felveti a területi különbségek kisebb téregységig terjedő bemutatásának igényét. 

3.2.2. A kistérségek és a településrendszer fejlettségi különbségei 

Míg a nagyrégiós, megyés elemzések a főváros-vidék, illetve a nyugat-kelet markáns 
különbségeit mutatják, a kistérségeket és településeket vizsgálva differenciáltabb kép 
rajzolódik ki, a jóval tagoltabb és eltérő növekedési pályákon haladó térség- és településtípusoknak 
köszönhetően. A keleti országrészben is találhatók dinamikusan fejlődő területek, ugyanakkor a 
fejlettebb dunántúli régiókban is vannak gyengébb pozíciójú kistérségek. A kilencvenes évek 
gazdasági átalakulása nyomán, a regionális folyamatokkal párhuzamosan, az olyan kedvező 
földrajzi helyzetű kistérségek kerültek előnyös helyzetbe, mint a nyugati határ menti területek, a 
nagyvárosi centrumok és az autópályák melletti dinamikus tengelyek. Ezekben a gyorsan fejlődő 
térségekben magas a külföldi tőke aránya és a vállalkozói aktivitás, az átlagosnál nagyobb a 
foglalkoztatottság és alacsonyabb a munkanélküliség. Ezzel párhuzamosan egyes korábban stagnáló 
térségekben is, a külföldi tőke beáramlásával és a vállalkozások élénkülésével, átalakult és 
növekedési pályára állt a gazdaság. Az ilyen felzárkózó térségeken belül külön csoportot 
képviselnek az ipari válságövezetek revitalizálódó, strukturális megújulás alatt álló területei 
(Miskolc, Tiszaújváros).  

 
Ugyanakkor az északi és keleti régiók kistérségeinek többsége az elmaradottabb területek 

közé tartozik, ahol az átlagosnál rosszabb munkanélküliségi és jövedelmi helyzet, a külföldi tőke 
és a vállalkozói aktivitás alacsony aránya jellemző. Ennek okai a térségek agrárjellege, alacsony 
vállalkozói kapacitása, hiányos infrastruktúrája, az ország- és régióhatár menti fekvés, vagy a 
meghatározó térségközpont hiánya. A térségek többsége aprófalvas jellegű, ami a 
méretgazdaságosság miatt korlátozza a köz- és más szolgáltatások hatékony fejlesztését.  

Elmaradott területek az ország nyugati felén is találhatók, melyek jellemzően mezőgazdasági 
jellegű térségek, illetve ipari válságövezetek. A Dunántúl legkritikusabb helyzetű térsége a déli 
határzóna, melynek gazdasági fejlődését nagymértékben vetette vissza a délszláv háború. Az 
elmaradottabb térségekre a lakosság rosszabb jövedelmi helyzetén túl, az átlagosnál magasabb 
tartós munkanélküliség, az alacsonyabb képzettségi szint, valamint a roma népesség magasabb 
aránya jellemző. A fejlődés szűk keresztmetszeteit jelenti a hiányos települési infrastruktúra, 
valamint az elszegényedett és alacsony közművesítettségű lakóterületeknek az átlagosnál nagyobb 
aránya. 

                                                 
1 A disszertáció elkészítéséhez az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 2006. február 20.-ára keltezett, 
hatályos módosítását használtam fel. 



 21

Jól szemlélteti a markáns térszerkezeti jellemzőket Faluvégi (2004a) komplex fejlettséggel 
kapcsolatos - még 150 kistérségre elvégzett1 - kutatása, mely faktoranalízis alapján öt fejlettségi 
térségtípust különböztetett meg (4. ábra). A kistérség-típusok mozaikszerű eloszlását, a Szerző már 
168 (2004. január 1. - 2007. szeptember 25. közt érvényben lévő besorolásnak megfelelő) 
kistérségre elvégzett faktoranalízisének eredményei (5. Melléklet) is megerősítik. 

 
4. ábra: A hazai kistérségek komplex fejlettsége  

 
■: Dinamikusan fejlődő ■: Fejlődő ■: Felzárkózó ■: Stagnáló ■: Lemaradó 
Forrás: Faluvégi (2004a) 

Lukovicsnak a szintén 168  kistérségre elvégzett vizsgálata (ld. Lukovics 2007) alapján 
elmondható, hogy Budapest, mint az egyetlen relatíve erős versenyképességű kistérség körül, a 
közepes versenyképességű kistérségek szignifikáns térbeli koncentrációja alakult ki (5. ábra).  

5. ábra: Kistérségek versenyképességének területi eloszlása Magyarországon 

 
■: Relatíve erős versenyképességű  ■: Közepes versenyképességű □: Relatíve gyenge versenyképességű kistérségek 
Forrás: Lukovics (2007)  

 
                                                 
1 A területi különbségek bemutatásához azért használom többször a - 2003. december 31.-ig érvényes besorolásnak 
megfelelő - 150 kistérséget célzó vizsgálatok eredményeit, mivel a később ismertetésre kerülő saját kutatásaim is ezt a 
területi beosztást követik. Faluvégi vizsgálata a demográfiával, foglalkozási- és infrastrukturális helyzettel, általános- és 
gazdasági fejlettséggel, iskolázottsággal kapcsolatos mutatókat használt fel.  
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A közepes versenyképességű térségtípus1 további egyértelmű megjelenése a 
megyeszékhelyek, illetve a nagyobb városok kistérségeiben figyelhető meg. Ezen térségek térbeli 
elhelyezkedését - úgy tűnik - a fő közlekedési útvonalak (autópályák, Duna), a fejlett nyugati 
centrumokhoz való közelség, a nyugati határ közelsége befolyásolja.  Ezzel szemben a keleti határ 
menti területeken jellemzően relatíve gyenge versenyképességű kistérségek találhatók (Lukovics 
2007).  

 
A területi tagoltság nem csak az egyes régiókon, megyéken, hanem a kistérségeken belül is 

sokszor tetten érhető, amit számos tanulmány és centrum-periféria elemzés (Faluvégi 2000, Kiss 
és Németh 2006, Lőcsei 2002 és Nemes-Nagy 1996) is igazol. A kistérségi rendszerben a 
települések kapcsolataik révén egy vagy több központi településhez vonzódnak. A rendszerben 
minden város egyúttal vonzásközpont (társközpont). A hazai városi és kistérségi vizsgálatok 
kiemelik, hogy egy-egy megyén belül a megyeszékhelyek jóval fejlettebbek, mint a többi kistérség, 
azaz megyéken belül csomópontok rajzolódnak ki (Rechnitzer 2001). Az elmaradottabb keleti és 
északi országrészekben minden nagyváros kiemelkedik a környezetéből, helyi dinamikus 
centrumokat képez (6. ábra). Ezek a helyi központok piaci vonzerőt jelentenek, magukhoz vonzzák 
a kereskedelmi, pénzügyi és gazdasági szolgáltató tevékenységeket. Ennek kapcsán kiemelhető az 
agglomerációk, vonzáskörzetek szerepe és fontossága is (területi eloszlásukat ld. a 6. Mellékletben).  

 
6. ábra: Centrum - és perifériatípusok Magyarországon 

 
  Forrás: Lőcsei (2002) 

 
A kistérségek méretei - lényegükből fakadóan - nem arányosak. Nagyobb lélekszámú 

centrumhoz nagyobb népességű vonzáskörzet tartozik. Hasonlóan, a településszerkezeti 
jellemzőkből adódóan, az aprófalvas vidékeken egyes központokhoz lényegesen több település 
tartozik, mint például az alföldi térségekben. A kistérségek településszáma és lakónépessége így 
jelentősen eltér (Faluvégi 2004a). 

A településszerkezet kapcsán megemlítendő (a centrum-periféria kapcsolatokon túlmenően), 
hogy a városokhoz képest a falvak általában jelentős hátrányokkal rendelkeznek. Ezzel 
összefüggésben Nemes Nagy (1998a) a területi egyenlőtlenségeket tartalmuk, megjelenésük alapján 
hét dimenzióba sorolta be, megkülönböztetve statikus és dinamikus tartalmakat, és a 

                                                 
1 A Szerző a változók modellen belüli fontosságának differenciálásával, súlyozásával végezte el vizsgálatait, miközben 
a kistérségek versenyképességét nem elszigetelten, hanem egymáshoz viszonyítva határozta meg. Klaszteranalízis és 
többdimenziós skálázás segítségével sorolta a kistérségeket a három versenyképességi típusba. 
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településrendszer két pólusán lévő településtípust - a nagyvárost és az aprófalut - ezek segítségével 
jellemzi (3. táblázat). 

3. Táblázat: Területi egyenlőtlenségi dimenziók, és a településrendszer két pólusa a 
dimenziórendszerben 

A viszonyítás szempontjai 
folyamat Dimenziók állapot 

pozitív negatív 
Nagyváros Aprófalu 

1. Elhelyezkedés helyzet elmozdulás centrális peremhelyzetű 
2. Mennyiség nagyság növekedés csökkenés népes kicsiny 
3. Minőség fejlettség fejlődés visszaesés fejlett elmaradott 
4. Szerkezet tagoltság tagolódás, homogenizálódás tagolt homogén 
5. Szerepkör funkciók funkcióbővülés funkciócsökkenés sokfunkciós funkcióhiányos 
6. Kapcsolatok áramlások kapcsolatbővülés kapcsolatcsökkenés kapcsolatgazdag elszigetelt 
7. Viszonyok összefonódás függetlenedés függés erősödése irányító függő 
Forrás: Nemes Nagy (1998a) alapján saját szerkesztés, 2007 
 

A dimenziók mentén való lemaradás fontos oka, hogy a falvak, ezen belül is főleg az 500 fő 
alatti aprófalvak (melyek elsősorban a nyugat- és dél dunántúli, valamint az észak-magyarországi 
megyékben alkotnak összefüggő térségeket1 - ld. 7. Melléklet), a rendszerváltáshoz már eleve 
jelentős hátránnyal érkeztek (Kovács 2003). Ehhez járult hozzá, hogy a rendszerváltás körül, illetve 
azt követően (a nagy üzembezárások, az első nagy munkanélküliségi csúcs idején), rájuk hárult az 
a szerep, hogy a városokat tehermentesítsék a munkanélküliségből adódó szociális, de még 
inkább a tömegesség miatt felmerülő feszültségektől (Mezei 2000).  

 
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy míg a faluállomány azon része, mely nem volt képes a 

modernizációs folyamatokhoz kapcsolódni (hanyatló falusi térségek), veszít népességéből vagy 
elnéptelenedik, a falvak egy része dinamikusan fejlődött/fejlődik. Vagy azért, mert agglomerációs 
térbe tartozik, vagy mert ahhoz még megközelíthető távolságra került. Ezen térségek népessége 
Kovács (2003) szerint stabilizálódik (véleményem szerint, ez egybevág az Enyedi (1998) által is 
leírt urbanizációs folyamatokkal). Lényegesnek tartom azonban hangsúlyozni, hogy Tikász 
eredményei alapján, egy település fejlettsége és annak népességmegtartó ereje között nem 
minden esetben van összefüggés. Azaz, „attól még, hogy egy település népessége gyarapszik, még 
nem jelenti azt, hogy népességmegtartó képessége - vagyis gazdasági eltartó-képessége, ellátó 
képessége - jobb, mint más településeké. Sőt, bizonyos esetekben még rosszabb is, ezért vonzzák a 
szegényebb rétegeket” (Tikász 2007: 142. o.). 

 
Mindezekkel összefüggésben - miközben megállapítható, hogy a faluállományon belüli 

különbségek az átmenetet követően fokozódtak (Andorka 1999, Ritter 2007) - fontosnak tartom 
azokat az eredményeket, melyek szerint a településmérettel szemben egyre inkább a földrajzi 
fekvés befolyásolja az egyes települések gazdasági, társadalmi állapotát, lehetőségeit (Balogh 2007, 
Beluszky 2003). Székely (2006) kutatásai alapján, az aprófalvak helyzetének általános romlásán túl, 
a falvak elnéptelenedése, valamint a lélekszám csökkenésétől függetlenül az életminőség, a 
szociális helyzet romlása, az átlagéletkor megemelkedése, azaz némely aprófalvak betegségei, 
elsősorban a kistérségek gazdasági színvonalával vannak összefüggésben. Ezt alátámasztják azok az 
erdmények is, melyek szerint a legfejlettebb aprófalvak a „nyertes” dunántúli térségekben 
helyezkednek el, míg a legfejletlenebbek a lemaradó borsodi és a baranyai kistérségek aprófalvai 
(Balogh 2007).  
 
                                                 
1 Legmagasabb a számuk Baranya (205), Zala (154), Borsod-Abaúj-Zemplén (134), Vas (130) és Somogy (107) 
megyékben (Balogh 2007). Az aprófalvak arányát vizsgálva a települések közt Vas, Baranya és Zala megyék vezetnek, 
több mint 80%-os arányú „aprófalvasúltsággal” (Kovács 2004). 
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Lényegében, Enyedi (2004) megfogalmazása alapján, a globális hatások következtében a 
magyar településhálózatot „hármas osztatúvá” formálódott (7. ábra). Az első szintet a globális 
hálózatokhoz kapcsolódó térségek alkotják, a budapesti városrégió, valamint e régiót Béccsel és a 
Balatonnal (Székesfehérváron át) összekötő tengelyek. A második szintet kisebb kiterjedésű 
regionális településhálózatok jelentik, amelyek csomópontjában vidéki nagyvárosok állnak (Pécs, 
Szeged, Miskolc-Nyíregyháza), ezek a regionális hálózatok gyengén kapcsolódnak az első szinthez 
(a globális gazdasághoz pedig alig). A harmadik szintet a hálózatokból kimaradó, a dinamikus 
tengelyekhez/körzetekhez nem kapcsolódó, többnyire elmaradott falusi/kisvárosi térségek jelentik. 
Mindezeket Molnár (2006) globalizációs település-típus vizsgálatai is megerősítik. 

7. ábra: Magyarország térszerkezete 

 
   

■: A globális hálózatok részei □: Helyi, regionális hálózatok ■: A hálózatokból kimaradt, elmaradott térségek 
Forrás: Enyedi 2004 

 
Összességében megállapítható, hogy a legkisebb téregységig, a településekig megjelenő 

térszerkezeti sokszínűség, a mozaikszerű eloszlás az egyik legalapvetőbb hatása a hazánkban 
lezajlott gazdasági és társadalmi átalakulásnak. Ezen túlmenően, fontos következménynek 
tartom, hogy - miközben természeti, termőhelyi, gazdaság-szerkezeti, elérhetőségi különbségek 
figyelhetők meg az egyes régiók, kistérségek és a települések lélekszám szerint képzett csoportjai 
között (AVOP 2006) - a fejlettségben egyébként is elmaradott, az agrárgazdasághoz szorosan 
kötődő vidék, az említett átalakulás legnagyobb vesztesének tekinthető (Sarudi 2003). 

 
Hazánk területi folyamataival, illetve általában a globalizációval, a világgazdaság 

tendenciáival kapcsolatban tehát - speciális vetületként - szót kell ejteni a vidéket érintő 
következményekről is. Bár ezek sokszor újfajta lehetőségeket teremtenek, testesítenek meg, 
általánosságban a rurális területek lemaradásáról lehet beszélni. A vidék súlyosbodó, gazdasági - 
társadalmi - szociális gondjai (mind nemzetközi szinten, mind Magyarországon) elsődlegesen az 
elhúzódó strukturális változásokra, az agrárágazat gazdasági súlyának, a jövedelemtermelésben és a 
foglalkoztatásban betöltött szerepének csökkenésére vezethetők vissza. A vidéket érintő aspektusok 
a disszertáció témája szempontjából is kiemelt fontosságúak. Ezért, a következő fejezetben  

• Bemutatom azokat a sajátosságokat, jellemzőket, melyek a vidéki területek átértékelődése, 
illetve funkcióinak változása kapcsán megjelennek; 

• Foglalkozom a mezőgazdaság szerepének csökkenésével, a mezőgazdaság és a vidék 
kapcsolatával, a vidéki területek helyzetével, állapotával,  

• Kitérek a vidékkel kapcsolatos nemzetközi és hazai megközelítésekre, az Unió vidékfejlesztési 
politikájára.  
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4. VIDÉK - MEZŐGAZDASÁG - VIDÉKFEJLESZTÉS  

Miközben megváltoztak a gazdaság alapvető tényezői és folyamatai, a változások által 
jelentősen érintett mezőgazdaság, vele párhuzamosan a vidéki térségek és települések, valamint az 
ott élő lakosok is új helyzetben találták magukat. Ehhez az új helyzethez való alkalmazkodás 
kényszere, avagy kihívása, további speciális problémákat, feszültségeket, és egyben persze új 
lehetőségeket is teremtett. Az alapvető változások egyik leglényegesebb eleme a vidék 
fogalmának megerősödése, átalakulása, új szerepkör betöltése. Ez már nem csak egyszerűen az 
élelmiszeralapanyag-ellátás színhelyévé „degradálja” ezt a kategóriát, de olyan tulajdonságokkal és 
dimenziókkal ruházza fel (pl. rekreáció, biológiai sokszínűség, lakóhely funkció, környezetvédelem 
stb.), mely egyértelmű versenyelőnyöket jelenthet a nem-vidéki területekkel szemben. Érdemes 
megjegyezni, hogy ezek ellenére a vidéki területek lehatárolásai (az erre irányuló kutatómunkák 
nagy része) még mindig negatív értékmérők mentén történnek, kvázi a vidékiség egyenlő a negatív 
tartalommal, miközben mégis az előbb említett új tulajdonságok, és dimenziók hangsúlyozása 
szerepel vidéki alapértékekként. Másik oldalról nézve viszont, érthető a negatív értékmérők 
használata, hiszen általánosságban el lehet mondani, hogy a területi folyamatok és átalakulás 
hatásainak, a mezőgazdaság szerepcsökkenésének legfőbb veszteseként, a vidéki területek számos 
nehezen megoldható, és igen mélyre hatoló problémával találták szembe magukat. Ezekkel 
kapcsolatban a válságból való kilábalás, a területi leszakadás mérséklése, a vidéken élők 
esélyegyenlősége és segítése váltak a legfontosabb célokká. 

Jelen fejezet címében említett kapcsolatrendszer tárgyalása kapcsán fontosnak tűnik a 
vidéknek, valamint a vidékfejlesztésnek a pontosabb meghatározása. Még mindig nem beszélhetünk 
ugyanis egységes álláspontról e két fogalom kapcsán. Azokat a kutatók és a szakirodalom körében 
számos vita övezi, melynek végleges lezárása a közeljövőben is kétséges. Jelen értekezésnek sem ez 
a célja. A téma összetettségénél fogva, csak egy rövid, áttekintő ismertetést nyújtok a fogalmat 
övező szakmai véleményekről, meghatározva a dolgozat további részében általam vidékként és 
vidékfejlesztésként használt fogalom-kategóriákat. Gyakran felmerülő probléma az agrárgazdaság 
és a vidék, illetve az agrár-fejlesztés és a vidékfejlesztés viszonyának, kapcsolatának 
meghatározása, letisztázása is. Ezért nem tekinthetek el ezeknek a viszony-pároknak a részletesebb 
vizsgálatától, már csak az értekezés témájánál fogva sem. A vidék, a vidékfejlesztés fogalmának 
körüljárásakor a nemzetközi megközelítésekből kiindulva, az Uniós kutatásokon és vidékpolitikán 
keresztül jutok el a fogalmak hazai értelmezéséig.  

 
4.1. A vidék fogalmának nemzetközi megközelítése 

 A vidék, a vidéki vagy rurális terület pontos meghatározása nehézkes, hiszen egy igen 
összetett társadalmi, gazdasági és kulturális fogalomról van szó. Ez még szűkebb földrajzi 
értelemben is igaz, mivel még az Unión belül sem beszélhetünk egységes használatról. Legtöbb 
esetben a vidék negatív értékekkel párosul, a fejlettebb, illetve városi területek ellentéteként (urban-
rural viszony), vagy kizárólag, mint a mezőgazdasági termelés színterét kezelik.  
 A téma összetettségét és nehézségét mutatja, hogy nagyon sok megközelítés nem az 
egyértelmű és kizárólagos definiálást, hanem inkább egyfajta osztályozást céloz meg. Nagyon jó 
összefoglalót nyújt Bengs és Schmidt-Thomé (2005), akik szerint a meghatározások alapja általában 
a vidéknek, mint „nem városi” területnek a definiálása, vagy a vidéki „identitás” fontosságát 
megalapozó jellemzők, pl. az extenzív földhasználat, a falvak jelenléte, társadalmi szokások stb. 
hangsúlyozása. Szembe állítják egymással a különböző megközelítéseken és módszereken alapuló, 
indikátorokat kidolgozó, és azokra építő elméleteket (pl. Cloke és Edwards 1986), valamint azokat a 
véleményeket, melyek szerint nem lehetséges egyértelmű és kizárólagos lehatárolást tenni (pl. 
Halfacree 1993) és amelyek „dematerializálják” a fogalom megközelítését.  
 Átfogó értelemben a ruralitásnak három dimenziója van: a foglalkozási, a szocikulturális 
és az ökológiai. Foglalkozási értelemben a ruralitás a mezőgazdaság (vagy más nyersanyagtermelő 
ágazat) szinonimája. Szociokulturális értelemben olyan életstílust jelent, melynek alapját a 
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várositól eltérő értékrendek, viselkedési formák és társadalmi attitűdök képezik. Az ökológiai 
ruralitás a természeti környezet fontosságának a felismerése az ember társadalmi életének minősége 
szempontjából (Starosta 1994). Kovács szerint, Európában a hagyományos, vagy akár a közép-
kelet-európai falutól eltérő, modernebb falu, kisváros, és a körülöttük lévő táj megjelölésére 
használják a fogalmat, amely egyaránt magában foglalja a megváltozott szerkezetű falusi területet 
és népességét. Ugyanakkor „ez a megváltozott szerkezetű falusi tér és társadalom számos 
vonatkozásban már hasonlít a városi térre és társadalomra, bár mindez nem jelenti azt, hogy a 
különbség is eltűnt volna köztük” (Kovács 2003: 21. o.).  
 Az egyes országokban - már túllépve a fogalom általános megközelítésén - különféle 
mutatószámokkal határolják le azon területeket, melyeket a különféle fejlesztési politikákban rurális 
területként definiálnak. Miközben az UNECE, a FAO, az OECD és az Eurostat közös 
munkacsoportjának kérdőíves felmérése (IWG.AgRI 2005) alapján, túlnyomórészt a 
népsűrűségen, lakónépességen alapuló kategorizálással, az urbánus területektől, városoktól 
való megkülönböztetéssel találkozunk (8. Melléklet), egyre inkább terjed az a szemlélet, hogy a 
globális versenyben, a régiókon belül, elsősorban a nagyvárosok és vonzáskörzetük vesznek részt 
sikeresen, a köztük elhelyezkedő, döntően externáliákra támaszkodó térségek nem. Ebben a 
felfogásban az urbánus térségek és a fejlődés fő hordozói a nagyvárosok és vonzáskörzetük által 
alkotott csomóponti régió, a rurális térségek pedig, az urbánus térségek közötti kevésbé fejlett teret 
töltik ki1 (Bengs és Schmidt-Thomé 2005).  
 A konkrét lehatárolást illetően nemzetközileg az OECD által kidolgozott - népsűrűségen 
valamint az urbanizáltság mértékén alapuló2 - kategórizálás a legelfogadottabb. Ugyanakkor, a 
vidék fogalmának értelmezésekor egyre inkább előtérbe kerülnek azok a kutatások és eredmények 
is (Bengs-Schmidt-Thomé 2005, SERA 2006), melyek a globalizáció által érintett vidék gazdasági, 
társadalmi átstrukturálódásának, újfajta funkcióinak megjelenését és erősödését mutatják, és a 
kategória újfajta megfogalmazását, újragondolását javasolják. Az Uniós és hazai 
megközelítések, lehatárolások előtt, indokolt néhány szót ejteni ezekről a fontos változásokról. 
 
4.2.  Globalizáció és a vidék: a vidék és a mezőgazdaság szerepének átalakulása 

A globalizáció és a vidék kapcsolatának elemzése ugyanolyan sokrétű és alapos megfontolást 
igénylő feladat, mint magának a globalizációnak az értelmezése. A hatásoknak, azok mértékének és 
következményeinek megítélését illetően, itt sem találkozhatunk egységes állásponttal. Anélkül, 
hogy az ezeket övező vitákra és véleményekre részletesen kitérnék, ebben az esetben is csak a 
disszertáció szempontjából legfontosabb, és általánosan elfogadott megállapításokat ismertetem.  

Mindenképpen kijelenthetjük, hogy a globalizálódó világgazdaság és az azt kísérő 
folyamatok, a gazdaság alapvető tényezőinek és folyamatainak megváltozása, nem hagyta 
érintetlenül a vidéki területeket sem. Az egyes vidéki területek másképp és másképp reagáltak a 
globalizálódó tőkére, a nemzetközi migrációra és kereskedelemre, a nemzeti szabályozás 
deregulációjára és a privatizációra (Bengs és Schmidt-Thomé 2005). A globalizáció eredményeként, 
mely a földrajzi helyeket és távolságokat új dimenzióba helyezi, minden vidéki térségnek a helyi 
érdekek előre nem jelezhető mértékű és folyamatos átszerveződésével, még soha nem tapasztalt 

                                                 
1 Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) például a népességszám, a népsűrűség, az urbanizáció, 
és a nagyobb centrumokhoz való, napi ingázással kifejezett gazdasági kötődésre tekintettel metro-nonmetro területeket 
különít el, és ezeken belül a városiasodott területek ellentéteként (urban-rural) határozza meg vidéki (2500 főnél kisebb 
lakosságszámú települések) területeit (ld. USDA 2004a és 2004b). 
2 Az OECD meghatározása szerint vidéki település az, melynek a népsűrűsége 150 fő/km2 alatt van.  Ez alapján: 
Alapvetően városi térség (Predominantly Urban Region): ahol a vidéki településen élők aránya kevesebb, mint 15%. 
Jellemzően vidéki térség (Significantly Rural): ahol a vidéki településen élők aránya 15-50 % között van. Alapvetően 
vidéki térség (Predominantly Rural): ahol a vidéki településen élők aránya több mint 50% (OECD 1994).  
Hasonló megközelítéssel találkozunk Angliában, ahol nem a népsűrűséget, hanem a lakosságszámot veszik alapul. Itt is 
megkülönböztetnek városi (urban) és vidéki (rural) településeket, majd a nagyobb területi egységeket (LAD - Local 
Authority Districts) a lakosságszám, és az egyes település-típusokban élő lakosság aránya alapján sorolják kategóriákba 
(ld. DEFRA 2005).  
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versenyhelyzettel kell megbirkóznia, ami a különböző szférák teljesen új szövetkezését és 
együttműködését kívánja meg. (Leader 2001). 

A vidéki térségek számára a globalizáció egyszerre jelent lehetőségeket és fenyegetést. 
Egyrészt új lehetőségeket kínál a helyi vállalkozóknak azáltal, hogy új piacokat teremt, valamint 
lehetővé teszi az egyedi helyi termékek és szolgáltatások piacra jutását anélkül, hogy az izoláció 
vagy a távolságok miatt kéne aggódni (pl. interneten keresztüli forgalmazás). Ráadásul, számos 
esetben a korábbi „tömegtermelésből kimaradt rurális területek - fejlett infrastruktúra és iskolázott 
lakosság esetén - könnyebben fogadják be az új gazdasági szerkezeteket, mint…a nehezen 
átképezhető munkaerővel rendelkező hagyományos iparvidékek” (Horváth s.a.: 2. o.).  

Másrészt viszont, a globalizáció nemcsak a lehetőségeket, de a versenyhelyzetet is növeli, 
mivel a nemzetközi konkurencia betör a helyi piacokra (Swinburn et al. 2004). Így elsöpri a 
földrajzi, törvényi, identitás-alapú közösségi határokat, melyek eddig védték a vidéki területek 
termékeit, helyi iparát és kulturális tradícióit. Kulcsár és Brown (2005) szerint, a globalizációt 
követő modernizáció változást hoz a társadalmi struktúrában is. Ennek kapcsán lényegesnek tartom 
kiemelni, hogy a szakirodalomban a globalizáció - legtöbb esetben negatívan értelmezett - 
társadalmi hatásai különösképpen érintik a vidéki területeket (a társadalom szempontjából 
értelmezett globalizációról jó képet adnak Martin és társai, 2006). Megemlíthető itt a kulturális 
homogenizálódás (Fiss és Hirsch 2005), a helyi társadalmak sebezhetőségének (Kirby 2006), a 
szegénységnek és az egyenlőtlenségeknek a fokozódása (Wade 2003). 

Fontos tényező azonban a globalizációhoz kapcsolódó lokalizáció, mely a vidéki területek 
felértékelődéséhez, és a lehetőségek kiszélesedéséhez vezetett, a helyi értékek és a belső 
erőforrások szerepének előtérbe helyezése által. Hogy melyik oldal erősebb, az Cloke és Goodwin 
(1992) szerint, az átalakuló nemzeti vagy nemzetközi gazdasághoz - kisebb vagy nagyobb 
mértékben, de többnyire - kötődő térségeknek a tőkevonzó képességén múlik.  

A világgazdaság folyamatainak hatására, elsősorban a fejlettebb piacgazdasággal rendelkező 
országokban világosan körvonalazódnak a vidék szerepének és funkcióinak változásai, és azok a 
folyamatok, melyek Közép-Kelet-Európa országaiban még nemrég óta zajlanak, vagy most 
erősödnek fel. Clout szerint, ezen változások (pl. a vidék elnéptelenedése illetve egyes területek 
újranépesedése, az ingázás és a társadalmi mozgások, a növekvő rekreációs és tájfenntartási, 
környezetvédelmi igény, a gazdaság újszerű térbeli szerveződése) Európa nyugati országaiban már 
az 1970-es években jelentkeztek, és „kiemelték egy konzekvens vidékfejlesztés szükségszerűségét” 
(idézi Kovács 2003: 34. o.). Ilbery és Bowler (1998) a gazdasági és társadalmi változások hatására 
kialakuló „poszt-produktivista” vidékről (post-productivist countryside) beszél, ahol a térhasználat 
újfajta módjai fedezhetők fel (pl. turizmus, rekreáció, környezetmegőrzés stb.), ahol erősödik a 
szolgáltatások, az ipar és a technológia terjedése, miközben a vidéki területek egyre inkább 
differenciálódnak (kísérő jelenségként tetten érhető az újranépesedés - vagy éppen az elvándorlás).  

Marsden (1995) a vidéki tér (rural space) újfajta használatát, a környezet és a 
környezettudatosság fontosságát, az ehhez kapcsolódó társadalmi igényeket hangsúlyozza. Ray 
(2002) szerint nagyon fontosak a helyi, specifikus erőforrások, melyeket a globalizálódott piaci 
kereslet és fogyasztás kielégítésére/megteremtésére, a Cloke és Goodwin (1992) által is 
hangsúlyozott megfelelő tőke-akkumuláció elérésére kell hatékonyan felhasználni. Clout (1993) 
szerint az egész vidéki gazdaság integrálódott a regionális és nemzeti, illetve a nemzetközi 
gazdaságba, és már jóval összetettebb és sokrétűbb, mint akár fél évszázada. Granberg és társai 
(2001) alapján, amikor a posztindusztriális társadalomban a rurális térségekbe szolgáltatások, új 
iparágak és technológiák települnek, és ezáltal a rurális térségek a tőke szempontjából is 
felértékelődnek, akkor az „új ruralitás” folyamatáról beszélhetünk.  

A fejlett országok rurális területein, bár még sokszor a mezőgazdaság a jelentős térhasználó, 
de már megjelentek a modern iparágak és a szolgáltató szektor is. Ezek a folyamatok kiválóan 
tetten érhetők az Egyesült Államok agrárágazatának szerepét, vidéki gazdaságát (rural economy), 
vidéki gazdasági klasztereit (rural clusters) célzó kutatásokon és fejlesztéseken keresztül (EDA 
2007, Isserman 2000, Porter et al. 2004, Rosenfeld 2004), és Nyugat-Európa országai után (ld. 
OECD 2006) lassan az EU keleti tagországainak vidékfelfogásában, fejlesztési prioritásaiban is 
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átszűrődnek. Mindeközben, az agrártermelés szerepe folyamatosan csökken, és a mezőgazdaság 
„csupán” a gazdaság egyik termelési szektora. Csite (2005) már egyenesen a „mezőgazdaság utáni” 
vidékről beszél. Mindebben jelentős szerepe van annak, hogy a globalizáció hatásai, a technológiai 
fejlődés által jelentős mértékben érintett, erősen intenzifikálódó agrárium már jóval kevesebb 
embert foglalkoztat, és elveszíti korábbi, a vidék társadalma számára meghatározó funkcióit. 

Heilig felsorolásában a vidék funkciói, szerepei közt (az élelmiszer ellátás minőségének és 
megbízhatóságának befolyásolása a mezőgazdaságon keresztül; a természeti erőforrások biztosítása; 
rekreációs tevékenységek színtere; a biodiverzitás tartalékainak helyszíne) már megjelenik az 
urbánus területekhez közel lévő vidéki térségek egyre vonzóbb lakóhelyként történő beazonosítása, 
a városi lakosság tömeges agglomerációba költözése, a szub-urbanizáció új hulláma. „Ezt 
nagymértékben elősegíti a közlekedési és informatikai infrastruktúra fejlődése, a közlekedési és 
kommunikációs költségek csökkenése” (Heilig 2002: 2. o.). A változások összeköthetők az 
urbanizálódás folyamatával, ami Enyedi (1998) alapján nem csak a városi népesség folyamatos 
növekedését (városodás) jelenti, de másfelől a falu és a város társadalmi egységesülési folyamatát, 
a korábbi technikai civilizáció és életforma elterjedését is az egész településhálózatban 
(városiasodás). A helyi társadalom szerkezete is megváltozott, mivel az eredeti közösségeket 
fokozatosan kiegészíti, vagy felváltja a városokból kiköltöző réteg. Valér (1987) már egyenesen a 
falusi társadalom városiasodásáról beszél. Az európai vidéki térben új társadalmi szereplők jelennek 
meg, akik különféle társadalmi alrendszerekből és gazdasági területekről érkeznek, és vidéki 
működésük is jelentősen különbözik. Így mintegy újratermelődik az a társadalmi heterogenitás, ami 
a vidéki teret a mezőgazdasági modernizáció beindulása előtt jellemezte (Tovey 2001).  

Míg Európa fejlettebb országaiban a fentebb vázolt átalakulás többé-kevésbé már lezajlott, 
Közép-Kelet-Európa országaiban, így hazánkban is, várhatóan a falusi térségek átalakulása ebbe az 
irányba fog tartani (Kovács 2003), illetve - én inkább úgy fogalmaznék - hangsúlyosabbá válik a 
tendencia. Ezek a társadalmi folyamatok ugyanis, hazánkban sem napjainkban kezdődtek. Már 
Erdei Ferenc is, a hagyományos vidéki gazdaság és társadalom felbomlásának mértékét és 
intenzitását a falu, a mezőgazdaság és a parasztság kategóriáinak egymástól való eltávolodásával 
tartotta jellemezhetőnek (Erdei 1974). A nem agrárfoglalkozásúak arányának növekedése 
eredményeként megindult a zárt, hagyományos agrártársadalom bomlása: a korábban a 
tulajdonviszonyok által ugyan tagolt, de egymást kiegészítő elemekből álló, egységes rendszert 
alkotó falusi közösségek differenciálódtak, illetve a településeken belül egymástól egyre inkább 
szétváló csoportok alakultak ki (Andorka 1979, Barta és Enyedi 1981, Beluszky és Sikos 1982). 
Osztom Csite és Kovács (2002) véleményét, akik szerint ez az átalakulási folyamat a 
rendszerváltással felerősödött, új elemeket kapott, és még koránt sem tekinthető befejezettnek. 

A vidék funkcióinak változását kutató szerzők között egyetértés mutatkozik abban, hogy - 
miközben a vidéki térségeket az új funkciók és gazdasági szereplők megjelenése ellenére az 
urbanizált területekhez képesti általános lemaradás, leszakadás jellemzi - 1) a változásokban 
fontos szerepet játszott a mezőgazdaság (elsősorban foglalkoztatási) szerepének, mint a vidéki 
gazdaság korábbi gerincének a visszaszorulása1; valamint abban, hogy 2) a globalizálódás 
következményeként a helyi erőforrásokra építő, lokális fejlesztések kerültek előtérbe. Az 
endogenitás ugyanis (miközben a vidéki térségek gazdasági és társadalmi átalakulása számot kell 
vessen a globalizáció kihívásaival, amennyiben az adott térség versenyképességét akarja javítani), a 
helyi adottságokra alapozott társadalmi és gazdasági válaszok megfogalmazását segíti (Kulcsár 
2008). Az endogén modell előtérbe kerüléséhez nagyban hozzájárult, hogy egyre nyilvánvalóbbá 
vált: a mezőgazdaság a vidéki területek fejlesztéséhez csak részben tud hozzájárulni.  

A változásokkal párhuzamosan, a fejlett országokban a vidékpolitika reterritorializációja 
megy végbe. A vidéki területek fejlesztését célzó megközelítésekben a szektoriális politikát a 
területi elvű, és a vidéki térségek egészét érintő politikák váltják föl (Ray 1998), miközben a 
vidékfejlesztés dimenziói kitágulnak (8. ábra).  
                                                 
1 Nemcsak a mezőgazdaság jelentőségének visszaszorulása okoz problémákat, hanem az ágazathoz kötődő feldolgozó 
és kiegészítő szolgáltató ágazatok (pl. bőr- és fafeldolgozás, az élelmiszer-feldolgozás, gépszolgáltatások stb.) városi 
területeken történő gazdasági és földrajzi koncentrálódása is (European Foundation… 1999). 
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8. ábra: A vidékfejlesztés dimenziói 
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Forrás: Heilig (2002) 

 
A humán dimenzió nem csak azért fontos, mert a fejlesztések alapja az ember, hanem azért 

is, mert a kedvezőtlen korösszetétel és végzettség nagyon megnehezítheti az endogén gazdasági 
növekedést. A városi lakosság vidéket érintő jellemzői (szabadidős tevékenységek, élelmiszer 
fogyasztás stb.) szintén ide tartoznak. A gazdasági dimenzió azért lényeges, mivel életképes 
gazdasági bázis nélkül nem beszélhetünk életképes vidékről, aminek következtében a vidék 
funkciói (tájfenntartás, környezetvédelem, vidéki örökség megőrzése stb.) jelentősen sérülnek. A 
gazdasági bázis biztosítása, az új gazdaság megjelenése a vidéki területek számára, különösen a 
mezőgazdaság szerepének visszaszorulásával kap hangsúlyt. A természeti erőforrások és a 
környezet védelme mint a vidéki élet alapja, és mint általános társadalmi elvárás is fontos. A 
politikai dimenziót a különböző társadalmi és gazdasági csoportok, lobbik, döntéshozásban játszott 
szerepe, az Unióban a bővüléséből adódó körülmények, a WTO-val folytatott tárgyalások 
indokolják. A technológiai dimenzió pedig, új lehetőségeket és feltételeket teremt a vidéken élő 
lakosságnak, a mezőgazdaságnak, illetve a többi ágazat elterjedésének, fejlődésének (Heilig 2002). 

Az OECD is új területi szempontú megközelítés szükségességéről, új vidéki paradigmáról ír 
az azonos című kiadványában (OECD 2006), melyben összefoglalja a vidéket érintő társadalmi, 
gazdasági változások legfontosabb elemeit. Kiemeli a rurális régiók heterogenitását, az 
agrárszektornak a vidék gazdaságában játszott szerepének a visszaszorulását, a szektoriális politika 
alkalmatlanságát, a rurális politika újragondolásának szükségességét. Ezekkel szemben 
hangsúlyozza a többi szektor térnyerését (4. táblázat); az ingázási távolságok - jobb és gyorsabb 
megközelíthetőségnek köszönhető - növekedését, illetve ennek hatására a városi területek 
befolyásának, és a vidéki területekre történő migrációnak az erősödését. Továbbá a vidéki 
területekben rejlő, kihasználatlan gazdasági potenciál fontosságát, a természeti és kulturális értékek 
felértékelődésének folyamatát, a decentralizált fejlesztési politikák és megközelítés elterjedését. 

4. Táblázat: A foglalkoztatás változása ágazatonként az 1990-es években az OECD 
országokban* (átlagos évenkénti változás, %) 

 Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatások Összesen 
Túlnyomóan városi -3,0 -0,8 1,7 0,9 
Átmeneti -2,9 -0,1 1,8 1,0 
Túlnyomóan vidéki -2,3  0,5 1,9 1,0 
Összesen -2,6 -0,2 1,8 1,0 

     *: Összesen 20 ország hozzáférhető adatai alapján 
     Forrás: OECD (2005)  
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Ugyanakkor hangsúlyozom, az OECD is elismeri, hogy bár a rurális nem tekinthető a fejletlen 
szinonimájának, a vidéki térségek összességében a többi térséghez képest jelentős (társadalmi-
gazdasági) lemaradást mutatnak, aminek megjelenési formája többek közt a nagy arányú 
munkanélküliség, az elvándorlás, az elöregedés, a kedvezőtlen képzettség, az infrastruktúra 
kiépítetlensége, a szolgáltatások alacsony szintje. Ennek a lemaradásnak a felszámolásához, a 
regionális hálózatokhoz való kapcsolódás nyújthat lehetőséget, amelyhez az endogén fejlesztés 
szolgáltathat csak alapot (OECD 2006). 
 Gondot jelent, hogy a munkahelyek hiányában felerősödő elvándorlás, és az alacsonyabb 
népsűrűség, jóval magasabb fajlagos költségeket illetve alacsonyabb jövedelmezőséget okoz az 
infrastrukturális beruházások és a szolgáltatások kiépítése, működése esetén1, illetve eleve hiányzik 
az ezekhez szükséges kritikus tömeg. Ennek eredője, hogy a szolgáltatások és az infrastruktúra 
hiányában - tetézve a helyben maradó lakosság kedvezőtlen demográfiai jellemzőivel és 
képzettségével - a tőke és gazdasági szereplők, vállalatok, vállalkozások elhagyják, elkerülik a 
területet. Ez tovább erősíti a foglalkoztatási problémákat (ezt a körfolyamatot érzékelteti a 9. ábra).  

9. ábra: A foglalkoztatottság csökkenésének hatása hagyományos mezőgazdasági területeken 
Alacsony népsűrűség A szolgáltatások és az infrastruktúra

kialakításához, működtetéséhez 
szükséges kritikus tömeg hiánya

Foglalkoztatási lehetőségek beszűkülése

Elvándorlás és elöregedés

Új cégek alakításának, 
letelepedésének csökkenése

 
 Forrás: OECD (2006)  
 
 Patrick a vidéki területek hanyatlásának ezen körfolyamatát a halmozott körforgás elvének 
nevezi (Patrick 1997). A jelzett folyamat kiindulhat csupán az alacsony népsűrűségnek 
köszönhetően is, de nagyon sokszor az agrárágazat visszaszorulásának köszönhető, csökkenő 
foglalkoztatottság idézi elő. Mindezek rávilágítanak azokra a folyamatokra, melyek a vidéknek, 
valamint a mezőgazdaság szerepének átértékelődéséhez vezetnek, és amelyek túlmutatnak a 
vidéknek a mezőgazdaság multifunkcionalitásából (ld. következő alfejezet) eredő funkcióin.  

A felvázolt folyamatok és változások fényében érdemes részletesebben megvizsgálni - az EU 
és Magyarország vonatkozásában - a vidéket érintő megközelítéseket, a vidékfejlesztési politikát, a 
mezőgazdaság funkcióit és szerepét, illetve általában a vidék helyzetét.  

 
4.3. A vidék és a vidékfejlesztés az Európai Unióban 

 Ahogy már jeleztem, a vidék fogalmának megközelítése az Unión belül sem egységes. A 
városi-nem városi kategorizálás felől közelítve, a szakirodalomban szerepelni szokott az Eurostat 
meghatározása, mely a népsűrűség mellett az urbanizáltság mértékét veszi figyelembe2 (Kovács és 
Majoros 1998, Sarudi 2003). A Területfejlesztési Perspektíva (EC 1999) vagy a Rurális Térségek 
Chartája (EC 1996) már hangsúlyozzák, hogy a rurális területek jellemzője a nagy arányú 
mezőgazdasági földhasználat és az alacsony népsűrűség, ám a meghatározások sokszor csak az 
utóbbi mutatóra épülnek. Emellett „a népsűrűség figyelembevételekor sem egységes a határérték, 
amely felett egy adott területet már nem tekintenek vidékinek” (Kovács 2003: 23. o.). Előfordult a 
100 fő/km2 népsűrűség alatti NUTS III szintű területek lehatárolása is (EC 1997a), míg a LEADER 
programokban olyan rurális térségek szerepelhetnek, ahol a népsűrűség 120 fő/km2 alatt van (és 
                                                 
1 Az urbánus térségekben működő vállalkozások egyébként is többféle gazdasági előnyt realizálhatnak, mint például a 
méretgazdaságosságból fakadó, avagy a tudás túlcsordulásából származó agglomerációs előnyöket (extern hatásokat), 
nagy fogyasztói piacokhoz és nagy tömegű speciális tudású munkaerőhöz férhetnek hozzá, amely a rurális területeken 
viszont jóval alacsonyabb mértékben áll rendelkezésre (Jones et al. 2006). 
2 A kategorizálás sűrűn lakott, átmeneti és ritkán lakott zónákat különít el (részletesen ld. Kovács és Majoros 1998). 
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minimum tíz, maximum százezer fő lakik a területen). A strukturális politikában, ahol a 
támogatandó rurális térségeket a népsűrűség, a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya, a 
munkanélküliség illetve a lakosság-csökkenés alapján határolták le1, szintén 100 fős határérték 
szerepelt, viszont a szélesebb körben elfogadottabb, az OECD által kidolgozott - korábban már 
említett - kategorizálás  már 150 fős határértéket vesz figyelembe.  
  Miközben az EU-ban ez utóbbi a vidéki területek egyetlen - nemzetközileg is elfogadott - 
meghatározása (EC 2005a, EC 2006a, IAMO 2004), az idézett Uniós dokumentumok és 
szakirodalom is (pl. European Foundation…2006) elismerik, hogy nem minden esetben 
használható. Míg Nyugat-Európában a vidéket, a mezőgazdasági körzeteket az alacsony 
népsűrűség valóban egyértelműen jellemzi, addig Közép- és Dél-Kelet-Európa számos körzetében 
nem ez a helyzet. Vannak túlnépesedett mezőgazdasági, vidéki körzetek, ahol a magasabb 
népsűrűség nem a városiasodás, hanem a fölös agrárnépesség, éppen a szegénység jele. Illés (2002) 
szerint a népsűrűségi kritérium így éppen a legrászorulóbb térségeket zárja ki a támogatásból.  
 A meghatározás ezen iránymutatások keretében tehát csak statisztikai célokra és 
tájékoztatásul szolgál. Megjelenik már az igény és a kísérletek is egy újfajta tipizálás 
kidolgozására - például az Unió ESPON (European Spatial Planning Observation Network) 
projektjének NUTS III szintre kidolgozott tipizálása (Bengs és Schmidt-Thomé 2005), az Eurostat 
TAPAS (Technical Action Plan for improving Agricultural Statistics) projektjének ruralitás indexe 
(Kerselaers et al. 2005), vagy az OECD tipizálást más módszerekkel kombináló, kiegészítő 
megoldások (SERA 2006) - ám ezek széleskörű, gyakorlati alkalmazása még nem figyelhető meg. 

4.3.1. Mezőgazdaság - Közös Agrárpolitika - Vidékpolitika 

 A konkrét lehatárolást övező vitákon túl kijelenthető, hogy az Unióban a vidék 
definiálásakor a mezőgazdaság kitüntetett szerepet kap, és az EU vidékpolitikáját is a 
mezőgazdasághoz való szoros kötődése határozza meg. A vidékkel kapcsolatos fejlesztések 
kezdetben, elsősorban a mezőgazdasággal kapcsolatos fejlesztésekként jelentek meg. A vidék 
fokozódó problémáival, az agrárium visszaszorulásával a hangsúly eltolódott, új elemek jelentek 
meg, és konkrét, önálló politika kidolgozása vált szükségessé. 
 Az EU-ban a vidék előtérbe kerülését a Közös Agrárpolitikának (KAP) az átalakítása2 
indukálta, a vidékfejlesztési politikát a KAP részeként dolgozták ki, a gazdálkodói szektor 
strukturális problémáit kezelő szakpolitikából egy, a gazdálkodás társadalomban betöltött számos 
szerepét, különös tekintettel a tágabb vidéki környezetet figyelembe vevő politikává. A reform fő 
irányvonala az ár- és jövedelempolitika szétválasztása, a termelők jövedelempozíciójának közvetlen 
támogatásokkal történő kompenzálása lett. Az Agenda 2000 reform-megállapodással (EC 1997b) - 
mely a vidékfejlesztési politikát a KAP második pilléreként hozta létre -, a különböző intézkedések 
egy fő vidékfejlesztési rendelet (1257/1999/EK tanácsi rendelet) hatálya alá kerültek. Az első pillér 
arra koncentrált, hogy alapvető jövedelemtámogatást nyújtson a gazdáknak, akik a piaci keresletre 
reagálva szabadon termelnek, míg a második pillér a környezetvédelmi és vidéki funkciói keretében 
a mezőgazdaságot a közjavak szolgáltatójaként támogatta, valamint a vidéki területek fejlesztésére 
koncentrált (EC 2006b). Az agrártámogatások csökkentése a mezőgazdasági termelés átalakítását 
jelentette. A KAP ezért nevezte a vidékfejlesztést a második pillérnek, hiszen jövedelemforrást kell 
biztosítani mindazok számára, akik ez által kiszorulnak a mezőgazdaságból. Úgy vélem, ebben a 
tekintetben tehát már az Unióban is felmerült az a probléma, amit a mezőgazdaság 
visszaszorulása, illetve a modernizáció és intenzifikáció hatására bekövetkező munkaerő-
kiáramlás okozott. 
                                                 
1 A népsűrűség kisebb, mint 100 fő/km2/vagy a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya nagyobb, mint az EU átlag 
kétszerese; illetve a munkanélküliség nagyobb, mint az EU átlag/vagy a lakosság 1985 óta csökken (Illés 2002: 682. o.)  
2 A - támogatásoknak és a felgyorsult mezőgazdasági modernizációnak is köszönhető - túltermelés, a költségvetési 
problémák, és nem utolsó sorban a nemzetközi kereskedelempolitika (GATT és WTO tárgyalások) következtében 
merült fel, az 1957-es Római Szerződés 38. cikkelyében lefektetett KAP megreformálásának igénye. Az értekezésben 
nem térek ki ennek a reformnak a részletes ismertetésére (erről ld. Halmai 2003, Popp et al. 2004 és EC 2005b), csupán 
a mezőgazdaság és a vidék szerepének, a vidékfejlesztés megjelenésének és változásának apropóján érintem. 
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 A többlépcsős reform során - a Rurális Térségek Európai Chartájában (EC 1996a), a Corki 
Deklarációban (EC 1996b) és az AGENDA 2000-ben (EC 1997b) is megfogalmazódva - 
fokozatosan előtérbe került a fenntarthatóság és a versenyképesség fontossága, az elvándorlás 
megelőzése, a szegénység elleni küzdelem, az alternatív jövedelemszerzés biztosítása, a 
munkahelyteremtés serkentése. A fő célkitűzéseken keresztül már tetten érhető - mezőgazdasági 
és az erdészeti ágazat megerősítésén kívül, azon túlmutatva - a vidéki területek 
felzárkóztatásának igénye (vidéki térségek versenyképességének javítása), és a vidéknek, mint 
speciális értékeket, funkciókat hordozó területi egységnek a fontossága (a környezet és a vidéki 
örökség megőrzése). Ugyanakkor a célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedések nagyrészt 
mezőgazdaság-orientáltak voltak, és szűkös kereteket biztosítottak az agrárágazaton kívüli 
lehetőségek kialakításához, kiaknázásához (Márczis 2003, Bukosza 2003). Kiemelhető viszont a 
LEADER+ kezdeményezés, mely az alulról építkező, helyi szerveződést támogatta. Ez utóbbi már 
az endogén megközelítések alapelvének számít. Mindenképpen fontosnak tartom kiemelni, hogy a 
KAP célkitűzésein és intézkedésein keresztül tetten érhetővé vált, hogy az EU a mezőgazdaságnak 
és a vidéknek már multifunkcionális szerepkört tulajdonít (EC 2005a). 

A multifunkcionalitás alapgondolata szerint a vidéki népesség jövedelme nem kizárólagosan 
csak az elsődleges funkcióból, élelmiszer és ipari nyersanyag-termelésből, hanem a kulturális és 
környezeti feladatok ellátásából is származik (Kopasz 2005). A mezőgazdálkodás európai 
modelljében, a többfunkciós mezőgazdaság és az annak helyet adó vidék, az élelmiszer-termelés 
mellett ökológiai-környezeti, valamint társadalmi-, gazdasági-, szociális-, kulturális funkcióját 
is betölti. Ezekbe tartozik többek közt a rekreáció és a turizmus feltételeinek megteremtése; a kis- 
és középvállalkozások támogatása; a vidéki közösségek ápolása; a tájképi és népi kulturális örökség 
fenntartása; a hagyományok ápolása, az agrár-környezetvédelem1 stb. (Madarász 2004). Emellett 
természetesen olyan versenyképes mezőgazdaságról is beszélünk, amely úgy alkalmazkodik a 
világpiachoz és a globalizációhoz, hogy a gazdálkodóknak megfelelő életszínvonalat és stabil 
jövedelmet is nyújt. Így tekintettel van a vidék társadalmi-gazdasági életképességének fenntartására, 
és számításba veszi a nem termékjellegű kibocsátásokat is (Popp 2003, Sarudi 1997). A vidék sokat 
hangsúlyozott társadalmi és kulturális funkciója túlmutat a foglalkoztatás és jövedelemszerzés, 
illetve az ezekhez való hozzájutás esélyegyenlőségének kérdésén. Ezen kívül ugyanis, és ebben 
Madarászhoz (2004) hasonló véleményen vagyok, alapvető szükségletet jelentenek a megfelelő 
minőségű szolgáltatások és infrastruktúra, az ezekhez való hozzájutás is. A vidék funkciói a 
mezőgazdaság multifunkcionalitásából levezetve - Kulcsár (2006) alapján - a következőkben 
foglalhatók össze: 

- Élelmiszertermelő, termőhelyi funkciók, - A környezettermelés funkciói,  
- Munkaerő-tároló funkciók, - Lakóhelyi funkciók, 
- Táj- és kultúramegőrző funkciók, - Társadalmi-kulturális, rekreációs funkciók. 

 A funkciókkal kapcsolatban azonban Madarász (2004: 41. o.) megjegyzi, hogy „a 
versenyfeltételeknek és termelékenységi igénynek megfelelni igyekvő mezőgazdaság már nem képes 
a korábbiakhoz hasonló létszámban munkaerőt foglalkoztatni, a hatékonyság fokozása kiszorítja az 
emberi munkaerőt a termelésből. A következmény a mezőgazdasági népesség 
elvándorlása…nemzeti szinten a vidékről a városba”. A vidéki „képességmegtartó” népesség 
helyben tartása nélkül, a multifunkcionális szerepek, feladatok ellátása erősen 
megkérdőjeleződik. Ez akkor is igaz, ha az elvándorolt lakosság helyére a közelebbi városokból 
esetleg többen vidékre költöznek, mivel ez a réteg már nagy valószínűséggel nem folytat 
mezőgazdasági tevékenységet (Madarász 2004). Mindezek ismét rávilágítanak azokra a 
folyamatokra, melyek a vidék és a mezőgazdaság szerepének átértékelődéséhez vezetnek, és 
amelyek túlmutatnak a vidéknek a mezőgazdaság multifunkcionalitásából eredő szerepkörén. 

                                                 
1 Az ehhez kapcsolódó funkciók ellátásáért különböző címszavak alatt nyújtott jövedelmeknek közgazdasági oka is van, 
hiszen ez tulajdonképpen pozitív externáliát (vagy a negatívak elkerülését) jelent a társadalom számára. Ez utóbbi tehát 
jogosan fizeti a felmerülő költségeket, különösen akkor, ha az tartalmazza az intenzív termelésről való lemondással 
együtt járó veszteségkiesést is (Madarász 2004).  
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4.3.2. A vidék és a mezőgazdaság helyzete az EU-ban  

A demográfiai változások tekintetében Európát két jelentős fejlődési tendencia jellemzi: a 
hosszú múltra visszatekintő urbanizáció (amelynek köszönhetően az emberek és a gazdasági 
szereplők a távolabb eső vidéki térségekből a városi térségek és a jobban megközelíthető vidéki 
térségek felé költöznek); és az újabb eredetű dezurbanizáció, amely a városi térségekből irányul a 
megközelíthető vidéki térségek felé (az új közlekedési és információ-kommunikációs infrastruktúra 
fejlődésének köszönhetően). Ennek eredményeként a túlnyomóan vidéki térségek jobban 
megközelíthető részei növekedési zónának minősülnek, és gazdasági szerkezetük egyre inkább 
hasonlít a városi területekéhez. Ezzel szemben, a kiemelkedően vidéki térségekben, még mindig 
csökkenő a népesség és a gazdasági tevékenységek (EC 2006c). 

Az OECD népsűrűségen alapuló meghatározása szerint, a vidéki régiók a 27 tagállam 
területének 93%-át teszik ki. A népesség 20%-a alapvetően vidéki régiókban és 38%-a jellemzően 
vidéki régiókban él (tagállamonként ld. 9. és 10. Melléklet). Ennek a vidéki népességnek az aránya 
az elmúlt évtizedekben nagyjából változatlan maradt az Unió összlakosságán belül. (5. és 6. 
táblázat). Az általános szinten érvényes látszólagos stabilitás azonban jelentős eltéréseket takar 
az egyes tagállamok között és azokon belül, és nem mutatja az elmúlt tizenöt év során, regionális 
szinten végbement fontos demográfiai változásokat (SERA 2006).  

5. Táblázat: A lakosság megoszlása az OECD régió típusai alapján (EU15: 1980-2000) (%) 
 1980 1985 1990 1995 2000 
Alapvetően városi   45,2   45,2   45,2   45,4   45,4 
Jellemzően vidéki   32,2   32,3   32,4   32,5   32,7 
Alapvetően vidéki   22,6   22,5   22,4   22,0   22,0 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Eurostat Regio Database adatai alapján saját szerkesztés, 2007 
 

6. Táblázat: Népességváltozás az Európai Unió egyes régió-típusaiban (1990-2000) 

 Alapvetően 
városi 

Jellemzően 
vidéki 

Alapvetően 
vidéki Összesen

A lakosság aránya 1990 (EU25) (%) 43,40 35,90 20,70 100,00 
A lakosság aránya 2000 (EU25) (%) 43,60 36,20 20,20 100,00 
Átlagos évenkénti változás (EU27) (%)   0,21   0,34   0,02     0,22 
Átlagos évenkénti változás (Magyarország) (%) -1,09   0,05  -0,29    -0,33 

Nettó migráció 1995-2000 (az 1995-ös lakosságszám %-ában)
EU27  -0,20   1,39   0,46   0,53 
Magyarország  -3,12   1,93  -0,22  -0,20 
Forrás: Eurostat Regio Database adatai alapján saját szerkesztés, 2007 

 
A 27 tagállamban a vidéki régiók a bruttó hozzáadott érték 45%-át állítják elő, és a 

munkahelyek 53%-át biztosítják, de a sokat hangoztatott vidéki értékek és új funkciók ellenére - a 
nem vidéki területekhez, városi térségekhez képest - egy sor társadalmi-gazdasági mutató 
tekintetében egyre inkább lemaradnak (7. táblázat és 11. Melléklet).  

7. Táblázat: Az Európai Unió (EU-27) főbb területi jellemzői az OECD vidékiség szerint  

 EU-27 Alapvetően 
vidéki 

Jellemzően 
vidéki 

Alapvetően 
városi 

Területi 
szint Év 

Terület (%) 100,0   57,0   35,7     7,3 NUTS 3 2003 
Népesség (%) 100,0   20,5   37,8   41,7 NUTS 3 2003 
GVA (Bruttó hozzáadott érték) (%) 100,0   13,2   31,7   55,0 NUTS 3 2002 
Foglalkoztatás (%) 100,0   18,7   34,6   46,7 NUTS 3 2002 
Népsűrűség (fő/km2) 114,8   40,9 118,2 638,7 NUTS 3 2003 
GDP/fő (EU-25=100%)   95,5   64,5   82,3 122,8 NUTS 3 2001 
Munkanélküliségi ráta (%)    9,2     9,9   10,1    7,8 NUTS 2 2004 
Mezőgazdasági foglalkoztatás (%)    6,7   20,6     6,9    1,7 NUTS 2 2002 

Forrás: EC (2006c) 
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A munkanélküliségi ráta általában jelentősen magasabb a vidéki térségekben, mint a 
városi térségekben. A tartós munkanélküliség az alapvetően vidéki térségekben viszonylag magas, 
ami az alacsony jövedelmű csoportok növekvő kizárását jelezheti. A becslések szerint a rejtett 
munkanélküliség (ideértve az alulfoglalkoztatott mezőgazdasági termelőket és a mezőgazdasági 
dolgozókat) körülbelül ötmillió embert érint a vidéki térségekben (SERA 2006). Az egy lakosra jutó 
jövedelem körülbelül fele akkora, a nők foglalkoztatási aránya alacsonyabb, a szolgáltatási ágazat 
kevésbé fejlett, általában kevesebb a felsőoktatási végzettséggel rendelkező. Néhány vidéki 
régióban hatalmas problémát jelent a távoli és periférikus fekvés. A hátrányok általában még 
jelentősebbek a túlnyomóan vidéki régiókban, valamint a legkülső régiókban, ahol a gazdaságok 
kisméretűek, elszigeteltek, zord éghajlati körülményeknek vannak kitéve, és a termelési skálájuk 
korlátozott. A lehetőségek, a kapcsolatok, és a képzési infrastruktúra hiánya különösen nagy 
problémát okoz a nők és fiatalok esetében. A vidéki térségek hátrányos helyzetben vannak, mert 
nem tudnak ugyanolyan szintű és minőségű szolgáltatásokat biztosítani, mint a városi térségek. A 
szolgáltatások (a közutak, a tömegközlekedés, az informatika stb.) területén tapasztalható lemaradás 
megnehezíti azok dolgát, akik a vidéki térségekben szeretnének élni és dolgozni (EC 2006c).  

Miközben több szerző és kutatás (Esposti et al. 1999, OECD 2006, Terluin-Post 2000, Von 
Meyer et al. 1999) elsősorban  az új gazdasági funkciók megjelenését és elterjedését emeli ki1, 
számos dokumentum (pl. Bengs és Schmidt-Thomé 2005, European Foundation…1999 és 2006, 
IAMO 2004, SERA 2006) megerősíti a fenti problémákat, a város-vidék ellentét általános 
mélyülését. A gondok és a különbségek enyhítésére, a vidéki gazdaság komplex és átfogó, 
regionális szintig kiterjedő, város-vidék kapcsolatokat kihasználó, endogén erőforrásokra alapozó 
fejlesztésének szükségességét, fontosságát hangsúlyozzák.  

Ugyanakkor az idézett források, sőt a már az 1999-ben elfogadott - az Unió területfejlesztési 
irányelveit felvázoló - Európai Területfejlesztési Perspektíva is kiemeli, hogy számos fejletlen 
vidéki területen a mezőgazdasági tevékenység fenntartása gazdasági terhet jelent, illetve ezen 
túlmenően, a periférikus elhelyezkedésből és szerkezeti hátrányokból (gyenge elérhetőség, alacsony 
népsűrűség, gyenge infrastruktúra, versenyképtelen mezőgazdaság) adódóan, jelentős gazdasági 
problémák fognak jelentkezni (EC 1999).  
 A termelő ágazatok háttérbe szorulásával, a tercier szektor erősödésével a mezőgazdaság 
helyzete, helye a nemzetgazdaságokban (foglalkoztatás, GDP-hez való hozzájárulás) 
világviszonylatban is egyre gyengül. Erre az OECD kutatása is felhívja a figyelmet (OECD 2006). 
Az Unió tanulmánya (SERA 2006) szintén megállapítja, hogy a Közösségen belül, a 
mezőgazdaság foglalkoztatásban és a GDP-ben betöltött szerepe az utóbbi húsz év során - a Közös 
Agrárpolitikát érintő reformok mellet is - folyamatosan csökken (8. táblázat).  

8. Táblázat: Az agrárágazat szerepe az Európai Unióban  

Mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
száma* (ezer fő) aránya (%) 

Mezőgazdaság aránya   
GDP-ben (%) 

 EU25 EU15 HU EU25 EU15 HU EU25 EU15 HU 
1980 n.a. 12730   989(1) n.a. 9,5 19,5(1) n.a. n.a. 17,0(1) 
1990 n.a.   9562   693(2) n.a. 6,6 14,2(2) n.a. n.a.  12,5(2) 
1999 n.a.   6954 263 n.a. 4,5 7,0 n.a. 1,8 4,5 
2000 10680   6770 246 5,7 4,3 6,5 n.a. 1,7 3,9 
2001 10595   6724 235 5,6 4,2 6,1 n.a. 1,7 3,8 
2002 10419   6539 233 5,4 4,0 6,1 n.a. 1,6 3,1 
2003 10419   6557 211 5,3 4,0 5,4 1,6 1,6 2,7 
2004 9653   6208 205 5,0 3,8 5,3 1,6 1,6 3,1 
2005 9541   6180 187 4,9 3,7 4,8 1,3 1,3 2,7 

*: Beleértve vadászat, halászat és erdészet. A foglalkoztatás tagállamonkénti adatait a 12. Melléklet tartalmazza. 
Forrás: Eurostat és KSH (1): Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyv, 1982 (2): Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv, 
1990 alapján saját szerkesztés, 2007 
                                                 
1 Például, a legfrissebb adatok alapján, több mint az OECD országok egyharmadában, a legmagasabb munkahely-
teremtési rátát mutató régiók rurálisak (OECD 2006). 
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 A legtöbb vidéki térségben a mezőgazdasági ágazat a térség munkahelyeinek már 
kevesebb, mint 10%-át biztosítja. A vidéki térségek harmadában a mezőgazdaság részaránya a 
foglalkoztatás szempontjából kevesebb, mint 5% (az EU-25 átlaga 5,2% míg az EU-27 átlaga 
valamivel 7% feletti)1, ezen felül, a mezőgazdasági termelékenység messze a legalacsonyabb a 
túlnyomóan vidéki térségekben (EC 2006c, SERA 2006). Emellett nem meglepő az sem, hogy bár a 
mezőgazdaság szerepe csökken, a vidékiség fokozódásával nő a mezőgazdasági foglalkoztatás 
aránya is. Az alapvetően vidéki régiók átlagos mezőgazdasági foglalkoztatottsága majdnem 20%, 
szemben az alapvetően városi térségek nagyjából 1,5%-ával (EU-27). Összehasonlításként, 
Magyarország alapvetően városi térségeiben 0,6%, jellemzően vidéki térségeiben 5,5%, míg 
alapvetően vidéki térségeiben kicsivel 10% felett alakul az agrárfoglalkoztatottság (SERA 2006). 

Az ágazat munkaerő kiáramlása a volt EU-15 és EU-25 tagországokban is nagyjából 
átlagosan évi 2,3-2,5%, míg Magyarországon a vizsgált időszakban a változás duplája (5,1 %) az 
uniós átlagnak (9. táblázat). A mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányának csökkenéséhez 
képest, munkaerőegységben2 számolva a csökkenés jelentősebb volt, ami „jelzi a részidős 
mezőgazdasági foglalkoztatás terjedését az Unióban is” (SERA 2006: 64. o.).  

9. Táblázat: A mezőgazdasági munkaerő változása az Európai Unióban 

 1995 2000 2005 1995-2000 2000-2005 
 1000 AWU* évenkénti átlagos változás (%) 

EU-25 - 10540 9310 - -2,5 
EU-15 7209   6529 5797 -2,0 -2,3 

Magyarország  780     676   521 -2,8 -5,1 
       *: Éves munkaerőegység 
       Forrás: Eurostat (Agricultural labour input statistics) alapján saját szerkesztés, 2007 
 
 Fontos azonban megemlíteni, hogy Közép- és Kelet Európában a mezőgazdasági 
foglalkoztatottság átalakulása 1990 után jóval drasztikusabb volt3, elsősorban a politikai és 
piacgazdasági átmenetnek köszönhetően. Hazánkban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és 
Észtországban, az 1990-es évek első felében jelentős zuhanás következett be az agrár-
foglalkoztatásban, amelynek éves átlaga -10% és -30% között alakult (SERA 2006, Macours és 
Swinnen 1998), miközben jelentős birtok-konszolidáció és a „nem-családi” munkaerő kiáramlása 
következett be. Az évtized második fele bizonyult csak stabilabb periódusnak, de az éves csökkenés 
mértéke még így is meghaladta az EU-15 átlagát.  

A kialakult helyzetet tovább súlyosbítja a mezőgazdasági termelők kedvezőtlen 
korstruktúrája és végzettsége. Jelenleg az EU-ban a mezőgazdasági termelők kevesebb, mint 
10%-a 35 évesnél fiatalabb, és több mint 27%-uk 65 évesnél idősebb. 2000-2005 között, a korábbi - 
25 tagú - EU mezőgazdasága főként az elsődleges korcsoportban (25-54 évesek) vesztett 
munkaerőt, ezt követték a fiatalabb dolgozók (15-24 évesek), és csak ezután következtek az idősebb 
(55-64 évesek) dolgozók (SERA 2006). Véleményem szerint, a fiatalok csökkenő száma az 
ágazatban különös nehézségekkel járhat majd, a sokat szorgalmazott generációs megújulás 
tekintetében. Ráadásul, a mezőgazdasági termelők képzettségi szintje is igen változó a 
tagállamokban. Sok mezőgazdasági termelő nem rendelkezik a szükséges képzettséggel, ami 
megnehezíti, hogy kihasználják az új innovációs környezetet, a környezetvédelmi szolgáltatásokat, 
a diverzifikációt, valamint a helyi szolgáltatások és a bioenergia-termelés fejlődését. (SERA 2006). 
                                                 
1 Az átlag mögött jelentős szórás található az egyes tagállamok, régiók között. 25% feletti agrárfoglalkoztatással 
rendelkező régiók elsősorban Közép- és Kelet Európai országaiban (Románia, Bulgária, Lengyelország, Litvánia, 
Szlovénia), és a dél-európai tagállamokban (Görögország, Spanyolország, Portugália) találhatók. Románia alapvetően 
vidéki térségeiben a munkaerő több mint 50%-a dolgozik a mezőgazdaságban, Bulgáriában és Görögországban 
egyharmada, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban és Portugáliában kb. egynegyede (SERA 2006). 
2 AWU (Annual Work Unit): éves munkaerőegység, minden fajta munkaerőinput átszámítása egy teljes munkaidős (évi 
1800 munkaóra) dolgozó egyenértékére.  
3 Hozzáteszem, az Unió az érintett országok erre vonatkozó nemzeti statisztikáit bizonyos fenntartásokkal kezelte, a 
rejtett munkanélküliség, az AWU-val ekvivalens információk és a mezőgazdasági szövetkezetek nem-mezőgazdasági 
munkaereje kapcsán. Erről részletesebben ld. Macours és Swinnen (1998) kutatását. 
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 Fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás trendje milyen 
elemekkel magyarázható. A szakirodalom alapján az Unió tagállamait tekintve ezek a következők:  
A technológiai fejlődésnek köszönhető munkaerő-megtakarítás (erről részletesen ld. Swinnen és 
Dries 2003, Henkel 2004), mely az Unió jelentései (SERA 2006, EC 2006c) alapján, különösen a 
2004 után csatlakozó tagországokban, tovább gyorsul a következő években. 
A makrogazdasági környezet változása - Bár a rövid távú vizsgálatok (OECD 1994b) nem 
mutatták ki, de a hosszabb távú kutatások alapján (pl. Andermann és Schmitt 1996) egyértelmű az 
összefüggés a gazdasági növekedés, az egyéb foglalkoztatási lehetőségek bővülése és a munkaerő 
mezőgazdaságból történő kiáramlása közt, különösen az önellátó kisgazdaságok területén. Ezt a 
vidéki területek szempontjából azért tartom problémának, mivel „az önellátó kisgazdaságok szerepe 
a rejtett mezőgazdasági munkanélküliség kezelésében igen jelentős” (Pouliquen 2001: 85. o.). 
A gazdálkodás szerkezete. Az alacsony mezőgazdasági munkatermelékenységgel rendelkező 
régiókban bizonyíthatóan jelentősebb munkaerő csökkenés következett be, mint a magas 
termelékenységekkel rendelkezőkben. Ahol a foglalkoztatottak (a nem-családi munkaerő) száma 
magasabb volt, gyorsabban zajlottak a folyamatok. Egyes régiókban gyorsította a folyamatokat a 
kicsi, kevésbé specializálódott farmok jelenléte is (Swinnen és Dries 2003, Swinnen et al. 2005). 
A gazdálkodók demográfiai jellemzői és végzettsége. A képzettség növekedése egyik oldalon 
ugyan jelentheti a gazdaság vezetésének, menedzselésének javulását is, de egyúttal az agráriumon 
kívüli foglalkoztatás kilátásait is. A szakképesítés nélküli, másmilyen munkatapasztalattal nem 
rendelkező, középkorú gazdák esélyei azonban korlátozottak, és a vizsgálatok alapján (Andermann 
és Schmitt 1996), lehetőség szerint a nyugdíjazásig folytatják a gazdálkodást. Ugyanakkor a 
fiatalabb, jobban képzett generáció „kimaradása” - különösen a kis családi gazdaságok esetén, 
amikor az örökös nem folytatja a termelést - jelentősen hozzájárul a mezőgazdasági munkaerő 
szerkezetének változásához. Ennek is köszönhetően, számos közép-kelet-európai új tagállamban az 
agrár munkaerő alacsonyabb képzettsége, és romló korstruktúrája hátráltatja a szükséges 
szerkezetátalakítási folyamatokat a mezőgazdaságban (Rizov és Swinnen 2004, IAMO 2004). 
Az agrártámogatások alakulása. Bár elsősorban a termelékenységre és a jövedelmekre gyakorolt 
hatását szokták vizsgálni, a mezőgazdasági árak és jövedelmek befolyásolásán keresztül a KAP 
hatással van az agrár munkaerő alakulására is, ahogy ezt az OECD (1994c) korábbi jelentése is 
alátámasztja. Breustedt és Glauben (2007) becslései azt mutatják, hogy a magasabb támogatás és 
output árak csökkentik a mezőgazdasági termelés feladásának mértékét az európai országokban. 
Ugyanakkor, egy Németországra elvégzett analízis, mely 2012-ig modellezi és szimulálja a 
kilátásokat (Fasterding és Rixen 2005), a 2003-as KAP reform foglalkoztatásra gyakorolt 
hatását mérsékeltnek ítéli meg.  

A disszertáció témájánál fogva fontosabb, hogy hasonló eredményre vezettek, és kicsit tovább 
is léptek azok az esettanulmányok, melyeket a vidéki foglalkoztatásról készült tanulmányhoz 
készítettek el1 (ld. SERA 2006: 190-213. o.). Ezek már a vidékfejlesztési politikát, mint a KAP 
részét, eszközét vizsgálják. A tanulmány(ok) fontos megállapítása, hogy - bár a vidékfejlesztés 
különböző intézkedéseinek hatása nem tekinthető egységesnek - a vidékfejlesztési politika inkább 
a meglévő agrárfoglalkoztatás megtartásában játszik szerepet, azon felül nem teremt új 
munkahelyeket. Ezzel megerősíti Tamme (2004) korábbi, hasonló eredményű kutatásait. Mindezek 
alapján osztom Fasterding és Rixen (2005) megállapítását, miszerint munkahely-teremtés 
tekintetében a regionális politikák hatékonyabbnak tűntek, mint a megfogalmazott 
vidékfejlesztési intézkedések2.  
                                                 
1 A vizsgálatba 15 különböző, más-más országban elhelyezkedő NUTS III szintű régiót (hazánkból Hajdú-Bihar 
megyét) választottak ki, hogy lehetőség szerint reprezentálják az elérhetőségben (távolság), munkaerőben, 
mezőgazdasági függésben, földrajzi és éghajlati viszonyokban, támogatottságban meglévő differenciákat. 
2 A tárgyilagosság kedvéért hozzá kell tenni (bár EU-szinten csak kevés mennyiségi becslés áll rendelkezésre), hogy 
egyes feltevések szerint a vidékpolitika részeként, a LEADER II kezdeményezés során, csaknem 100000 munkahelyet 
teremtettek vagy tartottak meg a vidéki térségekben. Az ide tartozó vidéki diverzifikációs intézkedések segítettek sok 
mezőgazdasági munkahely megőrzésében, és ugyanakkor időszakos munkahelyek is keletkeztek. Ki kell emelnem 
azonban a Bizottságnak azt a megállapítását is, miszerint a nem mezőgazdasági tevékenységeket érintő 
munkahelyteremtő és diverzifikációs intézkedések, a programok viszonylag kis részét képezték (EC 2006b).  
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Ehhez járul, hogy a becslések szerint a 2000-2006-os időszakban az EU15 fő programjainak 
csak körülbelül 10%-át költötték olyan intézkedésekre, amelyek közvetve vagy közvetlenül 
foglalkoztatást generáltak a mezőgazdaságon, vagy az elsődleges feldolgozó ágazaton kívül (SERA 
2006). Swinbank és Daubjerg (2004) úgy gondolták, a „folydogáló” közös agrárpolitikai reform 
irányt is mutat, meg késztetést is az új tagok vidékszerkezetének korszerűsítésére, és a múltbeli 
termelési szokások által túldeterminált közösségi rendszer átalakítására egyaránt. Kiemelték, hogy 
ez nem csak Brüsszelben igényel változást, hanem az új tagállamok agrárminisztériumainak és 
lobbistáinak bizonyos érdekektől, termelői csoportoktól való elszakadását is.  

Mindezek a vélemények és folyamatok - köztük a mezőgazdaság szerepének csökkenése, a 
megjelenő új funkciók és a vidék általános állapota - különösen indokolttá és érdekessé teszik az új 
programozási időszak vidékfejlesztési politikájának vizsgálatát is. 

 
4.3.3. Az Unió jelenlegi vidékfejlesztési politikája 

 
Az EU liszaboni stratégiához1 kapcsolódó új - 1698/2005/EK tanácsi rendeletben leírt - 

vidékfejlesztési politikáját a hivatalos megfogalmazás szerint „folytonosság és a változás” jellemzi. 
Az Unió elismeri, hogy a vidéki területek helyzete nagyon sokféle lehet, ami differenciált 
vidékfejlesztési stratégiákat tesz szükségessé. Beismeri, hogy „a mezőgazdaság egyre több vidéki 
területen veszíti el fontosságát, mint fő tevékenység” (EC 2006b: 10. o.). Ugyanakkor, továbbra is 
határozottan a mezőgazdasághoz köti a vidékfejlesztést, kijelentve, hogy „a mezőgazdaság 
továbbra is a vidéki területek legnagyobb használója, és kulcstényező a vidék és a környezet 
minősége szempontjából” (EC 2006e: 21. o.). A vidékfejlesztési politika - a KAP második 
pilléreként2 - továbbra is intézkedések sorozatát kínálja (ld. EC 2006b), melyek közül a tagállamok 
választhatnak, melyikre kapjanak közösségi támogatást az integrált vidékfejlesztési programok 
kontextusában. Az új politika stratégiai iránymutatásai meghatározzák a közösségi prioritások 
megvalósítása szempontjából nagy jelentőségű területeket, figyelembe véve az új KAP 
követelményeit és az EU nemzetközi tárgyalásainak fejleményeit is. A három fő szakpolitikai cél: 

• a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása; 
• a termőföld-hasznosítás támogatása és a környezetminőségének javítása, valamint; 
• az életminőség javítása és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése. 

Minden egyes fő célkitűzéshez tartozik egy tematikus tengely. A három tematikus tengely a 
Leader-megközelítés módszertani tengelyével egészül ki (10. ábra).  

 
10. ábra: Az Európai Unió új vidékfejlesztési politikájának stratégiai megközelítése 

 
Vidékfejlesztés 2007-2013 

 
  Leader tengely   

     

1. tengely 
Versenyképesség  2. tengely 

Környezet + Földhasználat 

3. tengely 
Gazdasági diverzifikáció + 

Életminőség 
     

Egységes programozás, finanszírozás, nyomon követés és ellenőrzés 
     

Egységes vidékfejlesztési alap 
Forrás: EC (2006b) 
                                                 
1 A 2000-ben tartott lisszaboni ülésén az Európai Tanács az 1997-ben elindított Európai Foglalkoztatási Stratégia 
keretében kitűzte a teljes foglalkoztatás célját, középtávú célként pedig, a 70%-os foglalkoztatási rátát 2010-re (Az EU 
foglalkoztatási politikájáról részletesen ld. EC 2003b, EC 2005c és Frey 2004). 
2 A KAP finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet (EC 2005e) rendelkezett két új alap létrehozásáról 2007-re, 
melyek közül mindegyik a KAP egy-egy pillérét finanszírozza: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) az 
1. pillérhez, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) a 2. pillérhez kötődik. A határozat a 
költségvetési előirányzatokat évenkénti és tagállamonkénti bontásban is tartalmazza (13. Melléklet). 

Vidékfejlesztés 2007-2013
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Úgy gondolom, az első két tengely a komplex felfogású vidékfejlesztési szemlélet tükrében a 
vidéki térségek népességének annyiban nyújt segítséget, hogy hozzájárul egy versenyképesebb 
mezőgazdasági szektor kialakításához, ezen keresztül versenyképes, elfogadható szintű 
jövedelem biztosításához. Továbbá, a mezőgazdasági illetve erdőterületek fenntartható 
használatával, a hátrányos helyzetű területek támogatásával, az agrár-környezetvédelmi célok 
biztosításával, a kulturális és természeti örökség védelméhez, illetve a vidéki területek általános 
vonzerejének javításához adhat támogatást. Úgy tűnhet, az új vidékfejlesztési politika igazi 
komplexitását a harmadik tengely hordozza, mely az első kettőhöz képest, már némileg próbál 
elszakadni az agrárgazdaságtól. Bár véleményem szerint, a szükségesnek tartott diverzifikáció 
elsősorban a turizmus, a kézművesség és a vidéki szálláshelyek biztosítására szorítkozik, és így 
továbbra is kissé beszűkíti a vidékfejlesztés lehetőségeit, fontos megállapítás: „szükség van a 
vidéki területeken a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő 
diverzifikálására, és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztésére” (EC 2005d: 5. o.). Lényeges 
továbbá - a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások (pl. IKT) javítása, a vidéki területeket 
vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén - a gazdasági-társadalmi visszaesés, a vidék 
elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordításának megcélzása is. 

A téma szempontjából azonban a legfontosabb, hogy a Leader tengely értelmében nyújtható 
támogatások lehetőséget adnak - a helyi szükségletekre és erősségekre építő helyi fejlesztési 
stratégia keretében - mindhárom célkitűzés kombinálására. A Leader I, II és Leader+ programok 
tapasztalatai alapján, különösen ez a tengely játszhat továbbra is jelentős szerepet a közösségi 
részvétel biztosításában, a vidékfejlesztés innovatív szemléletének ösztönzésében, a magán- és a 
közszféra együttműködésének erősítésében. Ez hazánkkal kapcsolatban azért is tűnik különösen 
fontosnak, mivel a vidéki térségek, faluközösségek önszervező képessége, összetartó ereje gyenge, 
a fejlesztési kezdeményezések egymástól elszigeteltek. A vidéki - különösen a fiatal korosztályhoz 
tartozó - lakosság helyi kötődése gyengül, környezettudatossága alacsony színtű (AVOP 2006). Ezt 
saját kutatásaim és tapasztalataim teljes mértékben alátámasztják. Így sajnos, a vidékfejlesztési 
politika egyik alapelvének számító alulról történő építkezést hazánkban - számos egyéb tényező 
mellett - a helyi közösségek rendszerváltást és piacgazdasági átmenetet követő felbomlása, a helyi 
érdekek gyenge szervezettsége, a civil szféra fejletlensége igen kérdésessé teszi. G. Fekete (2004: 
65. o.) szerint is „a vidék alacsony gazdasági aktivitását és iskolázottságát, valamint a tartósan 
magas munkanélküliséget tovább tetézi, hogy nagyon lassan alakul ki a vidéki társadalomnak az a 
rétege, amely alkalmas lenne arra, hogy a vidéket alulról építkező, önszerveződő, értékalkotó, a 
sokféleségre is tekintettel lévő, új közösségi gazdaságfejlesztéshez szükséges pályára állítsa”. 
 Bár véleményem szerint az új vidékfejlesztési politika továbbra is túlságosan agrár-
centrikus (itt nyomatékosan hangsúlyozom: a vidéki területeket érintő problémákhoz képest), 
úgy tűnik, az Unió is kezdi elismerni, tudomásul venni, sok vidéki térsége közös kihívással küzd. 
Mégpedig azzal, hogy a városokhoz, városi területekhez képest gyengébb a képességük, hogy 
magas színvonalú, fenntartható munkahelyeket tudjanak teremteni, illetve, hogy a képzettebb 
munkaerőt megtartsa. Számomra legfontosabb eredményként, a Közösség vidékfejlesztésre 
vonatkozó stratégiai iránymutatásai alapján, a strukturális, a foglalkoztatási és a vidékfejlesztési 
politikák közötti kapcsolatot, a különböző regionális partnerségek közötti együttműködést 
ösztönözni kell (EC 2006e). Ebben az összefüggésben a tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
különböző programok, támogatási alapok kapcsán, az egymást kiegészítő jelleget és a koherenciát.  
 
4.4. Vidék, vidékfejlesztés, mezőgazdaság Magyarországon 

 Az OECD vidék-lehatárolásának alkalmazása hazánkban is problémás, a nemzeti 
sajátosságok miatt nem igazán alkalmazható, többek közt mivel a ritkábban lakott, de városias 
jellegű kistérségeket is egybemossa a vidékiséggel. A tipizálás hazai adaptálásakor, a kategóriák 
kialakításánál, a népsűrűség 150 fő/km2-es értékét 120-ra változtatták1 (11. ábra). 
                                                 
1 Az ország területének 96%-a, népességének pedig 75%-a minősült így vidékinek. Az alapvetően vidéki területek 
részaránya 58,3%, az össznépességből való részesedésük 31,3%. (AVOP 2006). 
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11. ábra: A hazai kistérségek OECD szempontok szerinti besorolása 

 
■: Alapvetően városi □: Jellemzően vidéki ■: Alapvetően vidéki 
Forrás: AVOP (2006) 

 Az egységes használat nehézségei miatt az Unió, az OECD, és az Európa Tanács, a rurális 
térségek meghatározását nemzeti hatáskörbe utalta, hogy azok a nemzeti sajátosságok 
figyelembevételével dolgozhassák ki vidékfejlesztési politikájukat, annak gyakorlati alkalmazását. 
A témát övező hazai szakmai vélemények, a szakirodalom azonban megosztott. Általánosságban, 
Magyarországon is igaz a vidékiségnek, mint az urbánus területek ellentétének, a mezőgazdasági 
tevékenység fő színterének a megközelítése, illetve a negatív értékmérőkkel történő leírás.  

 
A vidék fogalmának hazai kategorizálására tett módszertani kísérletek között is szerepel 

természetesen a népsűrűség (pl. a SAPARD terv vagy az AVOP programok), de ezen kívül - többek 
közt - a népességszám-változás, a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya, aranykorona érték 
(GATE KTI 1996), a nagyvárosoktól való távolság (Farkas et al. 1998), a mezőgazdasági 
térhasználat (Jávor 1998, Sarudi 2000), az őstermelők száma, aránya (Kovács 1998), a 
lakónépesség illetve városiasultság (Csatári 2000, Dorgai 1998a), az infrastruktúra fejlettsége 
(Bíró-Molnár 2004a) valamint különböző fejlesztési célok alapján további komplex mutatók 
alkalmazása úgyszintén (pl. Bíró-Molnár 2004b, Csatári 1996, Faluvégi 1998 és 2001, Szörényiné 
1997). Ezen túlmenően, már a vidék újfajta lehatárolásának igényét megtestesítő, nemzetközi 
módszerek hazai adaptálásának kísérlete is megfigyelhető (pl. az ESPON projektet követő, városi 
befolyáson és a domináns földhasználaton alapuló kategorizálás - ld. Csatári és Farkas 2006). 

A magyarországi definíciós és vidék-besorolási kísérletek, illetve az azokról szóló viták 
vonása, hogy sokszor a mezőgazdaság és az agrártársadalom szemszögéből közelítik meg a 
problémát. Csatári (2004: 533.o.) szerint ”ez természetes is, hiszen nálunk a vidékproblémát még 
főleg azok az agrárátalakulási-, fejlesztési tényezők határozzák meg elsősorban, amelyek a fejlett 
országokban két-három évtizede: a vidék elnéptelenedése, elöregedése, eltartó-képességének 
csökkenése”. További problémákat vet fel a definíciós vitában az is, hogy „a tudományos besorolás 
igénye és az egységesítésre való törekvés hamar ellentmondásba kerülhet a különböző erősséggel 
artikulált gazdasági és politikai érdekekkel” (Fehér 1998 idézi Csatári 2004: 533. o.).  
 
 A „hivatalos” vidék-meghatározáshoz a vonatkozó (elsősorban kistérségi szintet célzó) 
vidékfejlesztési politika, és a (régiókat célzó) regionális politika vonatkozó törvényi szabályozása 
nyújt segítséget. A vidékfejlesztés térségeit, mint kedvezményezett statisztikai kistérségeket 
Magyarországon több kormányrendeletben (61/1995, 106/1997, 19/1998, 91/2001, 244/2003) is 
lehatárolták, különböző mutatók alapján, az aktuális területi beosztásnak megfelelően (14. 
Melléklet). A területfejlesztés kedvezményezett térségei közt a vidéki célterületeket is 
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meghatározó legutóbbi1 dokumentum (244/2003. kormányrendelet - KSH 2004a) „vidékfejlesztési 
térség” (tehát már nem a korábbi „mezőgazdasági vidékfejlesztés”) megnevezés alatt definiálja2 a 
vidéki területeket (12a. ábra). Az Országos Területfejlesztési Koncepció, bár nem 
kedvezményezettség szerint, de három kistérség-kategóriát különböztet meg a térség népsűrűsége 
és a népességszámmal meghatározott urbanizált települések előfordulása alapján: Urbanizált 
kistérségek, Urbanizált területekkel rendelkező vidékies kistérségek, és Jellemzően vidékies 
kistérségek. Ez utóbbiban - ahol a foglalkoztatottságban a primer szektor súlya többnyire átlagon 
felüli, a mező- és erdőgazdaság a legjelentősebb területhasználó - a vidékfejlesztés a kistérség 
egészére irányulhat, mint a kistérségi fejlesztési stratégiák meghatározó eleme (OTK 2005).  
 Az Európai Unió 2000-2006-os programozási időszakának vidékfejlesztési politikájához való 
alkalmazkodás, és a támogatások elnyerésének feltételeként elkészített Agár és Vidékfejlesztési 
Operatív Program (AVOP 2006: 38. o.), valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT 2004: 17. 
o.), a vidéki térség meghatározásában nem lépett tovább az OECD által meghatározott kritériumon  
(11. ábra). A legújabb vidékfejlesztési alapdokumentum, a 2007-13-as időszakra vonatkozó Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (UMVST 2007: 29. o.) pedig település szinten, a 
népsűrűség, illetve a lakosságszám alapján differenciál3 (12b. ábra). 
 

12. ábra: Vidéki területek lehatárolása Magyarországon 

a) Vidékfejlesztési térségek a területfejlesztésben 
(168 kistérség) 

b) Vidéki térségek (települések) a Vidékfejlesztési 
Stratégiai Tervben 

■: Vidékfejlesztési térségek  
Forrás: KSH (2004a) 

■: Jogosult ■: Külterületével jogosult □: Nem jogosult   
a III. és IV tengely intézkedéseire (2007-13) 
Forrás: UMVST (2007) 

 
 Látható tehát, hogy a téma igen komplex, és a különböző politikák más-más megközelítést 
alkalmaznak. A vizsgáltak alapján ezért, kritikai észrevételek nélkül, vidék illetve vidéki térség alatt 
a következő kategóriát értem: Elsősorban azok a területek, melyek a vidékfejlesztési politikában 
meghatározott módon, az OECD kritériumok alapján ebbe a körbe tartoznak (különösen az Uniós 
szintű összehasonlítások esetén); azok a térségek, melyek a területfejlesztés kedvezményezett 
térségeit lehatároló dokumentum alapján vidékfejlesztési kistérségnek minősültek, illetve 
                                                 
1 Az új, 67/2007. (VI. 28.) számú országgyűlési határozat, valamint a 2007. évi CVII. Törvénnyel módosított 2004. évi 
CVII. Törvény alapján, újból meg kellett határozni a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségeket (ld. 
Faluvégi és Tipold 2007). Ez azonban nem jelölt ki vidékfejlesztési célterületeket.  
2 Azok a térségek, melyekben: az adott terület népességének kevesebb, mint 50%-a él 120 fő/km2-nél magasabb 
népsűrűségű településeken; az 1990. évi népszámláláskor az országos vidéki átlagot meghaladó volt a mezőgazdasági 
foglalkoztatottság aránya; az országos átlag alatt van az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó alapját képező 
jövedelem; továbbá a munkanélküliség az országos átlagot meghaladja (KSH 2004a). 
3 Eszerint a 120 fő/km2 népsűrűséget meg nem haladó vagy 10000-nél kevesebb (az alföldi régiókban 15000) állandó 
lakossal rendelkező települések alkotják a III. és IV. tengely intézkedéseinek támogatására jogosult területét. A nem 
vidéki települések külterületei, ahol több, mint 200 fő, vagy az összlakosság 2 %-a él (a település állandó lakosságának 
arányában), szintén a támogatásra jogosult vidéki területnek minősülnek. 
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általánosságban a nagyvárosokon, városi agglomerációkon kívüli területeket, falvakat, 
népsűrűségtől és konkrét határértékektől függetlenül. 

4.4.1. A vidékfejlesztés értelmezése Magyarországon 

 A vidék kategóriájának definiálásához hasonló a helyzet a vidékfejlesztés meghatározása 
esetén is, különösen azt figyelembe véve, hogy a vidék és a mezőgazdaság szerepének alakulása 
következtében, a vidékfejlesztés célrendszere is folyamatosan formálódik.  Buday-Sántha (2001) 
szerint a probléma az igyekezet, egy olyan átfogó, széles spektrumú fogalmat alkotni, amibe a 
tevékenységek lehető legnagyobb köre belekerül (ennek legfőbb oka: a vidékfejlesztési programok, 
a támogatási jogosultságok potenciális körének leszűkítését elkerülni), így a fogalom, pontosnak 
nem mondható definiáltsága miatt, valójában nem mond semmit. Bár véleményével tulajdonképpen 
egyetértek, a széles spektrumot én a vidéki területeket érintő gondok tág körével is magyarázom. 

Az első probléma a vidékfejlesztés és a területfejlesztés, a vidékpolitika és a regionális 
politika kapcsolatrendszerének tisztázása. A vonatkozó szakirodalom (többek közt: Faragó 
1994, G. Fekete 1998, Kulcsár 1998 és 2006, Madarász 1998, Miskó és Tóth 2007, Süli-Zakar 
1998) a két terület függetlenségét, alá/fölé rendeltségét, a köztük lévő átfedést, vagy éppen a 
speciális mellérendelt viszonyt tükrözi, kutatja. Kovács (2000 és 2003) Kulcsár (1998 és 2006) és 
Laczkó (1999) a vidékfejlesztést, mint önálló politikát, önálló szakterületet vagy diszciplínát 
értelmezi. Ezt a vidéki területeket érintő számos gazdasági, társadalmi, környezeti  probléma; a 
falvakban végbement gyors átalakulások; a mezőgazdaság szerepcsökkenésének; a globalizálódó 
világgazdaság hatásainak fényében mindenképpen indokoltnak tartom. Véleményem szerint is 
szükséges az önálló, interdiszciplináris megközelítésű vidékfejlesztési politika értelmezése, hiszen 
ez utóbbi sajátosságaiban, célkitűzéseiben és módszereiben, továbbá döntően kistérségi 
irányultságával eltér a regionális célzatú területfejlesztéstől. Ugyanakkor egyetértek Farkas 
véleményével is, aki szerint a két fejlesztés között a kistérségek átfedést is jelentenek, mivel 
kistérségi szinten mindkét fejlesztésnek van létjogosultsága. Csak míg „a vidékfejlesztés számára ez 
a szint a legfontosabb, addig a területfejlesztés esetében ez csak az egyik beavatkozási szint” 
(Farkas 2002: 25. o.). Ebben az összefüggésben egyet kell értsek Miskó és Tóth (2007) 
megközelítésével is, akik a területfejlesztés és a vidékfejlesztés viszonyának elemzésekor, ez utóbbi 
helyett már „vidéki területek fejlesztéséről” beszélnek, tükrözve azt a változást, mely a regionális 
politika és a vidékpolitika szorosabb összefonódását igényli. 

Saját értelmezésem alapján (13. ábra), minden olyan tevékenységet, mely - mérettől, 
kiterjedéstől, népességtől függetlenül - célzottan valamely terület fejlesztését szolgálja, a területi 
politikák részének tekintek, akár létezik hozzárendelhető, elkülöníthető, önálló politika, eszköz és 
intézményrendszer (területfejlesztés, vidékfejlesztés), akár nem (településfejlesztés). 

13. ábra: A vidékfejlesztés, mint a területi politikák része 
Területi politikák 

 

                             Nemzeti (NUTS I) és Közösségi szint 

Forrás: Saját szerkesztés, 2007 

Regionális politika 
(Területfejlesztés) 

jellemzően 
NUTS II. és III. 

Vidékpolitika 
(Vidékfejlesztés) 

jellemzően 
LAU-1 

Településfejlesztés
LAU-2 
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Ugyanakkor hangsúlyozom, véleményem szerint a különböző területi politikák csak 
egymással szoros kapcsolatban, és összehangoltan lehetnek hatékonyak. Ezzel összefüggésben 
megalapozottnak tartom az OECD megközelítését, mely a vidékpolitika megfogalmazását a 
különböző politikák, területi egységek rendszerében, mátrixában helyezi el (14. ábra).   

14. ábra: A vidékpolitika a politikai és területi mátrixban 
Politikák Terület 

Regionális Általános 

Vidéki területek 
 

Niche 
 

 
     „Grand-plan” 
Átfogó megközelítés 

Nem vidéki területek 
 

           Regionális politika 
 

 

 Forrás: OECD (2006: 79. o.)  
 
Az átfogó megközelítés (grand-plan) túl tág, nem különíti el hatékonyan az egyes politikákat 

és területeket, az egyes eszközöket és szereplőket, nem tesz különbséget közöttük, így hatékonysága 
megkérdőjelezhető.  A másik megközelítés az un. niche-politika, amikor is a vidékpolitika - 
szervesebb kapcsolódás és integráció nélkül - csak adott vidéki területeket céloz meg. Ebben az 
esetben nem vesz figyelembe más regionális vagy területi politikákat (pl. településfejlesztés), illetve 
agrárágazaton kívüli szektorokat. Mindezek - kiegészülve esetleg a gyenge támogatással - szerény 
gazdasági és társadalmi hatást eredményeznek1. Kompromisszumos megoldásként szerepel a 
regionális politikával szorosan összefonódó, azzal szerves egészt alkotó vidékpolitika, mely a 
különböző szintű területi politikákat, szektoriális megközelítéseket, forrásokat, szereplőket, cél- és 
eszközrendszereket hatékonyan tudja összefogni2. Ezt szolgálja az is, hogy a korábban bemutatott, 
helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó elméletek, ugyan a lokális szintet a regionális téregység 
vagy a település-szint felől közelítik meg, de a fejlesztés filozófiáját tekintve, lassan azonosulnak 
több, a kistérségi szemléletű vidékfejlesztés kapcsán is hangoztatott alapelvvel, sajátossággal.  

Ezek egyike az emberközpontúság, vagyis hogy a fejlesztés központjában az ember, az 
emberek közössége áll, mely nem csak passzív tárgya a fejlesztésnek, hanem aktív alanya is. 
Annyiban is sajátos a vidékfejlesztés, hogy értékrangsorában - a regionális szemléletű, elsősorban 
centrális irányítású, főleg központi erőforrásokra támaszkodó, céljaiban az ökonómiai és 
gazdaságföldrajzi modelleket, a műszaki fejlesztést előtérbe helyező területfejlesztéshez képest - az 
emberi erőforrások, a helyi közösségek és a helyi társadalom gazdasági-társadalmi szereplői, az 
ökológiai és a kultúrtáj értékei az elsődlegesek. További sajátossága a komplexitás, hiszen a 
vidékfejlesztés nagyon sokrétű fogalom, amely igen különböző folyamatokat kapcsol össze 
(Kulcsár és Kozári 1998, Ploeg és Long 1994). 

Ennek kapcsán merül fel a következő dilemma, mely már a vidék definiálásánál is megjelent, 
jelesül az agrárium szerepe és helye a vidékfejlesztésben, vagy éppen fordítva, a vidékfejlesztés 
hatásainak taglalása a mezőgazdaság szempontjából. Mindezek a viták kiegészülnek az 
általánosságban a vidékfejlesztés definiálására, pontos céljának a meghatározására tett kísérletekkel, 
amelyekben már megjelennek azok a reakciók is, melyeket a rurális térségeket érintő változások 
eredményeztek. Csak néhány példát említve: Ángyán és társai a vidékfejlesztés agráriumra 
gyakorolt hatását, a kevésbé versenyképes, kisebb birtokszerkezet megőrzésének, az agrár-
                                                 
1 Az OECD tanulmánya erre az Uniós LEADER programot hozza fel példaként. 
2 A regionális szint vertikális koordinációs szerepkört tölt be a felső szintű koordinációt és irányítást végző 
nemzeti/kormányzati szint, és az alsó szintű koordinációt végrehajtó, a erőforrásokat, szereplőket, és terveket 
felsorakoztató lokális szint között. Az állam tevékenysége szükséges feltételként jelenik meg a vidékfejlesztésben azon 
keresztül, hogy részben vagy egészében magára vállalja az általános gazdasági infrastruktúra (út-, víz-, csatorna-, 
energia-, telekommunikációs hálózatok) kiépítését. Emellett közgazdasági eszközökkel (adókedvezmény, vissza nem 
térítendő támogatás stb.) is segíti a vidék gazdaságát. Mivel a helyi és a térségen kívüli (akár külföldi) vállalkozói tőke 
megjelenéséhez ez csak szükséges, de nem elégséges feltétel, az állam másik fontos feladata a csatlakozó 
intézményrendszeren keresztül, a társadalmi és gazdasági tényezők kapcsán egyfajta katalizátor szerep betöltése. 
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környezetvédelemnek a szerepét és fontosságát hangsúlyozzák (Ángyán et al. 2004). Madarassy 
(2000) elsősorban a vidékfejlesztés természet- és környezetvédelmi vonatkozásait emeli ki, 
illetve a mezőgazdálkodás fenntarthatóságában, és az emberiség biztonságos élelmiszerellátásában 
játszott szerepét, valamint ezek hatását a többi vidéki funkcióra. Káposzta és Nagy (2005) szerint, a 
vidékfejlesztési politika célja a versenyképes - a minőségre, a környezetvédelemre tekintettel lévő - 
mezőgazdaság elősegítése, ami kiszámítható jövedelem biztosít a gazdáknak. Wallendums (1997 és 
1999) szerint a vidék fejlődése, a falvak lakosságának megtartása, a munkanélküliség 
csökkentése, elsősorban az agrártermelés fejlesztésén keresztül valósítható meg, amiben az ember 
és a képzettség szerepe meghatározó. Elsődleges cél a vidék legfontosabb problémájának, a 
munkanélküliségnek a megoldása. Csete (2003) és Szakál (1999) már fenntartható 
vidékfejlesztésről beszél, melynek célrendszere a vidéken élők életszínvonalának emelése, a vidék 
funkcióinak gyakorlása/helyreállítása, a kultúra és a hagyományok ápolása, és hozzájárulás a 
társadalmi igényekhez. Míg Csete és Láng (2005) a fenntartható mezőgazdaság, a 
környezetvédelem és a vidékfejlesztés szoros összefonódását hangsúlyozza, Tóth és társai az agrár- 
és vidékfejlesztés megváltozott viszonyán keresztül közelítik meg az eltartóképesség és a 
fenntartható fejlődés szerepét, kiemelve, hogy a vidék életében a mezőgazdaságon kívüli 
munkalehetőségeket is biztosítani kell (Tóth et al. 2000). Köles (1999) a vidéki közösségfejlesztés 
szerepét helyezi előtérbe. Úgy gondolja (és ezzel teljesen egyetértek), a bizalom-, az 
együttműködés-, az információ és az ismeretek hiánya alapvetőbb, mint akár a forráshiány. Pető és 
Nagy (1999) megállapítása, hogy a vidékfejlesztés során többcélú, gazdasági, társadalmi, szociális 
és környezeti fejlesztés megvalósítására törekszünk. Ebben a folyamatban a helyi erőforrásokra 
(köztük meghatározó helyen az agrárpotenciálra) alapozott, külső forrásokkal kiegészített fejlődés a 
résztvevők partneri együttműködésen alapuló, összehangolt munkája révén valósul meg. Raskó 
(2003) a vidékfejlesztés kapcsán már elmaradott gazdasági térségekről beszél. Tózsa (2000) a 
rurális térségek jellemzőjeként a gazdasági szerkezetváltásból következő ipari és mezőgazdasági 
munkahelyek elvesztését, az elmaradott infrastruktúrát, a külföldi tőkebefektetést közvetítő fő 
közlekedési utaktól való távolságot, a periférikus elhelyezkedést, és a humán-tőkehiányt határozza 
meg, a vidékfejlesztés feladatául pedig ezek megoldását jelöli ki. 
 Kiemelnék a szerteágazó, más-más szempontú hazai vélemények közül néhányat (Buday-
Sántha 2001, Dorgai 1998b és 2000, Fehér 1998, Kovács 2000, Kulcsár 1998), melyek nem 
vitatják a két politika szoros összefüggését, ám nem tekintik egyiket sem a másik részhalmazának. 
Ez a megközelítés számomra a leginkább elfogadható. Bár egyetértek Kapronczaival abban, hogy a 
csökkenő szerepű mezőgazdaság jelentősége - gazdasági, társadalmi, szociológiai és politikai 
értelemben is - még mindig alapvető fontosságú (Kapronczai 2003), és tapasztalataim is azt 
mutatják, hogy semmiképpen nem vitatható az agrárgazdaságnak a vidéki területek 
fejlődésében játszott szerepe, de önmagában a vidék gondjainak megoldásához nem tartom 
elegendőnek (Ritter 2004). Az komplexebb, a helyi társadalom részvételével kialakított 
programokat igényel. Ezt megerősíti Sarudi (1995 és 2004) és Udovecz (1996) is, akik a 
mezőgazdaság jövedelmezőségének, illetve a vidéki élet gazdasági feltételeinek oldaláról közelítve 
kihangsúlyozták más tevékenységek és ágazatok kialakításának, a beruházások ösztönzésének a 
fontosságát. Mondván: „a vidéki gazdasági aktivitás növelése nem csupán agrárkérdés” (Udovecz 
1996: 50. o.). Hazai felmérések és regionális kutatások is alátámasztják1, hogy a magyarországi 
vidéki térségek felzárkóztatása nem képzelhető el kizárólag az agrárgazdaság bázisán. A kutatások 
eredményei egyértelműsítették, hogy a magyar vidékfejlesztés stratégiájának a falusi térségek 
gazdasági diverzifikációjára kell építenie.  

                                                 
1 Forrás: A magyar területfejlesztési gyakorlat tudományos megalapozása - Tájékoztató az Országos Területfejlesztési 
Tanácsnak. MTA RKK Pécs (2002), illetve a Vidék Parlamentjének kérdőíves felmérése (mely az NFT-AVOP 
társadalmi egyeztetés tapasztalatainak összegzésére 2002 novemberében készült). Ez alapján, a vidék fejlesztése a 
vidéki közösségek fejlődését hivatott segíteni, mely nagyobb halmaz, mint az agrárgazdaság. Az összefoglaló jelentés 
fontos megállapítása, hogy számos olyan terület van, ahol a vidéknek nem az agrárgazdálkodás a kibontakozási esélye 
(Márczis 2003). Ezzel kapcsolatban az idézett források is kiemelik, hogy a vidékfejlesztés nem azonosítható a 
területfejlesztéssel, a regionális politikával, hiszen ezeknél szűkebb területet átfogó tevékenységről van szó. 
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 Hangsúlyozni kell, hogy a vidéken is a cél a jövedelemtermelő foglalkoztatás, hiszen az 
önellátás már régen nem életképes alternatíva. A régebben jelszóként hangoztatott 
népességmegtartó képesség helyét ma egyre inkább a jövedelemtermelés, és a képességmegtartó 
népesség veszi át a vidéki fejlesztések célkitűzés rendszerében. Madarász (2004) szerint, megfelelő 
jövedelmet és értelmes munkát nyújtó foglalkoztatás nélkül, a népesség megtartása hiú ábránd 
csupán. A Szerző is megerősíti azonban, hogy e téren nem sokat várhatunk a hagyományos 
árutermelő mezőgazdaságtól, az a vidék számára átfogó és tömeges megoldással nem szolgál.  
 Saját álláspontom tükrözi Kulcsár (2006) véleményét, aki szerint a vidékfejlesztés lényegesen 
több mint a mezőgazdaság fejlesztése, és bár az agrártudományok szakismeretei jól hasznosíthatók 
a vidékfejlesztés során, hozzájárulásuk a vidékfejlesztéshez elsősorban az adott vidéki térség 
adottságaitól, sajátosságaitól függően változó lehet. Egyet értek Sarudival is, aki szerint „az 
agrárpolitika szektoriális politika, míg a vidékfejlesztés területi politika” (Sarudi 2004: 63. o.). 
 A vidékfejlesztés egyik legfontosabb célkitűzése a fentiek alapján a diverzifikáció 
megtartása, erősítése, amelynek révén a térségi hátrányok is mérsékelhetők. A diverzív 
gazdaságfejlesztés egyszerre irányul a vidéken élő családok és a vidéki település (térség) 
gazdaságának sokszínűbbé tételére. A diverzív gazdasági fejlesztés megvalósulása viszont, a 
lokalitás erőforrás készletének hasznosítása nélkül elképzelhetetlen (Kulcsár 2008). Így végső 
soron, a vidékfejlesztés kapcsán újra az endogén erőforrások fontosságáig jutunk el.  
 
 Összegzésként megállapítható, hogy általánosságban - Magyar (2003) alapján - a 
vidékfejlesztés különböző megközelítési módjai négy csoportba sorolhatók: 

1. Agrár-ruralista megközelítés (ebben a vidék szempontjából a mezőgazdaság és a 
gazdálkodók játsszák a legfontosabb szerepet),  

2. Szuburbán megközelítés (itt a vidéki térségekre, mint a városi lakosság számára  
életminőséget javító szolgáltatásokat nyújtó területre kerül a hangsúly), 

3. Felzárkóztató, komplex gazdaságfejlesztő megközelítés (ahol a vidéki térségek általános, 
gazdasági, társadalmi és infrastrukturális elmaradottságának a felszámolását célzó komplex 
fejlesztéseké a főszerep), 

4. Endogénfejlesztő megközelítés (a meglévő helyi erőforrások legmegfelelőbb felhasználása 
a fő cél). 

 
A szakirodalom, korábbi kutatásaim és tapasztalataim alapján, saját definícióm szerint a 

vidékfejlesztés: olyan önálló, speciális fejlesztési politika vagy tevékenység, amely elsősorban 
kistérségi és települési szinten; a vidéki térségek társadalmi, gazdasági és környezeti 
folyamatainak megfigyelése és értékelése alapján; a helyi/endogén adottságokat és erőforrásokat 
feltáró, érvényesítő; a helyi társadalom aktív részvételével formálódó komplex programok és 
akciók meghatározását, valamint megvalósítását célozza. Mindezt a gazdasági és piaci hatékonyság 
növelése, a foglalkoztatottság megőrzése/bővítése, a környezetminőség javítása, az esélyegyenlőség 
biztosítása, az alapvető vidéki és területi funkciók biztosítása (15. ábra), a társadalmi kohézió, a 
helyi közösség megerősítése érdekében. Mint területi politika - együttműködve az ágazati és a többi 
területi politikával - hozzájárul a vidéki kistérségek versenyképességének javulásához, a 
fenntartható fejlődés megteremtéséhez, a vidéken élő népesség életszínvonalának növeléséhez.  

15. ábra: Alapvető területi funkciók 

 Lakóhely 
(Alapvető szolgáltatások elérhetősége) 

 

   

Munkahely 
(Jövedelem elérhetősége) 

 Tanulás 
(Legalább alapfokú képzés elérhetősége) 

 

Forrás: Saját szerkesztés, 2007 

Helyben vagy közelben
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Ugyanakkor a 2004-es csatlakozással Magyarország az EU tagjává vált, és ezáltal a közösségi 
politika részesévé lett. A hazai lehetőségeket és mozgásteret is egyértelműen meghatározza, hogy az 
Unió a vidékfejlesztést - a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési politikára vonatkozó alapvető reform 
(EC 2005c), és a Bizottság javaslata (EC 2004) alapján - az új programozási időszakban is a KAP 
alárendeltségébe helyezte, és egyértelműen a mezőgazdasághoz kötötten dolgozta ki, határozta meg.  

Néhány évvel ezelőtt, a SAPARD program indulása idején, a változásokat sürgető európai 
szakmapolitikusok komoly reményt fűztek ahhoz, hogy az Unió agrárpolitikájának változását, a 
csatlakozó országoknak a vidék súlyos gondjaiból eredő s megoldásra váró problémái fel fogják 
gyorsítani. Habár civil és szakmai szinten egész komoly nemzetközi együttműködés indult meg a 
SAPARD program „R” betűjének felerősítésére Közép-Európában, végül sem az Európa Parlament 
Mezőgazdasági Bizottsága tagjainak többsége, sem a csatlakozó országok nemzeti kormányai nem 
álltak ki a hagyományos agrárpolitikát leváltó vidékfejlesztési célok mellett, és a SAPARD 
alapvetően agrártámogatás maradt. Később, a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és a részeként 
kidolgozott Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) kapcsán is megfogalmazódott, 
hogy bár a program színvonalas, átfogó és részletekbe menő, de túlzottan is agrárgazdaság-
fejlesztés centrikus, és a vidékfejlesztés elé emeli az agrárgazdaság fejlesztését (Márczis 2003).  

Ezzel kapcsolatban egyetértek azokkal a véleményekkel (pl. Bukosza 2003, Madarász 2004, 
Szabó 2007), melyek szerint az európai mezőgazdasági modell nem növelte a mezőgazdaságból 
élők számát, és a jövőben sem lehet azt várni, hogy a mezőgazdaság racionális gazdálkodása 
oldja meg a vidéki foglalkoztatás nehézségeit. Ebből következőleg, és véleményem 
alátámasztására, röviden megvizsgálom a magyar agrárágazat és vidék általános helyzetét. 

4.4.2. A mezőgazdaság és a vidék helyzete Magyarországon 

Korábban megállapítottam, hogy - a gazdasági és társadalmi jellemzők terén - hazánkban az 
átalakulást követő években növekvő, helyenként szélsőséges, visszafordíthatatlan területi 
különbségek alakultak ki. Ezek a különbségek, bár összefüggő területek lehatárolhatók (főleg 
kistérségi és települési szinten), jellemzően mozaikszerűen jelennek meg. Az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Stratégia Terv is kiemeli, hogy a vidéki területek a mezőgazdaságot érintő 
változások mellet (azzal párhuzamosan), további jelentős hátrányokat mutatnak az országos 
átlaghoz, illetve a városi területekhez képest. Demográfiai viszonyaik kedvezőtlenebbek, a 
természetes szaporodás erőteljesen csökken, a népesség korstruktúrája kedvezőtlen és öregedő. 
Részben a szelektív elvándorlásnak is köszönhetően, a lakosság elöregedett korszerkezete és 
végzettségi struktúrája sem teszi lehetővé a gazdasági folyamatokhoz való alkalmazkodást. 

A vidékies térségekben jelenleg (2005) a munkanélküliek aránya az aktív korú lakosság 
(15-59 év) körében lényegesen magasabb (9,2%) az országos átlagnál (6,3%), és a 2000-es 8,04%-
hoz képest gyorsabb növekedést mutat, mint országosan. A foglalkoztatottak aránya a vidéki 
térségekben 49,9%-os, szemben az országos 56,8%-kal. A vidéki térségekben a regisztrált 
munkanélküliek csaknem fele (48,76%) tartós munkanélküli. A szűkös helyi foglalkoztatási 
lehetőségek következtében a falvakban a foglalkoztatottak mindössze 39%-a talál helyben munkát, 
míg 61%-a naponta ingázik. Ugyanakkor több esetben, a tömegközlekedés rossz színvonala miatt, a 
gazdaságilag aktív népességet a közeli nagyváros munkaerőpiaca sem képes elszívni. Kiemelhető a 
szakképzettség és az iskolai végzettség alacsony szintje, a vidéki vállalkozások alacsony száma és 
jövedelemtermelő képessége, a munkahelyek hiánya, és a lakosság alapvető szolgáltatásokhoz való 
korlátozott hozzáférése. A gazdálkodókat és általában a vidéki népességet segítő szolgáltatások (pl. 
a gazdálkodás hatékonyságát, a vidéki élet minőségét javító szolgáltatások; piaci/munkaerőpiaci, 
Uniós támogatásokkal kapcsolatos információáramlás, szaktanácsadás, termelői együttműködések) 
még fejletlenek. Az energiaellátás- és a hírközlés lehetőségei általában kielégítik az igényeket, az 
infrastruktúra más elemei azonban nem elég fejlettek, és településtípusok szerint igen jelentős 
különbséget mutatnak. További kihívások állnak a vidéki területek előtt, mint például a vidéki nők 
különleges problémái, a szociális hátránnyal küzdő csoportok (pl. roma lakosság), valamint a 
tanyákon élő emberek különleges helyzete. A helyi közösségek kapacitás-építő és integrált 
fejlesztési stratégiák végrehajtását elősegítő képessége szintén fejlesztésre szorul (UMVST 2007). 
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Sarudi szerint „az ezredforduló egyik látványos jelensége a rurális szegénység tömeges 
megjelenése, a társadalom alatti (underclass) léthelyzet kialakulása” (Sarudi 2004: 43. o.). 
Miközben a községi népességben sokkal nagyobb a szegények aránya (Andorka 2003, Dövényi 
2003), és a falvak többségének társadalma a rendszerváltozás vesztesének tekinthető (G. Fekete 
1999), az aprófalvak a faluállomány többi csoportjához képest is rosszabb helyzetben vannak 
(Ritter 2007). Megemlíthetők a fokozottabb, az elnéptelenedés irányába mutató elvándorlási adatok, 
a halálozási ráta romló értékei, illetve azok a mutatók, melyeknél a kis méret szerepe kitüntetett, 
mint például az iskolai végzettség1, az ingázók és az agrárkeresők aránya (Bajmócy et al. 2006). 
Fekete (2005), Fodré és tárasai (1991) valamint Pál (2003) tanulmányaiból az derül ki, hogy az 
egészségügyi és szociális ellátás és szolgáltatások (mint alapvető szükségletek) hiányosságainak 
következtében, a falvakban élők életesélyei, halandósága rosszabbak, mint a városi lakosságé. 
Udovecz (1996) szerint a vidéki élet, a falvak gazdasági feltételei rendkívül kedvezőtlenek. A 
vállalkozások és munkahelyek hiánya, fokozva a szegénységet, jelentős problémát okoz a legtöbb 
kislélekszámú községben (G. Fekete 2006a). Székely (2006) kutatásai alapján, az 500 fő alatti 
településeken élő lakosság közel negyede időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.  

A helyzet megoldását nehezíti, hogy számos települési funkció, szolgáltatás ellátása, a kis 
népességszámból adódóan nem kifizetődő, nem fenntartható. Kovács Tibor (2004) céloz rá, 
hogy bár elvben mindenki jogosult rá, hogy az alapellátásokhoz lakóhelyén jusson hozzá, 
kétségtelen, hogy egy bizonyos számú népesség egy zárt településbe való tömörülése (az igények 
általuk képviselt minimális koncentrációja) szükséges, hogy azok - kiemelten az alsó fokú 
szolgáltatások intézményrendszere - gazdaságosan telepíthetők legyenek, és kihasználtságuk, 
folyamatos működésük biztosítható legyen. A vidéki kistelepülésekkel, fejletlen kistérségekkel 
kapcsolatban G. Fekete (2006b) is ugyanarra az elmaradottsági „ördögi körre” utal, melyet már az 
OECD jelentése kapcsán is megemlítettem, és amely automatizmusánál fogva, tovább fokozza 
ezen területek lemaradását. Madarász (2004) már egyenesen a mezőgazdasági foglalkoztatás 
csökkenését nevezi meg ezen folyamat okozójaként, a vidéki térségek esetében. 

A fentiekkel kontrasztban Mezei megjegyzi, hogy a rendszerváltást követően a községek a 
vándorlási egyenleg nyerteseivé váltak. A többszálú jelenség egyik eleme, hogy a jobb módú 
rétegek helyezték át lakóhelyüket vidékre, város közeli községekbe, miközben megtartották városi 
munkahelyüket, vele fogyasztási szokásaik kielégítésének városi formáit. A beköltözők2 nagyobb 
része azonban, az alacsonyabb jövedelműek falura áramlásából adódott (Mezei 2000). Kovács is 
megerősíti, hogy az utóbbi években a 200 főnél népesebb aprófalvakban vándorlási többlet 
tapasztalható, ami bizonnyal összefüggésben van az erősödő városi kiáramlással, egy bizonyos 
településkörben a megürülő lakóházak felvásárlásával (Kovács 2004). A folyamat következménye 
a hátrányos helyzetű rétegek, a roma lakosság alacsony ingatlanárak által is előidézet szociális 
szegregációja az aprófalvakban. Molnár úgy fogalmaz, hogy „jellemző a piacgazdasági átmenet 
és az agrárium kedvezőtlen változásai periferizálódás során történő halmozódása, közte bizonyos 
társadalmi csoportok szegregálódása” (Molnár 2006: 80. o.). Ez nem feltétlen jár együtt a falvak 
elnéptelenedésével, sőt az ellen is hathat (ld. Tikász 2007-es vizsgálatát). Ennek eredményeképpen, 
a kedvezőtlen szociális körülmények és a gyenge infrastrukturális ellátottság következtében, a 
társadalmi-gazdasági vérkeringésbe bekapcsolódni képtelen, még inkább leszakadó zárványok 
alakulnak ki (OTK 2005). A vázolt és felhalmozódó problémák, kiegészülve a helyi társadalmak 
szervezetlenségével (vagy a korábbiak szétesésével), sokszor meggátolják a hátrányos helyzetű 
térségek esetén lehetőséget jelentő, szociális gazdaság3 megvalósítását is.  
                                                 
1 Az iskolai végzettség szerinti megoszlás szempontjából jelentős eltérések mutatkoznak az országos és az 500 fő alatti 
települések között. A nyolc általánosnál kevesebb és a szakmunkás végzettséggel rendelkezők aránya az aprófalvas 
településeken kiugróan magas (Kovács Tibor 2004, Székely 2006). Ehhez járul, hogy már az alapfokú képzés 
lehetőségei is igen beszűkültek, nehezen elérhetők az aprófalvak számára (ld. Bódi és társai 2002). 
2 Mezei itt eredetileg a „visszaköltözők” megfogalmazást használja, utalva a szocializmus időszakában megfigyelhető, 
Budapestre illetve nagyvárosokba irányuló vándorlási folyamat megfordulására. 
3 A szociális gazdaság szereplői valós szükségletek kielégítése érdekében gazdasági tevékenységeket végeznek, ám azt 
non-profit módon teszik. Mindezt azokon a területeken, melyek sem a vállalkozások (versenyszféra), sem a közszféra 
által nem lefedettek (erről ld. részletesen: Frey 2007, G. Fekete 2006c). 
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Az előbbiekben említett dokumentumok és szerzők között kapcsot jelent, hogy mindegyikük 
elismeri, a változásokban, a vidéket érintő problémák kialakulásában, fokozódásában, jelentős 
szerepet kapott az agrárágazat jelentősségének visszaszorulása, az agrárium 
foglalkoztatásban, alternatív jövedelemszerzésben betöltött szerepének csökkenése. 
 A mezőgazdaság nemzetgazdaságban betöltött szerepének változása az elmúlt évtizedekben 
Magyarországon is végbement, azzal a különbséggel, hogy a rendszerváltást követően 
gyökeresen megváltoztak a mezőgazdaság földhasználati és tulajdonviszonyai, átalakult a 
gazdálkodás szervezeti rendszere, üzemi struktúrája is. A változásokkal párhuzamosan, a hazai és 
az exportpiacokon is jelentős piacvesztés következett be. A szervezeti változások - többek között a 
korábbi tulajdonosok természetbeni kárpótlása, az állami és a szövetkezeti vagyon nevesítése miatt 
- jelentős mezőgazdasági tőkekivonást okoztak, melynek még részleges visszapótlását sem tette 
lehetővé a termelés kritikusan alacsony jövedelmezősége (AVOP 2006). A termelésre visszahatott a 
csökkenő hazai kereslet, amit a gyakorlatilag nyitottá vált hazai élelmiszerpiac, a fokozódó 
élelmiszer import, a hagyományos bel- és külpiacok szinte egy időben történt elvesztésével is 
súlyosbított. Az agrárgazdaság az 1980-as évtizedet követően olyan mély és súlyos válságba került, 
mely csak jóval az Unióba való belépésünk után állítható helyre (Varga Gy. 2003). Bár a 
mezőgazdaság nemzetgazdaságon belüli súlyának csökkenése európai tendencia, ez a szerepvesztés 
Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben nemcsak a többi ágazathoz viszonyítva, hanem a 
ráfordítások és a teljesítmények abszolút értékében is bekövetkezett (10. táblázat).  

10. Táblázat: A mezőgazdaság szerepe Magyarországon (1990-2005) 

 1990 2000 2003 2005 
GDP (%) 12,5 3,9 2,7 3,0 
GVA (%)  14,5 4,2 3,1 3,7 
Foglalkoztatottak száma (ezer fő) 693 246 211 194 

 aránya (%) 14,2 6,6 5,5 4,8 
Gazdasági szervezetek* (1000 db) 2,6 8,4 7,8 7,9 
Egyéni gazdaságok*       (1000 db) 1395,8 958,5 765,6 706,9 

Forrás: Eurostat (Annual employment and labour force statistics), KSH (Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv 1990, 
Gazdaságszerkezeti összeírás 2003 és 2005) adatai alapján saját szerkesztés, 2007 

 

Szociális szempontból az agrárgazdaság foglalkoztatásban betöltött szerepe a legfontosabb 
(16. ábra), bár ennek pontos felmérésére a magyar statisztikák nem tökéletesen alkalmasak1.  

16. ábra: Mezőgazdasági tevékenységet végzők és a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
aránya Magyarországon 

  
Forrás: KSH (Népszámlálás 1990, ÁMÖ 2000, GSZÖ 2003; Magyar Statisztikai Évkönyv 2004) adatai alapján saját 
szerkesztés, 2007  
                                                 
1 Már a KSH 1996. évi mikrocenzusából is kiderült, hogy a hivatalos 8,6%-os mezőgazdasági foglalkoztatási arányhoz 
képest, az akkori 14 éven felüli népesség 34%-a, 2 millió 900 ezer fő végzett mezőgazdasági tevékenységet (Dajka 
1999). A 2000. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ 2000) szerint, az összes népesség 20,3%-a, a 
munkavállalási korú népességnek 23,4%-a végzett valamilyen mezőgazdasági tevékenységet. 

■: Mezőgazdasági tevékenységet 
végzők aránya az aktív korú 
népességből 
■: Mezőgazdasági foglalkoztatottak 
aránya a foglalkoztatottakból
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 A legújabb gazdaságszerkezeti összeírás alapján, az egyéni gazdaságokban az alkalmazottak 
mellett mintegy 1 millió 339 ezer, a gazdaságokhoz tartozó családtag (nem fizetett munkaerő) 
végzett kisebb-nagyobb mértékben mezőgazdasági munkát (KSH 2006). 
 A hivatalos statisztikák alapján, a mezőgazdaság foglalkoztatási részesedése (10. táblázat) 
1989-2000 között - 1994-ig erőteljesen, majd mérsékeltebben - 14,4%-ról 6,6%-ra csökkent, 
jelenleg (2005) pedig 4,8%. A foglalkoztatás csökkenéséhez a szövetkezeti melléküzemágak, a 
gazdálkodó szervezetek ipari-, szolgáltató részlegeinek kiválásán, a feldolgozóipar és a tercier 
szektor erősödésén kívül egyéb okok is hozzájárultak. Ilyen például az ésszerűtlenül elaprózódott 
földtulajdon és föld használat, a rendkívül alacsony átlagos üzemméret, az együttműködési, 
szövetkezési hajlam hiánya, az eszközállomány romlása, a tőkehiány, a korábbi nagyüzemek és az 
egyéni (háztáji) gazdaságok diverzifikált tevékenység- és termékszerkezetének megbomlása. 
 Az 1990-es évtized gazdasági-társadalmi változásai gyökeresen átalakították a mezőgazdaság 
szervezeti rendszerét és tulajdonviszonyait is. A tulajdonviszonyok változása következtében ma már 
a termőföld több mint 80%-a magántulajdonban van, de a földhasználat erősen elkülönült a 
tulajdontól (15. Melléklet), illetve a tulajdonjog és a használat szempontjából egyaránt az 
ésszerűtlen tagoltság, elaprózottság jellemző. A termőterület nagyobb hányadát (közel 60%) 
bérletként használják (AVOP 2006, FVM 2005). Csorba (2006) és a legújabb gazdaságszerkezeti 
összeírás (KSH 2006) alapján, 2005-ben az egyéni gazdaságok átlagosan még mindig csak 3,44 
hektáron (2000-ben 2,74 ha), míg a gazdasági szervezetek 486,82 hektáron (2000-ben 663 ha) 
gazdálkodnak. Az egyéni gazdaságoknak jelenleg is több mint 70%-a, kevesebb mint egy hektáron 
végzi tevékenységét, ráadásul az egyéni gazdaságok alig több mint 1%-a használja az egyéni 
gazdaságok összes termőterületének közel 40%-át. A gazdasági szervezeteknél is megfigyelhető a 
koncentráció, mivel az összes egység 22%-át kitevő, 300 hektárnál nagyobb területen tevékenykedő 
szervezet műveli a gazdasági szervezetek összes termőterületének közel 88%-át.  

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának alakulásával párhuzamosan, a 
mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek száma az elmúlt három évtizedben 
többszörösen változott. Az 1970-es és 1980-as évek nagyüzemi összevonásainak következtében 
megfigyelhető erőteljes csökkenést, az 1990-es évek növekedése váltotta fel, az új típusú 
szervezetek létrejöttének köszönhetően, majd az ezredfordulótól ismét csökkenés, illetve 2003-tól 
stagnálás1 figyelhető meg (KSH 2006). Az egyéni gazdaságok száma az elmúlt három évtizedben 
szintén folyamatosan csökkent, az ezredfordulót követő években mintegy 26%-al (KSH 2004b). 
2003-tól a tendencia - bár csökkenő ütemben - folytatódott2 (17. ábra).   

17. ábra: A gazdaságok számának alakulása Magyarországon (1972 = 100%) 
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Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés, 2007  

                                                 
1 2005. december 1.-én a számuk 7900 (KSH 2006b). 
2 2005. december 1.-én a számuk 707 ezer (KSH 2006b). 
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 1991 és 2000 között a gazdaságszám csökkenése elsősorban a háztáji- és illetményföld-
használat megszűnésére volt visszavezethető. Az ezredfordulót követő gazdaságszám csökkenéséért 
alapvetően a tőkehiány, a megfelelő szaktudás hiánya és az előnytelen gazdaságstruktúra okolható 
(KSH 2006). A gazdasági egységek számának csökkenéséhez hozzájáruló további problémát 
jelentett az agrárolló folyamatos nyílása, a mezőgazdasági termelés alacsony jövedelmezősége1 és 
az alacsony átlagkereset (16. melléklet), az agrár népesség kedvezőtlen korstruktúrája és 
alacsony végzettsége (Hamza et al. 2002, Kapronczai 2003, Laczka 2007, Udovecz 2000).  

A végzettség tekintetében némi javulás tapasztalható az utóbbi közel másfél évtizedben, de ez 
nagy valószínűséggel jelentős mértékben a képzetlenebb munkaerő kiáramlásának köszönhető. 
Ugyanakkor, továbbra is tetten érhető a nemzetgazdasághoz képesti általános lemaradás (11. 
táblázat). A korösszetételt tekintve, a 15-29 éves korosztály folyamatos csökkenését az 50 évesnél 
idősebb korcsoport arányának növekedése kíséri. 
11. Táblázat: A munkaerő korcsoportok és iskolai végzettség szerinti összetétele Magyarországon 
(1990-2005) (%) 

Mezőgazdaság Ipar Nemzetgazdaság Korcsoport 
1990 1996 2001 2005 1990 1996 2001 2005 1990 1996 2001 2005 

15-29 év 23,5 21,8 17,9 15,2 28,2 29,7 28,4 25,2 27,2 28,5 26,6 23,3
30-39 év 31,0 25,9 23,1 22,6 30,9 25,1 24,4 27,5 31,4 26,3 25,1 27,3
40-49 év 27,2 35,1 34,0 30,1 26,5 32,7 30,1 25,9 26,9 32,3 29,8 25,6
50-X év 18,3 17,2 25,0 32,1 14,4 12,4 17,1 21,4 14,4 12,9 18,4 23,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mezőgazdaság Ipar Nemzetgazdaság Iskolai végzettség 
1990 1996 2001 2005 1990 1996 2001 2005 1990 1996 2001 2005 

Max. 8 általános 55,3 46,4 34,0 33,5 42,3 25,1 19,5 20,0 38,6 21,3 15,4 15,5
Középiskola 39,2 50,4 58,2 57,4 51,2 66,4 71,2 70,2 49,2 61,6 65,0 63,7
Felsőfokú iskola 5,5 7,2 7,7 9,1 6,5 8,5 9,2 9,8 12,3 16,8 19,6 20,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: KSH (Népszámlálás 1990 és 2001, Mikrocenzus 1996 és 2005) alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 

 További elöregedése volt tapasztalható az egyéni gazdaságok gazdálkodóinak körében is, a 
2000. és 2005. közötti időszakban. Az elöregedési folyamat itt is, mind a fiatal (35 év alatti) 
gazdálkodók arányának csökkenésében, mind az idősebbek (55 év felettiek) arányának 
növekedésében megmutatkozott. A végzettséget tekintve az egyéni gazdálkodók csupán 1, 8 %-
ának (2005) van felsőfokú végzettsége (2000-ben 1,9 %), és középfokú végzettséggel is csak 5,6%-
uk (2000-ben 5,9%) rendelkezik (Csorba 2006). 
 
4.5. Várható tendenciák a mezőgazdasági foglalkoztatás és a vidék kapcsán  

 A Bizottság véleménye szerint (EC 2006c), Európa vidéki térségei sokszínűek és sok vezető 
régió is ide tartozik. Sok vidéki területnek azonban, különösen azoknak, melyek a legtávolabb 
találhatók, elnéptelenedtek, vagy a mezőgazdaságtól függnek, különleges kihívásokkal kell 
szembenézniük az elkövetkező években a növekedés, a munkahelyek és a fenntarthatóság terén. E 
kihívások közé tartoznak az alábbiak: 

– az alacsonyabb jövedelemszint, 
– a kedvezőtlen demográfiai helyzet, 
– az alacsonyabb foglalkoztatási és magasabb munkanélküliség ráta, 
– a szolgáltatói ágazat lassabb fejlődése, 
– a képzettség és a humántőke gyengesége, 
– a nők és fiatalok számára nyitott lehetőségek hiánya, 
– a mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozó ipar egyes területein a szükséges képzettség hiánya. 

                                                 
1 A tesztüzemi rendszer (FADN: Farm Accountancy Data Network) adatai szerint rendkívül alacsony, mindössze 2-3% 
(Keszthelyi és Kovács 2004).  
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 A változások valószínűleg érinteni fogják a legtöbb vidéki térséget. A kiemelkedően vidéki 
térségekben a kihívás az lesz, hogy elkerüljék a képzettség hiányához és az alacsony jövedelmekhez 
kötődő kizáródást. A távolabbi térségekben, ahol magasabb a mezőgazdasági foglalkoztatás, az 
átalakítási folyamat irányítása fog fontos szerepet játszani. Hiányolom viszont, hogy a Bizottság a 
felsoroltakon túl nem tér ki külön, magának a mezőgazdaságnak a visszaszorulásából adódó 
problémákra, és nem említi egyéb ágazatok, szektorok fejlesztésének, hozzáférésének fontosságát. 
  

Miközben az előbb felsorolt kihívásokat az OECD jelentése (2006) is felsorolja a vidéki 
térségek esetében, még egy tényezőt tesz hozzá, jelesül pont a mezőgazdaság jelentőségének 
visszaszorulását. Más dokumentum is megerősíti, hogy Európa mezőgazdaságának folytatódó 
átalakítása és modernizációja következtében, a vidéki térségek nagy részén a foglalkoztatás 
jelentős kihívásokkal néz szembe. A SERA jelentés szerint, a jelenlegi tendenciák alapján, 
várhatóan jelentős számú - a 15 tagú EU-ban csaknem 2 millió - ember fogja elhagyni az 
ágazatot 2014-ig. A 2004. május 1.-én csatlakozó tíz új tagállamban is valószínűsíthetően további 
2-4 millióan, továbbá Romániában és Bulgáriában is szintén 1-2 millióan lesznek érintettek. Ehhez 
hozzá kell még adni a körülbelül 5 millió rejtett munkanélkülit a gazdaságokban. A vidéki 
foglalkoztatásról szóló jelentés Magyarországon 2003 és 2014 között évi 3-6%-os csökkenést is 
elképzelhetőnek tart (SERA 2006). 
 Ez alátámasztani látszik Veress véleményét, aki szerint az Unió a tagjelöltekkel folytatott 
korábbi (2004. május 1. előtti) tárgyalásai során, többször is egyértelműen jelezte, hogy a belépésre 
váró országok mezőgazdaságában jelentős fölös munkaerő van, melyet mielőbb le kellene építeni. 
Sőt, a brüsszeli bizottság számára készített korábbi háttértanulmányok (Pouliquen 2001, 
Tangermann et al. 1994, Tarditi et al. 1995) is egyértelműen céloztak a mezőgazdasági munkaerő-
létszám drasztikus leépítésének szükségességére a csatlakozóknál.  További probléma, hogy az 
uniós támogatásokból, és részben a garantált áraknak köszönhetően, a nagy agrárgazdasági 
társaságok és néhány ezer egyéni vállalkozás jövedelemtermelő képessége ugrásszerűen fog javulni. 
Lesznek forrásaik a modernizációhoz, a termelés hatékonyságának jelentős javításához, de a kvóták 
nem teszik majd lehetővé a termelés volumenének bővítését. Ezért rövid időn belül racionalizálni 
fogják a termelést, leépítik a technikai megújítás révén feleslegessé vált munkaerőt (Veress 
2005).  
  

A mezőgazdaság foglalkoztatási szerepének csökkenését prognosztizáló előrejelzések, a 
világgazdaságban zajló folyamatok, a fokozódó területi verseny, a hazai térszerkezeti változások, a 
vidék általános állapota, különösen fontossá teszik annak felmérését, hogy az agrárágazat 
foglalkoztatási szerepének csökkenésével szembesülő vidéki kistérségek vajon hogyan, milyen 
állapotban, és milyen eszközökkel képesek megbirkózni a körülményekkel. Milyen lehetőségeik 
vannak a helyi fejlesztésre, gazdaságfejlesztésre, és ehhez a vidékpolitika mennyiben tud segítséget 
nyújtani.  

 
Hazai kutatásaim során ezt vizsgáltam, a leginkább érintett térségek lehatárolásával, helyzetük 

elemzésével. 
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5. ANYAG ÉS MÓDSZER  

A szakirodalom elemzésén keresztül feltártam, hogy a hazánkban lejátszódó gazdasági-
társadalmi folyamatok jelentős mértékben érintették a mezőgazdaságot, a vidéki 
kistérségeket, a vidéken élőket. A tendenciákon belül megállapítható, hogy a változások 
általános veszteseként lehet beazonosítani a kisebb lélekszámú településeket, falvakat, és a vidéki 
kistérségekben élő, elsősorban mezőgazdasági tevékenységet folytató, alacsonyabb végzettséggel és 
kedvezőtlenebb korstruktúrával rendelkező agrár-rétegeket, vidéki lakosságot.  

A válságot kísérő egyik legjellemzőbb tünet, a mezőgazdaságból kiáramló jelentős 
munkaerő, a „mezőgazdasági eredetű” vagy egyszerűen „mezőgazdasági munkanélküliség”. Az 
agráriumra, a vidéki életforma szerves részeként, más munkalehetőség híján, a megélhetés 
fokozódó gondjai miatt - az önellátás és jövedelem-kiegészítés révén - szociális funkció is hárul. 
Mivel a - számos esetben egyetlen megoldásként kínálkozó - mezőgazdasági foglalkoztatottság 
elvesztése igen komoly válságjelenség lehet, ezért fontosnak tartom azon területek lehatárolását, 
ahol ez a válságjelenség folyamatos tüneteket okoz, jelezve ezzel, hogy más területek és ágazatok 
nem képesek a problémát orvosolni. A vizsgálataimnál alkalmazott területi megközelítés - a 
szakirodalmi bevezetésben is indokoltak alapján - a kistérségek szintjére terjed ki. 

Tisztában léve a mesterséges határok alkotta kistérségi szerveződésből eredő 
hiányosságokkal, viszont tekintettel arra, hogy ez az a törvényben is megfogalmazott, létező terület- 
és vidékfejlesztési szint, amihez statisztikai adatok is kapcsolódnak, az értekezés elkészítése során a 
területfejlesztési-statisztikai kistérségek rendszerének beosztása volt a mérvadó. A 244/2003 (XII. 
18.) Kormányrendelet 1. § alapján a kistérség területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a 
közigazgatás területi feladatainak ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is 
alapja. Földrajzilag összefüggő területi egység, amelyet a hozzá sorolt települések teljes 
közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által 
meghatározottak. Egy település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat.  

Munkám során nem a legaktuálisabb helyzet feltárása volt a cél (amitől egyébként nem állnak 
távol az eredmények), hanem az, hogy egy hosszabb távú - a vidékfejlesztés cél-, eszköz- és 
forrásrendszerének alkalmasságát, hatását vizsgáló - kutatás kiinduló pontjaként, fontos képet 
nyerjek a szükségszerűen az EU vidékpolitikájához alkalmazkodni próbáló kistérségek 
állapotáról, helyzetéről. Továbbá, hogy ezt összevessem a területi folyamatokkal, különböző 
fejlesztési elméletekkel (kiemelten a helyi gazdaságfejlesztés vonatkozásában), egyéb kutatási 
eredményekkel. Éppen ezért - miközben a rendszerváltástól a tagállammá válásunkig eltelt 
időszak változásaira koncentráltam - vizsgálataimat, az Uniós csatlakozást megelőző utolsó évre 
vonatkozólag, a 2003. december 31.-ig érvényes kistérségi besorolás alapján készítettem el. Ez azt 
jelenti, hogy figyelembe vettem az 1994. január 1.-vel életbe lépett (138 kistérséget lehatároló) és 
az 1997. augusztus 1.-vel életbe lépett (150 kistérséget lehatároló) kistérségi rendszer közötti 
különbségeket (17. Melléklet). Az eredményeket ez utóbbira, és nem a jelenlegi 174 kistérségre 
állapítottam meg. Ezzel kapcsolatban már most megjegyzem, hogy a 2004. január 1.-től hatályos1, 
majd az azt követően 2007. szeptember 25.-től hatályos2 kistérségi rendszerben történt változások 
(ezeket a 18. és 19. Melléklet szemlélteti), a disszertáció szempontjából nem számottevőek. A 
vizsgálataimba bevont kistérségek esetében, vagy nem történt változás, vagy - többek közt, mivel 
egymás közt cseréltek települést - a változás nem befolyásolta számottevően a kutatás 
eredményeit. Így azok érvényesnek tekinthetők a jelenlegi besorolásra is. 

                                                 
1 Ekkor a kistérségek száma 18-al nőtt, a régi 150 kistérség közül 60-ban volt változás, kiválások, átsorolások miatt 
csökkent, illetve nőtt településeik száma. A térséget váltó települések száma összesen 294 volt, közülük az új 
kistérségekbe összesen 217 település került át, s térséget váltott még további 77 település (KSH 2004a). 
2 Az új, 174 elemből álló rendszert a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény 2007-ben módosított melléklete (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400107.TV) tette közzé. A 
felülvizsgálat eredményeként a kistérségek száma 6-tal nőtt, a régi 168 kistérség közül 40-ben volt változás, kiválások, 
átsorolások miatt csökkent vagy nőtt településeik száma. A térséget váltó települések száma összesen 121 volt, közülük 
az új kistérségekbe összesen 85 település került át (Faluvégi és Tipold 2007). 
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További módszertani megjegyzés, hogy a vizsgálatok során, a főváros torzító hatásainak 
elkerülése végett - a szakirodalomban is általánosan alkalmazott módon - nem vettem figyelembe 
Budapest adatait. A vizsgált sokaság így, a főváros kiszűrése után megmaradt 149 elemszámú 
kistérség-halmaz. 

 
A kutatás során teljes körű Népszámlálásoknak, a regisztrált munkanélküliek adatbázisának, a 

T-Star adatbázisoknak, valamint a kistérségi program-dokumentációknak az adataira támaszkodtam. 
A következőkben röviden ismertetem ezeket, az adatok értelmezéséhez szükséges módszertani és 
fogalmi megjegyzések megtételével. 
 
5.1. Népszámlálás - mezőgazdasági foglalkozásúak 

A népszámlálás többek közt a népesség nagyságára, eloszlására és szerkezetére, a 
foglalkozásra, munkanélküliségre,  a munkaerő szerkezetére stb. vonatkozó legfontosabb adatforrás, 
település-soros bontásban. Az országok többségében a nemzeti statisztikai szolgálat feladata a 
népesség és a lakásállomány teljes körű számbavételét szolgáló népszámlálások lebonyolítása, 
az összegyűjtött adatok közzététele. Hivatalos népszámlálásokra Magyarországon 1870 óta 
évtizedenként1 került sor, a legutóbbit - igazodva az ENSZ, illetve az EU Statisztikai Hivatalának 
irányelveihez is - 2001-ben hajtották végre. A népszámlálások közti időszakban az ún. mikrocenzus 
alapján következtethetünk a végbemenő népesedésbeli változásokra. 

 Az első vizsgálat az 1990-es és a 2001-es teljes körű népszámlálás KSH által feldolgozott 
adatait, azon belül is a mezőgazdasági foglalkozásúak teljes foglalkoztatottságon belüli 
arányának (az összes foglalkoztatott %-ában) csökkenését kutatja, a két népszámlálás település 
szintű adatait aggregálva, a 2003. december 31.-én érvényes kistérségi település-besorolásnak 
megfelelően. A vizsgált tényező nem a „mezőgazdaság, erdőgazdaság és halászatban 
foglalkoztatottak aránya” volt, hiszen ez a kategória számos olyan tevékenységet (pl. irodai 
alkalmazottak, műszaki állomások munkatársai, egyéb szellemi foglalkozásúak stb.) tartalmaz, 
amelyek nem közvetlenül és egyértelműen köthetők a mezőgazdasághoz. Tehát nem 
nemzetgazdasági ág (mint munkáltató), hanem foglalkozási főcsoport alapján történt a vizsgálat 
(A foglalkozásokról és foglalkozási főcsoportokról a 20. Melléklet nyújt tájékoztatást). A 
foglalkozás megnevezés a ténylegesen gyakorolt tevékenység tartalmából indul ki, emellett 
lényeges csoportképző ismérvként kezeli az adott foglalkozás gyakorlásához szükségesnek ítélt 
szakértelmet, tudást. A mezőgazdasági foglalkozású főcsoportba tartoznak: a Növénytermesztési; az 
Állattenyésztési és állatgondozási; az Általános mezőgazdasági; valamint az Erdő-, 
vadgazdálkodási, halászati, növényvédelmi, növényegészségügyi és talajvédelmi foglalkozásúak.  
  
5.2. Munkanélküliség  

 A közgazdászok a munkanélküliség három fajtáját különböztetik meg a munkapiac 
állapotának jellemzésére: a súrlódásos (frikciós), a strukturális és a konjunkturális 
munkanélküliséget (Samuelson és Nordhaus 2000). A súrlódásos munkanélküliség azért alakul ki, 
mert az emberek folyamatosan áramlanak a régiók és munkahelyek között, valamint áthaladnak 
életük különböző szakaszain. Mivel a munkavállaló önként válik munkanélkülivé (vagy marad 
munkanélküli), mert nem fogadja el a munkahely által kínált bér vagy egyéb feltételeket, önkéntes 
munkanélküliségről is beszélhetünk. Ez a típus a teljes foglalkoztatás esetén is előfordulhat. A 
strukturális munkanélküliség annak a jele, hogy nincs összhang a dolgozók kínálatának és 
keresletének szerkezete között: növekszik a kereslet az egyik munkafajta iránt, miközben csökken a 
másik iránti kereslet, a kínálat pedig nem alkalmazkodik elég gyorsan. Gyakran figyelhetők meg 
strukturális egyensúlytalanságok foglalkozási ágak vagy régiók között, ahogy bizonyos szektorok 
növekednek, mások pedig hanyatlanak. A konjunkturális munkanélküliség akkor alakul ki, ha 
                                                 
1 Kivételt ez alól az 1941-es és az 1949-es népszámlálás képezett. 
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alacsony a munka iránti összes kereslet, vagyis amikor a foglalkoztatás az aggregált kínálat és 
kereslet közötti egyensúlyhiány miatt csökken.  
 A munkanélküliség a fenti típusokon kívül más szempontok szerint is felosztható. Időtartam 
alapján lehet tartós1 vagy átmeneti munkanélküliség, illetve szezonális munkanélküliség. 
Társadalmi csoportok alapján beszélhetünk ifjúsági, női, kisebbségi munkanélküliségről (Obádovics 
2004). Megkülönböztethetünk önkéntes vagy kényszerű munkanélküliséget, illetve a 
keletkezésének módja szerint megkülönböztethetünk elbocsátottakat, újra munkába állókat 
(korábban kilépett és most ismét állást keresők), első munkahelyet keresőket (pályakezdők), és 
kilépetteket (Samuelson és Nordhaus 2000). 
 Samuelson és Nordhaus (u.o.) alapján közgazdaságilag munkanélküli: aki nem dolgozik, a 
megelőző négy hét során határozottan állást keresett, átmenetileg elbocsátották és várja a 
visszahívását, vagy arra vár, hogy a következő hónapban munkára jelentkezhessen. A nemzetközi 
ajánlások szerint „munkanélkülinek tekintendő minden olyan 15-74 éves korú személy, aki a 
vonatkozó héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amitől ideiglenesen távol volt; aktívan 
keresett munkát az adatfelvételt megelőző négy hétben; munkába tudna állni két héten belül2, ha 
találna megfelelő állást” A Foglalkoztatási Hivatal szerint „regisztrált munkanélküli az, akit 
nyilvántartásba  vettek (regisztrálták), nem tanuló, nem nyugdíjas, munkaviszonnyal nem 
rendelkezik, foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül, munkát vagy önálló foglalkozást 
keres és munkavégzésre rendelkezésre áll.  Az alkalmi munkavégzés nem kizáró ok a regisztráció 
alól” (Laky 2003: 159. és 162. o.). 
  
 A munkanélküliek számbavétele kétféle módon történik hazánkban. Az első nyilvántartás 
a nyolcvanas évek végétől a munkaügyi kirendeltségek nyilvántartása, a regisztrált 
munkanélküliek adatbázisa volt. Törvényi úton 1991-ben szabályozták3, ki minősül 
munkanélkülinek, ki jogosult támogatásokra, szolgáltatások igénybevételére. A másik nyilvántartás 
forrása a KSH 1992-ben bevezetett munkaerő-felmérése, mely az ILO (International Labour 
Office) ajánlásain alapul, így nemzetközi összehasonlításra is alkalmas módon méri a 
munkanélküliséget (Laky 2003).  
 A munkanélküliek eltérő nyilvántartási rendszeréből fakadóan, a munkanélküliség mérésére 
is többféle módszer alakult ki. A kétféle adatgyűjtési rendszerre két különböző mérési eljárás 
épül. A KSH munkaerő-felmérésén alapuló munkanélküliségi ráta (a munkanélkülieknek a 
megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népességen belüli aránya) az egységes 
nemzetközi módszertanból fakadóan nemzetközi összehasonlításokat tesz lehetővé. Előnye az, 
hogy a munkanélküliek felmérése mellett a foglalkoztatottak felmérése is megtörténik. Hátránya 
azonban a reprezentatív mintavételen alapuló becslés, mely nem teszi lehetővé a kisebb területi 
egységekre történő számításokat.  
 A másik módszer a regisztrált munkanélküliek létszáma alapján számított 
munkanélküliségi ráta, amely a meghatározás alapján „a regisztrált munkanélküliek zárónapi 
létszáma az előző év január 1-i gazdaságilag aktív népesség százalékában” (Laky 2003: 163. o.)4.  

                                                 
1 Tartósan munkanélkülinek általában az egy évnél régebben munkát kereső munkanélkülit nevezzük, bár sok esetben a 
statisztikák - így a KSH is - a 180 napon túli munkanélküliséget már tartós munkanélküliségként kezeli. 
2 Azokat az embereket, akik életkoruk vagy a szakképzettségük hiánya miatt már lemondtak arról, hogy állást 
keressenek, de adott esetben munkába tudnának állni két héten belül, passzív munkanélkülinek nevezzük. Ez a réteg 
nem jelenik meg a munkanélküliek nyilvántartásában (nincsenek regisztrálva), mégis számolni kell velük (Dövényi és 
Tolnai 1993). A passzív munkanélküliek „a kihasználatlan munkaerő-kínálat részét képezik, ezért rejtett 
munkanélkülieknek tekinthetők” (Csaba 1998: 15. o.). 
3 A foglalkoztatás elősegítéséről, és a munkanélküliek ellátásáról szóló - azóta többször módosított - 1991. évi IV. Trv.  
4 Andor (2000) szerint azért is tér el egymástól a két számítási mód, mert azok is regisztráltathatják magukat 
munkanélküliként, akikkel a KSH-statisztika nem számol. Ugyanis a hivatal felmérésében nem számít 
munkanélkülinek, aki a megkérdezés hetében akár egyórányi jövedelemszerző munkát végzett. Eltérést jelent az is, 
hogy a KSH csak azokat veszi be a munkanélküliek közé, akik a megkérdezést megelőző egy hónapban aktívan 
kerestek munkát. Tehát a KSH felmérésében követelmény a munkanélküli állapothoz, hogy az illető akarjon, és ha 
alkalma van, tudjon is munkát vállalni. Ezeket a feltételeket a munkaügyi központok kevésbé tudják ellenőrizni.  
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A regisztráción alapuló nyilvántartásnak bár megvannak a maga korlátai (a törvényi 
szabályozás változásai, a támogatási rendszer módosulása nagymértékben befolyásolja a 
munkanélküliek számának alakulását), előnye, hogy teljes körű nyilvántartásból készül. Így 
kisebb területi egységek - kistérségek, települések - összehasonlítására is alkalmas. Problémát 
jelent a kistérségi-települési szintű idősoros elemzések esetében a gazdaságilag aktív népesség 
adatának a népszámlálásokhoz kötődő volta. A gazdaságilag aktív népességről (a foglalkoztatottak 
és a munkanélküliek összege) csak a népszámlálások időpontjára rendelkezünk teljes körű pontos 
információval. A népszámlálások közötti időszakban mikrocenzus alapján végeznek becslést, ami 
megyei, regionális és országos szinten használható a ráta kiszámításához, de kistérségi, települési 
szinten nem. Emiatt az olyan elemzésekhez, ahol országon belüli, megyei szint alatti 
összehasonlítást végzünk, a regisztrált munkanélküliek arányával (regisztrált munkanélküliek 
aránya a munkanépes korú népességen belül) helyettesítjük a munkanélküliségi rátát (Obádovics 
2004). 
 
 Vizsgálataimat az előbb leírtaknak megfelelően, a kistérségi vizsgálatokat lehetővé tevő, 
regisztrált munkanélküliek számára vonatkozó adatok felhasználásával végeztem el. A 
munkanélküliek nyilvántartása a munkaügyi kirendeltségeken történik. Egy-egy kirendeltséghez 
több település tartozik. A Kirendeltségek a Megyei Munkaügyi Központoknak továbbítják az 
adatokat, ahonnan a Foglalkoztatási Hivatal (FH) - régebben Országos Munkaügyi és Módszertani 
Központ (OMMK) - kapja meg. A regisztrált munkanélküliek adatbázisa egyedi soros adatbázis. 
Az elemi egység a nyilvántartott álláskereső. Az egyedi szintről a kívánt szempontok szerint 
településszintű aggregálása lehetséges. A munkanélküliek demográfiai jellemzőin túl az elvesztett 
álláshely, valamint a keresett álláshely különféle adatait tartalmazza. Vizsgálataimhoz az adott 
évekhez tartozó december 31.-ei állapotokat vettem figyelembe. 
 A munkanélküliség, ezen belül is a mezőgazdasági munkanélküliség területi megjelenítésénél 
is indokolt a kistérségi megközelítés, hiszen a tervezési statisztikai régiók szintjén a foglalkoztatási 
és munkanélküliségi ráták különbségei nemzetközi összehasonlításban nem túlságosan nagyok. 
Laky szerint is a gond az, hogy „Magyarország esetében a régiók szintjén végzett elemzések nem 
adnak valós képet a helyi munkaerőpiacok állapotáról, mivel a munkaerőpiac viszonylag kis 
méretű, zárt helyi munkaerőpiacokra szegmentálódik, melyek mérete leginkább a kistérségek 
nagyságának felel meg” (Laky 2003: 132. o.). A regionális különbségek döntő része a 
nagyrégiókon belül a megyék, a kistérségek, illetve a települések között található. A legutóbbi, 
2001. évi Népszámlálás adatai alapján számított kistérségi szintű munkanélküliségi ráták 
különbségeinek döntő része, a nagyrégiókon és a megyéken belül alakult ki. „A település-szintű 
munkanélküliségi ráták varianciájának több mint 26 százalékát ragadják meg a kistérségek szintjén 
mért különbségek. Ugyanez az arány a megyék és a nagyrégiók közötti különbségek esetében 
mindössze 12-13 százalék” (Laky 2003: 133. o.). 

 
5.3. A kiválasztott kistérségek összehasonlító elemzése 

A kutatás következő részében a mezőgazdasági foglalkoztatottság valamint a 
mezőgazdasági eredetű, regisztrált munkanélküliség területi eloszlásának vizsgálatából kapott 
eredményeket vetem össze, az ország gazdasági-társadalmi térszerkezetével. Ennek módszere 
a szekunder adat-feldolgozás és az összehasonlító elemzés, melynek során település-szintű 
adatbázisok és más kutatások, vizsgálatok eredményeivel ütköztetem a saját eredményeimet. Ez 
utóbbi módszer leíró jellegű, és szintén nem közvetlen adatok feldolgozáson alapul. Az 
összehasonlításba bevont kutatások módszertanára minden esetben rövid utalást teszek. Az 
összehasonlító vizsgálatok két fő irányvonalát az általam lehatárolt kistérségek többi kistérséggel 
való összevetése, valamint a lehatárolt térségeken belüli csoportképzés alkotja. 

 
Az egyes, kiválasztásra került kistérségek adatainak egymással, valamint a többi kistérséggel 

történő összehasonlításakor a korábban említett Népszámlálások, és KSH T-STAR 
adatbázisrendszer évenkénti adatainak kistérségi szintű aggregálására támaszkodtam.  
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A T-STAR a KSH településstatisztikai adatbázisrendszere, amely az ország valamennyi 
településére településstatisztikai szemszögből gyűjti egybe a legfontosabb számszerű információkat 
(Kovács Tibor 2002). Két fő részre tagozódik, a teljes rész (TAA-val kezdődő változók) 
településsorosan az ország valamennyi településére vonatkozik, míg a városi rész (TAB-vel 
kezdődő változók) csak a városokra tartalmazza - az előbbieken felüli - adatokat (pl.: a szilárd 
útburkolat hossza, közterületi, beruházási adatok). Külön panel tartalmazza valamennyi településre 
a népszámlálások legfontosabb adatait, valamint a teljes területi számjelrendszer-állományt. A 
területi számjelrendszer segítségével lehetőség van különböző adminisztratív, illetve funkcionális 
csoportosítások szerinti lekérdezésre is (pl. kistérségi szinten, régió szinten vagy a település jellege 
szerint stb.). A KSH településsoros adatokkal 1965, 1970, 1975 évekre vonatkozóan rendelkezik, 
majd 1980-tól évente. Tartalma a felhasználói igények szerint folyamatosan bővül, illetve változik 
(Obádovics 2004). 

 
Célom volt a szakirodalom, és a statisztikai elemzések elméleti jellegű eredményeinek 

gyakorlattal való ütköztetése is. Ehhez, valamint a kistérségek összehasonlításához 
felhasználtam a SAPARD programhoz kapcsolódó stratégiai és operatív tervek 2004. évi 
felülvizsgálatakor elkészített - a kiválasztott térségek agrárstruktúra- és vidékfejlesztési 
programjait, helyzetelemzését tartalmazó - dokumentumokat is.  

A SAPARD programmal kapcsolatosan, 1999 tavaszán, az FVM pályázati felhívást tett közzé 
kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programok készítésére. A kistérségi agrárstruktúra- és 
vidékfejlesztési programok három munkafázisa a helyzetfeltárás, a stratégiai- és az operatív 
program volt. A helyzetfeltárás célja a kistérség társadalmi, gazdasági (mezőgazdasági), környezeti 
állapotának feltárása, értékelése, a térség erősségeinek, gyengeségeinek, kitörési pontjainak 
feltérképezése, az elsődleges helyi szintű kommunikáció beindítása volt. A stratégiai programban a 
térség szereplőivel (önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek) való további folyamatos 
egyeztetés során kialakult a kistérségek fejlesztési stratégiája, meghatározásra kerültek a fejlesztési 
prioritások, az alprogramok, és azokon belül intézkedés-csoportok. A harmadik munkafázis az 
operatív program elkészítése volt, amelynek során a kistérségek stratégiai programjaiban felvázolt 
lehetőségek projektekké formálódtak. Ezekkel a konkrét, és számszakilag is kidolgozott 
projektekkel a kistérségek felkészültek a megnyíló támogatási források hatékony, sikeres 
felhasználására. A kistérségek projektjei így nem elszigetelt kezdeményezésekként jöttek létre, 
hanem a térség egyéb projektgazdáival egyeztetve, a lehetséges együttműködési pontokat 
azonosítva alakultak ki. A kistérségekben megindult egy kommunikáció, amelyben részt vettek az 
önkormányzatok, a civil szféra és a vállalkozói réteg egyaránt. Ennek során erősödött a közösségi 
tudat és megindult az az együtt-gondolkodás, ami megalapozza a kis léptékben működő vidéki 
gazdaság piaci hatékonyságát. A kistérségek létrehoztak egy olyan program-dokumentációt, 
ami tájékoztatást ad a térség helyi szereplőiről és jövőképéről, így az új kezdeményezések 
gazdái a gazdasági környezetet pontosabban ismerve, a lehetséges partnereket könnyebben 
megtalálva indulhatnak (VÁTI 2004).  

A programok felülvizsgálata több okból is időszerűvé vált 2004-re. Mivel három év telt el az 
előző programkészítés óta, szükségessé vált egyrészt az akkor megjelölt célok, alprogramok 
szakmai, pénzügyi felülvizsgálata, szükség szerint módosítása, az eltelt időszak pályázati 
tapasztalatainak (pl. VFC, SAPARD) beépítése; másrészt a hazánk Uniós tagságával átstrukturálódó 
támogatáspolitika megváltozott lehetőségeihez (AVOP), egyéb operatív programokhoz (ROP, 
GVOP, KIOP, HEFOP), Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez (NVT) való igazítása. A felülvizsgálat 
során tekintetbe kellett venni a különböző programok kínálta lehetőségeket, az ezekhez való 
kapcsolódás esélyeit, várható hatásait a kistérségre (VÁTI 2004). 
  Az elkészült dokumentumok több szempontból tűntek alkalmasnak az elemzéshez történő 
felhasználásra. Egyrészről olyan széleskörű együttműködésen alapultak, melyek a kistérségek 
legfontosabb társadalmi, gazdasági szereplőit, szervezeteit, csoportjait vonta be (köztük a 
fejlesztések igazi célját jelentő helyi közösségeket is), illetve azok készítették el, akik a felmerült 
kérdésekben a legkompetensebbek, a leginkább érintettek. Azok határozták meg a térségek 
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helyzetét, kiinduló állapotát, lehetséges erőforrásait és legfontosabb problémáit, akik ezeket a 
leginkább ismerik. Ezen tényezők elemzése tehát olyan szempontokra világít rá, amelyek 
megmutatják, hogy a kistérségek milyen problémákat tartanak fontosnak, milyen fejlesztési célokat 
és igényeket fogalmaznak meg, s mindez hogyan viszonyul a meglévő finanszírozási 
lehetőségekhez.  

Joggal merülhet fel a kétely, hogy vajon egy adott szakpolitikához, az ahhoz rendelt 
támogatásokhoz kötődő dokumentumok mennyire nyújthatnak reális és objektív képet a térségekről, 
mennyiben próbálnak meg inkább alkalmazkodni az elérhető forrásokhoz, mennyiben vannak 
inkább alárendelve a helyi lobbi-érdekeknek. Mindenképpen kijelenthető, hogy a vizsgált 
programok (és ezen belül elsősorban a helyzetfeltáró részek) integrált megközelítésűek, annak 
ellenére, hogy az agrár-és vidékfejlesztés jelszava alatt készültek, az agrárágazaton kívüli, ahhoz 
szorosan nem kapcsolható lehetőségeket, irányvonalakat, elképzeléseket is tartalmaznak, tehát a 
térség fejlesztését nem egyetlen szakágazat, szakpolitika döntés- és feladatkörébe utalják (ld. erről: 
VÁTI 2004). Ezzel a komplex szemléletmódú vidékfejlesztési megközelítés irányába helyezkednek, 
mellyel jómagam is azonosulok. Ezen túlmenően, alkalmasnak tekinthetők objektív 
összehasonlítások és elemzések elvégzéséhez. 
  

A vizsgálattal a statisztikai elemzésben előbukkanó problémák meglétét, azok orvoslásának 
konkrét elemeit, lehetőségét, esélyeit kutatom, fókuszálva arra, hogy vajon: 

 a lehatárolt területeken kitüntetett szerepet kap-e a mezőgazdasági munkanélküliség 
felszámolása, a humán erőforrás javítása;  

 illetve a helyi versenyképesség növelésének, a helyi gazdaság fejlesztésének igénye milyen 
formában érhető tetten a dokumentumokban.  

  
5.4. Alkalmazott módszerek 

A disszertáció az előzőekben említett adatbázisokból származó, szekunder információk 
feldolgozásán, és a témához kapcsolódó gyakorlati tapasztalataimon alapul. A település szintű 
adatokat kistérségi bontásban aggregáltam, azokból mutatószámokat képeztem, majd ezeknek a 
felhasználásával végeztem el az elemzéseket. Ennek során nagymértékben támaszkodtam a leíró 
statisztika eszközére, a többváltozós statisztikai módszerek nyújtotta lehetőségekre.  

  
A folyamatok, jelenségek vizsgálatának megkezdésekor legtöbbször nem ismert, hogy melyek 

azok a jellemzők, amelyek lényeges információtartalommal bírnak. Melyek azok a tényezők, 
amelyek egy bizonyos folyamatra jelentősen hatással vannak, és hogy a lényeges összetevők milyen 
rendszerben kapcsolódnak egymáshoz. Az összefüggések feltárása, a változók számának 
csökkentése történhet azáltal, hogy a kevésbé lényeges információtartalmú változókat elhagyjuk, 
vagy úgy, hogy a változókban hordozott információt ún. látens változókban tömörítjük. A változók 
számának csökkentésével az alapvető összefüggések tisztábban kirajzolódhatnak. A többváltozós 
statisztikai módszerek közül például a faktor illetve főkomponens-elemzés alkalmazható a változók 
számának csökkentésére, illetve a kevésbé fontos változók kiszűrésére is. Alcsoportok kialakítására, 
a legjobban hasonlító esetek (pl. települések, kistérségek) alcsoportba rendezésére alkalmas 
módszer lehet a klaszteranalízis. Egy feltételezett csoportbesorolás helyességének ellenőrzését, a 
csoportok társadalmi-gazdasági profiljának feltárását, diszkriminancia-analízissel végezhetjük el. 

 
Faktorelemzés 
 
 A faktor illetve főkomponens-elemzés1 használata társadalmi, gazdasági elemzésekben, 
földrajzi kutatásokban az 1960-as, 1970-es évektől terjedt el. Olyan statisztikai eljárásról van szó, 
                                                 
1 A két módszer 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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amely egy változószettet alakít át lineáris transzformáció segítségével egy, az eredetinél kisebb 
számú, új változószetté. Az átalakítás után létrejött új változók a főkomponensek (faktorok), 
amelyek korrelálatlanok egymással, és a kiinduló változók által megtestesített információtömeg 
lehető legnagyobb részét megőrzik, azaz a megfigyelési változók varianciájának nagy részét 
magyarázzák (Székelyi és Barna 2002). Mindeközben megtudjuk, hogy az egyes faktorok milyen 
mértékben járulnak hozzá a megfigyelési változók értékeihez (Szelényi 2002).  

Megemlíthető a módszerrel kapcsolatban, hogy a megkapott és értelmezett faktorok 
segítségével további többváltozós feldolgozásokat végezhetünk. A faktorokat bevonhatjuk a 
klaszteranalízisbe, a többdimenziós skálatechnikákba, a diszkriminancia-analízisbe stb. Ennek 
lehetősége a kutatásaim során is előnyösnek bizonyult. 

 
Klaszter-elemzés 
 
 A klaszter-elemzés nem a mutatórendszer sűrítésére, hanem a megfigyelt vizsgálati egységek 
csoportosítására törekszik oly módon, hogy az egy csoportba tartozók minden változó mentén 
közel legyenek egymáshoz, és mindegyik más csoporttól, klasztertől távol essenek. A módszer 
kulcsfogalma a távolság, melyet legtöbbször euklideszi értelemben definiálnak klaszterezésnél. Az 
analitikus klaszterező eljárások két általános kategóriája a hierarchikus (ezen belül az agglomeratív 
és divizív) eljárások, és a nemhierarchikus klaszterezés (itt az egyik legnépszerűbb a MacQueen 
algoritmuson alapuló K-középpontú eljárás).  

Az elemzéseknél többféle klaszteregyesítési módszer közül választhatunk. Mivel az 
eredmények sok esetben nem egyértelműek, ezért érdemes többféle klaszterező módszert is 
kipróbálni, majd összehasonlítani az 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 ösztönös 
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 és Barna 2002). 
 
Diszkriminancia anlízis 
 

A diszkriminancia-analízis egy olyan módszer, amely egy tetszőleges osztályozásról eldönti, 
hogy a változók közül melyek azok, amelyek az esetek adott osztályba való tartozását 
leginkább meghatározzák, vagy a változók alapján milyen más osztályozás lenne a 
legmegfelelőbb. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a diszkriminancia-analízis arra szolgál, hogy 
alacsony mérési szintű függő változót magas mérési szintű független változókkal magyarázzon. 

A csoportok elkülönülését leginkább magyarázó változók kiválasztása tehát 
diszkriminancia-analízissel végezhető. Ezek a változók a leginkább diszkrimináló változók. A 
magyarázó változók lineáris kombinációjával a lehető legjobb elkülönülést biztosító függvényt 
keressük. Ezt a függvényt diszkrimináló függvénynek, vagy diszkriminancia-funkciónak is nevezik. 
Az alapvető különbség a főkomponens-analízis és a diszkriminancia-analízis között az, hogy míg a 
főkomponens-analízis esetében a cél a változó redukció mellett a maximális információ-tartalom 
megőrzése, addig a diszkriminancia-analízis olyan új változókat akar létrehozni, amelyek 
segítségével a lehető legjobban elkülöníthetők a függő változóval definiált csoportok (Székelyi és 
Barna 2002).  
 

A nyers adatok aggregálásához, a mutatószámok elkészítéséhez, a többváltozós módszerek 
futtatásához elsősorban az SPSS programcsomagot, valamint esetenként a Microsoft Excel 
programot használtam fel. 



 58

6. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

6.1. Tartós mezőgazdasági munkanélküliséggel terhelt vidéki területek 
lehatárolása 

Első célom annak megállapítása volt, hogy melyek azok a kistérségek Magyarországon, 
melyeket a rendszerváltás és a piacgazdaságra történő átmenet a mezőgazdasági munkaerő 
tekintetében a leginkább érintett. A vizsgálat két szempontból, és két különböző adatbázisból 
építkezve vizsgálja a mezőgazdaságból kiszoruló, kiáramló munkaerő területi eloszlását. Az első 
vizsgálat az 1990. és a 2001. évi teljes körű Népszámlálások KSH által feldolgozott adatait, azon 
belül is a mezőgazdasági foglalkozásúak csökkenését kutatja (foglalkozási főcsoport szerint), a 
két népszámlálás település szintű adatait aggregálva, a 2001. december 31.-én érvényes kistérségi 
település-besorolásnak megfelelően. A torzító hatások elkerülése végett nem vettem figyelembe a 
megyei jogú városok, valamint a kistérségi városközpontok adatait, illetve az átlag helyett a 
kistérségek településsoros aggregált értékeit használtam. Az eredmények (18. ábra) alapján kiemelt 
figyelmet kaptak azok a területek, ahol a mezőgazdasági foglalkozásúak csökkenése1 a felső 
kvartilisbe (felső 25%) esett, vagyis ahol a legnagyobb csökkenés volt tapasztalható (a részletes 
eredményeket a 21. Melléklet tartalmazza).  

18. ábra: A mezőgazdasági foglalkozásúak arányának változása Magyarországon (1990-2001) 

 
■ -15,78 - -13,00% ■ -12,99 - -11,00% ■ -10,99 - -10,00% ■ -9,99 - -9,00% ■ -8,99 - -8,32% □ -8,32 -  
Forrás: KSH (1990. és 2001. évi Népszámlálás) adatai alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
 A legnagyobb csökkenés (-15,78 százalék) az ország észak-keleti részében, a Vásárosnaményi 
kistérségben történt. A legkisebb csökkenés az Esztergomi kistérségben volt (-0,67%), míg a 
Kisteleki, a Kiskunmajsai és a Csongrádi kistérségben növekedés következett be. A csökkenés 
országos átlaga 4,38 százalék volt. A vizsgálat alapján, a mezőgazdasági foglalkoztatottság 
csökkenése viszonylag koncentráltan, elsősorban Magyarország észak-keleti/keleti és dél-
nyugati/déli megyéiben jelenik meg. Ez korántsem meglepő, hiszen ezek a területek jellemzően 
hagyományos termőterületek, melyeket az agrárium szerepének visszaszorulása jelentősen érintett. 
Az agrárgazdaság térbeli átalakulását elemző munkák (pl. Kovács 2001, Kovács és Bihari 2000) azt 
igazolták, hogy ebben a gazdasági ágban is rendkívül markáns szerkezeti különbségek mutatkoznak 

                                                 
1 A számítás alapja: MgFoglVált = MgFogl01 - MgFogl90 ahol 
MgFoglVált: A mezőgazdasági foglalkoztatottság változásának értéke (az összes foglalkoztatott %-ában)  
MgFogl01: A mezőgazdasági foglalkoztatottság 2001-es értéke (az összes foglalkoztatott %-ában) 
MgFogl90: A mezőgazdasági foglalkoztatottság 1990-es értéke (az összes foglalkoztatott %-ában) 
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meg az ország nagyrégiói között, mind a tulajdonviszonyok és az üzemszerkezet, mind az ágazat 
regenerációs képessége vonatkozásában. A Dunától keletre nagyarányú aprózódási folyamat indult, 
és az egyéni földhasználók, valamint a kisebb társas vállalkozók ténylegesen domináns szerephez 
jutottak. Az agrárgazdaság regenerációs képessége ugyanakkor a nagyüzemi szerkezet uralmát őrző 
Dunántúlon erősebb, bár e nagyrégióban a gazdaság egészében csökkent a mezőgazdaság szerepe 
(MTA RKK 2002). A halmozottan hátrányos és alacsony színvonalú agrártérségek területi 
elhelyezkedésével (19. ábra) összevetve a kiválasztott térségeket, megállapítható, hogy a Polgári és 
a Nagyatádi kistérségek teljesen, míg a Szeghalomi, a Barcsi, a Sásdi és a Kisbéri kistérségek 
részben ezekhez tartoznak. Ez a tény is az agrárfoglalkoztatás csökkenésének irányába hat.  

19. ábra: Halmozottan hátrányos és alacsony színvonalú agrártérségek Magyarországon 

 
Forrás: Sarudi (2004: 16. o.) 

 
 A mezőgazdasági foglalkoztatottság csökkenése, ezzel párhuzamosan az iparban és 
elsősorban a tercier szektorban foglalkoztatottak arányának növekedése általános tendencia, tehát 
az agrár-foglalkoztatottság csökkenése önmagában még nem feltétlenül válságjelző tényező. A 
megfelelő gazdasági és társadalmi háttér ismeretében, területi eloszlásának figyelembevételével már 
számos következtetést le lehet vonni, de a tudományos alaposság további vizsgálatokat tesz 
szükségessé. Mivel a dolgozatban azt kívántam körüljárni, mi történik azokkal, akik kiszorulnak a 
mezőgazdaságból (tehát nem azok, akik úgy döntenek, és ezáltal csökkentik a mezőgazdasági 
foglalkoztatottságot), a vizsgálat következő része már a munkanélküliség oldaláról vizsgálja a 
kistérségeket. Korábbi kutatások is jelezték, hogy a kistermelők olyan mértékben képesek elkerülni, 
hogy vesztesei legyenek az uniós csatlakozás következményeinek, amilyen mértékben a 
nemzetgazdaság húzó ágazatai felszívják „a mezőgazdasági kistermelés parkoló pályájára 
kényszerített kistermelők tömegeit.” Egyes agrártérségekben vizsgált megélhetési stratégiák azt 
mutatták, hogy „azokban a térségekben, ahol a periférikus helyzet konzerválta a nagyüzemi 
mezőgazdaság letűnt modelljét, a másodlagos átalakulások következtében a munkanélküliek 
számának növekedésére, a fiatalok elvándorlására lehet számítani” (MTA RKK 2002). Ez is 
indokolta, hogy kutatásom kiterjedjen a mezőgazdaság visszaszorulásának következtében 
fellépő munkanélküliség térbeli alakulásának vizsgálatára.  

Nagyon fontos megjegyeznem, hogy a módszertanból kifolyólag, a vizsgálat csak a 
nyilvántartott, regisztrált munkanélküliek arányát tudta figyelembe venni, tehát nem számol a 
rejtett foglalkoztatottsággal, illetve a be nem jelentett, passzív munkanélküliséggel. 

 
A munkanélküli hivatalok jelentése, az OMMK (Országos Munkaügyi és Módszertani 

Központ) - jelenleg Foglalkoztatási Hivatal - éves adatai alapján elkészített település-szintű 

 Halmozottan hátrányos 
 Alacsony színvonalú 
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munkanélküliségi adatbázisból meghatároztam - kistérségi aggregálásban - a mezőgazdaságból 
adott évben kikerült regisztrált munkanélküliek (továbbiakban mezőgazdasági munkanélküliek) 
arányát (az összes munkanélküli %-ában). A vizsgálat első feléhez igazodva, a leválogatás 
ugyanazon időszak (tehát 1990 és 2001 között) minden egyes évére vonatkozólag - december 31.-ei 
állapotra vonatkoztatva - megtörtént. Azáltal, hogy az adott években kikerült munkanélküliek 
arányát, és ennek tendenciáit vizsgáltam, arra próbáltam fényt deríteni, hogy melyek azok a 
területek, ahol az agrár-foglalkoztatási problémák a munkanélküliség szempontjából a leginkább 
meghatározóak, és folyamatosan jelentkeznek.  
 Minden évre elkészítettem a mezőgazdasági munkanélküliek aránya alapján képzett rangsort 
(a rangsor alapja, hogy adott évben hol volt a regisztrált munkanélkülieken belül a legmagasabb a 
mezőgazdaságból kiszorult munkaerő aránya), majd kialakítottam ezeknek az évenkénti 
rangsoroknak az 1990-2001 közti időszakra vonatkozó éves átlagát. A végső rangsor (22. Melléklet) 
alapján lettek az egyes kistérségek a regisztrált mezőgazdasági munkanélküliség szempontjából, 
rangsor szerint csoportba sorolva (20. ábra). Ebben az esetben is a felső kvartilisbe eső kistérségek 
kerültek a figyelem központjába, ahol tehát a regisztrált mezőgazdasági munkanélküliek 
aránya a vizsgált időszak éves átlagában folyamatosan a legnagyobb volt. Itt a hangsúly az 
agrár-munkanélküliség folytonosságán van. Fontos felhívnom a figyelmet, hogy a kapott 
eredmény érték-, nem pedig arány-rangsor (vagyis a 10. helyen lévő kistérség nem kétszer akkora 
munkanélküliséget mutat, mint a 20. helyen álló).   

20. ábra: A mezőgazdasági munkanélküliség területi eloszlása Magyarországon (1990-2001) 

 
Az átlagolt rangsorban elfoglalt rangsor-hely: ■ 1. - 10. ■ 11. - 20. ■ 21. - 33. □ 34.  - 
Forrás: OMMK (1990-2001) adatai alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
 A legrosszabb helyzetet (a rangsor első öt helye) a Polgári, a Püspökladányi, a 
Balmazújvárosi, a Szarvasi és a Vásárosnaményi kistérségek mutatták. Várható eredményként a 
legkedvezőbb helyzetet a nagyobb, vagy a főváros agglomerációjához közeli városokkal 
jellemezhető, illetve a hagyományosan nem a mezőgazdaságra alapozó kistérségek 
prezentálták (a rangsor utolsó öt helyén találjuk a Veszprémi, a Miskolci, a Szentendrei, a 
Dunakeszi és a Budaörsi kistérségeket). A felső kvartilisbe eső kistérségek közül is, a 
nagyvárosokhoz, centrum településekhez közelebb levők jellemzően a kvartilis alján helyezkedtek 
el (pl. a Siklósi kistérség Pécs, a Kisbéri kistérség Győr, és a Baktalórántházi kistérség Nyíregyháza 
valószínűsíthető hatásának köszönhetően). 
  

A következő szakaszban szintén a mezőgazdasági munkanélküliek arányát válogattam le 
(ismét december 31.-ei hatálynappal), azzal a különbséggel, hogy a módszer ekkor már a tartós 
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munkanélküliek adatait is magában foglalta, vagyis a nem az adott évben beregisztrált, de az 
adott évben még mindig munkanélküli státuszú (tehát a 12 hónapnál régebb óta munkanélküli) 
munkaerő is megjelent benne. A vizsgálat ebben az esetben is az 1990-2001 közti időszak minden 
egyes évére vonatkozólag megtörtént. Azáltal, hogy a tartós munkanélküliek arányát is tartalmazta, 
arra derített fényt, hogy melyek azok a területek, ahol a mezőgazdaság foglalkoztatási 
problémái nemcsak folyamatosan, de tartósan is jelentkeznek (a munkanélküliség időtartamát 
tekintve). Ezt indokolttá tették azok a korábbi kutatási eredmények is, melyek szerint a 
mezőgazdasági foglalkozású és szakképzettségű munkaerő iránt érdemleges kereslet nem 
mutatkozik (Dorgai et al. 2000). A módszer most is a rangsor felállítás volt, és itt is a végső rangsor 
(23. Melléklet) alapján lettek a kistérségek rangsor-csoportba sorolva (21. ábra), továbbra is a felső 
kvartilisbe eső kistérségekre koncentrálva. A vizsgálatok ezen fázisánál a hangsúly a 
munkanélküliség tartósságán volt. A rangsor az előzőhöz hasonlóan szintén érték-rangsor.  

21. ábra: A tartós mezőgazdasági munkanélküliség területi eloszlása Magyarországon    
(1990-2001) 

 
Az átlagolt rangsorban elfoglalt rangsor-hely: ■ 1. - 12. ■ 13. - 24. ■ 25. - 35. □ 36. - 
Forrás: OMMK (1990-2001) adatai alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 

 
Ebben az esetben a Polgári, a Püspökladányi, a Zalaszentgróti, a Vásárosnaményi és a 

Mezőkovácsházi térségek emelhetők ki negatívumként, míg a rangsor öt legkedvezőbb helyén 
szinte ugyanazokat a kistérségeket találjuk, mint az előbb, kivéve, hogy a Veszprémi kistérség 
helyére a Várpalotai került. A felső kvartilis alsó részét ebben az esetben is centrumokhoz közeli 
térségek foglalják el, így például Szombathely közeléből a Vasvári és a Sárvári térségek, valamint 
Nagykanizsa közeléből a Csurgói kistérség. 

 
Megállapítható, hogy mind a mezőgazdasági, mind pedig a tartós mezőgazdasági 

munkanélküliséggel sújtotta kistérségek is viszonylag csoportosan, túlnyomó részt az ország 
észak-keleti, keleti részén (az Alföldön), és a Dél-Dunántúlon, legtöbbször az országhatár mentén 
helyezkednek el. Ezekhez járul egy-két speciális, belső perifériális helyzetben lévő kistérség (pl. a 
Kisbéri, a Zalaszentgróti, a Vasvári) Az is észrevehető, hogy a kétféle lehatárolás eredményei közt 
csekély eltérés tapasztalható.   

 
A háromféle vizsgálat eredményinek összefésülésével meghatározhatók azok a területek, 

ahol a mezőgazdaság szerepvesztése folyamatos és tartós foglalkoztatási válságot okozott. Egyrészt 
átlagon felül csökkent a vizsgált időszakban a mezőgazdasági foglalkozásúak aránya (ami 
önmagában még nem feltétlen jelent válságot), valamint ez a csökkenés folyamatos, minden 
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évben, és tartósan jelentkező munkanélküliséget eredményezett. Ez azt valószínűsíti, hogy a 
lehatárolt kistérségekben más ágazatok nem képesek megszüntetni, felszívni a mezőgazdasági 
munkanélküliséget, illetve nincsen más munkalehetőség, vagy azok elérhetősége korlátozott. 
Módszertanilag azok a kistérségek1 lettek kiválasztva, melyekben a vizsgált mutatók mindhárom 
esetben a felső kvartilisbe estek. Ezen kistérségeket „agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő 
területek”-ként azonosítom (22. ábra). 

22. ábra: Agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő kistérségek Magyarországon, 2003 

 
Forrás: KSH (1990. és 2001. évi Népszámlálás) és OMMK (1990-2003) alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 

 
Bár az eredetileg vizsgált időszak a népszámlálások által determinált, 1990. és 2001. közti 

intervallum volt, a regisztrált munkanélküliek arányára vonatkozó vizsgálatokat a 2002. és 2003. 
évekre is elvégeztem (adott évi, illetve tartós munkanélküliség esetén egyaránt), melyek - a 
kvartilisen belüli sorrend-változástól eltekintve - gyakorlatilag ugyanazon eredményt adták, és a 
tendencia folytatását jelzik. Ezért az agrárfoglalkoztatási válság területi eloszlásának 
eredményét a 2003-as évre adom meg. A munkaerő ágazatból történő kiáramlásában tapasztalható 
tendencia folytonosságát alátámasztja az Unió Mezőgazdasági Főigazgatóságának a jelentése is (EC 
2005f), mely szerint Csehország (-6,1%), Szlovénia (-5,9%) és Észtország (-5%) után, 
Magyarországon volt a legnagyobb csökkenés (-4,1%) a mezőgazdasági foglalkoztatottságban, az 
eredetileg vizsgált időszakot követően.  

 
Az eddigi eredmények első hipotézisemet részben alátámasztják. Lehatárolhatók olyan 

területek, melyek a mezőgazdaság visszaszorulása következtében folyamatosan megjelenő, és tartós 
mezőgazdasági eredetű munkanélküliséget mutatnak, ahol a munkanélkülieken belül jelentős súlyt 
képviselnek a korábban az agrárágazatban foglalkoztatottak. Bár ezek a térségek nem alkotnak 
minden esetben összefüggő területet, nagyjából koncentráltan, az ország észak-keleti, keleti 
valamint dél-nyugati részében jelennek meg. Néhány lehatárolt térség nem illeszkedik a hipotézis 
területi koncentrációt feltételező állításához, ám belső perifériális elhelyezkedésük mindenképpen 
indokolja a további vizsgálatokba való bevonásukat. Ennek, valamint a mezőgazdasági 
munkanélküliség és a területi egyenlőtlenségek közti összefüggést feltételező hipotézis 
alátámasztására irányul a disszertáció következő fejezete. 

 

                                                 
1 Bácsalmási, Baktalórántházai, Barcsi, Berettyóújfalui, Csurgói, Enyingi, Fehérgyarmati, Jánoshalmi, Kisbéri, 
Nagyatádi, Polgári, Sásdi, Sellyei, Siklósi, Szeghalomi, Vásárosnaményi, Vasvári és Zalaszentgróti kistérségek 
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6.2. Az agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek összevetése 

A disszertáció következő részében, a kiválasztott és a nem kiválasztott kistérségek 
összehasonlítása a fő cél. Annak vizsgálata, hogy vajon miben, milyen mértékben különböznek 
az agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő térségek a többitől. Meghatározhatók-e olyan 
folyamatok, tényezők, melyek elkülönítik a két típust, magyarázzák, megerősítik a lehatárolást.  

 
A komplex területi fejlettség, a társadalmi-, gazdasági-, infrastrukturális-helyzet és 

különbségek feltárására, az egyes területi elemek kölcsönhatásának vizsgálatára irányuló 
kutatásokban, egyre nagyobb szerepet kapnak a többváltozós statisztikai módszerek. Ezek közt 
is kitüntetetten a faktorelemzés. A faktorelemzés alkalmazására a területi elmaradottságot 
vizsgáló kutatásokban már az 1970-es években is találunk példát (Lackó 1975), azóta a módszer 
népszerűsége egyre nő. Alkalmazására (legyen szó régiókról, megyékről, kistérségekről vagy akár 
településekről) számos esetben támaszkodnak a hazai kutatók (többek közt Beluszky és Sikos T. 
2007, Dobosi 2003, Faluvégi 2004a, Obádovics 2004). A módszertani fejezetben leírtak alapján a 
módszer előnye, hogy nagyszámú változót jóval kevesebb számú faktorba rendez, miközben 
törekszik az eredeti információtartalom megőrzésének maximalizálására. Segítségével a háttérben 
meghúzódó látens struktúra tárható fel. Mindezek indokolták, hogy a kiválasztott térségek 
elemzésekor, a többi kistérséggel történő összehasonlításkor támaszkodjak a faktorelemzés által 
nyújtott lehetőségekre, eredményekre. 

 
Első megközelítésben el kellett döntenem, hogy az említett kistérségek állapotának 

vizsgálatát, és az ezzel kapcsolatos kutatómunkát be lehet-e illeszteni a vidékfejlesztés keretei 
közé? Jellemezhetjük-e ezen kistérségek problémáira megfogalmazott terveket és lehetőségeket a 
vidékfejlesztés eszközeként? Bár alapvetően úgy gondolom, hogy azon területek leszakadásának 
vagy problémáinak csökkentésére, elemzésére tett kísérleteket, melyek az agrárgazdaság 
átstrukturálódásának hatásait szenvedik, mindenképpen nevezhetjük vidékfejlesztésnek, a 
tudományos igényesség miatt a „hivatalos” besorolásokkal is összevetettem a 18 kistérséget. 

A vizsgálat által lehatárolt területek, az Uniós és hazai vidékfejlesztési politikában 
alkalmazott OECD kritériumok szerint, „alapvetően vidéki” térségek (vö. 11. ábra). Ezen, a kisebb 
települési változások ellenére, az új kistérségi besorolás (174 kistérség) sem változtatott. Megerősíti 
a vidékiséget az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv is (vö. 12b. ábra). A 2005. évi 
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK 2005) és a területfejlesztés kedvezményezett térségei 
közt a vidékfejlesztés térségeit is lehatároló legutóbbi dokumentum1 (KSH 2004a) alapján, a 
területfejlesztés szempontjából is a vidékfejlesztési térségek közé tartoznak a vizsgált 
kistérségek (vö. 12a. ábra). A „vidéki” megfogalmazás a kiválasztott térségek esetén tehát teljesen, 
több szempontból is megalapozott. Az általam alkalmazott lehatárolás alátámasztja a 
vidékiséget, hozzájárulhat a vidéki kistérség kategória kialakításához, pontosításához.  

Ezen túlmenően, a kiválasztott területek mindegyike társadalmi-gazdasági szempontból 
is elmaradottnak számít, illetve a Siklós és Nagyatádi kistérségek, valamint a belső perifériák 
kivételével, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 47 kistérséghez tartozik. 
Ezen belül is (a Szeghalomi kivételével) - a lehatároláshoz használt mutató érékei alapján - a 
legalacsonyabb értékeket produkáló 33 kistérséghez2 (Faluvégi és Tipold 2007). 
                                                 
1 A 2007. (VI. 28.) számú országgyűlési határozat, illetve a 2007. évi CVII. törvénnyel módosított 2004. évi CVII. 
törvény nem foglalkozik vidékfejlesztési szempontú lehatárolással. 
2 Az új, 67/2007. (VI. 28.) számú országgyűlési határozatban foglalt besorolási feltételrendszer (gazdasági, 
infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási mutatókból képzett komplex mutató) alapján, hátrányos 
helyzetűnek kell minősíteni azokat a kistérségeket, amelyeknek a komplex mutatója kisebb, mint az összes kistérség 
komplex mutatójának átlaga. Azokat a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező kistérségeket, melyekben az 
ország lakónépességének 15%-a él, leghátrányosabb helyzetű kistérségeknek kell minősíteni. Azokra a legalacsonyabb 
komplex mutatóval rendelkező, leghátrányosabb helyzetű kistérségekre, amelyekben az ország lakónépességének 10%-
a él, felzárkóztatásuk érdekében - alapvetően európai uniós forrásokra építve - komplex programot kell kidolgozni, és 
annak megvalósítását kiemelten szükséges támogatni (Faluvégi és Tipold 2007). 
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6.2.1. Faktorelemzés 

A szakirodalom is felhívja a figyelmet arra, hogy „az alapadatok pontossága, a vizsgált 
jelenség mérésére való alkalmassága meghatározza az alkalmazott modellek értékelhetőségét, 
megbízhatóságát” (Beluszky és Sikos 2007: 126. o.) Ezért fontos az alapmutatókról szót ejteni. A 
faktoranalízisbe az „Anyag és módszer” fejezetben ismertetett adatbázisokból (2001. évi 
Népszámlálás, T-STAR 2003) eredetileg 76 település-szintű változót vontam be (24. Melléklet), 
melyeket kistérségi aggregálással mutatószámokba rendeztem. Így 71 mutatót kaptam, amelyet 
kiegészítettem még két másik, komplex mutatóval, melyeket Faluvégi Albert (Elérés) és Obádovics 
Csilla (HDI) bocsátott rendelkezésemre (ezekről később részletesebben is szó lesz, hiszen 
önmagukban is fontos jelzőszámok). A változókat és a belőlük képzett mutatókat a 
szakirodalom ajánlásai, valamint saját korábbi tapasztalataim alapján határoztam meg és 
számoltam ki (a rendelkezésre álló adatforrások korlátai mellett), törekedve arra, hogy a térségek 
minél több, helyzetelemzésre alkalmas jellemzőjét vonjam be.  

Az összehasonlító vizsgálathoz a módszer első futtatásakor valamennyi mutatót 
szerepeltettem, ám a modell magyarázó erejének növelésére elhagytam az alacsony súllyal 
rendelkező változókat, az egymással szoros korrelációban lévő változók, illetve a hasonló jelenséget 
leíró mutatók közül (pl. az egy állandó lakosra jutó SZJA, illetve az egy állandó lakosra jutó SZJA-
alapot képező jövedelem) a kisebb faktorsúlyúakat. Így jutottam el a végső futtatásba bevont 45 
mutatóhoz. Az így leszűkített mutatók köre alkalmasnak bizonyult a kistérségek közti 
különbségek megjelenítésére. A végül felhasznált mutatók az alábbiak: 

 
Lakónépesség, demográfia, népmozgalom, településszerkezet 

Népsűrűség, 2003 (fő/km2) 
60 évesnél idősebb népesség aránya, 2003 (%) 
Városi népesség aránya, 2003 (%) 
1000 lakosra jutó természetes szaporulat, 2003 (fő) 
1000 lakosra jutó vándorlási különbözet, 2003 (fő) 
1990. és 2001. évi Népszámlálások közti természetes szaporulat 1000 lakosra jutó évenkénti átlaga (fő) 
1990. és 2001. évi Népszámlálások közti vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évenkénti átlaga (fő) 
Népességváltozás 1990 és 2003 közt (%) (1990=100%) 
Aprófalvak aránya, 2003 (%) 

Infrastruktúra, fejlettség, gazdaság-szerkezet, adózás 
Épített lakások aránya, 2003 (%) 
1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, 2003 (db) 
1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma, 2003 (fő) 
1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma, 2003 (db) 
1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma, 2003 (db) 
1000 lakosra jutó működő egyéni vállalkozások száma, 2003 (db) 
1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat 
nemzetgazdasági ágakban, 2003 (db) 
1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban, 2003 
(db) 
Összes működő vállalkozás közt a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági 
ágakban működők aránya, 2003 (%) 
Összes működő vállalkozás közt a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban működők aránya, 2003 
(%) 
Működő vállalkozás sűrűség, 2003 (db/km2) 
Működő egyéni vállalkozás sűrűség, 2003 (db/km2) 
A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban működő vállalkozások 
sűrűsége, 2003 (db/km2) 
A bányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz-, gőz-, vízellátás nemzetgazdasági ágakban működő vállalkozások 
sűrűsége, 2003 (db/km2) 
Az építőipar nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások sűrűsége, 2003 (db/km2) 
A kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások sűrűsége, 2003 (db/km2) 
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások sűrűsége, 2003 (db/km2)  
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A szállítás, raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások sűrűsége, 2003 (db/km2) 
Az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások sűrűsége, 2003 (db/km2) 
1000 lakosra jutó személyi jövedelemadó alap, 2002 (Ft) 
1000 lakosra jutó helyi adóbevétel, 2002 (Ft) 

Foglalkoztatás (2001), Végzettség 
Foglalkoztatottak közt ingázó foglalkoztatottak aránya, 2001 (%) 
1000 lakosra jutó helyben foglalkoztatottak száma, 2001 (fő) 
Helyben lakó és helyben dolgozók közt 29 évesnél fiatalabbak aránya, 2001 (%) 
Helyben lakó és helyben dolgozók közt 50 év felettiek aránya, 2001 (%) 
Helyben lakó és helyben dolgozók közt érettségi nélküliek aránya, 2001 (%) 
Ingázók közt érettségi nélküli ingázók aránya, 2001 (%) 
7 évesnél idősebbek közt felsőfokú végzettségűek aránya, 2001 (%) 
Átlagos osztályszám 

Munkanélküliség, segélyezés 
1000 lakosra jutó szociális segélyezettek száma, 2003 (fő) 
1000 lakosra jutó regisztrált munkanélküliek száma, 2003 (fő) 
Regisztrált munkanélküliek közt tartósan munkanélküliek aránya, 2003 (%) 
Regisztrált munkanélküliek közt 8 osztályt sem végzettek aránya, 2003 (%) 
1000 lakosra jutó jövedelempótoltak száma, 2003 (fő) 

Komplex mutatók 
Human Development Index, 2002 (%) 
Elérés komplex mutatója, 2002 

 
Ezen mutatók segítségével lefuttatott faktorelemzés során nyolc faktort kaptam, melyek az 

eredeti változók összes információtartalmának (szórásnégyzetének) 85,413%-át magyarázzák 
(12. táblázat). Ez igen kedvező érték, hiszen ha a faktorok által megőrzött információmennyiség 
meghaladja a 33%-ot, az eredmény már elfogadható (Székelyi és Barna 2002). 

12. Táblázat: A vizsgálat során kapott faktorok információtartalma 

Rotálatlan faktorok Rotált faktorok* 
Faktor 

Sajátérték Szórás 
(%) 

Kumulált szórás
(%) Sajátérték Szórás 

(%) 
Kumulált szórás

(%) 
1. 22,75 44,61 44,61 11,46 22,48 22,48 
2. 6,39 12,54 57,15 10,63 20,84 43,31 
3. 3,83 7,51 64,66 5,57 10,93 54,24 
4. 3,65 7,16 71,82 4,41 8,65 62,89 
5. 2,26 4,44 76,26 3,52 6,90 69,79 
6. 2,15 4,22 80,48 3,39 6,64 76,44 
7. 1,33 2,61 83,09 2,83 5,55 81,99 
8. 1,18 2,32 85,41 1,75 3,42 85,41 

Megjegyzés (*): Varimax rotáció esetén 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

 
Azt, hogy a változószett mögött a faktoranlízisre alkalmas látens struktúra húzódik meg, a 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató1 és a Bartlett-teszt2 mutatja meg (13. táblázat).  
                                                 
1 A látens struktúra keresésére alkalmas változószettekben a parciális korrelációk nem lehetnek túlságosan magasak. A 
KMO-mutató azt teszteli, hogy ezek egy elfogadható értéken belül maradnak-e. Székelyi és Barna (2002) alapján, 
minden olyan változószett alkalmas, melynél a KMO érték legalább 0,5 (a legerősebb alkalmasságot KMO értéke = 1). 
2 A Bartlett teszt azt vizsgálja, hogy a változók páronként nem korrelálatlanok-e, mivel egymástól páronként 
(lineárisan) független változók mögött nem állhat látens struktúra. A teszt valójában egy khí-négyzet próba, amely a 
mért változók korrelációs mátrixát hasonlítja a változók páronkénti függetlenségét reprezentáló egységmátrixhoz. Az 
alkalmasságot a teszt mögött álló kis (0,05-nél kisebb) szignifikancia jelzi (Székelyi és Barna 2002). 
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13. Táblázat: A KMO mutató és a Bartlett teszt eredménye 

A Kaiser-Meyer-Olkin mutató 0,872 
Khi-négyzet 16247,597 
Szabadságfok 1275 A Bartlett teszt eredménye 
Szignifikancia 0,000 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A KMO mutató relatív magas értéke alapján, a parciális korellációk elfogadhatóan kicsik, a 

Bartlett teszt szignifikanciája pedig jelzi, hogy a változók páronként nem függetlenek. Ezek alapján, 
a nyolc faktor kielégítően leírja a változók által definiált teret. Azt, hogy a kapott faktorok az 
egyes eredeti mutatók információtartalmából mennyit őriztek meg (a változók szóródásának hány 
%-át magyarázzák), azt a kommunalitások (hj

2) értékéből tudjuk megállapítani (14. táblázat). 
Elfogadható módon leképzettnek tekinthetünk minden olyan változót, amelynek a kommunalitása 
eléri a 0,25-öt (Székelyi és Barna 2002). Ez alapján eredményeimet elfogadhatónak ítéltem meg. 

 
14. Táblázat: A kommunalitások értékei 

Változó hj
2 Változó hj

2 
Népsűrűség 0,98 Működő „ingatlan” vállalkozás sűrűség 0,98
60 évesnél idősebbek aránya 0,90 Szociális segélyezettek/1000 lakos 0,95
Városi népesség aránya 0,81 Regisztrált munkanélküli/1000 lakos 0,94
Természetes szaporulat/1000 lakos 0,80 Tartósan munkanélküliek aránya 0,70
Vándorlási különbözet/1000 lakos 0,83 Reg. munkanélküliek közt 8. osztályt nem végz. aránya 0,62
Épített lakások aránya 0,79 Jövedelempótoltak/1000fő 0,47
Személygépkocsi/1000 lakos 0,85 SZJA alap/1000 fő 0,93
Vendégéjszakák / 1000 lakos 0,78 Természetes szaporulat átlaga 1990-2001/1000fő 0,88
Kiskereskedelmi üzletek/1000 lakos 0,81 Helyi adóbevétel/1000 lakos 0,70
Működő vállalkozások/1000 lakos 0,93 Vándorlási különbözet átlaga 1990-2001/1000fő 0,86
Működő egyéni vállalkozás/1000 lakos 0,87 Népességváltozás 1990-2003 (%) 0,95
Működő „mezőgazdasági” vállalkozás/1000 lakos 0,92 7-x évesek közt felsőfokú végzettségűek aránya 0,95
Működő „szállás” vállalkozás/1000 lakos 0,97 Ingázó foglalkoztatottak aránya  0,90
Működő „mg.” vállalkozás/műk. vállalkozások 0,91 Helyben foglalkoztatottak/1000fő  0,83
Működő „szállás” vállalkozás/műk. vállalkozások 0,87 29 évesnél fiatalabb helyben lakó-dolgozók aránya  0,67
Működő vállalkozás sűrűség 1,00 50 év feletti helyben lakó-dolgozók aránya  0,62
Működő egyéni vállalkozás sűrűség 0,99 Érettségi nélküli helyben lakó-dolgozók aránya  0,81
Működő „mezőgazdasági” vállalkozás sűrűség 0,78 Érettségi nélküli ingázók aránya  0,80
Működő „bányászati” vállalkozás sűrűség 0,98 Átlagos osztályszám 0,97
Működő „építőipari” vállalkozás sűrűség 0,98 HDI 0,86
Működő „kereskedelmi” vállalkozás sűrűség 0,98 Elérés 0,69
Működő „szállás” vállalkozás sűrűség 0,98 Aprófalvak aránya 0,78
Működő „posta” vállalkozás sűrűség 0,98   
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (A változók eredeti elnevezését ld. az alfejezet elején). 

 
Az eredetileg, rotálás nélkül kapott faktormátrix (25. Melléklet) első faktorában, a legnagyobb 

súllyal (0,923) az átlagos osztálylétszám, és az SZJA alapjául szolgáló jövedelem (0,915) szerepelt. 
Eredményeim egybevágnak a szakirodalommal, hiszen ezek a változók az 1990-es évek elejétől 
végzett térségi/települési matematikai statisztikai vizsgálatokban minden esetben az élen 
szerepeltek (ld. Faluvégi 2004a). Míg a térségi elemzésekben rendre az iskolai végzettség, addig a 
települési vizsgálatokban a személyi jövedelem magyarázó ereje volt a legnagyobb. Vizsgálataim 
alapján, a térségi különbségek alakulásában továbbra is változatlanul a legmeghatározóbb az 
iskolai végzettség, és ezzel szoros, pozitív kapcsolatban a megszerezhető jövedelem.  

A faktorok értelmezése, elnevezése a kutató legnehezebb feladata - a módszer objektivitása 
ellenére - egyéni tényezőktől függ, és bizonyos fokú szakmai képzettséget, tapasztalatot igényel. A 
faktorok interpretálásában sokat segíthet a rotálás, azaz a faktorok elforgatása. Az elforgatástól nem 
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változik meg a modell illeszkedése, az egyes változók végső kommunalitása, valamint az 
információtartalom, amelyet a faktorok együttesen megőriznek. Megváltozik azonban a mód, 
ahogyan a faktorok a megőrzött információ mennyiségén osztozkodnak (Székelyi és Barna 2002).  

A kistérségek közti különbségek, a bennük lezajló folyamatok magyarázására, az általam 
leválogatott kistérségek elkülönülésének vizsgálatára, a rotált faktormátrix által strukturált 
faktorok tűntek alkalmasnak (15. táblázat), könnyebb azonosíthatóságuknak is köszönhetően.  

 
15. Táblázat: Rotált faktormátrix, és a faktorok tartalma 

Faktorok Változók 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Működő bányászati vállalkozás sűrűség 0,932 0,230 0,143     0,175     
Működő kereskedelmi vállalkozás sűrűség 0,929 0,197 0,193   0,135 0,146     
Működő posta vállalkozás sűrűség 0,927 0,222 0,130   0,132 0,200     
Működő vállalkozás sűrűség 0,927 0,228 0,216   0,117 0,146     
Működő építőipari vállalkozás sűrűség 0,921 0,253 0,143   0,121 0,186     
Népsűrűség 0,921 0,184 0,185   0,164 0,142     
Működő ingatlan vállalkozás sűrűség 0,916 0,215 0,247   0,106 0,122     
Működő egyéni vállalkozás sűrűség 0,903 0,276 0,246   0,131 0,113     
Működő szállás vállalkozás sűrűség 0,784 0,258 0,247 0,440   0,166     
Épített lakások aránya 0,449 0,336 0,259 0,407 0,209 0,409   0,150
Szociális segélyezettek/1000 lakos -0,123 -0,941     0,187       
Regisztrált munkanélküliek/1000 lakos -0,216 -0,920       -0,171     
Tartósan munkanélküliek aránya   -0,754   -0,300 0,125       
HDI 0,305 0,734 0,443 0,117         
Reg. munkanélküliek közt 8 osztályt sem végzettek -0,182 -0,718     0,105 -0,110 -0,180 -0,103
SZJA alap/1000 lakos 0,361 0,692 0,522   0,172   -0,105   
Jövedelempótoltak/1000 lakos -0,121 -0,667             
Személygépkocsik/1000 lakos 0,436 0,656 0,246 0,270   0,226   0,215
Elérés 0,328 0,638 0,219     0,146   -0,302
Működő egyéni vállalkozás/1000 lakos 0,200 0,612 0,357 0,488     0,225 0,184
Helyben foglalkoztatottak/1000 lakos    0,592 0,476 0,182   -0,279 0,314 0,170
Működő vállalkozás/1000 lakos 0,427 0,572 0,470 0,356   0,115 0,177 0,143
Helyi adóbevétel/1000 lakos 0,385 0,504 0,314 0,372 0,205   0,120   
Érettségi nélküli helyben lakó-dolgozók aránya.  -0,321   -0,788 -0,126 -0,185   -0,172   
7 évesnél idősebbek közt felsőfokú végz. aránya 0,449 0,417 0,681 0,116 0,105 0,143 0,240   
Átlagos osztályszám 0,419 0,604 0,608 0,134     0,184   
Érettségi nélkül ingázók aránya  -0,531 -0,116 -0,549     -0,360 -0,240   
Működő szállás vállalkozás/1000 lakos   0,173 0,137 0,953         
Vendégéjszakák/1000 lakos   0,153   0,868         
Műk. szállás vállalkozás/műk. vállalkozások -0,212 -0,201   0,834 -0,154   -0,203 -0,103
Kiskereskedelmi üzletek/1000 lakos   0,176 0,212 0,809     0,196 0,202
60 évesnél idősebbek aránya -0,219     0,128 -0,888 -0,182     
Természetes szaporulat átlaga (1990-2001) 0,209 -0,119 0,157   0,874   0,111 -0,112
Természetes szaporulat/1000 lakos 0,302   0,177   0,755 0,302     
50 évnél idősebb helyben lakó-dolgozók aránya    0,379 0,242 0,201 -0,568 0,200     
Vándorlási különbözet átlaga (1990-2001) 0,346 0,318   -0,113   0,758 -0,208   
Népességváltozás (1990-2003) 0,451 0,166     0,386 0,732 -0,168   
Vándorlási különbözet/1000 lakos 0,373 0,423 0,110     0,678 -0,193   
Ingázó foglalkoztatottak aránya  0,162 0,153 -0,141     0,286 -0,839 -0,199
Városi népesség aránya 0,284 0,240 0,241     -0,169 0,743 -0,132
Aprófalvak aránya -0,167 -0,128 0,190 0,221 -0,112 -0,451 -0,596 0,285
29 év alatti helyben lakó-dolgozók aránya    0,358     0,440   0,547 0,144
Működő mezőgazdasági vállalkozás/1000 lakos -0,377 -0,174 -0,412   -0,317 -0,104   0,676
Működő mezőgazdasági vállalkozás sűrűség 0,480 0,257     0,153 0,117 0,243 0,623
Működő mg. vállalkozás/műk vállalkozások -0,351 -0,450 -0,495   -0,223   -0,142 0,506

Megjegyzés: Varimax rotálás alkalmazásával. A változók eredeti elnevezését ld. az alfejezet elején. 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
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Az egyes faktorokat a bennük összefogott alapmutatók, valamint azoknak az adott faktorhoz 
való negatív vagy pozitív hozzájárulása (faktorsúly) alapján neveztem el, úgy, hogy az elnevezés a 
lehető legjobban takarja a mutatók által érzékeltethető folyamatokat, jelenségeket. 

 
Az 1. faktor 

 
A rotálással kapott faktorstruktúra első faktora 11,46 sajátérték mellett a szórások 22,48%-át 

magyarázza. A népsűrűségen kívül a gazdaságszerkezetet jellemző, ágazatonkénti működő 
vállalkozás sűrűségek, valamint az épített lakások aránya kerültek bele (16. táblázat). A faktorba 
került változók  - bár szoros korellációban állnak egymással - a parciális korellációk tekintetében 
nem okoznak problémát, ahogyan ezt a KMO mutató is kifejezte, tehát a látens struktúrát illetően 
nem zavarják az értelmezést. Másrészről, miközben - érthető módon - a faktorstruktúra eredeti 
információtartalmukból nagyon jelentős részt megőriz, maga a kapott faktorstruktúra igen jól 
értelmezhető, vele a területi folyamatok, térségi különbségek jól jellemezhetők. Ennek 
következtében az elemzésbe vont mutatók számát már nem csökkentettem tovább.  

 

16. Táblázat: Az 1. faktor változói és azok faktorsúlya 

Változók Faktorsúly 

A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban működő 
vállalkozások sűrűsége 0,932 

A kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások sűrűsége 0,929 
A szállítás, raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások sűrűsége 0,927 
Működő vállalkozás sűrűség 0,927 
Az építőipar nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások sűrűsége 0,921 
Népsűrűség 0,921 
Az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások 
sűrűsége 0,916 

Működő egyéni vállalkozás sűrűség 0,903 
A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások sűrűsége 0,784 
Épített lakások aránya 0,449 

   Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
Maga a faktor túlmutat a sűrűségen, hiszen igazából egy terület népességének, gazdasági 

állapotának egyfajta dinamizmusát lehet vele érzékeltetni. Nem véletlenül szerepel a 
legmagasabb faktorértékeket produkálók közt például a Budaörsi, a Dunakeszi és a Győri kistérség. 
A fejlett térségek jellemzője ugyanis - látható a szakirodalom elemzéséből is - a különböző 
gazdasági tevékenységek, szolgáltatások koncentrációja, a fejlődő gazdaságnak és a növekvő 
munkaalkalmaknak köszönhető pozitív vándorlási egyenleg, a lakosság növekedése1, az ezzel járó 
folyamatok és következmények. Ez utóbbira példa az épített lakások számának növekedése, hiszen 
a növekvő népességszám ezt indokolja. Ezt a faktort - és a hozzá tartozó változókat - tehát 
változatlan formában megtartottam, és a Gazdasági Dinamizmus Faktoraként azonosítottam.  

A népsűrűség és a gazdaság sűrűsödésének meghatározó szerepe a térségi különbségek 
és folyamatok alakításában, indikálásában, megerősíti a szakirodalom feldolgozásánál kapott 
eredményeket, hiszen a nemzetközi megközelítésekben, lehatárolásokban (pl. OECD, EUROSTAT) 
kitüntetett, sokszor kizárólagos fontosságot kap. Kutatásaim eredménye alapján osztom Madarász 
(2000) véleményét, és hozzá hasonlóan úgy gondolom, hogy bármennyire vitatható is a népsűrűségi 
mutató használhatósága a különböző térségek vidékiségének leírására, úgy tűnik, hogy valamennyi 
alternatív módszerrel szemben rendelkezik egy fontos előnnyel. Mégpedig, hogy egyetlen 
számjeggyel meghatározható, számszerűsített, objektív módon összehasonlítható olyan mérőeszköz, 
ami ténylegesen az érintett térség vidéki, vagy városias jellegére utal, több-kevesebb pontossággal.  

                                                 
1 Itt a népességnövekedés kapcsán természetesen csak általánosságban beszélek a fejlettség, fejlődés 
következményeiről. Láthattuk korábban, hogy a túlzott koncentráció, a gazdaság és a népesség egy bizonyos 
„túlsűrűsödése”, már éppen az elvándorlást erősítheti, illetve önmagában a népességnövekedés - mint a szegényebb 
rétegek területi (térségi, települési) koncentrálódását jelző mutató - még járhat együtt gazdasági fejletlenséggel is.  
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Itt hívom fel a figyelmet arra is, hogy a Gazdasági Dinamizmus faktorában a működő 
mezőgazdasági vállalkozások sűrűsége nem kapott helyet, tehát a dinamikusabban fejlődő 
kistérségek lakosság- és gazdaság-sűrűsödése nem jellemezhető - leegyszerűsítve - a 
mezőgazdaság fejlődésével, sűrűsödésével. Ez tulajdonképpen nem is meglepő, hiszen a 
fejlődéssel járó szélesedő gazdasági tevékenységek és lehetőségek, az ehhez kapcsolódó tercier 
szektor-erősödés, ellene hat az agrárgazdaságnak. 

 
A 2. faktor 

 
A második faktor sajátértéke - miközben a szórások 20,84%-át magyarázza - 10,63. A 

térségek alakításában hasonló súlyú szerepet játszik, mint az első faktor. Ide olyan mutatók 
kerültek, melyek egy kistérség általános fejlettségét, gazdasági erejét, szociális állapotát jelzik 
(17. táblázat). A faktor magasabb értéke kedvezőbb állapotot, kisebb szociális terheket jelez. A 
fejlettséggel párhuzamba hozható mutatók (pl. a komplex fejlettséget jellemző HDI és az Elérés, a 
helyi foglalkoztatás, a helyben termelődő jövedelem és adóbevételek nagysága, személyautók 
száma) pozitív faktorsúllyal képviseltetik magukat, miközben a hátrányként jelentkező 
munkanélküliséget, annak szerkezetét, a szociális segélyezés nagyságát negatív együtthatók kísérik.  

 

17. Táblázat: A 2. faktor változói és azok faktorsúlya 
Változók Faktorsúly 

1000 lakosra jutó szociális segélyezettek száma -0,941 
1000 lakosra jutó regisztrált munkanélküliek száma -0,920 
Regisztrált munkanélküliek közt tartósan munkanélküliek aránya -0,754 
Human Development Index   0,734 
Regisztrált munkanélküliek közt 8 osztályt sem végzettek aránya -0,718 
1000 lakosra jutó személyi jövedelemadó alap   0,692 
1000 lakosra jutó jövedelempótoltak száma -0,667 
1000 lakosra jutó személygépkocsik száma   0,656 
Elérés komplex mutatója   0,638 
1000 lakosra jutó működő egyéni vállalkozások száma   0,612 
1000 lakosra jutó helyben foglalkoztatottak száma   0,592 
1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma   0,572 
1000 lakosra jutó helyi adóbevétel   0,504 

        Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A hazai kistérségek között e Szociális Helyzet és Fejlettség Faktor alapján is különbségek 

tehetők. Ebben az esetben többek közt a Komáromi, a Veszprémi, a Mosonmagyaróvári és a 
Székesfehérvári kistérségek emelhetők ki az első helyeken, a 2. faktor mentén ezeknek 
legkedvezőbb a helyzete. Ezzel szemben, messze kiugorva a többi közül, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében az Encsi, Edelényi, Szikszói és Szerencsi kistérségek tekinthetők a legfejletlenebb, 
szociálisan leginkább leszakadt területeknek. Ez a tény a korábbi gazdasági térszerkezet leépülését 
kísérő válságjelenségek, és az ahhoz kapcsolódó problémák ismeretében  nem meglepő eredmény. 

 

A 3. faktor 
 
A harmadik faktor 5,57-es sajátértékkel a szórások 10,93%-ának megmagyarázásához járul 

hozzá. A Képzettségnek elnevezett faktor segítségével a térségek közt humán erőforrásuk, 
keresőik végzettsége alapján lehet különbséget tenni (18. táblázat).  

 

18. Táblázat: A 3. faktor változói és azok faktorsúlya 
Változók Faktorsúly 

Helyben lakó és helyben dolgozók közt érettségi nélküliek aránya -0,788 
7 évesnél idősebbek közt felsőfokú végzettségűek aránya   0,681 
Átlagos osztályszám   0,608 
Ingázók közt érettségi nélküli ingázók aránya -0,549 

        Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
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A faktor értékének pozitív irányba történő elmozdulása a képzettebb munkaerőt illetve 
lakosságot jellemzi (pl. az Egri vagy a Veszprémi kistérség), a negatív értéke pedig a képzetlenség 
irányába hat (pl. Baktalórántháza, Nagykálló és Enying kistérsége). A képzettségi mutatók 
korellációs együtthatói fontos összefüggést árulnak el. A képzettséget jelző mutatók - különösen 
az átlagos osztályszám - a fejlettséget jelző mutatókkal (személyautók és működő vállalkozások 
száma, épített lakások aránya, SZJA stb.) erős pozitív, a fejletlenséget jelzőkkel (pl. 
munkanélküliség, szociális segélyezettek száma, jövedelempótoltak) erős negatív korellációban 
vannak (19. táblázat). A képzetlenséget jelző mutatók pont ellentétesen korellálnak: a fejlettséggel 
negatívan, a fejletlenséggel pozitívan. Ez felhívja a figyelmet arra a tényre - és egyben meg is 
erősíti azt - hogy egy adott térség fejlettségét (ezen keresztül fejlesztésének lehetőségét) 
nagymértékben meghatározza a humán erőforrásának, lakóinak képzettsége.  

19. Táblázat: Képzettségi és fejlettségi alapmutatók korellációja a korellációs mátrix alapján 
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7 évnél idősebbek közt  
felsőfokú végzettségűek  0,639  0,633  0,698  0,889 -0,516 -0,701 -0,549  0,862 

Érettségi nélküli helyben  
lakó és dolgozók -0,499 -0,413 -0,331 -0,607  0,581  0,642  0,207 -0,622 

Érettségi nélküli ingázók -0,673 -0,555 -0,499 -0,647  0,526  0,610  0,344 -0,636 
Átlagos osztályszám  0,635  0,627  0,763  0,901 -0,562 -0,785 -0,710  0,900 

   Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (A változók eredeti elnevezését ld. az alfejezet elején) 
 
Fontos kiemelnem, hogy a képzettségi mutatók a mezőgazdasági vállalkozások számával 

és arányával határozottan és negatívan korellálnak. Tehát azokban a térségekben, ahol nagyobb 
a mezőgazdasági orientáltság és az agrárjelleg, ott alacsonyabb a lakosság és a munkaerő 
képzettsége. Ez az összefüggés a faktorelemzés végleges változatot megelőző futtatásai, a 
megfelelő struktúra kialakítását célzó próbálkozásaim során is megjelent, mégpedig úgy, hogy a 
képzettséget jellemző faktorhoz hozzá sorolódó, mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos 
mutatók, magára a faktorra határozottan és negatívan hatottak. 

 
A 4. faktor 

 
A negyedik faktor az Idegenforgalom Faktor. 8,65%-os szórás-magyarátához járuló 

sajátértéke 4,41. A faktor tartalma (20. táblázat) alapján az idegenforgalmi, turisztikai célpontot és 
aktivitást mutató térségek szállásadással, vendégforgalommal, kapcsolódó szolgáltatásokkal és 
ellátással kapcsolatos adatai jelennek meg benne a mutató pozitív irányú elmozdulásakor. A 
skála másik felén az idegenforgalom szempontjából nem jelentős területek találhatók.  
 

20. Táblázat: A 4. faktor változói és azok faktorsúlya 
Változók Faktorsúly 

1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
nemzetgazdasági ágban 0,953 

1000 lakosra jutó vendégéjszakák száma 0,868 
Összes működő vállalkozás közt a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
nemzetgazdasági ágban működők aránya 0,834 

1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 0,809 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

Nem meglepő, hogy ennél a faktornál csupa Balaton-parti kistérség áll az első helyeken: a 
Balatonfüredi, a Fonyódi, a Siófoki és a Keszthelyi kistérségek. A vendégforgalom és a hozzá 



 71

kapcsolódó gazdasági tevékenységek - az adatok alapján - legkevésbé többek közt a Mórahalomi, a 
Bácsalmási és Jánoshalmi kistérségeket jellemzik.  

 
Az 5. faktor 
 

Az ötödik faktort Fiatalosságnak is nevezhetjük, mivel a helyi lakosság és munkaerő 
időskorúinak aránya negatívan, míg a sok fiatalt feltételező magasabb természetes szaporulat - 
adott évi, és a vizsgálatba bevont két népszámlálás közti - adatai pozitív irányban befolyásolják 
értékét (21. táblázat). A faktor sajátértéke 3,52 miközben a szórások 6,9%-áért felelős. 

21. Táblázat: Az 5. faktor változói és azok faktorsúlya 
Változók Faktorsúly 

A 60 évesnél idősebb népesség aránya -0,888 
Az 1990. és 2001. évi Népszámlálások közti természetes szaporulat 1000 lakosra jutó évenkénti átlaga   0,874 
1000 lakosra jutó természetes szaporulat   0,755 
Helyben lakó és helyben dolgozók közt 50 év felettiek aránya -0,568 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
Az első helyeken több olyan kistérség sorakozik fel, ahol a kutatások és statisztikák alapján is 

jelentős roma kisebbség él. Ilyenek a Kisvárdai, Baktalórántházai és Nyírbátori kistérségek. A 
faktor mentén kiemelhetők még a Móri, Nyíregyházai és Nagykállói kistérségek is. Az idősebb 
népességet jelző negatív szélsőértékek leginkább a Dél-Dunántúl aprófalvas, illetve a Dél-Alföld 
kevés településsel, jelentősebb külterülettel rendelkező térségeit jellemzik. Itt megemlíthető az 
Őriszentpéteri és a Letenyei, illetve a Csongrádi, Mórahalomi és Kisteleki kistérség. 

 
A 6. faktor 

 
A következő, hasonló súlyt képviselő faktor, szintén demográfiai jellemzők alapján különíti 

el a térségeket, mégpedig a lakosság növekedését jellemző népességváltozás és vándorlási 
különbözet (szintén adott évi, és a két vizsgált népszámlálás közti adatok) szerint (22. táblázat).  

 

22. Táblázat: A 6. faktor változói és azok faktorsúlya 
Változók Faktorsúly 

Az 1990. és 2001. évi Népszámlálások közti vándorlási különbözet, 1000 lakosra  
jutó évenkénti átlaga 0,758 

Népességváltozás 1990-2003 (1990=100%) 0,732 
Az 1000 lakosra jutó vándorlási különbözet 0,678 

 Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A Népességnövekedés Faktor 3,39-es sajátértékkel, és a szórások 6,64%-ának magyarázatával 

került be a faktor-struktúrába. A népességnövekedés mutatói erősebb pozitív korellációt 
mutatnak a fejlettséget megjelenítő mutatókkal (népsűrűség, épített lakások aránya, 
személygépkocsik száma, SZJA, vállalkozás sűrűség), és negatívat a fejletlenséget jellemző 
mutatókkal - mint pl. a szociális segélyezés vagy a munkanélküliség (23. táblázat).  

 
23. Táblázat: A népességváltozási és fejlettségi alapmutatók korellációja 
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Vándorlási különbözet, 2003 0,526 0,668 0,623 0,556 -0,488 -0,581 0,583 
Vándorlási különbözet átlaga (1990-2001) 0,458 0,511 0,516 0,483 -0,403 -0,475 0,446 
Népességváltozás (1990-2003) 0,607 0,628 0,452 0,607 -0,191 -0,334 0,503 

  Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
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Ez is jelzi, hogy a fejletlenebb területek népessége általában (!) csökken és jellemzően 
elvándorol, míg a fejlettebb térségek növekvő lakosságszámot és - hosszú távon is - pozitív 
vándorlási egyenleget mutatnak. Az ebben a faktorban vezető kistérségek jellemzően a budapesti 
agglomeráció kistérségei, ahol a főváros utóbbi években tapasztalható migrációs vesztesége is 
lecsapódik. Ilyenek a Pilisvörösvári, a Gödöllői, a Szentendrei és a Ráckevei kistérségek. A skála 
másik felén Lenti, Vasvár, Ajka és Pécsvárad térségei találhatók. 

 
A 7. faktor 

 
A 7. faktort tartalma alapján Urbanizáltságnak neveztem el. A városi népességgel való 

pozitív és az aprófalvak arányával való negatív összefüggés értelmezése így elég egyszerű. Mivel 
a városiasultság növekedésével általában feltételezhetjük a munkaalkalmak számának növekedését 
(az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások körének bővülése), így világossá válik az ingázás 
mértékének negatív, és a helyben lakó és helyben dolgozó fiatal foglalkoztatottak arányának 
pozitív befolyása a faktorra (24. táblázat). A munkaalkalmak növekedését egyébként, a korellációs 
mátrixban a városi népesség mutató vállalkozás sűrűséggel való pozitív kapcsolata is jelzi.  

 

24. Táblázat: A 7. faktor változói és azok faktorsúlya 
Változók Faktorsúly 

Foglalkoztatottak közt ingázó foglalkoztatottak aránya -0,839 
Városi népesség aránya   0,743 
Aprófalvak aránya -0,596 
Helyben lakó és helyben dolgozók közt 29 évesnél fiatalabbak aránya   0,547 

          Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A 7. faktor a szórások 5,55%-át magyarázza, sajátértéke 2,83. Ebben a faktorban az Alföld, és 

azon belül is elsősorban Csongrád megye hagyományos mezővárosias kistérségei - a 
Hódmezővásárhelyi, Csongrádi, Szentesi kistérségek - vezetnek, a Karcagi és a Hajdúböszörményi 
térségek mellett (ez utóbbit egyébként csak városi jogállású települések alkotják). A negatív 
szélsőértékek (a minimális urbanizáltság) - nem okozva meglepetést - a jellegzetes aprófalvas 
térségek köréből kerülnek ki. Ilyenek az Őriszentpéteri, a Vasvári, Sásdi, Pécsváradi kistérségek. 

 
A 8. faktor 

 
Az utolsó faktort Agrár-orientációnak neveztem el, mivel a mezőgazdasági vállalkozások 

számával, azok területi sűrűségével, illetve működő vállalkozásokon belüli arányával való 
egyértelmű pozitív összefüggésével (25. táblázat), a kistérségek mezőgazdaságnak való kitettségét, 
az agrárium súlyát jelzi. A fakor 1,75-ös sajátértéke a változók szórásának 3,42%-át magyarázza. 

 

25. Táblázat: A 8. faktor változói és azok faktorsúlya 
Változók Faktorsúly 

Az 1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, 
erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban 0,676 

A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban 
működő vállalkozások sűrűsége 0,623 

Összes működő vállalkozás közt a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat 
nemzetgazdasági ágakban működők aránya 0,506 

    Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A faktor negatív értékei alapján, az agráriumnak legkevésbé kitett területek a korábbi ipari, 

bányászati központok térségeiből kerülnek ki, mint például a Várpalotai, Ózdi, Dorogi, 
Kazincbarcikai kistérségek.  A faktor pozitív iránya észak- és dél-alföldi, hagyományosan agrár-
centrikus térségekkel jellemezhető. Ezek közt található a Csengeri, a Fehérgyarmati, a 
Kiskunmajsai, a Kisteleki és a Kiskőrösi kistérség. Ugyanakkor, a mezőgazdasági vállalkozások 
számának és arányának korellációja a fejlettséget/fejlettlenséget jellemző alapmutatókkal (26. 
táblázat), már előre vetíti a további vizsgálatok eredményeit. 
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26. Táblázat: A mezőgazdasági és a fejlettségi alapmutatók korellációja  

Alapmutatók Működő mg. vállalkozás 
(db/1000 lakos) 

Működő mg. vállalkozás arány 
(a működő vállalkozások %-ában) 

Népsűrűség -0,609 -0,601 
Városi népesség aránya -0,378 -0,506 
Működő vállalkozások/1000 lakos -0,369 -0,671 
Működő egyéni vállalkozás sűrűség -0,561 -0,619 
SZJA -0,576 -0,732 
Átlagos osztályszám -0,562 -0,785 
HDI -0,479 -0,697 
Elérés -0,496 -0,650 
Regisztrált munkanélküliek/1000 lakos   0,325   0,591 
7-x évesek közt legfeljebb 8. osztályt 
végzettek aránya   0,594   0,816 

Érettségi nélküli helyben lakó-dolgozók 
aránya   0,581   0,642 

Érettségi nélküli ingázók aránya   0,526   0,610 
Az alapmutatók (változók) eredeti elnevezését ld. az alfejezet elején. 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

 
A fejlettséget pozitív értékkel jellemző mutatókkal való negatív, és a szociális és képzettségi 

hátrányokat jellemző mutatókkal való pozitív korelláció (különösen a sokszor az egyéb lehetőségek 
szűkösségét jellemző agrárvállalkozás-arány esetén) már jelzi, hogy a mezőgazdaságnak jobban 
kitett területeken általában kisebb népsűrűséggel, gyengébb gazdasági helyzettel, képzetlenebb 
lakossággal/munkaerővel, növekvő szociális terhekkel találkozunk.  

 
A faktorok tartalma alapján beazonosíthatók azok a tényezők és folyamatok, melyek a 

területi fejlettség és állapot kistérségi szintű differenciálódásában szerepet játszanak. A 
faktorstruktúra alapján megállapítható, hogy a különbségeket a térségek egyfajta dinamizációját 
jellemző népesség- és gazdaság-sűrűsödésben, a helyi gazdaság teljesítőképességében, a 
szociális ellátórendszerek leterheltségében, a humán erőforrás jellemzőiben (kiemelten 
képzettség), a településszerkezetben és a mezőgazdaságnak való kitettségben kell keresni. A 
faktorstruktúra alkalmasnak tűnik az ország térszerkezeti sajátosságainak leképzésére, a 
területi egyenlőtlenségek alakulásának ábrázolására.  

 
A továbbiakban, a disszertáció kezdeti célkitűzéseinek megfelelően, a faktorok tartalmának - 

és az azokat alkotó alapmutatók korellációinak - ismeretében, megpróbálom feltárni az általam 
kiválasztott kistérségek, valamint a többi kistérség közt fellelhető különbségeket. Ezen keresztül 
vizsgálni a kiválasztás helyességét, valamint annak és a területi egyenlőtlenségek alakulásának 
kapcsolatát. Ehhez felhasználom a faktorelemzés során nyert kistérségi faktor-szkórokat is. Ezek 
alakulásáról (minimum és maximum értékek, kvartilisek) a 27. táblázat ad tájékoztatást. 

27. Táblázat: A 149 kistérséget jellemző speciális faktorértékek  
Faktor értékek 

Kvartilisek Faktorok Min. Max.
25% 50% 75% 

F1: Gazdasági Dinamizmus -1,007 7,750 -0,355 -0,223 0,032 
F2: Szociális helyzet és fejlettség -3,214 1,740 -0,690   0,183 0,756 
F3: Képzettség -2,271 2,591 -0,690 -0,144 0,607 
F4: Idegenforgalom -1,040 5,653 -0,485 -0,202 0,041 
F5: Fiatalosság -3,380 2,644 -0,543   0,035 0,603 
F6: Népességnövekedés -1,622 4,008 -0,597 -0,100 0,434 
F7: Urbanizáltság -2,268 2,594 -0,752 -0,116 0,742 
F8: Agrár-orientáció -2,518 2,175 -0,740   0,011 0,659 

        Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
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6.2.2. Diszkriminancia elemzés és leíró statisztika a faktorok bevonásával 

A diszkriminancia elemzés lényege, hogy segítségével kiválaszthatók egyes csoportok 
elkülönülését a leginkább magyarázó változók. Vagyis a módszerrel egy tetszőleges 
osztályozásról eldönthető, hogy a csoport tagjait jellemző változók közül melyek azok, amelyek az 
esetek adott osztályba való tartozását leginkább meghatározzák, illetve, hogy vannak-e ilyenek.  

A kutatás során azért döntöttem a módszer alkalmazása mellett, hogy az általam első lépésben 
„csupán” a mezőgazdasági foglalkoztatottság és az agrár-munkanélküliség szempontjából 
leválogatott kistérségek elkülönítését - ha egyáltalán lehetséges - más szempontból is 
megerősítsem, és hogy a két térség-kategória eltérését leginkább meghatározó konkrét folyamatok 
és tényezők meghatározásán keresztül, a kiválasztott és nem kiválasztott térségek közti alapvető 
különbségekre derítsek fényt. Ezáltal nem csak az eredeti megközelítés létjogosultsága 
igazolható, hanem a területi egyenlőtlenséggel való kapcsolat és összefüggés is vizsgálható. 

 
Az elemzést első megközelítésben a faktorelemzés során nyert nyolc faktor mentén 

hajtottam végre, amivel a területi különbségeket meghatározó alapvető folyamatok és tendenciák 
mentén vizsgálhatók a két csoport közti esetleges eltérések.   

A diszkriminancia elemzés futtatása előtt egyszerű, leíró-statisztikai módszer segítségével 
is vizsgálhatjuk a különbségeket, az eltérés okait, hiszen már ennek alkalmazásakor is lehetőség 
van következtetések levonására. Ezért az elemzést a lényeges faktorértékek kiválasztott-nem 
kiválasztott térségek szerinti alakulásának (28. táblázat) vizsgálatával kezdtem. 

28. Táblázat: Speciális faktorértékek kiválasztás szerinti megosztásban 

       F1      F2      F3      F4      F5      F6      F7     F8 
Átlag 0,031 0,105 0,080 0,010 0,001 0,030 0,050 -0,078
25%-os kvartilis -0,358 -0,400 -0,654 -0,484 -0,544 -0,593 -0,738 -0,803
Medián -0,223 0,260 -0,120 -0,203 0,035 -0,100 -0,004 -0,058
75%-os kvartilis 0,070 0,811 0,739 0,027 0,644 0,435 0,770 0,594
Szórásnégyzet 1,126 0,928 1,010 1,100 0,996 1,082 1,013 0,990
Szórás 1,061 0,963 1,005 1,049 0,998 1,040 1,007 0,995
Minimum -1,007 -3,214 -2,259 -1,040 -3,380 -1,622 -2,268 -2,518
Maximum 7,750 1,740 2,590 5,653 2,644 4,008 2,594 2,175N
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39
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Tartomány 8,757 4,954 4,849 6,693 6,024 5,630 4,862 4,693
Átlag -0,226 -0,767 -0,585 -0,071 -0,009 -0,217 -0,364 0,565
25%-os kvartilis -0,334 -1,232 -1,093 -0,511 -0,526 -0,610 -1,078 0,085
Medián -0,216 -0,749 -0,538 -0,118 0,062 -0,177 -0,381 0,679
75%-os kvartilis -0,083 -0,063 0,077 0,355 0,543 0,127 0,229 1,117
Szórásnégyzet 0,031 0,900 0,571 0,288 1,089 0,379 0,797 0,754
Szórás 0,176 0,949 0,756 0,537 1,044 0,615 0,893 0,868
Minimum -0,592 -2,895 -2,271 -0,784 -1,898 -1,582 -1,829 -1,620
Maximum 0,015 0,735 0,248 1,369 2,494 0,747 1,408 2,131
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Tartomány 0,607 3,630 2,519 2,153 4,392 2,329 3,237 3,751
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

 
A táblázat alapján, a kiválasztott térségek a minimum és maximum értékek közt szűkebb 

tartományban helyezkednek el, jellemzően kisebb szórással és alacsonyabb átlagértékkel, mint a 
többi 131 térség. A táblázat értékeinek, a faktorok alakulását ábrázoló boxplot ábrák 
tanulmányozásának segítségével, jelentősebb eltérést megállapítani azonban csak három 
faktornál lehetett. A Szociális Helyzet és Fejlettség (F2), valamint a Képzettség (F3) faktorban 
egyértelműen és határozottan alacsonyabb, az Agrár-orientáció (F8) faktorban egyértelműen és 
határozottan magasabb értékeket produkált a kiválasztott 18 kistérség (23. ábra).  
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23. ábra: Az F2, F3 és F8 faktorok kiválasztás szerinti boxplot diagramja 
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Forrás: Saját szerkesztés, 2007 
 
Ahhoz, hogy tényszerű megállapításokat tehessek, meg kellett vizsgálnom, hogy az érintett 

három faktornál észlelhető különbségek szignifikánsak-e. Ehhez - a kiválasztás alapján - kétmintás 
T-próbát végeztem a 149 kistérség faktorértékeivel (29. táblázat). A részletes adatokat a 26. 
Melléklet ismerteti. 

29. Táblázat: A vizsgált faktorok kiválasztás szerinti eltérésének szignifikancia szintje 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Szignifikancia 0,309 0,000 0,008 0,749 0,968 0,329 0,100 0,010 
Kétmintás T-próba, N=149 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A szignifikancia szintek ellenőrzése után kijelenthető, hogy az általam kiválasztott 18, 

agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő kistérség a többi kistérséghez képest kedvezőtlenebb 
szociális helyzetben és fejlettségi állapotban van, a humán erőforrás képzettsége jellemzően 
gyengébb, az agrárium jelenléte pedig határozottan hangsúlyosabb. Ez a különbség 
egyértelműen bizonyított, és szignifikáns. 
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Annak ellenőrzésére, hogy ezek a jellemzők vajon - együttesen és kizárólagosan - 
egyértelműen külön csoportosítják a kijelölt térségeket a többitől, valamint annak 
megállapítására, hogy a csoportok kialakításakor milyen összefüggés található közöttük, a nyolc 
faktorral diszkriminancia elemzést végeztem.  A stepwise módszerrel lefuttatott vizsgálat három 
lépésben (27. Melléklet) egyetlen diszkrimináló függvényt határozott meg, mely 0,209 sajátérték 
mellett a teljes variancia 100%-át magyarázza (30. táblázat). 

30. Táblázat: A faktorok szerint diszkrimináló függvény sajátértéke 

Függvény Sajátérték Megmagyarázott variancia Kanonikus korreláció 
1 0,209 100,0% 0,416 

                Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A Wilk’s Lambda teszt alapján ez a diszkrimináló függvény szignifikáns (31. táblázat), 

tehát a kistérségek elkülönítésére alkalmas. 

31. Táblázat: A faktorok szerint diszkrimináló függvény szignifikanciája 

Függvény Wilk’s Lambda Khi-négyzet Szabadságfok Szignifikancia 
1 0,827 27,618 3 0,000 

            Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A Standardizált Diszkriminációs Együtthatók1 alapján, a diszkrimináló függvényt 

legerősebben (0,723) a térségek szociális helyzete és fejlettsége határozza meg (24. ábra). 
Ezután következik a humánerőforrás képzettsége (0,562), majd a mezőgazdaságnak való kitettség  
(-0,543). A függvény egy olyan egyenest feszít ki, melynek pozitív irányultságú része fejlett, 
szociálisan kedvező helyzetben lévő, képzett humán erőforrású, agráriumtól független térségeket 
határoz meg. Úgy is fogalmazhatnánk, a térségek relatív fejlettségét írja le a függvény. 

24. ábra: A Standardizált Diszkriminációs Együtthatók és a csoportátlagok 
A Standardizált Diszkriminációs Együtthatók A csoportok függvény átlagai 

 Diszkrimináló
függvény 

Szociális helyzet és fejlettség  0,723 
Képzettség  0,562 
Agrár-orientáció -0,543  

Térség-csoport Diszkrimináló 
függvény 

Nem kiválasztott (N=131)  0,168 
Kiválasztott         (N=18) -1,225  

       Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
Ha az elkülönítés (kiválasztás) szerint megnézzük a függvény átlagokat (25. ábra), akkor 

megerősítést nyer, és már kétségtelenül kijelenthető, hogy a kiválasztott térségek nem csak 
gyengébb értéket mutatnak az érintett faktorok mentén, de a többinél határozottan rosszabb 
szociális helyzetüknél, fejletlenségüknél, képzetlen humánerőforrásuknál, és jelentős 
mezőgazdaságra utaltságuknál fogva egyértelműen különválaszthatók. Elmondható, hogy a 
faktorok vizsgálata megerősítette a kiválasztás jogosultságát, és alátámasztja a disszertáció 
második, az agrárfoglalkoztatási válság fejletlenséggel való összefüggésére vonatkozó hipotézisét. 

 
Annak érdekében, hogy a faktorokban összesűrített információk mögött meghúzódó 

jellemzőket tisztábban lássam, illetve, hogy tovább erősítsem a második hipotézis igazolását, a 
leíró statisztika és a diszkriminancia elemzés alkalmazását magukra a faktorelemzésbe bevont 
alapmutatókra is kiterjesztettem. Mindeközben, a téma szempontjából legfontosabb alapmutatók 
alakulásának, térbeli eloszlásának vizsgálatával tovább elemzem a mezőgazdasági 
munkanélküliség és a területi egyenlőtlenségek alakulásának összefüggését. 
                                                 
1 Ezek az eredeti változóknak olyan lineáris kombinációját adják (ún. első kanonikus változók), amely a legjobban 
diszkriminál a csoportok között (Székelyi és Barna 2002). 
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6.2.3. A kistérségek elemzése a vizsgálatba bevont alapmutatók elemzésével 

Az első megközelítésben itt is a leíró statisztika eszközével éltem, és azt vizsgáltam, hogy 
az egyes alapmutatók speciális értékei miként alakulnak a kiválasztás szerinti csoportosításban. A 
következőkben az egyes faktorok mentén, az egyes mutatók elemzésével kapott eredményeket 
elemzem, kizárólag azokra koncentrálva, amelyeknél a 18 kistérség szignifikáns eltérést mutatott 
a többi térséghez képest. Egyes fontosabb mutatóknál kitérek azok országos területi értékeinek 
eloszlására is. A szignifikancia szinteket ebben az esetben is kétmintás T-próbával ellenőriztem. 
A kapott szignifikancia értékeket az egyes mutatóknál feltüntetem. 

  

Alapmutatók a Dinamizmus Faktor mentén 
 
Ebben a faktorban a népsűrűség, az egyes gazdasági ágak szerinti működő vállalkozások 

(kivéve mezőgazdaság!), és az épített lakások aránya szerepelt. Magát a faktort tekintve nem 
találtam szignifikáns eltérést a 18 kistérséget illetően, ám a faktor elemeit vizsgálva, máris kiderül, 
miért volt szükség a faktorok mögé pillantani. A kiválasztott kistérségek népsűrűsége ugyanis 
jellemzően és jóval alacsonyabb, mint a többi kistérségben. A boxplot diagramról az is látszik 
(25. ábra), hogy a kiválasztottak népsűrűsége 75%-ban a nem kiválasztott térségek1 alsó kvartilise 
(25%) alá esik, tehát amúgy is az ország legritkábban lakott térségei közül kerülnek ki.  

25. ábra: A népsűrűség alakulása a két főcsoporton belül  
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     Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Sig. = 0,000) 
 
A népsűrűség megítéléséről és szerepéről már többször ejtettem szót a disszertáció során. 

Ebből a szempontból, a mutató - mint fejlettséget jelző indikátor, lehatárolást segítő eszköz - 
alkalmazását övező vitákhoz újabb fontos adalékul szolgálhatnak az eredmények. Ezek alapján 
ugyanis, a jelentős hátrányokat mutató, fejletlen, agrár-munkanélküliséggel jellemezhető 
kistérségek egyértelműen elkülöníthetők a többitől, a problémákat kísérő, jellemzően alacsony 
népsűrűségüknél fogva. Itt rendkívül lényegesnek tartom kihangsúlyozni, hogy a népsűrűség nem 
csak területi indikátornak alkalmas, de önmagában a mutató értékének alakulása - összevetve a 
hazai és nemzetközi szakirodalomban is megemlített „ördögi körrel” (G. Fekete 2006b, Madarász 
2004, OECD 2006) - a további folyamatokat is befolyásoló tényező. Mindezt a kutatás további 
eredményei is alá fogják támasztani. A népsűrűség alakulását tekintve, a kiválasztott területek közül 
kiemelkednek a Dél-Dunántúl legrosszabb értékeket (32-40 fő/km2) mutató térségei: a Sellyei, 
                                                 
1 Az egyszerűség kedvéért, a kiválasztás szerint képzett csoportokat a boxplot diagrammokon ezután a csoportok 
elemszámával jelzem. Vagyis a „Nem kiválasztott” térségek jelölése 131, a „Kiválasztott” térségek jelölése a 18 lesz. 
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Csurgói, Barcsi és Sásdi kistérségek. Ezek egyébként is a legritkábban lakott országrészekhez 
tartoznak. A 18-as csoportból egyedül Baktalórántháza és környéke jellemezhető magasabb (78,74 
fő/km2), de országos szinten még így is csak átlagosnak számító népsűrűséggel. 

 
A Dinamizmus faktorban található többi változót tekintve is megállapítható, hogy a 

kiválasztott térségek jellemzően rosszabb értékeket mutatnak a 131 tagú csoporthoz képest. A 
faktor-alkotók közül kiemelhetők a teljesen szignifikáns, és jelentős eltérést prezentáló Működő 
Vállalkozás-, és Működő Egyéni Vállalkozás-sűrűség mutatók (26. ábra).  

26. ábra: A Működő Vállalkozás-, és a Működő Egyéni Vállalkozás-sűrűség a két csoportban 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Mindkét mutatónál Sig. = 0,000) 

 
A két működő vállalkozás-kategória sűrűségét tekintve, a kiválasztott kistérségek közül a 

Siklósi kistérség foglal el kedvezőbb pozíciót, ami nagy valószínűséggel - többek közt - fejlettebb 
idegenforgalmának, Pécshez való közelségének, és a kistérség keleti részének szőlészeti-borászati 
vállalkozásainak köszönhető. A leggyengébbek közt találjuk (mind országosan, mind a 18-as 
csoporton belül) ismét a Sellyei, Csurgói és Barcsi, továbbá a Polgári és Szeghalomi térségeket. 

 
Összességében megállapítható, hogy a 18 kistérség jóval gyengébb - illetve eleve relatíve 

gyenge - gazdaságsűrűsödést és dinamizációt mutat, népsűrűsége határozottan és jóval kisebb, 
mint a többi kistérségé. Annak oka, hogy az első faktorban nem jött ki szignifikáns eltérés a két 
csoport között, nagy valószínűséggel az egyes gazdasági ágakban tevékenykedő működő 
vállalkozások - bár szignifikáns - de nem minden esetben kiugró eltérésének, illetve az épített 
lakások terén tapasztalható, hasonlóan alacsony szintű eltérésnek köszönhető.  

 
Alapmutatók a Szociális helyzet és Fejlettség Faktor mentén 

 
Ennél a faktornál, mely a munkanélküliséggel, szociális leterheltséggel, helyben termelődő 

jövedelmekkel, fejlettséggel kapcsolatos mutatókat sűrít, már eleve szignifikáns eltérést 
állapítottam meg. Az alapmutatók külön-külön vizsgálatával ennek összetettségét próbáltam 
vizsgálni, illetve megnézni, hogy a faktor alapján kimutatható lemaradás relatív, vagy esetleg 
abszolút módon is értelmezhető. A kutatás kezdeti megközelítési módja miatt, a munkanélküliség 
részletesebb vizsgálatával kezdtem a faktoron belüli struktúra boncolgatását. 

 
 Hazánkban a munkanélküliségi csúcs 1993-ban jelentkezett (12% felett). A munkanélküliségi 
ráta azt követő csökkenését 2001-től (5,6%) ismét emelkedés jellemzi. Jelenlegi (2007) értéke 7,4% 
(27. ábra). A munkanélküliség kilencvenes évtized elején kialakult differenciáltsága erősödött, de az 
egyes megyék és régiók veszélyeztetettségi sorrendje közben nem változott (Laky 2004). 
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27. ábra: Munkanélküliségi ráta Magyarországon, 1992-2007 
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     Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés, 2008 
 
 Hazai kutatások megerősítik, hogy a vizsgált időszakban a vidéki kistérségek 
munkanélküliségi rátája jóval magasabb volt, mint a városi térségeké (28. ábra). Saját 
kutatásaim alapján, a mezőgazdasági eredetű munkanélküliség meghatározza, vagy jelentősen 
befolyásolja általában véve a munkanélküliség arányát az általam vizsgált kistérségekben. Ez 
egybecseng Obádovics eredményeivel, aki a vidéki munkanélküliség területi eloszlását 
tanulmányozva megállapította, hogy különösen az alapvetően vidéki térségekben a 
mezőgazdaságból kikerült munkanélküliek jelentős súlyt képviselnek (Obádovics 2004). 

28. ábra: A munkanélküliségi arány az OECD vidékiség kategóriái szerint (1989 - 2002) 
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Forrás: Obádovics 2004 

 
 Egy térség gazdaságában uralkodó strukturális problémákat jól jelzi a munkanélküliség 
tartósságának alakulása. Ha a két csoport tartós munkanélküliségi arányát megnézzük, bár kis 
eltérést találunk a két csoport között (vizsgálataim alapján 43% a 131, és 47% a 18 kistérség 
átlagában), az eltérés nem szignifikáns. Ennél többet árul el azonban, ha a tartós munkanélküliség 
területi megoszlásával összevetjük a csoportosítást.  

A munkanélküliség tartósságának területi sajátosságaival összehasonlítva a lehatárolást, arra 
az eredményre jutottam, hogy az ország keleti és déli részén elhelyezkedő agrárfoglalkoztatási 
válsággal küzdő területek mutatnak tartósan magas munkanélküliséget. A többi kiválasztott 
kistérség esetében - a nagyobb városokhoz, főbb közlekedési útvonalakhoz közelebb, vagy 
egyszerűen csak régiójuk fejlettségénél fogva - tartósan közepes munkanélküliségi arányt találunk 
(29. ábra). Tartósan alacsony munkanélküliség egyik általam lehatárolt területre sem jellemző. 
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29. ábra: A munkanélküliség tartóssága és területi eloszlása Magyarországon, 1990-2002  

 ■ Tartósan alacsony ■ Közepes ■ Tartósan magas □ ■ Vizsgált kistérségek   
Forrás: Obádovics (2004) alapján saját szerkesztés, 2007 
 
 A munkanélküliség tartóssága azért probléma, mert „elértékteleníti az emberi tőkét, ami 
még tovább rontja a munkába állási esélyeket. A tartós munkanélküliség dominánssá válása egy 
olyan ördögi kört indít el, mely…egy-egy térség lecsúszását, társadalmi és gazdasági problémák 
halmozódását hozza magával” (G. Fekete és Velkey 2002: 10. o.). Ezt, a további eredmények 
fényében különösen hangsúlyos megállapításnak tartom. 

Magát a munkanélküliségi rátát vizsgálva a kistérségek - bár némileg mozaikszerű 
eloszlást mutatnak - a munkanélküliség bizonyos koncentrációját mutatják. A vizsgálat során 
lehatárolt térségekben a - Foglalkoztatási Hivatal által meghatározott, regisztráción alapuló - 
munkanélküliségi ráta, a vizsgált időszak végén is 8,51% felett van (30. ábra).  

30. ábra: A regisztrált munkanélküliségi ráta nagysága a hazai kistérségekben, 2003 

 
Munkanélküliségi ráta (%) □: - 6,2 ■: 6,21 - 8,5 ■: 8,51 - 13,2 ■: 13,3 -   ○●: Vizsgált kistérségek 
Forrás: OMMK (2003) adatai alapján saját számítás és szerkesztés, 2007  
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Ez alól csak két kistérség, a Kisbéri és a Vasvári kivételek, melyek egyébként is a felső 
kvartilisek alján voltak a lehatárolások során, és melyek valószínűsíthetően ebben az esetben is a 
fejlettebb régiónak illetve centrumoknak köszönhetik kedvezőbb helyzetüket. A legrosszabb 
eredményeket ismét a Dél-Dunántúlon és az Alföld középső, illetve északi részén lehatárolt 
térségek produkálják, 13,3% feletti munkanélküliségi rátával.  

A kapott eredményeket - tekintve az aprófalvas területek túlsúlyát - megerősíti a 
szakirodalom is. Ahogyan azt számos elemzés és kutatás is alátámasztja (Bódi és Obádovics 2000, 
G. Fekete és Velkey 2002, Laky 2004, Sarudi 1995, Székely 2006, Tolnai és Dövényi 1995, Tóth 
1998), különösen a vidéki térségekben a kisebb lélekszámú települések felé haladva egyre 
magasabb az inaktív népesség és a munkanélküliség aránya, és hasonlóan romlanak a megélhetési 
feltételek is. A foglalkoztatási helyzetet nézve leginkább hátrányos helyzetű a lakosság 5-6%-át 
alkotó roma népesség, melynek népességen belüli aránya az országos átlaghoz képest lényegesen 
magasabb a kisebb lélekszámú településeken. Ráadásul, a roma lakosság aránya és a 
munkanélküliség tartósságának alakulása között szignifikáns összefüggés van (Fekete 2002).  

A roma lakosság (31. ábra) és az aprófalvas települések területi eloszlásának (7. Melléklet) 
vizsgálata különösen alátámasztja az előzőeket. Látható, hogy ezen jellemzőkkel a leginkább 
érintett, a dél-dunántúli és észak-alföldi régióban általam lehatárolt kistérségek, mind a 
legrosszabb munkanélküliségi arányt mutató területek közé tartoznak. A roma lakosság 
arányával való összefüggés további faktorok és mutatók kapcsán is fel fog merülni. 

31. ábra: Magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek Magyarországon 

 
Megjegyzés: Ahol a 2001-es népszámláláson magukat cigány etnikumúnak vallók aránya meghaladja az országos átlag 
kétszeresét (kistérségek), illetve háromszorosát (települések). 
Forrás: OTK (2005) 

 
Ha a - KSH által számított - munkanélküli rátát és a szociális segélyezettek számát 

hasonlítjuk össze a két csoport tekintetében, megint csak arra a következtetésre jutunk, hogy a 
kiválasztott területek határozott és szignifikáns lemaradást mutatnak a többi területhez képest (32. 
ábra). A boxplot diagrammok és a számok elárulják azt is, ami már a térképekről is leolvasható volt, 
mégpedig hogy a 18 kistérség abszolút értelemben is általában a legrosszabb mutatókkal 
rendelkezik. A munkanélküliséget tekintve megfigyelhető, hogy a kiválasztott térségek alsó 
kvartilise a nem kiválasztottak felső kvartilise felett helyezkedik el, a Sellyei kistérség pedig messze 
kiugrik, az Encsi kistérség után országosan a második legmagasabb munkanélküliségi aránnyal (a 
18-as csoportban Fehérgyarmat és Vásárosnamény térségei követik). A szociális segélyezettek 1000 
lakosra jutó átlaga kétszeres értéket (34,91) mutat a 131 tagú csoport értékéhez (16,9) képest. Ez 
utóbbi esetben is, Encs környékét Sellye és környéke követi a legrosszabb helyzetet vizsgálva, a 18 
tagú csoportban ismét Fehérgyarmat és Vásárosnamény térségei előtt. 
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32. ábra: Munkanélküliségi ráta és Szociális segélyezés a két csoportban 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Mindkét mutatónál Sig. = 0,000) 
 

A két mutató tekintetében, az agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő kistérségek közül, a 
fejlettebb régiókban találhatóak rendelkeznek a kedvezőbb értékekkel. Így Vasvár, Zalaszentgrót és 
Kisbér környéke - a többihez képest - alacsonyabb munkanélküliségi rátával, valamint alacsonyabb 
szintű szociális terhekkel jellemezhető. 

 
A munkanélküliek végzettségét tekintve is - bár itt sem látványosan, de szignifikánsan 

(Sig. = 0,007) - nagyobb a lemaradás, a faktorba került, nyolc osztálynál kevesebbet végzett 
munkanélküliek arányát jelző adatok alapján. A 18 kistérség átlaga 9,7%, míg a 131 kistérség 
esetén 6,8%.  

Fontosabb azonban, hogy a kiválasztott csoportban a mezőgazdaságból kikerülő munkaerő 
vizsgálata sokkal kedvezőtlenebb képet nyújt, hiszen ennek a munkanélküli rétegnek a képzettsége 
a vizsgált időszak átlagában rendkívül kedvezőtlen. A legfeljebb nyolc osztályt elvégzettek 
aránya a legtöbb esetben meghaladja a 60%-ot, és elsősorban a Dél-Dunántúlon elhelyezkedő 
térségekben megközelíti, vagy meghaladja a 70%-ot is (32. táblázat).  

 
32. Táblázat: A mezőgazdasági munkanélküliek végzettség szerinti összetétele a vizsgált 
kistérségekben (1990-2003, évenkénti átlag) (%) 

 Sásdi Sellyei Siklósi Bács- 
almási 

Zalaszent- 
gróti 

János- 
halmi Enyingi Berettyó- 

újfalui Polgári 

Max. 8 ált. 69,71 67,56 70,36 55,79 60,83 54,05 71,45 61,14 58,20 
Középfokú* 22,28 23,36 23,60 28,63 26,61 34,73 21,76 29,40 29,02 
Érettségi 7,28 8,57 5,37 7,46 10,73 8,95 6,05 7,29 11,16 
Felsőfokú 0,73 0,51 0,67 1,46 1,84 2,27 0,74 2,18 1,62 

 Kisbéri Barcsi Csurgói Szeghalomi Baktalóránt-
házai 

Fehér- 
gyarmati Vasvári Vásáros- 

naményi Nagyatádi

Max. 8 ált. 60,17 67,31 67,96 54,49 66,13 59,01 52,23 58,39 60,06 
Középfokú* 27,95 25,69 23,79 29,56 26,51 30,52 34,03 28,22 29,30 
Érettségi 9,46 6,12 7,60 8,47 6,48 9,58 12,95 12,32 9,09 
Felsőfokú 2,41 0,88 0,66 0,81 0,87 0,88 0,79 1,08 1,54 

*: Szakmunkásképzőt illetve szakiskolát végzett, érettségivel nem rendelkező munkaerő aránya 
Forrás: OMMK (1990-2003) adatai alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 

 
Ez a tény önmagában is igen hangsúlyos problémát jelent, hiszen a mezőgazdaságból 

kikerülő munkaerő képzetlensége még fejlett területek esetén is megkérdőjelezné a más 
ágazatokba való átáramlásnak a lehetőségeit. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a vizsgált területeken a 
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munkanélküli réteg jelentős része a mezőgazdaságból került ki, és ráadásul tartósan foglalkoztatás 
nélkül maradt, már feltételezhetjük, hogy a vizsgált térségek jelentős hátrányokat és lemaradást 
halmoztak fel. Ennek leküzdését már magának a humán erőforrásnak a képzettsége - mint 
alapvető endogén erőforrás - gátolja.  

 
A munkanélküliség mértékét nagy valószínűséggel a helyi munkaalkalmak fokozottabb 

hiánya is előidézi. A helyben foglalkoztatottak és a helyben működő vállalkozások, egyéni 
vállalkozások - 1000 lakosra vetített - számát tekintve (33. ábra), megerősíthető, hogy a 18 
kistérségben szignifikánsan (mindhárom mutatónál Sig. = 0,000) kevesebb lehetőség van 
helyben dolgozni (legalább is bejelentett munkahelyen!). A helyben foglalkoztatottak számát 
tekintve az átlagok 296,03 (N = 131) és 229,5 (N =18). 

33. ábra: Működő vállalkozások és működő egyéni vállalkozások a két csoportban 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Mindkét esetben Sig. = 0,000) 

 
A helyi foglalkoztatás tekintetében, a 18 kistérség ismét országosan is a 

legkedvezőtlenebb helyzetűek közé tartozik. Kiemelhetőek - mindkét mutató esetén - a 
Baktalórántházai, a Sellyei, Csurgói és Szeghalomi kistérségek (~ 36-41 működő vállalkozás, és ~ 
26-32 egyéni működő vállalkozás 1000 lakosra vetítve). A működő vállalkozások sűrűségénél 
tapasztaltaknak megfelelően, szintén mindkét, lakosságszámra vetített mutatónál a Siklósi kistérség 
van a legkedvezőbb pozícióban, jelentősebb idegenforgalmának és szőlészeti-, borászati 
vállalkozásainak köszönhetően. A mutatók (69,48 működő vállalkozás és 45,44 működő egyéni 
vállalkozás 1000 lakosra) azonban még ebben a térségben sem lépnek túl az országos átlagon. 

 
A munkanélküliség, a munkalehetőségek hiánya, előtérbe helyezi a fejlettebb 

területekhez, centrumokhoz való kapcsolódás szerepét. Annak vizsgálatát, hogy a munkaerő 
mennyiben képes - helyi lehetőségek hiányában - közeli (nagy)városokban munkát vállalni, és a 
közlekedési hálózat ezt mennyire teszi lehetővé. Ennek fontosságát indokolják azok az eredmények 
is (Fazekas 2005), melyek szerint az urbanizált kistérségi központok, és a környezetükben lévő 
települések munkanélküliségi rátái között meglévő jelentős különbségek alapján, a falvakból a 
városokba irányuló ingázás növekedése csökkentheti a regionális különbségeket.  

Az elérés (34. ábra) abból a szempontból is fontos lehet, hogy a hazai illetve külföldi 
nagyvállalatok, valamint a kis- és középvállalkozások mennyire képesek megközelíteni a 
Magyarországon még nem túl mobil, szabad munkaerőt. Az agrárágazaton kívüli 
munkalehetőségekhez való hozzájutás azért is lényeges, mivel Obádovics (2004: 91. o.) alapján 
„a mezőgazdaságból kikerült munkanélküliek szektoron belüli elhelyezkedési esélyei 
gyakorlatilag egyenlők a nullával”. 
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34. ábra: A hazai kistérségek komplex elérési viszonyai, 2002 

 
Elérési kategóriák: ■ 1,73 - 2,76 □ 2,76 - 3,17 ■ 3,17 - 3,47 ■ 3,47 - 3,94 ■ 3,94 - 5,00  ●: Vizsgált térségek 
A magasabb pontszám jobb elérhetőséget jelent. Forrás: Faluvégi Albert adatközlése alapján saját szerkesztés, 2007 
 

 Az elérés mutatószámaival1 összevetve világosan kirajzolódik, hogy a vizsgálatba bevont 
kistérségek elérési viszonyai általánosan kedvezőtlenek. Kiemelhetőek ismét az alföldi és a dél-
dunántúli területek, valamint elkülöníthető az Enyingi és a Kisbéri kistérség, melyek - egyértelműen 
az autópályákhoz való közelségüknél fogva - kedvezőbb kategóriába kerültek. Ez utóbbit igazolják 
Biró és Molnár (2004a) eredményei is, akik - többek közt - az autópályák és a kistérségek fejlettségi 
szintje közti összefüggést vizsgálták. Mindehhez hozzáteszem Tamás és Bulla (2006) véleményét 
is, miszerint a perifériák jellemzője, hogy az ott lakók a többiekhez képest egyre kevésbé 
mobilak. Nem rendelkeznek azzal a tudással és kapcsolattal, mint a központok lakói, és ezért egyre 
több mindenből kimaradnak. S miután a képzettség is romlik, oda munkahelyeket egyre nehezebb 
lesz telepíteni. A két csoport értékeinek összehasonlításakor (35. ábra) ismét megállapítható, hogy 
a 18 kistérség felső kvartilise a 131 kistérség alsó kvartilise alatt helyezkedik el.  

35. ábra: Az elérés komplex mutatója a két csoportban 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Sig. = 0,000) 

                                                 
1 A modellnél a kistérségek településeinek átlagában Budapest közúti elérése 40, a legközelebbi két megyeszékhely és 
kistérség-központ elérése 25-25, a települések intézményellátottsága alapján számított sajáterő 10%-os súlyt képvisel. 
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  Így abszolút értelemben is megállapítható a kiválasztott csoport rossz (nemcsak rosszabb) 
elérhetősége, amit bizonyít az is, hogy a legrosszabb értéket országosan a Fehérgyarmati kistérség 
mutatja (1,73), míg a Vásárosnaményi (2,07), a Barcsi (2,09), a Sellyei (2,13) és a Szeghalomi 
(2,21) kistérségek szintén a legutolsók közé tartoznak. Az agrárfoglalkoztatási válsággal 
jellemezhető területek köréből - az autópályák hatásának köszönhetően - csak a Kisbéri (3,53) és az 
Enyingi (3,45) térség rendelkezik kedvező, illetve kedvezőbb eléréssel1. Ugyanakkor, a fejlettnek 
mondható környezetükhöz, régiójukhoz képest ezek is kedvezőtlen helyzetben vannak. Látható 
tehát, hogy a kérdéses területek lakosságának a közeli városokban, centrumokban található, 
lehetséges munkahelyekre való eljutása korlátozott, és az elérhetőség a térségek amúgy is igen 
csekély munkahely- és tőkevonzó képességét még tovább csökkenti. A helyi foglalkoztatás 
hiánya, a térségen kívül található munkalehetőségek elérésének nehézségei, a fokozott szociális 
terheken túl a helyi adóbevételeken, az SZJA alap alakulásán is tetten érhető (36. ábra).  

36. ábra: Az SZJA alap és a Helyi adóbevétel a két csoportban 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Minkét mutatónál Sig. = 0,000) 

 
Ezek kapcsán két kedvezőtlen folyamatot kell megemlíteni. Az egyik, a kisebb keresetek 

következtében fellépő fizetőképes kereslet csökkenésének hatása, mely a szolgáltatások 
„kivonulását”, újak megtelepedésének korlátját, ezeken keresztül további munkahelyek 
elvesztését, vagy legalább is azok stagnálását idézik elő. Ehhez járul, hogy ha az alapvető 
szolgáltatások kivonulnak a területről, akkor ezeket értelemszerűen a térségen kívül keresik meg, és 
a kevés helyben termelődő jövedelem is a térségen kívül csapódik le. Ez megint csak erősíti a 
bizonyos „ördögi kört”. Ez a veszély egyébként már sok esetben akkor is fennáll, ha a lakosság 
képes az ingázásra, „külső” munkahelyek elérésére, mert ilyenkor is sok esetben a munkahelyén 
megtalálható szolgáltatásokat veszi igénybe („ha már úgy is bent vagyok a városban” effektus). 

A másik probléma, a helyi adóbevételek hiánya, mely a szolgáltatások, munkahelyek 
kivonulása, elmaradása esetén csak fokozódik. A helyi bevételek szűkössége alapvetően 
megkérdőjelezheti a helyi fejlesztések lehetőségét, hiszen ennek következtében a szükséges önerő 
sem áll rendelkezésre. Ezt erősíti meg az AVOP kapcsán végzett kérdőíves felmérés (ld. Márczis 
2003), és saját korábbi kutatási tapasztalataim is.  
 
 Mivel a piacgazdaság viszonyai között nagyon megnőttek a lakosság által erősen érzékelhető 
társadalmi különbségek (pl. a jövedelmek, a foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás területi 
egyenlőtlenségei), ezért Enyedi szerint, nagy figyelmet kell fordítani a gazdasági teljesítőképesség 
mellett a társadalmi mutatókra: a jövedelmek, iskolázottság, munkanélküliség, népmozgalom 
                                                 
1 A disszertációban felhasznált elérhetőségi mutatót az M3-as autópálya Nyíregyházáig történő kiépítése nem változtatta 
meg alapvetően a szabolcsi kistérségek számára, mivel csak a főváros megközelítésének értéke változott, mely a 
modellben csupán 40%-os súllyal szerepel. A Polgári kistérség elérhetősége viszont a vizsgált időszak óta javult. 
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adataira, vagyis az emberi erőforrás index (HDI)1 adataira (Enyedi 2004). Az ENSZ által 
kifejlesztett módszer hazai adaptálása során Obádovics és Kulcsár képzettségi  (írástudók aránya a 
6 évesnél idősebb népességen belül, és a 6 évesnél idősebb népesség által átlagosan elvégzett 
osztályszám alapján), jövedelmi (egy állandó lakosra jutó személyi jövedelem alapján) és 
születéskor várható élettartam (születéskor várható élettartam ötéves átlagadatai alapján) indexek 
kidolgozásával alacsony, közepes és magas HDI értékkel2 rendelkező kistérségeket határoltak le, és 
vizsgálták ezek területi eloszlását.  A HDI jelentős differenciáltságot mutat a kistérségek 
vidékiségének jellege szerint (33. táblázat), és az alacsony értékkel rendelkező kistérségek több 
mint kilenctizede az alapvetően vidéki térségek csoportjába tartozik (Obádovics és Kulcsár 2003). 

33. Táblázat: A kistérségek megoszlása a vidékiség jellege és a HDI értékei szerint 

Alacsony HDI Közepes HDI Magas HDI Összesen 
A kistérségek A kistérségek A kistérségek A kistérségek A vidékiség jellege 
száma % száma % száma % száma % 

Alapvetően vidéki 54 91 31 53 7 22 92 62 
Jellemzően vidéki 5 9 24 41 20 62 49 33 
Alapvetően városi − − 3 6 5 16 8 5 
Összesen 59 100 58 100 32 100 149 100 

       Forrás: Obádovics (2004) 

Az agrárfoglalkoztatási válság szempontjából megállapítható, hogy az általam lehatárolt 
térségek túlnyomórészt az alacsony értéket mutató területek közé tartoznak (37. ábra).  

37. ábra: A Human Development Index (HDI) területi differenciáltsága Magyarországon 

 
A HDI értéke: □ Alacsony  ■ Közepes ■ Magas  ●: Vizsgált térségek 
Forrás: Obádovics (2004) alapján saját szerkesztés 
 

A négy, kivételt képző kistérség mindegyike közepes HDI-vel jellemezhető, közülük három, a 
Kisbéri, a Vasvári és az Enyingi, az ország fejlettebb nyugati, észak nyugati felében található. A 
keleti, északkeleti országrészben - az ott kiválasztottak közül egyedüliként - a Polgári kistérség 
                                                 
1 A humán fejlettség mérésére több megközelítést is ismer a szakirodalom. A HDI-t (Human Development Index), 
melyet az első Human Development Report (1990) mutatott b,e az ENSZ Fejlesztési Programja keretében fejlesztették 
ki. A várható élettartamra, a képzettségre és a gazdasági aktivitásra vonatkozó mérőszámokat foglalja magába. A 
magyar alkalmazások területi szempontú megjelenése Nemes Nagy József (2000) nevéhez fűződik.  
2 Magasabb HDI érték fejlettebb kistérséget jelent. 
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mutat kedvezőbb értéket (az indexek mögé pillantva, az élettartamnak köszönhetően). Az index 
alapján felállított rangsor szerint (28. Melléklet), a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
kiválasztott kistérségek vannak a legrosszabb helyzetben, országos szinten is az utolsók közé 
tartozva. Ha a mutató alakulását a két csoport viszonylatában vizsgáljuk (38. ábra), megállapítható, 
hogy a 18 kistérség ebben a tekintetben is szignifikáns és jelentős hátrányokat mutat a 
többihez képest. Ezen túlmenően, a kvartilisek helyzete alapján megerősíthető, hogy nem csak 
relatíve, de abszolút értelemben is kedvezőtlen humán erőforrással rendelkeznek. 

38. ábra: A Human Development Index (HDI) a két csoportban 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Sig. = 0,000) 
  

A HDI tartalmánál fogva már átvezet minket a következő fontos faktorba, hiszen az önerős 
fejlesztés korlátaként szokták beazonosítani a helyi, képzett munkaerő hiányát is. Ez rávilágít a 3. 
faktor, a Képzettség fontosságára. A következőkben e faktor alapmutatóinak vizsgálatára térek ki. 

 
Alapmutatók a Képzettség Faktor mentén 
 
 Ez a faktor, mely szignifikáns különbségeket mutat a két csoport közt, és a diszkrimináló 
függvényben is meghatározó (ahogy az előző, 2. faktor is), a munkaerő és a lakosság végzettségére 
vonatkozó mutatókat tömörít magába. Korábban már hangsúlyoztam, hogy a területi különbségek 
alakulásában a legerősebb befolyással az iskolai végzettség, az átlagos osztályszám differenciál, 
amit a szakirodalom is alátámaszt (Faluvégi 2004a). Az eredetileg kapott rotálatlan faktormátrix 
alapján én is megállapítottam, hogy ez ebben az esetben, az én vizsgálataimban is tetten érhető. 
Ezért ennek a mutatónak az alakulása a két csoportban, önmagában is sok mindent elárulhat. 

A fentiekhez járul hozzá, hogy a falusi lakosság ingázási lehetőségének és az állásba kerülés 
valószínűségének összefüggésére vonatkozó elemzések (Bartus 2003, Kertesi 2000, Köllő 1997, 
2002 és 2006) szerint - elsősorban a férfiak esetében - az ingázási lehetőségek kihasználása 
nagymértékben függ az érintettek iskolai végzettségétől. Minél magasabb a munkát kereső 
iskolai végzettsége, annál magasabb annak valószínűsége, hogy a napi ingázás költségeinek 
vállalásával el tud helyezkedni az adott településen kívül. Az említett szerzők magyarországi 
közlekedési költségek és az ingázás összefüggésére vonatkozó becsléseinek eredményei utalnak rá, 
hogy az ingázási lehetőségeket nagymértékben korlátozzák a bérekhez képest rendkívül magas 
közlekedési költségek. A magyarországi helyi munkaerőpiacok zártságát, széttöredezettségét 
elsősorban ennek a tényezőnek tulajdonítják. 

Ennek fényében, és tekintettel arra, hogy a munkaképes korú népesség iskolai végzettsége 
igen fontos magyarázó tényezője mind a hazai, mind a külföldi vállalatokban foglalkoztatottak 
térbeli eloszlásának (Fazekas 2005), fontos megvizsgálni és a lehatárolás eredményeivel 
összevetni az iskolázottság (7 éves és idősebb népesség által végzett átlagos osztályszám) területi 
eloszlását (39. ábra). 
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39. ábra: Az iskolázottság területi eloszlása Magyarországon, 2001 

 
Átlagos osztályszám: □ 7,80 - 8,20 ■ 8,21 - 8,44 ■ 8,45 - 9,09 ■ 9,10 - 9,46 ■ 9,46 - 10,02      ●Vizsgált térségek 
Forrás: KSH (Népszámlálás 2001) adatai alapján saját szerkesztés, 2007 
 
 Azon a megállapításon túl, hogy a munkanélküliségi szempontból kedvezőtlenebb 
térségekben sokkal alacsonyabb a munkanélküliek iskolai végzettsége, mint a kedvezőbb helyzetű 
kistérségekben (Obádovics 2004), az is kijelenthető, hogy az agrárfoglalkoztatási válság 
megjelenése együtt jár az érintett terület lakosságának alacsony iskolázottságával. Ez teljesen 
kézzelfogható a lehatárolt alföldi kistérségek mindegyikében, melyek a legrosszabb értéket 
produkáló térségek közé tartoznak, és a többi kistérség esetén - még azokban is, melyek egyébként 
fejlettebb régióhoz tartoznak - szintén egyértelműen megállapítható az összefüggés. Ez különösen 
nehézzé teszi, hogy a munkaerőpiacról kiszorult munkaerő más ágazatokba helyezkedjen el, 
mivel a gazdasági egységek általában elkerülik ezeket a területeket.  

A két csoport összehasonlításakor (40. ábra) az abszolút lemaradás ismét látható a kvartilisek 
elhelyezkedése alapján, és megállapítható a 18 kistérség képzettségi helyzetének általános 
lemaradása. Az eltérés ebben az esetben is teljesen szignifikáns. Az általános osztályszám és a 
fejlettség közti összefüggések következtében ez a tény kihangsúlyozandó.  

Megerősíti a képzetlenséget és a lemaradást a 7 évesnél idősebb lakosság körében a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya is, ahol az átlagok 4,2% (N = 18) és 6,67% (N = 131). 

40. ábra: Az átlagos osztályszám mutató a két csoportban 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Sig. = 0,000)  
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Tovább árnyalja a képet ha nem a teljes népességnek, hanem kifejezetten a 
foglalkoztatottaknak a képzettségi szerkezetét vizsgáljuk meg. Ez alapján elmondható, hogy a 
kiválasztott térségek foglalkoztatottjainak (akár helyben dolgoznak, akár ingáznak) képzettsége 
lényegesen rosszabb, mint a 131 elemű csoporté (41. ábra).  

41. ábra: Érettségi nélkül foglalkoztatottak a két csoportban 

18131N =

É
re

tts
ég

i n
él

kü
li 

he
ly

be
n 

la
kó

-d
ol

go
zó

k 
ar

án
ya

80

70

60

50

40

30

Vásárosnaményi kisté

 18131N =

Ér
et

ts
ég

i n
él

kü
li 

in
gá

zó
k 

ar
án

ya
 

90

80

70

60

50

40

30

Budaörsi kistérség

Pilisvörösvári kisté

Dunakeszi kistérségSzentendrei kistérsé

 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Sig. = 0,000 és 0,001) 

 
 Összességében megállapítható, hogy ebben a faktorban is, minden alapmutatóban 
kedvezőtlenebb értékek jellemzik a kiválasztott csoportot, és a területi különbségeket legerősebben 
befolyásoló/jelző átlagos osztályszámot tekintve az ország legkedvezőtlenebb térségeihez tartoznak. 
Így, a képzettségi faktorban és alapmutatóiban tapasztalt kép alapján, nagyon nehéznek tűnik 
a humán-erőforrásra építő helyi fejlesztés megvalósíthatósága a lehatárolt kistérségekben. 
 

Az Idegenforgalom faktorban összefogott mutatók tekintetében nem lehetett jelentős és 
szignifikáns eltéréseket kimutatni, hiszen a 131 kistérség esetén az „idegenforgalmilag aktív” 
területek kiugró extrém értékként jelennek meg. A többi kistérség értékei hasonló eloszlást 
mutattak, mint a vizsgált 18 kistérség. Annyit meg kell azonban állapítanom, hogy az alapmutatók 
tekintetében - adottságainak, bor- és szőlő kultúrájának, erősebb idegenforgalmának köszönhetően - 
a Siklósi kistérség általában kiugróan jobb értékeket mutatott, mint a csoportjában a többi 17 térség.  

A Fiatalosság faktorról is elmondható, hogy az alapmutatók tekintetében jelentős eltérést 
nem tapasztaltam. Az objektivitás kedvéért azonban annyit mindenképpen meg kell említeni, 
hogy az országos átlagtól, valamint az agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő területektől eltérően, a 
három vizsgált Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistérség (Baktalórántházai, Vásárosnaményi, 
Fehérgyarmati) kedvezőbb demográfiai mutatókat produkált. Kiemelhető ezek közül is a 
Baktalórántházai kistérség, amely az agglomerációkon kívül máshol nem tapasztalható, pozitív 
természetes szaporulatot tud felmutatni, a két vizsgálatba vont népszámlálás (1990. és 2001.) közti 
időszak átlagát tekintve. Ennek a mutatónak az értéke ugyanott, a vizsgált időszak végén (2003)  is - 
bár már negatív előjelű (-0,4 fő 1000 lakosra vetítve) - országosan a legjobbak közé tartozik. 
Ugyanezen térségekben a 60 évnél idősebbek aránya is jóval kedvezőbb (~16-18%), mint az ország 
túlnyomó részén, és ez elmondható az 50 évnél idősebb helyben lakó és helyben dolgozó 
foglalkoztatottak tekintetében is (~13-16 %)1. Ugyanakkor valószínűsíthető a kedvezőbb 
demográfiai mutatók szoros összefüggése az érintett területeken tapasztalható szegénységi és 
roma szegregációval is. Ennek fényében, az elsőre pozitívnak tűnő folyamatok inkább ellentétes 
irányú hatásokat takarnak, eredményeznek. 
                                                 
1 Ezen folyamatokat, kedvezőbb demográfiai mutatókat, az agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő térségek csoportjában, 
elsősorban a Nyugat-Dunántúl elöregedő, aprófalvas szerkezetű kistérségei (Vasvár, Zalaszentgrót) ellensúlyozzák. 
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Alapmutatók a Népességnövekedés Faktor mentén 
 
 Annak ellenére, hogy a csoportok diszkriminálásában nem vett részt, ennél a faktornál, mely a 
népességváltozás és vándorlás mutatóit tartalmazza, érdemes elidőzni. A népességváltozást illetően 
nem tapasztalhatunk jelentős eltérést a két csoport között, az extrém, kiugró értékű kistérségektől 
(jellemzően a fővárosi agglomerációban) eltekintve, mindkét csoportot átlagos népességfogyás 
jellemezte az 1990 és 2003 közti időszakot tekintve1. Ugyanakkor, a háttérben megbúvó 
folyamatokról esetleg elárulhat valamit a vándorlási egyenleg, illetve a két legutóbbi (1990. és 
2001. évi) népszámlálás közti időszakot jellemző vándorlási különbözet éves átlaga. 

Számos vidéki térség kistelepülésein a mezőgazdálkodáson kívül alig folyik másfajta 
gazdasági tevékenység, ezért a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó tevékenységek alapvetően 
befolyásolják népességmegtartó képességüket (Hamza et al. 2002). Napjainkban, amikor a piaci 
tényezők mozgástere nagyobb, a tőke elvben vidéken is megtalálhatná a munkaerőt. Bódi (2001) 
szerint azonban, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ott mégsem talál megfelelően képzett, megfelelő 
fokon fegyelmezhető munkást, nemegyszer annak következtében, hogy az erre alkalmas munkaerő 
már a városokba költözött. Ennek alátámasztására adhat választ a vándorlás alakulásának 
vizsgálata. Ami az 1990 és 2001 közti időszak átlagos évi vándorlási különbözetét illeti, nem 
találtam lényegi eltérést a két csoport között. Ugyanakkor a mutató értékeinek területi 
eloszlásából (42. ábra) már vonhatók le bizonyos következtetések. 

 

42. ábra: A vándorlási különbözet éves átlaga Magyarországon, 1990-2001 (fő/ezer lakos) 

 
Vándorlási különbözet: ■ -8,9 - -5,0 ■ -4,9 - 0,00 ■ 0,1 - 5,00 ■ 5,1 - 10,00 ■ 10,1 - 20,5 ●: Vizsgál térségek 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés, 2007 
 

A Vásárosnaményin kívül, a vizsgálatba bevont összes kistérség negatív vándorlási 
különbözetet mutat, a Berettyóújfalui és Szeghalmi kistérségek pedig az ország legkedvezőtlenebb 
értéket mutató területei közé tartoznak. Ez valószínűsíti, hogy a munkalehetőségek hiányában, a 
mobilabb és képzettebb munkaerő elhagyja/elhagyta korábbi lakóhelyét, felerősítve ezzel a 
képzettség faktorában helyet foglaló mutatók további romlását.  

Ide kapcsolódik, hogy a mezőgazdasági munkanélküliek egy jelentősebb része 35 évnél 
fiatalabb volt a vizsgált időszak átlagában (34. táblázat). Feltehetően ez a réteg is megpróbált a 
munkalehetőségek irányába mozdulni, bár a korábban bemutatott végzettségbeli problémák (31. 
táblázat) ezt minden bizonnyal megnehezítették. 
                                                 
1 A három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistérséget - kiemelten újból Baktalórántházát és környékét - ismét külön 
lehet választani a többi vizsgált térségtől, hiszen 1990. és 2003. közt pozitív népességváltozást tudnak felmutatni. 
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34. Táblázat: A mezőgazdasági munkanélküliek korcsoport szerinti összetétele a vizsgált 
kistérségekben (1990-2003, évenkénti átlag) (%) 

Korcsoport Sásdi Sellyei Siklósi Bács- 
almási 

Zalaszent- 
gróti 

János- 
halmi Enyingi Berettyó- 

újfalui Polgári 

15-25 13,12 16,23 13,99 12,99 13,75 11,55 11,66 11,17 19,72 
26-35 29,07 28,69 32,09 23,93 24,91 25,92 23,47 27,40 29,11 
36-45 34,22 32,27 32,38 33,68 27,88 33,51 30,24 33,82 28,27 

46- 23,59 22,81 21,55 29,40 33,46 29,01 34,63 27,61 22,91 

 Kisbéri Barcsi Csurgói Szeghalomi Baktalóránt-
házai 

Fehér- 
gyarmati Vasvári Vásáros- 

naményi Nagyatádi

15-25 11,92 12,53 14,90 11,57 18,74 17,52 14,57 20,28 19,81 
26-35 24,72 28,86 31,09 25,05 28,25 28,12 25,67 31,14 30,70 
36-45 30,69 33,30 30,56 33,19 34,78 32,52 28,27 30,72 29,29 

46- 32,67 25,32 23,44 30,20 18,23 21,84 31,48 17,86 20,20 
Forrás: OMMK adatai alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 
 

Ugyanakkor, az agrárágazatból kiszorulók nagy százaléka (közel negyede, harmada) a 45 
évnél idősebb korcsoportból került ki. Ennek a rétegnek viszont már gondot jelenthet a 
vándorlás, és az iskolázottsági problémákból kifolyólag az ingázás is. Az agrárfoglalkoztatási 
válság ezekből következőleg erősítheti az érintett térségek demográfiai viszonyainak romlását, 
és ezzel tovább fékezheti egyéb lehetőségek és munkahelyek megtelepedését is.  

Az általam kitüntetett időszak végén (2003) vizsgálva a vándorlási egyenleget, már 
differenciáltabb képet kapunk a két csoportot illetően. Ennek érzékeltetésére a kvartilisek és az 
átlagok alakulása tűnik alkalmasnak (35. táblázat). 

35. Táblázat: A 2003-as vándorlási egyenleg főbb értékei a két csoportban 

Kvartilisek 
Csoportok Átlag 

5 10 25 50 75 90 95 

Nem kiválasztott   0,729 -7,818 -6,396 -3,378 -0,190   2,466 9,442 16,678 
Kiválasztott -3,308 -9,899 -7,555 -6,172 -3,449 -0,438 2,626  

              Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Sig. = 0,017) 
 
 Az átlagok és a kvartilisek elárulják, hogy a kiválasztás az esetek nagy részében erősebb 
elvándorlással jár együtt, és a 18 kistérség átlagában egyértelmű elvándorlásról beszélhetünk. 
A többi 131 kistérség átlagosan pozitív egyenleget mutat. 2003-ban már a Sásdi és a Vasvári 
kistérségek mutatták - országosan is a legrosszabbak közt - a legnagyobb elvándorlást. Őket követi - 
egyre romló tendenciát mutatva - Jánoshalma és Bácsalmás környéke. 
 Pozitív vándorlási egyenleget (1000 lakosra jutó közel 3 fős értékkel) két belső perifériális 
terület, a Kisbéri és a Polgári kistérségek mutatnak, míg Zalaszentgrót és Baktalórántháza térségei 
sem veszteséget, sem nyereséget nem halmoztak fel az adott évben. 

Míg a munkaerő-piaci szempontból kedvezőbb helyzetű térségbe történő vándorlás a 
munkanélküliség szempontjából előnyös lehet, de más szempontból jelentős veszélyeket is 
hordozhat. Hajós és Dolmány (2001) figyelmeztet, a munkanélküliek elvándorlása az érintett 
térség elnéptelenedéséhez vezethet, és ezáltal annak a későbbi gazdasági fejlődésének gátja lehet. 
Laky (2003: 141. o.) szerint, „a munkanélküliség és az állásba lépési esélyek növekvő területi 
különbségei pozitív összefüggésben vannak a migrációs egyenlegek alakulásával, és a magas 
munkanélküliségi rátákkal, alacsony bérekkel rendelkező területen migrációs veszteségek, míg az 
alacsony munkanélküliségű, magas bérű területeken migrációs nyereségek halmozódtak fel az 
elmúlt években”. Ezt alátámasztják, és a mezőgazdasági munkanélküliség oldaláról kiegészítik 
a kutatás eredményei is. Ehhez vidékfejlesztési szempontból fontos adalék Madarász (2004) már 
korábban említett - és általam is osztott - véleménye, miszerint a vidéki népesség helyben tartása 
nélkül, a mezőgazdaságnak és a vidéknek tulajdonított multifunkcionális szerepek és 
feladatok ellátása erősen megkérdőjeleződik.  
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A következő, 7. faktor (az Urbanizáltság), nem mutat jelentős eltéréseket a két csoport közt. 
Az aprófalvak arányának eloszlása (43. ábra) azonban fontos dologra hívja fel a figyelmet.  

43. ábra: Aprófalvak aránya a két csoportban 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Sig. = 0,05)  

 
A leválogatott 18 kistérségben több olyan is van (44. ábra), melyre igen jellemző az 

aprófalvas településszerkezet, és melyek országos viszonylatban is a legnagyobb arányt mutató 
területek közé tartoznak. Ide sorolhatók a Dél- és Nyugat-Dunántúlon elhelyezkedő jellegzetes 
térségek: a Barcsi, Sásdi, Sellyei, Siklósi, Vasvári és Zalaszentgróti.  

44. ábra: Települések megoszlása méret szerint a vizsgált kistérségekben  
(az összes település %-ában) 
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Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés, 2007 
 
Bár az újabb kutatások alapján megállapítható, hogy miközben a rendszerváltást követően 

előtérbe kerültek a regionális különbségek, és a településmérettel szemben egyre inkább a földrajzi 
fekvés befolyásolja az egyes települések gazdasági, társadalmi állapotát, lehetőségeit (Bajmócy és 
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Balogh 2002, Balogh 2007, Beluszky 2003), az aprófalvak általában mégis kedvezőtlen 
folyamatokkal jellemezhetők. Ezek közül kiemelhető - a szakirodalmi feldolgozásnál is már jelzett 
általános elnéptelenedés, elöregedés, vagy éppen a szegényebb rétegek és a roma lakosság 
szegregációja. Ez Székely (2006) alapján nagymértékben függ a kistérségek gazdasági 
színvonalától. Ezeket a megállapításokat összevetve a vizsgálat eddigi eredményeivel kijelenthető, 
hogy a 18 kistérség jelentős részében, a településszerkezet hozzájárul a területi 
egyenlőtlenségek fokozódásához. 

Nem tartozott az urbanizáltság faktorhoz, de ide kívánkozik Beluszky és Sikos T. (2007) által 
meghatározott falutípusokkal való összevetés is. A szerzők faktorelemzés és klaszterezés 
segítségével a falvak hét főtípusát és 14 altípusát határolták le (ld. 29. Melléklet), és jellemezték 
azokat. A kiválasztott kistérségekben négy típus volt az, amelyek esetén nagyobb arányt 
találunk, mint a többi 131 térségben (45. ábra), és ebből kettőt tekintve (V.1. és VII.3. típusok) a 
vizsgált területek határozottan el is különíthetők a többitől.  

45. ábra: Jellegzetes falutípusok a kiválasztott térségekben (az összes település %-ában) 
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Forrás: Beluszky és Sikos T. (2007) alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
Ezeknek a típusoknak igazán a kistérségek csoportosításakor lesz szerepe, de már most 

előre bocsátható, hogy hátrányos helyzetű településekről van szó. Az 5.1 típus a rossz munkaerő-
piaci helyzetű, közepes méretű, stagnáló népességű falvakat határozza meg, sok kiingázóval. A 7.1 
típus a gyorsan fogyó népességű, kedvezőtlen demográfiai struktúrájú, hátrányos helyzetű ingázó 
aprófalvakat jelöli. A 7.3 típushoz az igen rossz munkaerő-piaci helyzetű, szegény, de növekvő 
népességű, kedvező demográfiai mutatókkal rendelkező kisfalvak tartoznak. A 7.4. típus a 
rohamosan fogyó népességű, rossz munkaerő-piaci helyzetű, jelentős agrárfunkciókkal rendelkező 
aprófalvakat takarja. 

 

Alapmutatók az Agrárgazdaság Faktor mentén 
 
Ebbe a szignifikáns különbséget képviselő faktorba a működő mezőgazdasági vállalkozások 

számát, arányát, sűrűségét jellemző mutatók kerültek be. Az agrárvállalkozások sűrűségét illetően 
nem találtam jelentős eltérést, ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy nagyon sok 
mezőgazdasági vállalkozás központja a termelés színterétől távol, vagy jellemzően egy nagyobb 
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közeli városban van bejegyezve. Így lehet, hogy az országos értékeket tekintve a Budaörsi, Szegedi, 
Szombathelyi kistérségek találhatók a lista elején (a kiválasztott térségek közül ismét a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei térségek emelhetők ki, az egy négyzetkilométerre eső agrárvállalkozások 
számát tekintve). Jellemző viszont az eltérés akkor, ha az agráriumban működő vállalkozások 
számát a lakosságra, vagy az összes működő vállalkozásra vetítjük (46. ábra). 

46. ábra: Működő mezőgazdasági vállalkozások a csoportokban 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Minkét mutatónál Sig. = 0,000) 
 
Mindkét mutatónál határozott a kiválasztott térségek „előnye”, ami a kvartilisek alapján 

ismét egyértelműen megállapítható. Azonban, míg a működő agrárvállalkozások számában a nem 
kiválasztott csoport tagjai - Kiskunmajsa, Kistelek, Lenti, Mórahalom, Kiskörös - foglalják el az 
első helyeket (jelezve a prosperáló agrárgazdaságot és élelmiszeripari feldolgozást), addig a 
vállalkozások arányát tekintve már a 18 kistérség a domináns (Csurgó, Sellye, Enying). Az élen 
állókat a Fehérgyarmati és Baktalórántházai kistérségek követik. A működő mezőgazdasági 
vállalkozások számát és arányát tekintetve, az agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő területek közül 
a Siklósi és Polgári mutatják - a csoporton belül - a leggyengébb értékeket.  

Fekete vizsgálatai alapján már jelezte, hogy a munkanélküliség tartóssága és a 
mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya közt szignifikáns kapcsolat van, mivel a 
magas tartós munkanélküliséget produkáló településeken a működő agrárvállalkozások aránya 
magasabb, az ipari és szolgáltatási területeken működő vállalkozások aránya pedig kisebb, mint az 
alacsony tartós munkanélküli településeken (Fekete 2002). Bár az eltérés nem volt jelentős, a szórás 
magas értékei jelezték, hogy a háttérben nagyobb eltérések fordulhatnak elő.  Az amúgy egyetlen - 
a 2000. - év adataira épülő, és a területi eloszlást, valamint a munkanélküliség eredetét nem vizsgáló 
kutatás eredményeit a disszertáció hosszabb időtávon, és az agrár-munkanélküliség oldaláról tehát 
határozottan megerősíti. 

A mezőgazdaságnak való kitettség ugyanis egyértelműen és szignifikánsan jellemzi a 18 
térséget. Annak ellenére is, hogy a kiválasztás éppen a mezőgazdaságból történt legnagyobb 
arányú, és tartós munkaerő-kiszorulás volt. Ez egyrészt következik abból, hogy az érintett 
területek hagyományos agrártérségek, a mezőgazdasággal való foglalkozásnak itt jelentős 
tradíciói vannak. Ugyanakkor utal arra is, és ez különösen a vállalkozások arányán érhető utol, hogy 
az agrárium - más lehetőségek hiányában - egyfajta kényszerpálya is az itt élők számára. Ezt, 
többek közt a perifériális helyzet, a térségen kívüli munkalehetőségeknek, illetve maguknak a 
kiválasztott területeknek a rossz elérhetősége, az agrár-munkaerő és egyáltalán a helyi humán-
erőforrás igen kedvezőtlen kor-, és képzettségi szerkezete váltja ki.  

 
Felmerül a kérdés, hogy az egyre modernizálódó, intenzifikálódó, egyre kevesebb munkaerőt 

igénylő agrárgazdaság tovább folytatódó átalakulása közepette, ezek a kistérségek vajon milyen 
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alternatívákat tudnak kidolgozni, milyen erőforrásokat tudnak felmutatni, milyen helyi 
gazdaságfejlesztést képesek realizálni a már meglévő, és várhatóan még tovább fokozódó 
problémák kezelésére. A faktorokban összefogott mutatók vizsgálata ugyanis megerősítette, és 
igazolta azt a feltevésemet, mi szerint az agrárfoglalkoztatási válság jelentős összefüggést 
mutat a területi egyenlőtlenségekkel. A kiválasztott térségek nemcsak általános, átlagos 
értelemben vannak lemaradva a többi kistérséghez képest, de több mutatót tekintve országosan is a 
legrosszabb értékekkel jellemezhető területek közé tartoznak. A területi egyenlőtlenség 
fokozódásához a mezőgazdaságból kikerülő munkaerő képzettségi, és demográfiai szerkezetét 
tekintve jelentős mértékben hozzájárul. 

 
Az alapmutatókra irányuló vizsgálat befejezéseként ebben az esetben is elvégeztem egy 

diszkriminancia-elemzést, annak megállapítására, hogy a faktorokban összefogott eredeti 
változók közül melyek azok, melyek a leginkább hozzájárulnak a 18 térség elkülönítéséhez. 
Vannak-e ilyenek, és ha igen, milyen összefüggés alapján diszkriminálnak a két csoport közt.  

A stepwise módszerrel lefuttatott vizsgálat három lépésben (30. Melléklet) egyetlen 
diszkrimináló függvényt határozott meg, mely 0,387 sajátérték mellett a teljes variancia 100%-át 
magyarázza (36. táblázat). 

36. Táblázat: Az alapmutatók szerint diszkrimináló függvény sajátértéke 

Függvény Sajátérték Megmagyarázott variancia Kanonikus korreláció 
1 0,387 100,0% 0,528 

      Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A Wilk’s Lambda teszt alapján ez a diszkrimináló függvény is szignifikáns (37. táblázat), 

tehát a kistérségek elkülönítésére - a faktorok esetén kapotthoz hasonlóan - alkalmas. 

37. Táblázat: Az alapmutatók szerint diszkrimináló függvény szignifikanciája 

Függvény Wilk’s Lambda Khi-négyzet Szabadságfok Szignifikancia 
1 0,721 47,625 3 0,000 

      Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A diszkrimináló függvényt legerősebben (0,797) a működő mezőgazdasági vállalkozások 

aránya (a működő válalkozásokon belül) határozza meg (38. táblázat). Ezután következik a 
vízvezetékbe kapcsolt lakások aránya (0,596), majd a regisztrált munkanélküliek 1000 főre vetített 
száma (0,446). A függvény egy olyan egyenest feszít ki, melynek pozitív irányultságú része a 
mezőgazdaságtól erősen függő, vízvezetékkel ellátott, jelentős munkanélküliséget mutató térségeket 
határoz meg. Úgy is fogalmazhatnánk - különösen a kutatás eddigi eredményeinek tükrében -  hogy 
a térségek szociális mezőgazdaságra utaltságát testesíti meg. 

38. Táblázat: Standardizált Diszkriminációs Együtthatók az alapmutatók mentén 

Mutatók Diszkrimináló 
függvény 

Vízvezetékbe kapcsolt lakások aránya 0,596 
Működő mezőgazdasági vállalkozások aránya 0,797 
Regisztrált munkanélküliek száma 0,446 

             Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 

A vízvezetékkel kapcsolatos mutató némi meglepetést okozva, kissé kilóg a függvény 
értelmezhetőségéből. Azonban, ha megnézzük a két csoportot jellemző értékeinek alakulását (47. 
ábra), akkor világosabbá válik a kép. A 131 térséget magában foglaló csoport igen kiugró szélső, 
pontosabban un. extrém értékekkel jellemezhető. Ezeket olyan kistérségek produkálják, melyek 
vagy eleve örökölt, tartósan fennálló infrastrukturális hátrányokkal küzdenek; vagy magas a tanyák, 
külterületük aránya; vagy földrajzi, településszerkezeti adottságaiknál fogva nem tudták még elérni 
a vízvezeték-rendszer teljes kiépítését. 
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47. ábra: Vízvezetékbe kapcsolt lakások aránya a két csoportban 
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          Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

 
Ilyenek a Szikszói, Ózdi, Ceglédi, Kiskunmajsai, Edelényi, Kiskunfélegyházi, Encsi, 

Kisteleki, Monori, Mórahalomi kistérségek. Ezek a szélsőértékek olyan mértékben „elviszik” a 
változó értékét, hogy az amúgy egyforma átlagértékekkel és eloszlással jellemezhető két csoport 
között diszkrimináló erejű tényező lesz. Ennek a torzításnak a kiküszöbölésére megpróbáltam az 
elemzés futtatását ennek a változónak a kihagyásával. Az új mutatókat magában foglaló 
diszkriminancia függvény (amelyben a mezőgazdasági vállalkozások aránya ismét szerepelt) magas 
szignifikanciája azonban megakadályozta annak elfogadását. Így a változót benne hagytam a 
vizsgálatban, de hatásának, szerepének hangsúlyozásától eltekintek. 

Ha az elkülönítés (kiválasztás) szerint megnézzük a függvény átlagokat (39. táblázat), akkor 
határozottan kijelenthető, hogy a kiválasztott térségek jóval nagyobb mezőgazdaságtól való 
függést vagy kitettséget, és ezzel párhuzamosan megjelenő jelentős munkanélküliséget 
képviselnek, és ezek alapján egyértelműen különválaszthatók.  

39. Táblázat: A csoportok függvény átlagai az alapmutatók mentén 

Térség-csoport Diszkrimináló
függvény 

Nem kiválasztott (N=131)  -0,229 
Kiválasztott         (N=18)   1,667 

                 Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
Az a tény, hogy az agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő területek a diszkrimiáló függvény 

alapján egyértelműen különválaszthatók a többi kistérségtől a regisztrált munkanélküliek ezer 
lakosra jutó száma alapján, alátámasztja azt a feltételezést, miszerint az agrár-munkanélküliség 
alapvetően meghatározza a kiválasztott térségek munkaerő-piaci helyzetét, és a 
mezőgazdaságból kiszorulók alapvetően befolyásolják a munkanélküliség nagyságát a vizsgált 
kistérségekben.A diszkriminancia elemzés eredményét a korábbi eredményekkel összevetve 
megállapítható, hogy a 18 kistérségben, miközben a mezőgazdaság még mindig fontos szerepet 
játszik (túlnyomóan szociális alapon és elsősorban önfenntartó formában), az agráriumból 
kiszoruló munkaerő más lehetőségek hiányában, kedvezőtlen struktúrájánál fogva, és a területi 
egyenlőtlenségek által korlátozva, nem tud elhelyezkedni. 

A területi egyenlőtlenségeket jelző mutatókkal történő összevetés alapján a második 
hipotézist igazoltnak tekintem. Amennyiben a térségek gazdasági erejét, szociális állapotát, 
humán-erőforrásának szerkezetét, elérhetőségét jellemző mutatókat a helyi fejlesztésekkel 
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foglalkozó elméletek és kutatások szempontjából közelítem, a harmadik hipotézist is 
igazolhatónak tekintem. Utóbbi igazolhatóságát azonban, még a térségi helyzetfeltárások és 
helyi stratégiák elemzésének fényében is vizsgálom. A kutatás eddigi eredményeinek összevetése 
a helyben született térségi dokumentumokkal azért is célszerűnek látszott, hogy a statisztikai adatok 
alapján született eddigi eredményeimet, az érintett területek fejlesztésben érintett szereplőinek 
tapasztalata alapján megfogalmazott, gyakorlati információkkal ütköztessem. 
 
6.3.  A kiválasztott térségek csoportosítása 

A kutatás következő fázisában, megkíséreltem a kiválasztott 18 kistérséget a vizsgált 
faktorok és alapmutatók segítségével csoportokba sorolni. Kíváncsi voltam, hogy a 18 kistérség 
teljesen heterogén-e, és mindegyik kizárólag külön-külön, a saját adottságai alapján fejleszthető, 
vagy kialakítható esetleg olyan homogénebb szerkezet, amely megkönnyíti a potenciális 
fejlesztési lehetőségek és feladatok megfogalmazását. A többváltozós statisztikai módszerek 
közül erre a célra a klaszteranalízist használtam. A szakirodalom (pl. Beluszky és Sikos 2007, 
Obádovics 2004, Szelényi 2002) felhívja a figyelmet, hogy a klaszteranalízis nagyon sok tényező-
kombinációval és módszerrel elvégezhető. Az, hogy melyik eljárást, melyik eredményt tartjuk 
elfogadhatónak, függ a kutatás céljától, a kutató tapasztalatától, és az előzetes vizsgálatok során 
nyert részeredményektől. Ezért megpróbáltam a lehetséges félreértelmezés kockázatának 
csökkentését azáltal, hogy a változókra futtatott klaszteranalízist több rendelkezésre álló 
módszerrel is elvégeztem. Így tehát egyaránt alkalmaztam a hierarchikus klaszterezést és a K-
közép módszert is. A hierarchikus klaszterezést elvégeztem a Legközelebbi és Legtávolabbi 
szomszéd, a Between- és Within-groups linkage, a Centroid, illetve a Ward’s módszerekkel 
egyaránt, minden esetben az euklédeszi távolságok négyzetének segítségével (ezekről részletesen 
ld. Székely és Barna 2002). A vizsgálatokat lefutattam a megkapott faktorok segítségével, és a 
standardizált alapmutatókkal egyaránt. Az eredmények értelmezését nagyban megkönnyítette, 
hogy a legtöbb kistérség az alkalmazott módszertől függetlenül mindig hasonlóan kapcsolódott 
össze. Problémát két kistérség okozott, melyek a különböző módszerektől, elemzésbe vont 
mutatóktól, megadott klaszterszámtól függően több eltérő, egyértelműen elkülöníthető klaszterben 
is helyet foglaltak. Végül ezen kistérségek - az Enyingi és a Baktalórántházi - besorolását a faktorok 
és alapmutatók alakulásának ismeretében, valamint területi elhelyezkedésüknek is köszönhetően 
döntöttem el.  Az így kapott három klaszter az 48. ábra szerint tevődik össze:  

48. ábra: A kiválasztott kistérségek klaszterbe sorolása 

 
■ 1. Klaszter (Barcs, Baktalórántháza, Csurgó, Fehérgyarmat, Nagyatád, Sásd, Sellye, Siklós, Vásárosnamény) 
■ 2. Klaszter (Bácsalmás, Berettyóújfalu, Jánoshalma, Szeghalom) 
■ 3. Klaszter (Enying, Kisbér, Polgár, Vasvár, Zalaszentgrót) 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
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Első megközelítésben felfedezhető bizonyos területi összefonódás az egyes klasztereken 
belül. Ez tulajdonképpen megerősíti a területi elhelyezkedés differenciáló hatását. Az első 
klaszterbe a Dél-Dunántúl és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségei kerültek. A második 
klaszter nagy részét a Dél-Alföld térségei - illetve a Szeghalomival közvetlen határos 
Berettyóújfalui kistérség alkotják. A harmadik klaszter elemei fejlettebb területek - jellemzően 
belső perifériális helyzetű - térségei. A klaszterek jellemzésére az egyes faktorokban mutatott 
értékeket, illetve az alapmutatók mentén megfogható jellemzőiket használom fel. Az 
elemzéshez már támaszkodom a helyben elkészült, kistérségi agrárstruktúra- és vidékfejlesztési 
programok tanulmányozásával kapott információkra, azokkal történő összevetésre is. Az egyes 
klasztereket röviden és vázlatosan ismertetem, kiemelve legfontosabb karakterisztikáikat, azokat a 
mutatókat és folyamatokat, melyben elkülöníthetők a többitől. Tehát a három klasztert elsősorban 
egymással összevetve vizsgálom (a disszertáció előző részében az ország térszerkezetével, többi 
kistérségével való összehasonlításra már kitértem, általános és együttes jellemzésük megtörtént). A 
közös problémákból kiemelem azokat, melyeket a helyi fejlesztéseknél hangsúlyosan kezeltek.  

6.3.1. Az 1. Klaszter jellemzése 

A klaszter térségei (a Barcsi, Csurgói, Nagyatádi, Sásdi, Sellyei, Siklósi, illetve a 
Baktalórántházai, Fehérgyarmati, Vásárosnaményi kistérségek) a Dél-Dunántúlon és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében találhatók. Jellegzetes határ menti, perifériális területekről van szó, 
melyek elérhetősége nagyon rossz. Kivételt képez a Baktalórántházi kistérség, mely két 
megyeközponthoz is közel van. Ugyanakkor, a helyi elemzések alapján megállapítható, hogy a 
térség belső (keleti határ felé eső) része ugyanolyan kedvezőtlen helyzetben van, mint a klaszter 
többi területe, és ez kihat a kistérség egészére. Megemlíthető még Sásd és környéke, amelyik nem 
határmenti térség ugyan, de belső elhelyezkedése a legrosszabbul elérhető klaszter-taggá teszi. 

A klaszter (különösen dél-dunántúli területei) jellemzően aprófalvas szerkezetű. Bár már 
korábban utaltam rá, hogy a legfrissebb kutatások fényében, a településméret önmagában nem 
feltétlenül befolyásolja a fejlettséget (egyre fontosabbá válik a földrajzi fekvés is), itt az 
aprófalvakhoz kapcsolható általános hátrányok egyértelműen utolérhetőek. Ezeket erősíti a 
zsákfalvak magas száma. Beluszky és Sikos T. (2007) eredményeivel összevetve, ebben a 
klaszterben a legerősebb a rohamosan fogyó népességű, rossz munkaerő-piaci helyzetű, 
jelentős arányú agrárkeresővel rendelkező aprófalvak (VII.4. típus) aránya (49. ábra).  

49. ábra: Hátrányos és rossz munkaerő-piaci helyzetű kisfalvak aránya az 1. klaszterben 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

Ezzel párhuzamosan - valószínűsíthetően a roma népességnek köszönhetően - itt a 
legnagyobb az aránya az igen rossz munkaerő-piaci helyzetű, szegény, de növekvő népességű, 
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kedvező demográfiai mutatókkal rendelkező kisfalvaknak (VII.3. típus) is. Megemlíthető még, 
hogy a rossz munkaerő-piaci helyzetű, közepes méretű, stagnáló népességű, sok kiingázóval 
jellemezhető falvaknak is jelentős az aránya (különösen az észak-alföldi kistérségeknél), ám ez a 
típus (V.1.) a három klaszter közül nem ebben a legjellemzőbb. 

A települések infrastruktúrája jelentős fejletlenséget mutat. A térségközpontok vagy 
jellemzően funkcióhiányosak (pl. Sásd) vagy éppen túlságosan oda koncentrálódnak a funkciók 
(pl. Baktalórántháza, Vásárosnamény, Barcs, Siklós), és azok a térség számára így - a térségen belül 
is megfigyelhető kedvezőtlen közlekedési lehetőségeknek és infrastruktúrának köszönhetően - nem 
érhetők el. Itt kell megemlíteni az is, hogy a Trianoni döntés következményeként, a jellemzően 
határ-menti klaszter jelentős vonzásközpontokat, centrumokat vesztett el (pl. Munkács, 
Szatmárnémeti, Beregszász, Eszék, Verőce, de akár Zágráb is megemlíthető), melyeket a II. 
világháborút követően sem tudott teljesen pótolni. 

A térségekre jellemző az alacsony népsűrűség. Ugyanakkor, a demográfiai mutatókat 
vizsgálva a klaszterek közül a „legkedvezőbb” helyzetet itt találjuk. A Fiatalosság faktort, a 60 
év felettiek arányát és a természetes szaporulatot tekintve a legkedvezőbb értékeket mutatja ez a 
csoport. Ezek azonban összefüggésbe hozhatók a nagy arányú roma népesség jelenlétével a 
klaszter térségeiben1. Az aprófalvak elnéptelenedését ugyanis ellensúlyozza a romák betelepedése, 
amit már a falu-típusok vizsgálata esetén is érzékelhettünk. Ez a folyamat a szakirodalomban (pl. 
Kovács 2004, OTK 2005) is hangsúlyozott  szociális zárványok kialakulásához vezet, és úgy 
gondolom, egyben rávilágít a népességnövekedés és a fejlettség közti összefüggés árnyaltságára is.  

A felvázoltakkal összefüggésben, a legtöbb program-dokumentum jelentős problémaként 
említi a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, az elöregedést, a népességfogyást, igaz, ezeket 
kivétel nélkül az aprófalvakhoz kötik. Az elvileg pozitív irányú demográfiai tendenciák esetén 
pedig, egyértelműen a szegényebb rétegek és a roma lakosság szegregációját, koncentrálódását 
nevesítik, tehát összességében valóban kedvezőtlen folyamatokról kell beszélnünk a demográfiát 
illetően, az 1. klaszter esetében is. 

Ezen területek fejletlensége és halmozottan hátrányos volta leginkább a Szociális helyzet és 
fejlettség faktorban érhető utol, mivel az 1. klaszter a faktorban a legrosszabb értéket mutatja. 
Ez megfigyelhető az alapmutatók közül - többek közt a szociális segélyezésben, a munkanélküliek 
számában (50. ábra), a munkanélküliség rátájában és tartósságában is.  

50. ábra: A szociális segélyben részesülők és a regisztrált munkanélküliek számának alakulása 
a három klaszterben 
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     Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
                                                 
1 A helyzetelemzések szerint (bár hivatalos statisztikai adatok alapján nem lehet meghatározni), a klaszter számos 
településén 30-40% feletti, de esetenként - az iskolákban tanulók alapján - több mint 60% a roma származásúak aránya. 
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A helyi dokumentációk alapján kiemelhető, hogy a tartósan munkanélküliek közt is 
lényegesen magas a roma származásúak aránya. Ez egybevág azokkal a korábbi eredményekkel 
(Fekete 2002), melyek a tartós munkanélküliség és a roma lakosság aránya közti korellációt jelzik. 
Ide kapcsolódik, hogy az esetleges munkaerő-piaci beavatkozásokat, térségi fejlesztéseket 
nagymértékben fékezheti az érintett réteg passzív viselkedése, a szociális-segélyezéshez történő 
„hozzászokása”, melyet a legtöbb helyi dokumentum ki is emelt. Ezt a szakirodalomban 
munkanélküliségi- vagy szegénységi csapdának nevezett jelenséget leginkább két okra lehet 
visszavezetni, melyek a klaszter térségeiben egyértelműen utolérhetők. Az egyik, hogy a segélyek 
és szociális juttatások relatíve magasak a keresetekhez képest, a másik, hogy a munkavégzéshez 
kapcsolódó kiadások után kevesebb jövedelem marad, mint az említett támogatások (G. Fekete és 
Velkey 2002). Ez utóbbi ok egyébként, különösen a már érintett elérhetőség - iskolázottság - 
ingázási hajlandóság/képesség összefüggés ismeretében, a többi klaszter esetén is tetten érhető, és 
hozzájárul az érintett területek leszakadásához. 

 
A magas munkanélküliséget több tényező is hátrányosan befolyásolja. A komplex fejlettséget 

illetően, ebben a klaszterben a legrosszabb a HDI mutató (51. ábra). A humán erőforrás és annak 
állapota - láthattuk - az endogén fejlesztések egyik meghatározó erőforrásaként, alapvetően 
befolyásolja egy terület lehetőségeit. Így a mutató alakulása (melyhez a minden kistérségben 
alapvető problémaként megfogalmazott fiatalabb, szakképzettebb réteg elvándorlása erősen 
hozzájárul) nemhogy a szakirodalomban hangsúlyozott tudásalapú gazdaság, hanem már az 1. 
klaszter térségeinek rövid távú (gazdaság)fejlesztése kapcsán is bizonyos borúlátásra ad okot.  

51. ábra: A HDI alakulása a három klaszterben 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

 
Nagyon fontos megállapítás, hogy ezen térségek humán-erőforrásának állapota 

gyakorlatilag a fejlesztések szűk keresztmetszetének, legfontosabb akadályának tűnik, amit 
nem csak saját vizsgálataim támasztanak alá, hanem minden egyes program-dokumentáció is 
hangsúlyosan kiemel. Fontos megemlíteni, hogy a HDI-be belefoglalt, de önmagában is a 
legalapvetőbb területi egyenlőtlenséget jelző mutatóként, az átlagos osztályszám tekintetében is a 
legrosszabb értékeket mutatja ez a térségcsoport. Itt lényeges megjegyezni, hogy kérdőíves 
felmérések alapján (Szoboszlai 2002), a roma népesség körében a gyermekek taníttatása sokkal 
jobban megsínyli a munkanélküli időszakot, mint a nem romák gyermekeinél. Így különösen ennél 
a csoportnál, a munkalehetőségek beszűkülése és hiánya jelentős öngerjesztő folyamatot 
indukál, ami tovább erősíti a humán erőforrás gyengeségét. A térség képzettségi helyzete a 
munkanélküliek képzettségét is befolyásolja, így a munkanélküliek közt itt a legnagyobb a 8 
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osztályos végzettséggel sem rendelkezők aránya. Ez még tovább árnyalja az álláskeresők 
potenciális lehetőségeivel kapcsolatos képet. 

 
A klaszter esetén a magas és tartós munkanélküliség, az agrárfoglalkoztatási válság 

kialakulása egyértelmű okokra vezethető vissza. Ezek a térségek hagyományosan mezőgazdaság-
orientált területek, melyek erősen megsínylették a mezőgazdasági szövetkezetek felbomlását 
(elsősorban a Dél-Dunántúlon, kiegészülve a bánya-bezárások hatásával is) és a keleti piacok 
elvesztését (főleg Szabolcsban - kiegészülve a korábbi ingázási lehetőségek megszűnésével). A 
foglalkoztatási lehetőségek hiánya, az ingázási lehetőségek korlátozottsága, a rossz elérhetőség 
teszik igazán súlyossá a problémát. A foglalkoztatási lehetőségek szűkösségéhez hozzájárul, hogy a 
korábban meglévő térségi ipar-bázisok, telephelyek leépültek (pl. Barcs, Nagyatád, 
Baktalórántháza, Vásárosnamény), kivonultak a területről, jelentős munkahelyeket szüntetve meg 
ezzel (ennek hatását térségeikben még a barcsi, siklósi, baktalórántházai ipari parkok sem tudták 
ellensúlyozni). Ráadásul, a klaszter térségeire jellemző a vállalkozások hiánya, a vállalkozói és 
önkormányzati források szűkössége, a helyi közösségek szervezetlensége is (bár civil szervezet 
mindegyikben több is található). 

 
Ugyanakkor elmondható, hogy az agrárfaktor, a mezőgazdaságnak való kitettség, itt a 

legmagasabb. Ez túlnyomóan szociális funkciót testesít meg, jellemzően - különösen Dél-
Dunántúlon - elaprózódott birtokszerkezettel1, önfenntartásra szorítkozva (kivétel a Siklósi 
kistérség - szőlészetének, borászatának, zöldségtermesztésének köszönhetően). Nagyon fontos 
következmény, hogy a korábban prosperáló és jelentős súlyt képviselő élelmiszer-ipar, a 
feldolgozás, ezeken a területeken elsorvadt, a kapacitások a térségen kívülre kerültek. 
Jellemzően magas az egyéni gazdaságok és az őstermelők száma, de a legtöbb dokumentáció 
alapján az alacsony hatékonyság és jövedelmezőség, valamint a sokszor gyenge termőterület (pl. 
Barcs, Sásd, Sellye, Baktalórántháza) fokozza a gondokat. 

 
Összességében látható, hogy ez a klaszter a negatív értékmérők mentén mutat 

szélsőértékeket. Még a kedvezőnek tűnő demográfia folyamatok hátterében is a nagy arányú roma 
népesség, és a szegényebb rétegek szegregálódása áll. Jellemzőek a fokozott szociális terhek, a 
foglalkoztatás hiánya, miközben a még mindig jelentős, de - a jelenlegi körülmények közt - 
alapvetően versenyképtelen mezőgazdaságnak elsősorban szociális funkciója van. Erősen 
hozzájárul a gondokhoz, és akadályozza a fejlesztéseket a humán tőke állapota is. Ráadásul a 
településszerkezet felerősíti a kedvezőtlen folyamatokat. 

Az elzárt, periférián lévő területeken az egyének és önkormányzatok szintjén is határozottan 
megjelenik a saját tőke hiányának problémája, mely mind az agrárágazaton belüli, mind az 
azon kívüli lehetőségeket beszűkíti.  Negatívan hat a közösségek szervezetlensége, a fejlesztési 
aktorok összefogásának hiánya, a szükséges szellemi kapacitás kiáramlása is. Ehhez járul, hogy 
ugyan a térségen belüli együttműködés mindenhol megfogalmazott célkitűzés, ám a nagyobb 
léptékű, regionális szintű kooperáció, a fejlettebb területekhez való felzárkózás szándéka csak 
elvétve jelenik meg a fejlesztési tervekben (ott is elsősorban az eleve fejlettebb kistérségeknél, mint 
Siklós és Baktalórántháza).  

Az együttműködéssel és kooperációval kapcsolatban meg kell említeni, hogy a kilencből öt 
kistérségen belül található nyertes LEADER+ akciócsoport. Ez némi optimizmusra adhatna okot, 
ám Csurgó és környéke kivételével, egyik akciócsoport sem fedi le kistérségének jelentősebb részét 
(ld. 31. Melléklet). Ez valószínűsíti, hogy az elméletileg megfogalmazott, térség-szintű 
együttműködési igény a gyakorlatban nem teljesen realizálódik. 

 
A klaszter - program-dokumentációk alapján összefogott - közös problémáit, a 40. táblázat 

jeleníti meg.  
                                                 
1 Fontos megjegyzés, hogy ennek megőrzése - a szociális funkció szempontjából - kifejezett célja volt a térségi 
program-dokumentációknak. 
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40. Táblázat: Az 1. klaszter térségeinek leggyakoribb problémái a program-dokumentációk 
alapján 
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Periférialitás, alacsony népsűrűség x x x x x x  x x
Funkcióhiányos központ(ok)    x x   x  
Aprófalvas szerkezet x x x x x x  x x
Fejletlen infrastruktúra x x x x x x x x x
Mezőgazdaság átalakulása okozta foglalkoztatási válság x x x x x x x x x
Alacsony hatékonyságú- és jövedelmezőségű agrárium, apró birtokok x x x x x  x x x
Ipar-, vállalkozások-, saját-tőke hiánya, beruházások távolmaradása x x x x x x x x x
Magas és tartós munkanélküliség, foglalkoztatási lehetőségek hiánya x x x x x x x x x
Fiatalok és szakképzettek elvándorlása x x x x x  x x x
Képzetlen, kedvezőtlen összetételű humán erőforrás x x x x x x x x x
Roma népesség magas arányából eredő problémák x x x x x x x x x

        Forrás: Saját feldolgozás és szerkesztés, 2007 
 
A problémák és jellemzők alapján, ennek a klaszternek az „Agrárfoglalkoztatási válsággal 

küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű vidéki térségek” elnevezést adtam. Miközben a helyi 
tervekben megfogalmazottak alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a mezőgazdaság fejlesztése 
önmagában már nem elegendő ezen vidéki térségek problémáinak kezelésére, az említett  
problémák és a jellegzetességek, valamint a programdokumentációk alapján, a következő 
legfontosabb célok fogalmazhatók meg ezen területek számára: 

 

 Az elérhetőség javítása, 
 A humán-erőforrás fejlesztése, 
 Foglalkoztatás növelése, jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, 
 Vállalkozás-fejlesztés és beruházás-ösztönzés, 
 Elsősorban a képzést és a foglalkoztatást célzó, speciális kisebbségi programok kidolgozása,  
 Közösségfejlesztés, civil szervezetek erősítése, működő térségi és regionális kooperáció, 
 Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, kihasználása, 

 

illetve a mezőgazdaságot illetően: 
 

 A mezőgazdaság stabilizálása,  
 A létfenntartást és önellátást lehetővé tevő elaprózott birtokszerkezet megőrzése (elsősorban 

Dél-Dunántúl), 
 Az agrárium szociális funkciójának erősítése, stabilizálása 
 Alternatív mezőgazdasági termékek, illetve a kifejezetten kézimunka-igényes ágazatok 

fejlesztése (kiemelten a hagyományos erdőgazdálkodás erősítése), 
 Termelői együttműködés és kooperáció kialakítása, helyi szintű feldolgozás újrateremtése, 
 Szaktanácsadás erősítése. 

6.3.2. A 2. Klaszter jellemzése  

A második klaszter alföldi kistérségeket (Bácsalmási, Berettyóújfalui, Jánoshalmi, 
Szeghalomi) tömörít. Ez a klaszter tipikus alföldi településtípusokkal jellemezhető: nagy 
mezővárosokkal és azokat kísérő tanyás szerkezettel, miközben az aprófalvak arányát tekintve a 
legalacsonyabb értékeket adja. A tanyás szerkezetet jelző, magas külterületi népességgel, jelentős 
agrárszerepkörrel rendelkező falvak (V.2. típus, v.ö. Beluszky és Sikos 2007) tekintetében 
gyakorlatilag egyedül áll a klaszterek közt, és a rossz munkaerő-piaci helyzetű, közepes méretű, 
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stagnáló népességű, sok kiingázóval jellemezhető falvaknak (V.1. típus, u.o.) is jelentős az aránya 
(52. ábra). 

52. ábra: Jellemző falutípusok és megoszlásuk a 2. klaszter térségeiben 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

 
A mezővárosoknak köszönhetően, a legmagasabb urbanizáltsági értéket a három közül, ez a 

térség-csoport1 mutatja a 7. faktor alapján. A városi népesség legmagasabb (53. ábra), illetve az 
ingázó foglalkoztatottak klaszterek közti legalacsonyabb aránya is ezen faktor hangsúlyát erősíti. 

53. ábra: A városi népesség aránya és az Urbanizáltság faktor a három klaszterben 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
A 2. klaszter már egyértelműen fejlettebb centrumokkal rendelkezik, melyek a központi 

funkciókat el is látják2. Probléma azonban itt is, hogy a városoktól távolabb elhelyezkedő 
települések számára ezek sokszor nem érhetőek el. Összességében az is megállapítható, hogy a 

                                                 
1 Az egyszerűség kedvéért, az egyes klasztereket a boxplot diagrammokon ezután a csoportok elemszámával jelzem. 
Vagyis az 1. klaszter jelölése (9), a 2. klaszteré (4) a 3. klaszteré pedig (5) lesz. 
2 Megjegyezhető, ez a klaszter is elvesztette korábbi fontos centrumait (Szabadka, Nagyvárad) a Trianoni döntés 
következtében.  
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település-szerkezet és a kistérségek belső közlekedési hálózata erősen hozzájárul ahhoz, hogy ezek 
a területek ugyanolyan rosszul megközelíthetőek és elérhetőek, ugyanolyan perifériálisnak 
tekinthetők, mint az 1. klaszter térségei (gyakorlatilag, még a Debrecenhez közeli Berettyóújfalu 
környéke sincs jobb helyzetben). Ez a térség-csoport a külterületeknek és a falvaknak köszönhetően 
egyébként is bizonyos fokú infrastrukturális lemaradást mutat (pl. itt a leggyengébb a 
csatornázottság), de ugyanakkor nem tér el kiugróan a többi vizsgált térségtől. Magát az egész 
klasztert is így lehet leírni, mint a két másik klaszter közé beékelt, azokhoz képest átlagos 
értékeket mutató térségek csoportja. Jellemző eltérések csak néhány esetben fedezhetők fel. 

 
Bár az átlagos osztályszámot és a HDI-t tekintve nem itt találjuk a legrosszabb értékeket, a 

falvak és a magas arányú külterületek iskolázatlan és elöregedő lakosságának köszönhetően, ebben 
a klaszterben jellemzően magasabb a legfeljebb nyolc általánossal rendelkező népesség aránya, 
mint a másik két csoportban1 (54. ábra). 

54. ábra: A legfeljebb nyolc általánossal rendelkező népesség aránya a három klaszterben 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
Mindehhez társul, hogy a második csoport általában kedvezőtlen demográfiai 

folyamatokkal jellemezhető, ami ismét elsősorban a falvakat érinti. Ezzel kapcsolatban a 
kedvezőtlen, elöregedő korszerkezetet, a szelektív elvándorlást (képzettebb és fiatalabb réteg), 
illetve - elsősorban a Berettyóújfalui és a Jánoshalmi kistérségek esetén - a roma lakosság magasabb 
arányából származó kedvezőtlen folyamatokat kell kiemelni. 

A tartós munkanélküliség és az agrárfoglalkoztatási válság itt is egyértelműen 
összeköthető a keleti piacok elvesztésével, a korábbi mezőgazdasági foglalkoztatás visszaesésével, 
és - különösen a falvak esetében - az egyéb foglalkoztatási lehetőségek korlátozottságával. 
Mindezt erősíti a humán erőforrás kedvezőtlen szerkezete, képzetlensége, az itt is utolérhető 
magán- és önkormányzati tőkehiány, a vállalkozások és beruházások szűkössége, távolmaradása. 

A 2. klaszter annyiban mutat különbséget, hogy elsősorban a kedvezőbb termőhelyi 
adottságoknak, az itt is hagyományos, erős tradíciókkal rendelkező gazdálkodásnak, valamint a 
megmaradt vagy újonnan létrejött szövetkezeteknek (elsősorban Berettyóújfalu térsége) 
köszönhetően, a beszűkült agrárágazat jóval versenyképesebbnek tekinthető. Ehhez jelentős, 
még működő helyi feldolgozó kapacitás is párosul. Mindennek következtében, a lakosság 
nagyobb hányada kötődik a mezőgazdasághoz (jellemzően szántóföldi növénytermesztés és 
szarvasmarhatartás), a klaszter tagjaira az agrárágazat foglalkoztatási túlsúlya jellemző, kisebb 
                                                 
1 A legrosszabb értékeket produkáló kistérségek azonban (több mint 63%-al), az 1. klaszterbe tartoznak ennél a 
mutatónál is (Sellye és Baktalórántháza térségei).  
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mértékű szociális ráutaltsággal (nagyobb az árutermelő gazdaságok aránya), mint az előző 
klaszterben. Ugyanakkor, a kis családi gazdaságok esetében itt is probléma az elaprózódott 
birtokméret, a rendkívül gyenge jövedelmezőség, az elavult technológia és termelési szerkezet, 
valamint a szakképzetlenség. Ezeknek megfelelően, az itteni agrárcélok jellemzően a 
korszerűsítés, a szerkezetváltás, a versenyképesség javítása irányába mutatnak, fontos 
hangsúlyt fektetve a feldolgozó kapacitás fejlesztésére is. 

Bár fontosnak tartom kiemelni, hogy a régiókhoz való kapcsolódás és kooperáció igénye itt 
sem jelent meg (illetve ismét csak a klaszter eleve jobb helyzetben lévő tagja, jelen esetben 
Berettyóújfalu és környéke kapcsán merült fel), már működő térségi szintű együttműködés 
tapasztalható a kistérségeken belül, ami a fejlesztési terveket és lehetőségeket illetően alapvető 
feltételnek tekinthető. A Leader+ program kapcsán ugyanis, gyakorlatilag a csoport mind a négy 
elemének szinte teljes területét lefedik a térségben működő nyertes akciócsoportok (v.ö. 31. 
Melléklet). 

Összességében, a klaszter térségei hagyományos, kedvező adottságokkal rendelkező 
agrárterületek (kivéve Berettyóújfalu környékét), kizárólag a központokban található szerény ipari 
kapacitásokkal, és elsősorban a községeknek köszönhető kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal 
(csökkenő lakosság, elöregedés, szelektív elvándorlás). Ugyanakkor, a mezőgazdaság 
foglalkoztatási szerepének visszaszorulása, az ágazaton kívüli lehetőségek hiánya determinálja a 
térség településeinek helyzetét, amit a rossz elérhetőség tovább fokoz. A helyi fejlesztéseket ebben 
az esetben is elsősorban a humán tényező, a periférialitás és a kritikus tőkehiány akadályozza. Bár a 
klaszter térségei fejlett centrumokkal rendelkeznek, a kiválasztásba kerülést elsősorban kisebb 
településeik, falvaik gyengébb fejlettségének köszönhetik.  

A klaszter - program-dokumentációk alapján összefogott - közös problémáit a 41. táblázat 
jeleníti meg.  

41. Táblázat: A 2. klaszter térségeinek leggyakoribb problémái a program-dokumentációk 
alapján 
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Periférialitás, központ és többi település közti rossz elérhetőség x x x x 
Alacsony népsűrűség x x x x 
Külterületek magas aránya x  x  
Fejletlen infrastruktúra a térség falvaiban x x x x 
Mezőgazdaság átalakulása okozta foglalkoztatási válság x x x x 
Ipar-, vállalkozások-, saját-tőke hiánya, beruházások távolmaradása x x x x 
Magas és tartós munkanélküliség, foglalkoztatási lehetőségek hiánya x x x x 
Kedvezőtlen demográfiai folyamatok, szelektív elvándorlás x x x x 
Képzetlen, kedvezőtlen összetételű humán erőforrás  x x x  
Roma népesség magas arányából eredő problémák  x x  

           Forrás: Saját feldolgozás és szerkesztés, 2007 
 
A klaszter a problémái és jellemzői alapján az „agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő, 

relatíve fejletlen vidéki térségek” elnevezést kapta. Bár a helyi elemzések jelentős hangsúlyt 
fektetnek a mezőgazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázására, az agrárium maximalizálására, a helyi 
feldolgozó kapacitás megerősítésére, összességében a versenyképesség (tehát nem a szociális 
funkció) fokozására, itt is kijelenthető, hogy a mezőgazdaság fejlesztése önmagában nem 
elegendő a problémák kezelésére. Azok ismeretében, valamint a programdokumentációk alapján, 
a legfontosabb célok az alábbiak szerint foglalhatók össze a második csoportban összefogott 
területek számára: 
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 Az elérhetőség javítása, 
 A humán-erőforrás fejlesztése, 
 Foglalkoztatás növelése, a - mezőgazdaságon kívüli - jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, 

munkahelyteremtés, 
 Vállalkozás-fejlesztés és beruházás-ösztönzés, 
 Közösségfejlesztés, civil szervezetek erősítése,  
 Működő térségi és regionális kooperáció kialakítása, 

illetve a mezőgazdaságot illetően: 

 A mezőgazdaság versenyképességének javítása,  
 A mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése, 
 A helyi szintű feldolgozás korszerűsítése, erősítése,  
 Termelői együttműködés és kooperáció kialakítása,  
 Szaktanácsadás erősítése. 

6.3.3. A 3. Klaszter jellemzése  

A klaszter tagjai (az Enyingi, Kisbéri, Polgári, Vasvári és Zalaszentgróti kistérségek) 
fejlettebb megyékben, régiókban - elsősorban a Dunántúlon - elhelyezkedő, jellemzően belső 
perifériák, rossz elérhetőséggel, jelentős agrárhagyományokkal. Elmondható, hogy különösen a 
környezetéhez képest, mindegyik jelentős fejletlenséget mutat1. A klaszter elemei ebben az 
estben a legkevésbé homogének, földrajzilag is elkülönülnek. Településszerkezetileg sem 
egységesek, kivéve talán abban, hogy ez a klaszter mutatja a legnagyobb arányt a jó munkaerő-
piaci helyzetű, stabil társadalmú, lakó (tehát sok ingázóval jellemezhető) szerepkörrel rendelkező 
kisfalvak (VI.1. típus) tekintetében (55. ábra). Emellett, jelentős súlyt képviselnek a gyorsan 
fogyó népességű, kedvezőtlen demográfiai struktúrájú, hátrányos helyzetű ingázó aprófalvak is 
(VII.1. típus - v.ö. Beluszky és Sikos T. 2007). Ez utóbbiban jelentős szerepet játszanak a 
Zalaszentgróti és Vasvári kistérségek, ahol az aprófalvak aránya egyébként is kiugró (~60%).  

55. ábra: Jellemző falutípusok és megoszlásuk a 3. klaszter térségeiben 
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Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

                                                 
1 Véleményem szerint, ennek a klaszternek az állapota és jellemzői további adalékot szolgáltathatnak a települések 
mérete és területi elhelyezkedése, valamint a fejlettség viszonyát taglaló kutatásokhoz is. 
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A Polgári kistérség kissé elkülönül, hiszen településeinek nagy része, bár ugyancsak a rossz 
munkaerő-piaci helyzetű, de a közepes méretű és stagnáló népességű falvak (V.1. típus) köréből 
kerül ki. Közös azonban ezeknél is - jellemzően az egész klaszterre - a sok kiingázó. Ez 
egyértelműen a fejlettebb regionális környezetük központjainak, jobb helyzetű településeinek 
köszönhető, melyek jelentős vonzást gyakorolnak az érintett kistérségek munkaerejére. Így 
nem meglepő, hogy az ingázó foglalkoztatottak arányában (az összes foglalkoztatotton belül), ez 
a klaszter mutatja a legnagyobb értékeket. Mindezt elősegíti, hogy a hármas csoportban, bár 
összességében a fő közlekedési útvonalaktól való távolságnak, valamint a belső közlekedési hálózat 
fejletlenségének köszönhetően nem mondható kedvezőnek1, az elérés itt a legjobb (56. ábra).  

56. ábra: Az elérés és az ingázó foglalkoztatottak aránya a három klaszterben 

549N =

El
ér

és
 (k

om
pl

ex
 m

ut
at

ó)

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

 549N =

In
gá

zó
 fo

gl
al

ko
zt

at
ot

ta
k 

ar
án

ya
 (%

)

70

60

50

40

30

20

10

Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 
Egyébként is elmondható, hogy az érintett kistérségek fejlettebb területekhez, régiókhoz, 

központokhoz való közelségénél fogva, az egyes mutatók és faktorok mentén, ez a klaszter gyakran 
kedvezőbb értékeket produkál. A Szociális helyzet és fejlettség faktor is itt a legmagasabb értékű 
(57. ábra), és ez az egyetlen csoport, ahol pozitív értékeket vesz fel (kivéve Polgár és környéke).  

57. ábra: A Szociális helyzet és Fejlettség (F2) faktor és az SZJA alap alakulása a három 
klaszterben 

549N =

Az
 F

2 
fa

kt
or

 é
rté

ke
i

1

0

-1

-2

-3

-4

Polgári kistérség

 549N =

SZ
JA

 a
la

p 
(F

t/1
00

0 
la

ko
s)

500000

400000

300000

200000

Kisbéri kis térség

Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 

                                                 
1 A vizsgált időszak óta, a Polgári kistérség elérési mutatója az M3-as autópályának köszönhetően jelentősen javult. 
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A klaszter, a faktorban mutatott jobb eredményéből is következően, a faktorban összefogott 
mutatókban is jóval kedvezőbb értékekkel jellemezhető. Ilyenek - többek közt - a 
munkanélküliséggel, szociális ellátással, személyi jövedelemadóval (58. ábra), HDI-vel, az 
Eléréssel kapcsolatos mutatók. A klasztereket összehasonlítva egyedül itt találkozunk határozott 
pozitív vándorlási egyenleggel (Kisbér és Polgár térsége), míg a másik két klaszterben kizárólag 
elvándorlás figyelhető meg.  

Ugyanakkor, a kedvezőbbnek tűnő helyzet ellenére, erre a csoportra szintén általánosan 
jellemző a szelektív elvándorlás, az elöregedő lakosság, a népességfogyás (ehhez legnagyobb 
mértékben a nyugati, aprófalvas csoport-tagok járulnak hozzá). A helyi dokumentációk is a térségek 
infrastrukturális, foglalkoztatási, képzettségi, demográfiai hátrányait hangsúlyozzák, melyek 
elsősorban a falvaknak, aprófalvaknak köszönhetőek. Kiemelhető, hogy bár maga a klaszter 
nem különül el, az Enyingi kistérség a Képzettség faktorban negatív irányban jelentősen 
kiugrik a klaszterből (egyébként is a 2. legrosszabb értéket mutatja Baktalórántháza után).  

 
Az agrárfoglalkoztatási válság kialakulásához ebben az esetben is a mezőgazdaság 

foglalkoztatási szerepcsökkenése, a termelőszövetkezetek felbomlása, és a korábban jelenlévő, 
de a piacgazdasági átmenet hatására leépülő ipari kapacitások, megszűnő ingázási lehetőségek 
járultak hozzá. Ugyanakkor, az egyéb lehetőségek hiányának köszönhetően, a térségekre továbbra 
is a mezőgazdaság helyi dominanciája a jellemző. Az ágazat azonban, a túlnyomórészt 
kedvezőtlen adottságoknak (kivéve Enying térsége), a korszerűtlen termésszerkezetnek, az elavult 
technológiának, a jelentős tőkehiánynak, a jellemzően kicsi birtokméreteknek, a termelői 
együttműködés hiányának, valamint az alacsony jövedelmezőségnek köszönhetően, alapvetően 
versenyképtelennek mondható. 

 Tetézi a problémákat, hogy a korábban meglévő és prosperáló feldolgozó kapacitás, az 
élelmiszeripar gyakorlatilag már egyáltalán nem jellemzi ezeket a területeket. Az előzőekből 
következően, mindegyik helyi elemzés kiemelte az ágazat várható további munkaerő kibocsátását. 
Másik fontos megállapítás, hogy ezen térségekben tapasztalható tartós munkanélküliség 
egyértelműen összefüggésbe hozható a mezőgazdaságból kiszorult, kedvezőtlen szerkezetű, 
képzetlen munkaerővel. 

 
Összességében belső perifériás, aprófalvas vagy ritka településhálózattal rendelkező 

klaszterről beszélhetünk. A jobb elérhetőség is elsősorban kifele irányuló mozgást okoz 
(munkaerő, szellemi tőke és vállalkozások kiáramlása), és a nagyobb arányú ingázás is jelentősebb 
jövedelmet von el a térségektől (a pénzt máshol költik el). Bár a helyi adóbevétel tekintetében 
általában kedvezőbb értékeket mutat ez a klaszter a többihez képest, ám az ezeken a területeken is 
nagyon alacsonynak mondható.  

Mindezt megerősítik és alátámasztják a helyi dokumentációk is, melyek kiemelik a 
magán/vállalkozói szféra mellett az önkormányzatok súlyos tőkehiányát is. Ez egyben a helyi 
fejlesztések egyik legfőbb gátja, a humán erőforrás kedvezőtlen állapota mellett. További gond 
a helyi termelők, vállalkozások, települések együttműködésének hiány is. A kooperációt illetően, 
három dunántúli térségben (Kisbéri, Vasvári és Zalaszentgróti) némi optimizmusra ad okot, hogy a 
kistérségek teljes területét lefedő Leader+ akciócsoportokkal találkozunk. A másik két térségben 
viszont egyáltalán nincs akciócsoport, még azok egy részét lefedően sem (v.ö. 31. Melléklet). 

 
A klaszter - program-dokumentációk alapján összefogott - közös problémáit a 42. táblázat 

jeleníti meg.  
 
A három klaszter összehasonlítása során mutatott kedvező értékek miatt, és mert ezek a 

kistérségek fejlettebb területek közelében helyezkednek el, a klaszter az „agrárfoglalkoztatási 
válsággal küzdő, dinamizálható vidéki kistérségek” megnevezést kapta. 
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42. Táblázat: A 3. klaszter térségeinek leggyakoribb problémái a program-dokumentációk alapján 
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Belső perifériális helyzet x x x x x 
Alacsony népsűrűség x x   x 
Aprófalvak vagy ritka (alacsony sűrűségű) településhálózat  x x x x 
Fejletlen infrastruktúra a térség falvaiban x   x x 
Ingázásnak köszönhető jövedelem-elvonás, kiáramlás x x    
Mezőgazdaság átalakulása okozta foglalkoztatási válság x x x x x 
Feldolgozó kapacitás, élelmiszeripar hiánya x x x x x 
Ipar és vállalkozások hiánya, beruházások távolmaradása x x x x x 
Kritikus tőkehiány (magán és önkormányzati) x x x x x 
Magas és tartós munkanélküliség, foglalkoztatási lehetőségek hiánya x x x x x 
Kedvezőtlen demográfiai folyamatok, szelektív elvándorlás x x x x x 
Képzetlen, kedvezőtlen összetételű humán erőforrás  x x x x x 
Roma népesség magas arányából eredő problémák egyes településeken  x x  x 

  Forrás: Saját feldolgozás és szerkesztés, 2007 
 

Bár a helyi elemzések fontos hangsúlyt fektetnek az agráriumban rejlő lehetőségek kiaknázására, 
a mezőgazdasági termelés versenyképességének maximalizálására, a helyi feldolgozó kapacitás 
újrateremtésére, itt is kijelenthető, hogy a mezőgazdaság fejlesztése önmagában nem elegendő a 
problémák kezelésére. Azok ismeretében, a programdokumentációkban megfogalmazottak alapján, a 
legfontosabb célok az alábbiak a harmadik klaszter számára: 

 Az elérhetőség javítása, a fejlettebb környezethez való kapcsolódás elősegítése, 
 A humán-erőforrás fejlesztése, 
 Foglalkoztatás növelése, a - mezőgazdaságon kívüli - jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, 

munkahelyteremtés, vállalkozás-fejlesztés és beruházás-ösztönzés, 
 Az infrastruktúra, kifejezetten az üzleti infrastruktúra fejlesztése, 
 Közösségfejlesztés, civil szervezetek erősítése,  
 Működő térségi és regionális kooperáció kialakítása, 
 Az érintett területeken speciális kisebbségi programok kidolgozása, 

illetve a mezőgazdaságot illetően: 

 A mezőgazdaság versenyképességének maximalizálása,  
 A mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése, 
 A helyi szintű feldolgozás revitalizációja,  
 Termelői együttműködés és kooperáció megteremtése,  
 Szaktanácsadás erősítése. 

 

A klaszterekben összefogott térségek karakterisztikáinak, és a helyben elkészített 
dokumentumoknak az ismeretében megállapítható, hogy a térségek csoportba sorolása indokolt és 
szakmailag helyes volt. Az egyes klaszterekben összefogott kistérségek hasonló folyamatokkal, 
adottságokkal és problémákkal jellemezhetők, melyek alapján a többitől elkülöníthetőek. A 18 kistérség 
azonos alapproblémáit minden esetben a mezőgazdaság foglalkoztatási szerepének erőteljes 
visszaesése okozta. A munkaerő-piaci gondokat súlyosbítja, hogy még azokon a területeken is, ahol van 
elérhető munkalehetőség, az új munkahelyek igénye és a munkanélküliek képzettsége nincs 
összhangban. A képzetlen, alacsony iskolázottságú agrár munkanélküliek - különösen a képzés iránti 
motiváció rendkívül alacsony szintjének köszönhetően - tartósan, vagy akár véglegesen kiszorulhatnak a 
munkaerőpiacról, és a társadalom perifériájára kerülhetnek. Ezért a legfontosabb problémaként nem is 
elsősorban a helyi munkalehetőségek hiányát, hanem a humán-erőforrás állapotát, szerkezetét 
azonosítom.  

Fontos megállapításnak tartom, hogy a statisztikai adatok alapján elvégzett vizsgálatok, és a 
helyben született dokumentum közt gyakorlatilag teljes átfedés van, tehát vizsgálataimban valós 
problémákat és folyamatokat tártam fel. 
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7. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
1. A mezőgazdasági foglalkozásúak, és a mezőgazdasági eredetű munkanélküliség településszintű 

adatainak kistérségi aggregálásával lehatároltam azokat a területeket, melyek az 1990 és 2003 közti 
időszak értékeit vizsgálva a legjelentősebb agrárfoglalkoztatás-csökkenést, és ehhez kapcsolhatóan a 
legjelentősebb, folyamatosan és tartósan jelentkező (regisztrált) munkanélküliséget mutatták.  
Meghatároztam tehát azokat a kistérségeket, melyek az agrárágazat átstrukturálódását, a 
mezőgazdaság foglalkoztatási szerepének csökkenését nem tudták ellensúlyozni, orvosolni. 
Ezeket a területeket agrárfoglalkoztatási-válság sújtotta térségeknek neveztem el. 

2. 76 településszintű változó felhasználásával, 71 kiinduló mutató kialakításával, majd azt leszűkítve, 
45 alapmutató bevonásával faktorelemzést végeztem. Ez alapján megállapítottam, hogy melyek 
azok a tényezők, amik a területi különbségek alakításában részt vesznek.  
A faktorok alapján megállapítottam és bizonyítottam, hogy a kistérségek közt a gazdaság 
dinamizmusa, a szociális helyzet és fejlettség, a helyi humánerőforrás képzettsége, az 
idegenforgalom helyzete, a népesség fiatalossága és növekedése, az urbanizáltság foka és 
agrárgazdaságnak való kitettség differenciál. A kapott faktorok kielégítően és szignifikánsan 
leírják a térségek állapotát, azok területi különbségét. 

3. A faktorok felhasználásával diszkriminancia elemzést végeztem, és megállapítottam, hogy az 
agrárfoglalkoztatási-válság sújtotta térségek egyértelműen elválaszthatók a többi kistérségtől 
szociális helyzetüknél és fejlettségüknél, humán erőforrásuk képzettségénél, és az 
agrárgazdaságnak való kitettség alapján.  
A diszkrimináló függvény segítségével megállapítottam és bizonyítottam, hogy az 
agrárfoglalkoztatási válság sújtotta területekre a kedvezőtlen szociális helyzet és fejletlenség, a 
képzetlen humán-erőforrás és jelentős mezőgazdaságra utaltság jellemző. 
Alapmutatók felhasználásával végzett diszkriminancia elemzés alapján megállapítottam, hogy a 
kiválasztott kistérségek két alapmutató mentén is elhatárolhatók a többi kistérségtől. A kistérségek 
kiválasztás szerinti csoportosításában a működő mezőgazdasági vállalkozások aránya, és a 
regisztrált munkanélküliek 1000 lakosra jutó száma differenciál.  
A diszkrimináló függvény alapján megállapítottam és bizonyítottam, hogy a lehatárolt 18 
kistérségre magas mezőgazdasági vállalkozás-arány, és a lakosságszámra vetítve jelentősebb 
regisztrált munkanélküliség jellemző.  
A diszkriminancia elemzés eredményei alapján kijelenthető, hogy az agrár-munkanélküliség 
alapvetően meghatározza a kiválasztott térségek munkaerő-piaci helyzetét, a 
mezőgazdaságból kiszorulók alapvetően befolyásolják a munkanélküliség nagyságát a vizsgált 
kistérségekben. 

4. A faktor-elemzésnél használt alapmutatók értékeinek, illetve azok területi eloszlásának vizsgálatával 
megállapítottam és bizonyítottam, hogy az agrárfoglalkoztatási válság szoros összefüggésben 
van a területi egyenlőtlenségek alakulásával, és vica versa. A kiválasztott térségek több mutató 
esetén nem csak relatív lemaradást mutattak, de országos átlagban is a legrosszabb értékeket 
produkálták. Bizonyítottam,  hogy az agrárfoglalkoztatási válság fontos indikátora a területi 
fejletlenségnek. 

5. A faktorok és az alapmutatók felhasználásával klaszter analízist végeztem, és több klaszterező 
módszer együttes alkalmazásával a 18 kistérségen belül 3 csoportot különítettem el. A kapott 
klasztereket a mutatók és a faktorok, valamint a kistérségek programdokumentációja segítségével 
jellemeztem. A kapott csoportok a követezőek: 

1.Klaszter: Agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű vidéki kistérségek 
2.Klaszter: Agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő, relatíve fejletlen vidéki kistérségek 
3.Klaszter: Agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő, dinamizálható vidéki kistérségek 

A kapott klaszterek eltérő fejlettségüknél és állapotuknál fogva eltérő fejlesztési stratégiákat 
igényelnek, de az egyes klaszterekbe tartozó kistérségek viszonylag egységesen kezelhetőek. A 
klaszterbe sorolás jogosultságát a kistérségi programok elemzésével összevetve 
megalapozottnak tartom. 



 111

8. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A piacgazdasági átmenet, a globalizálódó világgazdaság begyűrűzése, az utóbbi közel két 
évtizedben nem hagyta érintetlenül a hazai térszerkezetet sem. A változásokkal párhuzamosan, a 
mezőgazdaság foglalkoztatásban betöltött szerepe jelentős mértékben lecsökkent. 
Megállapítható, hogy ezek a változások számos vidéki területet kedvezőtlenül érintettek, és 
lehatárolhatók azok a kistérségek, melyeknél a folyamat a mezőgazdasági eredetű 
munkanélküliségen keresztül utolérhető.  

Ezzel kapcsolatban, az általam alkalmazott lehatárolási módszer alkalmasnak tűnik arra, 
hogy bármely időszak vonatkozásában vizsgálni lehessen, mely térségek mutatják a leginkább az 
agrárfoglalkoztatási válság tüneteit. Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés közti igen szoros 
kapcsolatnak köszönhetően, továbbá annak okán, hogy a mezőgazdasági munkanélküliség 
enyhítése, kezelése mindenképpen a vidékfejlesztés kiemelt feladatának tekinthető, javaslom a 
módszer alkalmazását a vidékfejlesztés speciális célterületeinek meghatározásához. 

 
Kiinduló megállapításként, az integrált szemléletű vidékfejlesztési megközelítés alapján, a 

vidéki kistérségek helyi gazdaságfejlesztését vidékfejlesztésként értelmeztem. A disszertáció 
megírásának célja is a hátrányos helyzetű vidéki térségek fejlesztési, gazdaságfejlesztési 
lehetőségeinek feltárása, elméleti megalapozása volt. A szakirodalom elemzésén keresztül 
bemutattam, hogy a világgazdaság globalizálódásának fokozódása, a kiéleződő területi verseny, az 
egyre komplexebb üzleti környezet megteremtésének fontossága előtérbe helyezik a lokális 
erőforrásokra építő, az adott térség szereplőit összefogó és koordináló, alulról építkező helyi 
gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozásának és megvalósításának igényét.  

Az agrár-munkanélküliség szempontjából a vizsgálataimba bevont területek azonban szoros 
összefüggést mutatnak a területi egyenlőtlenségek alakulásával. A területi egyenlőtlenséggel való 
kapcsolat, valamint a mezőgazdaságból kikerülő munkaerő karakterisztikáinak ismeretében 
feltételezhető, hogy - legalább is rövidtávon - nem ígérkezik lehetőség ennek a munkaerőnek a 
munkaerőpiacra történő aktív visszatérésére. Ezt a helyi munkaalkalmak szűkössége, a térségen 
kívül található munkahelyek elérésének problémája, valamint magának a munkaerőnek, annak 
képzettségének, korösszetételének ismeretében valószínűsíthető. Ugyanezek a tényezők viszont már 
felvetik a helyi fejlesztések lehetőségének, megalapozhatóságának kérdését. Ez a 
munkanélküliség szempontjából különösen azért fontos, mert G. Fekete és Velkey (2002) szerint, 
hosszabb távon nem a foglalkoztatás- és szociálpolitika, hanem egy térség gazdaságának fejlesztése 
hozhat valódi eredményt.  

 
Azt, hogy a kiválasztott kistérségekben helyi erőforrások tekintetében nagy a lemaradás, 

úgy gondolom, sikerült bizonyítani. Ez a hiány utolérhető a társadalmi, gazdasági, kulturális 
folyamatokban, a jövedelmek, a helyi bevételek alakulásában, a szociális ellátórendszer 
leterheltségén, a térségek infrastrukturális állapotán, a lakosság képzettségén, a foglalkoztatási 
lehetőségek alakulásán. Nem véletlen, hogy a mezőgazdaság - még ilyen mérvű agár-
munkanélküliség mellett is - ilyen hangsúlyos, leginkább kényszer szülte szerepet játszik ezen 
térségek életében. Fontos eredménye a disszertációnak, hogy azok a területek, melyek egy 
hosszabb időszakot vizsgálva folyamatos és tartós munkaerő-kiáramlást produkálnak az 
agrárágazatból, éppen az agrárágazattól való szoros függés által választhatók szét a többitől, a 
kitüntetett időszak végén is. Tovább árnyalja a kapott képet, hogy a helyzetről nem lehet teljesen 
objektív képet nyerni, hiszen - a szakirodalom (KSH 2006, Laky 2004) is megerősíti - a 
foglalkoztatás oldaláról csak töredéke jelenik meg azoknak, akik az agráriumtól kisebb-
nagyobb arányban, de függnek. A munkanélküliség oldaláról pedig, ott a passzív 
munkanélküliség és a regisztrációból való kikerülés, ami legtöbbször nem állásba-kerülést jelent.  

A vizsgált kistérségi helyzetelemzések alapján, elsősorban az agrárfoglalkoztatás 
visszaesésének köszönhetően, és különösen az első klaszter térségeiben, kisfalvaiban, a 
munkanélküliség a 30-40-60 (!) %-ot is eléri, de van olyan település is, ahol gyakorlatilag 100% 
volt az arány. Kiemelt probléma a munkanélküliség tartóssága. Ez összefüggésbe hozható azzal, 
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amire számos elemzés is kitért, hogy az érintett rétegnek egy jelentős része már egyszerűen 
hozzászokott a munkanélküliséghez, és nem is akar dolgozni. Ennek a humán erőforrásnak a 
fejlesztésekbe vonása különösen nehéznek tűnik. 

 
Bár eredeti szándékom szerint, a vidéki térségekkel kapcsolatban - a vidékfejlesztés 

mezőgazdasági orientációjától kissé elszakadva, a helyi gazdaságfejlesztést komplex módon 
értelmezve - az agrárágazaton kívüli fejlesztések fontosságára szerettem volna rávilágítani, a 
kutatásba bevont térségek, és különösen az első klaszter kapcsán ezt a szándékomat át kellett 
értékelnem. A mezőgazdaság fontosságát a vidék fejlesztésében több ok is hangsúlyossá teszi 
ezeken a területeken. Az első ok, ami a helyi elemzésekben is megfogalmazódott, a több évszázadra 
visszanyúló hagyományos agrártermelés, a mezőgazdaságra való berendezkedés, az ennek 
kapcsán felhalmozódott tudás fontossága. Ennek a tudásnak és tapasztalatnak az elvesztése az 
ágazat szerepének csökkenésével reális veszély, amit minden dokumentációban kiemeltek. További 
ok, hogy ezekben a térségekben a mezőgazdaság sokszor az egyetlen olyan alternatíva (bár az 
alternatíva szó ebben az esetben inkább esélyre cserélendő), ami a térségek igen kedvezőtlen 
helyzetben lévő lakosságának bizonyos fokú megélhetést, vagy jövedelem-kiegészítést nyújt. 
Ebben a megközelítésben tehát, a mezőgazdaság szociális funkciójának a kihasználása, erősítése 
alapvető fontosságú feladata, kiemelten az első klaszterre irányuló fejlesztéseknek. Mindeközben 
természetesen, hosszú távú célként az önfenntartás és önfinanszírozhatóság megteremtését (tehát 
nem a segélyezést) kell célul kitűzni. Amennyiben viszont az érintett kistérségekben nem tudnak 
hangsúlyt helyezni a mezőgazdaság - ezen belül is elsősorban a nagy élő/kézimunka-igényű 
kultúrák, az erdészet, az alternatív termékek erősítésére, az ezekhez kapcsolódó feldolgozás 
kiépítésére, újraélesztésére, akkor a következő években tovább súlyosbodó szociális 
feszültségekre és problémákra kell számítani, melyek hosszú időre megkérdőjeleznék ezen 
térségek felzárkózását a fejlettebb területekhez.  

A mezőgazdaság szociális funkciójának kihasználása a nagy arányú roma lakosság 
tekintetében is elengedhetetlen. Ez különösen annak ismeretében nagyon fontos, hogy az agrárium 
által nyújtott (legtöbbször alkalmi) lehetőségek milyen fontosak a roma kisebbség számára (ld. 
részletesen Kertesi 2005). Ezzel kapcsolatban pozitívumként kiemelhető, hogy minden érintett 
kistérség határozott hangsúlyt fektetett a hátrányos helyzetű, roma kisebbség képzésére, és 
munkához juttatására. Ez önmagában persze még nem elegendő, hiszen még az átlagosnál sokkal 
nagyobb külső erőforrások bevonásával folyó, és a helyi hatalmi érdekektől és előítéletektől mentes, 
szakmailag korrekt szociálpolitikai kísérleteknek is erős korlátai vannak (Csite és Kovách 2002). 
Iránymutatóként szolgálhatnak a helyi fejlesztések és akciók kidolgozásánál, a szociális 
földprogram működésének tapasztalatai, az abból levonható következtetések (ld. Szoboszlai 
2002 és 2003, Jász et al. 2003), melyek figyelembe vételét mindenképpen javasolom a kiválasztott 
térségek, és különösen az 1. klaszter esetén. A szociális mezőgazdaság fenntartásához, 
stabilizálásához, továbbra is fontosak lesznek a döntően szociális célokat szolgáló pénzeszközök, a 
munkaerő-piaci alap forrásai. 

Előzőeken túlmenően, a felhalmozott tapasztalat, az agrár hagyományok, és a 
rendelkezésre álló munkaerő kihasználása a többi klaszter térségeiben is fontos eszköze az 
agrárágazat „maximalizálásának”, a feltételek, lehetőségek optimális kihasználásának, és ahol 
lehetséges, a versenyképes mezőgazdaság megteremtésének. 

Le kell mindenképpen szögezni azonban, ezt a mezőgazdaságnak leginkább kitett kistérségek 
helyzetelemzései is kihangsúlyozták, hogy a mezőgazdaság fejlesztése nem jelenthet önmagában 
megoldást a vizsgálatba bevont területek problémáinak megoldására. A hagyományos agrár-
megközelítés nem eredményezheti ezekben a vidéki térségekben a foglalkoztatottság növekedését. 
A vidékfejlesztési politika kapcsán így a kiegészítő intézkedések, illetve azon túlmutatva, az 
agráriumon kívüli programok felé tolódik a hangsúly a fejlesztéseket illetően. 

 
Mindezek mellett tehát, fenntartom korábbi álláspontomat, melyben túllépek az 

agrárközpontú vidékfejlesztési megközelítéseken, és a helyi foglalkoztatásban - a 
mezőgazdaságon túlmenően - a többi ágazat szerepét is fontosnak tartom. Tény azonban, hogy 
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a vidéki foglalkoztatás növelésének alapja a piac és a kereslet. Piac a mezőgazdasági, ipari 
termékeknek, a szolgáltatásoknak és a kereskedelemnek. Kereslet nélkül nem képzelhető el a 
tőkeerő növelése és a hitelezhetőség javulása, és így nincs kereslet a foglalkoztatásra sem. A 
foglalkoztatottságot növelő, beruházásösztönző programok alkalmazkodni képes munkaerőt 
vagy vállalkozót igényelnek, ám a korábbi mezőgazdasági struktúrák átalakulásától leginkább 
szenvedő, gyakran halmozottan hátrányos helyzetű vidéki térségek agrár-munkanélkülisége nem 
felel meg ezeknek az elvárásoknak. Ráadásul, a mezőgazdaság mellett az ipar gazdasági és 
foglalkoztatási súlya is folyamatosan csökken. A szolgáltatási szektor pedig elsősorban a 
dinamikusan fejlődő, korszerű infrastruktúrával, képzett humánerőforrással rendelkező térségekben 
erősödik, felgyorsítva az agrártermeléshez kötődő vidéki térségek leszakadását. 

A helyi fejlesztéssel foglalkozó elméletek szerint, minden településnek, térségnek megvannak 
a maga speciális adottságai, melyek vagy elősegítik, vagy éppen hátráltatják a helyi 
gazdaságfejlődést. Ezek a helyi feltételek határozzák meg egy terület relatív előnyeit abban, hogy 
tudnak-e befektetéseket magukhoz vonzani, létrehozni, vagy fenntartani. A kiválasztott területek 
esetében (egy vagy két kistérségtől eltekintve) azonban láthattuk, a befektetések teljesen elkerülik 
őket.  

 
Előbbiekkel kapcsolatban tehát fontos következtetés, hogy a mezőgazdaságon kívüli 

fejlesztések lehetősége (bár fontos lenne) a vizsgált területeken - jelen állapotukban legalább is - 
erősen megkérdőjelezhető. A legtöbb helyi dokumentum elismeri, hogy a fejlesztések 
legnagyobb fékezőereje éppen annak alanya, a lakosság, a humán erőforrás. Súlyosbítja a 
helyzetet, hogy helyi munkaalkalmak és szolgáltatások hiányában nehéz megtartani a képzett 
munkaerőt, a képzett munkaerő hiánya pedig - tetézve a rendkívül rossz elérhetőséggel, 
szociális terhekkel, kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal - távol tartja a tőkét. Azt a tőkét, 
aminek a vonzásához szükséges fejlesztéseket, az azok alapjául szolgáló önerőt az érintett 
térségek nem tudják felmutatni. Nincs is miből, hiszen nincsenek a helyi vállalkozásokból, 
gazdasági tevékenységekből származó bevételek. Ez az önmagát erősítő folyamat, a szociális 
szempontok ellen ható piaci mechanizmusok, megkérdőjelezhetik a helyi fejlődést. A 
fejlesztésekhez és összefogáshoz szükséges szellemi kapacitás kiáramlása, távolmaradása, 
összességében a szellemi tőke hiánya ehhez jelentős mértékben hozzájárul. Ráadásul, a 
vizsgálataim és a szakirodalom alapján (pl. G. Fekete és Velkey 2002) is valószínűsíthető, hogy 
még a helyi gazdaság jelentősebb erősödése és fejlődése esetén is kétséges az agráriumból 
kikerülő, idősebb korosztályhoz tartozó, szakképzetlen vagy nehezen konvertálható szaktudással, 
alacsony alkalmazkodó képességgel rendelkező munkanélkülieknek a munkaerőpiacra történő 
aktív visszatérése.  

  
A regionális gazdaságtan szakirodalmának tanulmányozása nagyon fontos dologra hívta fel a 

figyelmemet, amely a vidékfejlesztés szempontjából is igen hangsúlyos, és ami túlmutat a 
lokalitáson. Arra, hogy egy elmaradottabb térség fejlesztése, fejlődése - még akkor is, ha az a 
helyi erőforrásokat hangsúlyozza - csak a nagyobb téregységbe való szerves illeszkedéssel, 
ahhoz való igazodással lehetséges. A fenntartható fejlődésnek is egyik központi elemévé vált a 
harmonikus térszerkezet felé törekvés, amelyben a különböző társadalmi-gazdasági-természeti 
adottságú térségek egymással összhangban és nem alárendelten fejlődnek. A térszerkezeti 
szempontokat figyelmen kívül hagyó gazdaság- és fejlesztés-politika ugyanis súlyosbodó társadalmi 
és környezeti problémákat eredményezhet (ld. Tamás és Bulla 2006). A szakirodalom (pl. Leader+ 
2005, Lowe és társai 1995), már jó ideje próbálja hangsúlyozni, hogy mindezekre a térségi 
hálózatok nyújthatnak megoldást, melyek a különböző szervezetek (vállalatok, közintézmények 
közti hálózatok) és személyek (társadalmi hálózat) összekapcsolására alkalmasak.  

Mindezek fényében úgy gondolom, a leválogatott kistérségek helyi gazdaságfejlesztésének 
sikere megkérdőjelezhető, ha a hálózatba szerveződést nem tűzik ki célul, és nem valósítják 
meg. Ez különösen annak fényében igaz, hogy annak szerepét felismerve, legújabb vidékfejlesztési 
politikájában már az Unió is hangsúlyozza a hálózatok kialakításának fontosságát (ld. EC 2006b). 
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Ezzel kapcsolatban, a térségek stratégiájának vizsgálatakor, a 18-ból összesen kettőnél (a 
klaszterében egyébként is kissé kedvezőbb helyzetben lévő Siklósi és Baktalórántházai 
kistérségeknél) találtam meg azt a határozott szándékot, mely a regionális koordinációt és 
együttműködést, a szomszédos térségekkel való kapcsolatok fontosságát, azok kialakítását 
hangsúlyozta. A kistérségen belüli koordináció kialakítása minden esetben prioritás volt, de az 
esetek túlnyomó részében ennél tovább nem léptek. Véleményem szerint, ha már a stratégiában 
sem jelenik meg a nagyobb téregységig kiterjedő együttműködés iránti igény, az jelentős 
probléma. 

 
Ráadásul, a kistérségi szinten megfogalmazott kooperáció kapcsán is, igazából annak 

tényleges, gyakorlati megvalósulása a meghatározó. A lokális erőforrásokra építő elméletek 
képviselői szerint ugyanis, alapvető fontosságú a helyi szereplők összefogása és 
együttműködése, adott terület szervezetei és intézményei közötti kapcsolatok jellege, a közös 
célkitűzések intézményesülésének lehetősége, a helyi ösztönzök, a kollektív döntések előkészítése, 
a társadalmi konszenzus. Úgy vélem, Magyarországon ennek kezdeményezésére, irányítására, 
koordinálására - jelen körülmények között - még mindig az önkormányzatok tűnnek a 
legalkalmasabbnak, miközben egyébként is megnő azok helyi gazdasági és társadalmi szervező 
szerepe. Olyan feladatokat is fel kell vállalniuk, melyek nem tartoznak közvetlenül és feltétlenül a 
települési önkormányzatok feladatrendszerébe. Részt kell vállalniuk a lokális 
munkahelyteremtésben, miközben nem elég pusztán támogatniuk a munkahelyteremtő 
beruházásokat, hanem fel kell kutatniuk, elő kell segíteniük új munkahelyek kialakítását. Így 
például jelentős szerepet kell vállalniuk az infrastruktúra, üzleti infrastruktúra biztosításában, hogy 
ezzel is vonzerőt teremtsenek a vállalkozók számára, s az új munkahelyek kialakulását ösztönözzék. 

Ezzel kapcsolatban fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a vidéki munkahelyteremtés 
szempontjából a jövőben nagy szerepe lehet a közösségi alapú gazdaságfejlesztésnek, a térségi 
szintű közhasznú projektek elindításának. Sok hátrányos helyzetű térségben ugyanis - így az általam 
kiválasztottakban is - szinte elképzelhetetlen a piaci alapú gazdaságfejlesztés megvalósulása. Ott a 
megoldás, minden nemzetközi gyakorlat és tapasztalat szerint (elsősorban LEADER programok), a 
közösségi animáció eszközeinek használatán alapuló civil és non-profit bázisú fejlesztés.  

Az agrárfoglalkoztatási válsággal összefüggésben, némi reménnyel kecsegtetnek a már 
nyertes Leader akciócsoporttal rendelkező területek, ám ezek kapcsán is csak hosszabb távú, 
gyakorlati működés után vonhatók le lényeges következtetések. 

 
Összességében, a szakirodalom és tapasztalataim alapján fontos következtetésnek, 

megállapításnak tartom, hogy az önálló fejlesztési kezdeményezések nem elegendőek, már csak 
közösségi alapon lehet tartós és hatékony fejlődést elérni. Különösen azért, mert azok a bizonyos 
helyi erőforrások nagyon szűken állnak rendelkezésre.  

Ezzel kapcsolatban javaslom tehát, a helyi közösségek fejlesztésének hangsúlyos 
prioritását, mert csak erős alapon szerveződő helyi társadalom képes arra, hogy helyben 
megfogalmazott fejlesztési terveket dolgozzon ki, és hajtson végre. 

 
Javaslom továbbá, hogy a kiválasztott kistérségek, fejlesztési programjuk 

meghatározásához, végrehajtásához, építsenek ki hatékony kapcsolatot a kistérség 
legfontosabb társadalmi, gazdasági aktoraival. Vegyék fel a kapcsolatot a térségen kívüli 
szereplőkkel, építsenek ki hatékony hálózati rendszert, és törekedjenek a fejlesztéseket illetően a 
kölcsönös érdekeltség megteremtésére. A határ menti térségek esetén javaslom a határon átnyúló 
kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználását, a határmentiségből adódó előnyök kihasználását.  

 
Mindezek mellett, a nemzeti szint felett, az uniós döntéshozás és politika-alkotás figyelmét 

fel kell hívni arra, hogy a vidék fejlesztését célzó megközelítésénél fokozatosan adjon helyet az 
agrárágazaton kívüli területeknek is. Természetesen továbbra is szem előtt tartva és támogatva a 
mezőgazdasághoz, annak funkcióihoz kapcsolható alapelveket, támogatva a fenntartható és 
életképes kis és közép-gazdaságokat, de elismerve és figyelembe véve azt is, hogy a vidéki 
megélhetési lehetőségek egyre kisebb arányban biztosíthatóak az agrárgazdaság bázisán. Az 
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Európai Unió 1698/2005/EK tanácsi rendeletében úgy fogalmaz, hogy „a vidéki területeken a 
diverzifikáció elengedhetetlen a növekedés, a foglalkoztatottság és a fenntartható fejlődés 
szempontjából, a diverzifikáció tehát hozzájárul a jobb területi egyensúly kialakításához és a vidéki 
és városi térségek közötti kohézió növeléséhez, mind gazdasági, mind pedig társadalmi 
szempontból” (EC 2005d). Azonban a diverzifikációt elsősorban a mezőgazdaságon belül, vagy 
ahhoz igen szorosan kapcsolódva értelmezi, tágabb lehetőségeket nem fogalmaz meg.  Kutatási 
eredményeim alapján is kijelenthető, hogy ez már nem elegendő. 

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a kérdést sem, hogy azoknak a 
rétegeknek, melyek valamely oknál fogva, de tartósan kiszorultak az agrár-foglalkoztatásból, 
lehet-e másmilyen, más ágazatban kialakított vagy meglévő lehetőségeket találni? Vajon az a 
humán erőforrás állomány, amelyik az utóbbi időben elhagyni kényszerült az agráriumot, képes-e, 
hajlandó-e másmilyen képességeket elsajátítani? Ennél a rétegnél alkalmas-e az Unió emberi 
erőforrásokkal kapcsolatos célrendszere ellátni a feladatát? Akkor, amikor jóval többen fejezik be 
az agrár-tevékenységet, mint ahányan folytatják (részben a birtokkoncentrációnak, a munkaerőt 
kiváltó technológiának az elterjedése, a fiatal generációk eltérő beállítottságának stb. 
köszönhetően), miközben az Unió maga is a versenyképességre való törekvést hangsúlyozza, és a 
vidékfejlesztési politikájában is ennek egyik eszközeként a birtokok gazdasági méretének növelését 
nevesíti (ld. EC 2006a).  

Megoldást jelenthet, hogy a következő években jelentős beruházások kezdődnek a főbb 
távközlési, szállítási, energetikai és vízi infrastruktúrában. Jelentős támogatás lesz elérhető a 
strukturális alapokból, a transz-európai hálózatoktól kezdve az üzleti vagy tudományos parkok 
csatlakozásainak fejlesztéséig. Az új (2007-2013) programozási időszak vidékfejlesztési 
politikájában megfogalmazódott, hogy ezen források méltányos részét a vidéki térségeknek kell 
juttatni, a vidéki és városi térségek fejlődése közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében 
(EC 2006b). A munkahelyek és a növekedés tekintetében, a multiplikátor-hatás teljes 
megvalósulása érdekében, a vidékfejlesztési programok keretében támogatott kisméretű helyi 
infrastruktúrák rendkívül fontos szerepet játszhatnak e nagy beruházásoknak a diverzifikációra, a 
mezőgazdasági és az élelmiszeripari potenciál fejlesztésére irányuló, helyi stratégiákhoz való 
kapcsolásában.  

Az új programozási időszak irányvonalát tekintve, mivel úgy tűnik, a vidékfejlesztés csak 
részben képes a munkahelyhiány enyhítésére, a közösségi eszközök teljes skáláját fel kell 
használni a növekedés, és a foglalkoztatás előmozdítására a vidéki térségekben. A tagállamok 
kötelesek biztosítani a strukturális, a foglalkoztatási és a vidékfejlesztési politikák lehető 
legnagyobb mértékű szinergiáját. Hogy vajon ez megvalósul-e, az nagyon fontos lesz a vidék, és 
az általam vizsgált kistérségek szempontjából is. Különösen azért, mert ahogy arra Sarudi már 
Uniós csatlakozásunk előtt felhívta a figyelmet, „a gazdaságilag erősebb, több saját erővel 
rendelkező térségek könnyebben juthatnak vidékfejlesztési támogatásokhoz, ami az egyes térségek 
fejlettségbeli eltérésének további differenciálódásához, a fejlett és fejletlen térségek közötti 
„szakadék” elmélyüléséhez vezethet” (Sarudi 2002: 9. o.).  
 

Ezzel kapcsolatban javaslom, a hazai felső területi szintek (megye, régió, kormány) 
kövessenek el mindent, hogy az Unió nyújtotta fejlesztési lehetőségeket a kiválasztott 
kistérségek minél szélesebb körben igénybe tudják venni, illetve hogy a különböző fejlesztési 
források közti szinergikus hatásokat ki tudják használni. A regionális szintű együttműködésen, 
a helyi szereplők összefogásán túl, a nemzeti szintű döntéshozás és fejlesztési-politika kidolgozás 
számára is fontos feladatként jelentkezik, hogy ezen térségek speciális állapotát számításba 
vegyék. Korábbi kutatások (pl. G. Fekete és Velkey 2002) is kiemelték, hogy a helyi fejlesztések 
leszűkült anyagi és humánerőforrás-bázisa miatt, a települések és kistérségek foglalkoztatási 
kezdeményezéseit alapvetően meghatározzák a kormányzati támogatások irányai és szabályai. 
Éppen ezért, mivel az önálló, hatékony, helyi (gazdaság)fejlesztés jelenlegi állapotukban 
megkérdőjelezhető, a kiválasztott 18 térség számára nélkülözhetetlennek tartom állami szintű 
speciális programok kidolgozását, és források allokálását is. Ezeken belül támogatni kell a 
szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra vonatkozó intézkedéseket. Az intézkedések listáját 
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a Leader-kezdeményezés tapasztalatai alapján, és a helyi kezdeményezésen alapuló vidékfejlesztés 
iránti multiszektoriális igényre való tekintettel lehetne meghatározni.  

 
A kutatás eredményeinek ismeretében javaslom, és egyben a további kutatások céljaként 

nevesítem a három, általam lehatárolt klaszter 18 térségében: 
 

 Az uniós támogatási lehetőségek és források, valamint koncentráltan a vidékfejlesztési politika 
alkalmasságának (a problémák kezelésére, megoldására vonatkozóan), és eredményességének 
vizsgálatát (különös tekintettel a munkahely-teremtésre és megőrzésre, az alternatív 
jövedelemszerzési lehetőségekre és diverzifikációra, a humán erőforrás képzésére, 
addicionalitásra, hálózat-építésre stb.); 

 Az agrár-munkanélküliség - regisztráción túlmutató - lehetőségek szerinti pontosabb 
meghatározását és számbavételét; az agrár-munkanélküliek karakterisztikáinak, állapotának, 
szándékainak, és a munkaerő-piacra történő aktív visszatérési esélyének feltérképezését; az 
érintett térségekben működő munkaügyi központok gyakorlati tapasztalatainak megismerését; 

 A helyi fejlesztésekben érintett és érdekelt szereplők - önkormányzatok, civil szervezetek, 
lakosság, vállalkozások, gazdálkodók, kisebbség, fejlesztő csoportok stb. - valós gyakorlati 
igényeinek, elképzeléseinek, lehetőségeinek meghatározását; 

 Hátrányos helyzetű, illetve jelentős mezőgazdasági foglalkoztatás-csökkenéssel jellemezhető 
vidéki térségek fejlesztésével, a szociális gazdaság megteremtésével/működtetésével 
kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok megismerését, azok adaptálhatóságának vizsgálatát; 

 Hatékony településközi, kistérségi és regionális szintű együttműködések lehetőségének, 
ösztönzésének, működtetésének feltárását; 

 A mezőgazdaság szociális funkciójának fenntartását és érvényesítését lehetővé tevő - kölcsönös 
érdekeltségen, és nem segélyezésen alapuló - megoldásokat, azok kialakítását és feltételeit 
célzó vizsgálatokat. 

 
Végső és összegző megállapításként, a kutatás és korábbi tapasztalataim alapján úgy látom, a 

helyi gazdaságfejlesztés/vidékfejlesztés nehézségét az okozza, hogy piaci alapon működő 
folyamatokat szeretne befolyásolni, miközben ehhez sokszor szűkösek az eszközök. A 
vidékfejlesztésnek - véleményem szerint - pontosan ezzel a kettőséggel kell megküzdenie, hiszen a 
piaci automatizmusok, a gazdasági-, valamint a társadalmi elvárások, igények közötti 
feszültségeket próbálja lehetőség szerint csökkenteni, vagy akár megelőzni. Hozzá teszem, 
mindez nem csupán jótékonysági kérdés, nem is csak egy igazságosabb társadalom felépítésének 
kérdése, hanem végső soron alapvető gazdasági szempont is. A szociális gondok kihatnak a 
gazdaság működésére, a rossz szociális környezet visszaveti a befektetési kedvet és lehetőségeket. 
A hátrányos helyzetű vidéki térségek további elszegényedése, a vidéki szegények 
aluliskolázottsága, egészségügyi ellátásának elmaradottsága, általános marginalizálódása 
országos, sőt határokon átnyúló szociális konfliktussá is nőhet.  

Véleményem és a kutatás tapasztalatai alapján, a vidékfejlesztés fogalmának 
meghatározásában első helyre a szociális, társadalmi okokat kellene helyezni, mivel ez az a 
tényező, ami a vidékfejlesztést kiemelt fontosságúvá teszi. Ha végiggondoljuk, akkor a vidék nem 
ok nélkül kerül hátrányosabb helyzetbe a városokhoz képest, hanem azért, mert sokszor nem 
rendelkezik olyan tulajdonságokkal az adott térség (legyen szó akár a munkaerő kvalifikáltságáról, 
a rendelkezésre álló tőke nagyságáról, a földrajzi, gazdaságföldrajzi elhelyezkedéséről, a 
fizetőképes keresletről stb.), ami egy intenzív gazdasági versenyben életképessé tenné. Ezért 
mesterségesen, elsősorban támogatások útján igyekeznek életképessé tenni a leszakadó térségeket, 
de ez - pontosan a terület rossz gazdasági helyzete miatt - csakis a humán tényezők szempontjából 
lehet ésszerű. Ezért, ezen humán tényezők mindig elsődleges szerepet kell hogy játsszanak a 
vidékfejlesztésben, és a gazdaság fejlesztését célzó fejlesztések csak az előbbi tényező 
függvényében juthatnak szerephez. Ez különösen akkor értelmezhető, ha a tudásalapú 
társadalom, a tudásalapú gazdaság szemszögéből közelítjük meg a kérdéskört. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A disszertáció fő célja a helyi fejlesztés lehetőségeinek meghatározása volt, azon hátrányos 

helyzetű vidéki térségekben, melyek a agrárfoglalkoztatás csökkenését a leginkább megszenvedték.  
A téma aktualitását a világgazdaságban lejátszódó folyamatok, a globalizáció, az európai 

gazdaság térszerkezetének átrendeződése következtében felértékelődő területi folyamatok, a vidéki 
térségeket érintő változások, a lokalitások és a helyben hozott döntéseken alapuló fejlesztések 
fontosságának elterjedése adta. A vidék fogalmának nemzetközi megerősödése mellett, a hazánkban 
is tapasztalható térszerkezeti átalakulás, a mezőgazdaság foglalkoztatásban betöltött szerepének 
visszaszorulása, valamint a vidéki területeket általában jellemző lemaradás indokolta a 
vizsgálatokat. 

 
A problémafelvetés során a 1.) mezőgazdaság átalakulásának hatására várható további, 

ágazatból történő munkaerő-kiáramlás, 2.) ennek a munkaerőnek tulajdonított kedvezőtlen 
képzettségi és korstruktúra, 3.) az érintett területek egyéb foglalkoztatási lehetőségeinek hiánya, 
valamint 4.) a helyi gazdaságfejlesztésre képtelen, gyenge helyi erőforrások kerültek előtérbe. 

 
A dolgozat hat részcél és három hipotézis mentén készült el. A dolgozat első részcélja volt - a 

szakirodalom elemzésén keresztül - a globalizációnak, az új folyamatoknak és hatásuknak a 
bemutatása a világgazdaságban (a regionális gazdaságtan változásának, térgazdaságtan felé való 
eltolódásának tükrében), kiemelve a lokalitások szerepének erősödését, a helyi gazdaságfejlesztés 
lehetőségeit, fontosságát. 
 

A következőkben a hazánkban az elmúlt 15-20 évben bekövetkezett változásokat, illetve az új 
területi és regionális folyamatok következtében Magyarországon kialakult térszerkezetet, területi 
egyenlőtlenségeket tekintettem át. 
 

Ezek után, rövid áttekintést nyújtottam a vidék átalakulásával, funkcióinak megváltozásával, 
kibővülésével kapcsolatban, illetve összefoglaltam azokat a fő problémákat, melyekkel a globalizált 
világgazdaság teremtette versenykörnyezetben ezeknek a területeknek meg kell birkózniuk. Itt 
részletesebben vizsgáltam az agrárgazdaságot érintő főbb változásokat, valamint a vidéket és a 
vidékfejlesztést érintő fogalmi megközelítéseket, főbb folyamatokat. Mindeközben hangsúlyosan 
elemeztem a mezőgazdaság és a vidék, vidékfejlesztés kapcsolatát. A változások bemutatásánál a 
hazai folyamatok kitüntetett szerepet kaptak. 

 
Az anyag és módszer fejezetben ismertettem a vizsgálathoz felhasznált adatbázisokat, 

adatforrásokat, valamint azokat a többváltozós statisztikai módszereket (faktorelemzés, 
diszkriminancia elemzés, klaszterezés), melyeket az adatok elemzéséhez felhasználtam. 

 
A kutatás módszertanának ismertetése után, a disszertáció egyik kiemelt célja a mezőgazdasági 

munkanélküliség által depresszált vidéki területek térbeli eloszlásának vizsgálata volt. Ennek során 
lehatároltam azokat a hazai kistérségeket, melyek az 1990. és 2001. évi népszámlálások, és a KSH 
TSTAR adatbázisának - 1990. és 2003. évek közti - adatai alapján (mezőgazdasági foglalkozásúak 
aránya, illetve a mezőgazdaságból kikerülő munkanélküliek és tartós munkanélküliek aránya), a 
legjelentősebb mezőgazdasági foglalkoztatottság csökkenést, és vele párhuzamosan megjelenő 
legmagasabb, továbbá tartós mezőgazdasági eredetű munkanélküliséget produkálták. Ezeket a 
kistérségeket agrárfoglalkoztatási válság sújtotta kistérségeknek neveztem el. 

A vizsgálat abból a - szakirodalom és korábbi kutatásaim alapján megfogalmazott - 
hipotézisből indult ki, hogy miközben a mezőgazdaság foglalkoztatási szerepének a csökkenése 
jelentős munkaerő kiáramlást okozott az ágazatból, ez a munkaerő - demográfiai, végzettségi 
struktúrájánál fogva - nem minden esetben volt képes más ágazatokban elhelyezkedni, és tartósan 
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foglalkoztatás nélkül maradt; illetve ez a munkanélküliség folyamatosan, és területileg koncentrálva 
jelent meg. 

Kapcsolódott az előző hipotézishez, de fontosságánál fogva külön kezeltem azt a kiinduló 
álláspontot, mely szerint a területileg koncentrált, tartós, mezőgazdasági eredetű munkanélküliséget 
az érintett vidéki területeken jellemző általános fejletlenség, egyéb foglalkoztatási lehetőségek 
hiánya okozza, illetve nagymértékben hozzájárul a területi egyenlőtlenségek alakulásához, 
fennmaradásához. 

 
A kutatásaim további célja az előző hipotézissel összhangban, a lehatárolt kistérségek 

többváltozós statisztikai módszerekkel történő összehasonlító elemzése volt, melynek során a többi 
kistérségtől való további elkülönülés okait kerestem, értékeltem. Mindez magyarázattal szolgált 
arra, milyen okok játszanak szerepet a probléma kialakulásában, milyen más tényezők járulnak 
hozzá szignifikánsan a munkaerő elhelyezkedési nehézségeihez, a területi különbségek 
alakulásához. 

 
A kutatás gyakorlati kapcsolódását jelentette a lehatárolás, valamint a statisztikai elemzésekkel 

nyert eredményeknek a helyben készült fejlesztési tervekkel való összehasonlítása. Ennek során, és 
a statisztikai elemzések fényében, próbáltam igazolni azt a hipotézist, mely szerint a gazdaság 
szereplőinek vonzásához szükséges kínálati elemek, az önerős fejlesztéshez/fejlődéshez szükséges 
endogén erőforrások a lehatárolt területeken rendkívül szűkösek, illetve azokat nem képesek maguk 
feltárni, mozgosítani, hasznosítani. 

 
A vizsgálat következő fázisában - a szakirodalom és a téma alapján kiválasztott alapadatokkal 

és mutatókkal - faktorelemzést végeztem. Az így kapott faktorokkal a kistérségek közti 
különbségek jól leírhatók lettek. A két csoport (kiválasztott - nem kiválasztott) közti különbséget 
leíró statisztika, kétmintás T-próba, valamint diszkriminancia analízis segítségével kíséreltem meg 
feltárni. 

 
A faktorok mentén sikerült a két csoport egyértelmű elkülönítése, a szociális helyzet és 

fejlettség, a képzettség és az agrárgazdaságnak való kitettség alapján. 
 
A vizsgálat következő részében ismét a leíró statisztika eszközét használtam, de most nem a 

faktorokra, hanem az alapmutatókra. Az eredmények helyességét ismét kétmintás T-próbával 
ellenőriztem. A vizsgálatok alapján összevetettem a lehatárolást a területi különbségek alakulásával. 
Ez alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a kiválasztott térségek számos mutató esetében 
országosan is a leggyengébb eredményeket adják. 

Az alapmutatókkal elvégzett diszkriminancia elemzés végeredményét tekintve, a kiválasztott 
térségek a munkanélküliek és a működő mezőgazdasági vállalkozások aránya alapján választhatók 
szét. 

 
A faktorok és a mutatók segítségével, klaszter elemzés módszerével három csoportot 

alakítottam ki a 18 kistérségen belül, melyeket Agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő, halmozottan 
hátrányos vidéki kistérségeknek; Agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő, relatíve fejletlen; és 
Agrárfoglalkoztatási válsággal küzdő, dinamizálható vidéki kistérségnek neveztem el. Az egyes 
kalsztereket a mutatók, a nyolc faktor, és a térségekben elkészült programdokumentációk 
segítségével elemeztem. 
 

A vizsgálatokkal eredeti céltűzéseimet teljesítettem, a kiinduló hipotéziseket részben (H1) vagy 
egészében (H2 és H3) elfogadtam. 
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10. SUMMARY 

Main objective of the thesis was to determine the possibilities of the local development on 
those lagging rural micro-regions that suffered most from the decrease of employment in the 
agriculture. 

The actuality of this objective has been given by the recent processes in the global economy, 
the globalization, the revaluation of the regional processes due to the rearrangements in the 
structure of the European economy, the incrising role of “locality”, the local processes and the 
extension of the importance of the development based on local decisions. In addition to the 
international strengthening of the concept of “rural”, the researches could also be verified by the 
structural change in Hungary, the lessening importance of the agriculture as regards its role in the 
total employment, and the general phenomena of the falling the rural areas. 

 
During the identification of the problems, four main areas were outlined: 1) expected further 

labor force outflow due to the structural change of the agriculture; 2) unfavorable education and 
demographical structure of the labor mentioned above; 3) lack of employment outside the 
agriculture on the affected areas; 4) weakness of the resources that are incapable of local economic 
development. 

 
This thesis has been prepared along six partial objectives and three hypotheses. The first 

partial objective was the short description of the followings: globalization, novel processes in the 
world economy and their effects (emphasized the regional economy and the importance of the role 
of “location”), and the possibilities and importance of the local economic development.  

 
The second partial objective was to outline the territorial inequalities in Hungary that evolved 

due to the new economical and regional processes during the past 15-20 years. 
 
In the following part a short overview was given on the effects of the globalization on the 

rural areas and the functions of the countryside, and on the main problems that arose due to it. More 
detailed analyses has been carried out on the main changes in the agriculture, as well as the concept 
and definition of the “rural” and the rural development. Meanwhile the relationship of the 
agriculture and the rural areas/rural development was also analyzed. Special emphases have been 
given to the national aspects. 

 
The chapter “Material and methods” summarized the databases, sources and multivariable 

statistical methods (factorial-, discriminant- and cluster analyses) that were used for the research.   
 
One of the main objectives of the dissertation was to analyze the territorial distribution of the 

areas depressed by agricultural job-loss in Hungary. In this part, all the national small regions were 
identified where the rate of the agricultural employment has been decreased the most, and parallel 
to this the highest and long-term agricultural unemployment were observed. This analyses was 
based on the Census (1990 and 2001) and TSTAR database (between 1990 and 2003) of the 
Hungarian Statistical Office. 

 
The hypotheses, that was based on earlier researches and the literature, was that the labor-

force leaving the agriculture due to the decreasing importance of this sector in employment, was not 
able to find a job in other sectors because of the unfavorable demographic and educational structure. 
This problem was found to be present continuously and territorially concentrated in Hungary. 

 
Another hypotheses in close connection with the previous one was that the concentrated, long-

term agricultural unemployment was in close correlation to territorial inequalities, due to the 
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underdevelopment and the lack of other possibilities of employment common to the identified small 
regions. 

 
Further objective of the research was to compare the “identified” and the “non-identified” 

small regions in order to determine the main variations in these groups to find the origins of the 
problems, and identify the factors that contribute significantly to the unemployment and territorial 
differentiations. 

 
The comparison of the results of previous analyses with the local development plans and 

documents was regarded as the connection of the theoretical and empirical research. This was to 
verify the hypotheses that the local resources were inadequate in the identified small regions.  

 
The variations among the small regions in Hungary could be well defined with the factors 

gained from the factorial analyses. In addition, the variations between the “identified” and the “non-
identified” small regions were determined by descriptive statistics, independent sample T-test and 
discriminant analyses. 

 
The two groups could be reliable separated by the economical state and the social situation, 

the education and the dependence on agriculture. 
 
In the next part of the research descriptive statistics, independent sample T-test and 

discriminant analyses were applied to the basic variables of the factors. According to the results, the 
selected small regions could be separated from the other areas based on the rate of the 
unemployment and enterprises operating in the agricultural sector. In several cases, at national level 
the selected small regions showed the most unfavorable results analyzing the basic variables. 

 
Using cluster analyses made with the factors and basic variables, three different groups were 

identified among the selected 18 small regions that were named as follows: Cumulatively 
unfavorable rural areas depressed by agricultural job-loss; Relatively underdeveloped rural areas 
depressed by agricultural job-loss; Dynamically improvable rural areas depressed by agricultural 
job-loss. Each cluster was analyzed by the basic variables, the 8 factors and the local plans and 
documents. 

 
Using these analyses all of the main objectives have been completed. The initial hypotheses 

have been partially (H1) or completely (H2 and H3) accepted. 
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2. Melléklet: Az alulról és felülről vezérelt fejlődési modell összehasonlítása 
Szempontok Felülről vezérelt fejlődés Alulról vezérelt fejlődés 

Fejlődésfogalom 

Monolitikus fejlődés felfogás, mely mögött egységes 
értékrendszer és emberi boldogság fogalom áll, ami 
automatikusan vagy politikai hatásra átjárja az egész 
társadalmat, emberi civilizációt 

A különböző közösségek számára más-más 
elem lehet a fejlődés hordozója, az 
értékrendszerek sokszínűek, változatosak 

Uralkodó elmélet Neoklasszikus fejlődés elméletek, növekedési pólus 
elmélet Alternatív fejlődéselméletek 

Fejlődési modell 
A fejlődés külső igényre, viszonylag kevés dinamikus 
ágazatból és földrajzi térségből indul ki és terjed a többi 
ágazat és térség felé 

Alulról ösztönzött és ellenőrzött 

A fejlődés mozgatója Komparatív előnyök kiaknázásán nyugvó verseny A partnerségen nyugvó együttműködés, a 
kölcsönös haszonnal megkötött üzlet 

Fejlesztési cél Gazdasági növekedés Az adott térségben élők alapszükségleteinek 
kielégítése 

Fejlesztési célcsoport, 
kedvezményezettek A fejlődés motorjának tartott nagyvállalatok 

Kis- és középvállalkozások, a civil 
társadalom és az együttműködő termelési 
szférák. 
Nők, kisebbségek, megváltozott 
munkaképességűek, informális gazdasági 
szereplők 

A fejlesztés alanyai A központi akaratot megvalósító hivatalok 
Kisebb, a polgárok közvetlen bevonására 
törekvő, partneri együttműködések 
láncolatában működő közösségek 

A fejlesztés 
erőforrásainak 
ellenőrzése 

A helyi erőforrások kívülről történő ellenőrzése A helyi erőforrások helyi ellenőrzése 

Térbeni hálózatok Vertikális, hierarchikus térszerveződés Horizontális térszerveződés 

Hátrányok 

Nem veszi figyelembe 
• Az értékrendszerek, szándékok sokszínűségét 
• A természeti erőforrások változatosságát 
• A hátrányos csoportok a fejlettebbek értékrendjének 

átvételével fokozhatják hátrányos helyzetüket 
• A kialakuló függőség, kiszolgáltatottság káros hatásait

• Nehezebben szervezhető, követhető 
• Idő és munkaigényes menedzselés 
• Veszélybe kerülhet a szakmai 

megalapozottság 

Forrás: G. Fekete (1998: 81-82. o.)  
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3. Melléklet: Az Európai Unió (EU25) tagállamainak területi egységei 
NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 (NUTS 4) LAU 2 (NUTS 5) Megnevezés Megnevezése db Megnevezése db Megnevezése db Megnevezése db Megnevezése db 

Ciprus - 1 - 1 - 1 Eparchies 6 Dimoi, 
koinotites 614 

Csehország Území 1 Oblasti 8 Kraje 14 Okresy 77 Obce 6 249 

Egyesült 
Királyság 

Government 
Office Regions; 

Country 
12 

Counties (some 
grouped); Inner and 

Outer London; 
Groups of unitary 

authorities 

37 

Upper tier authorities 
or groups of lower tier

authorities (unitary 
authorities or 

districts) 

133 

Lower tier 
authorities (districts)
or individual unitary 

authorities; 
Individual unitary 

authorities or LECs 
(or parts thereof); 

Districts 

443 Wards (or parts 
thereof) 10 679 

Észtország - 1 - 1 Groups of Maakond 5 Maakond 15 Vald, Inn 241 

Finnország 
Manner-Suomi, 
Ahvenanmaa/ 
Fasta Finland, 

Åland 
2 Suuralueet / 

Storområden 5 Maakunnat / 
Landskap 20 

Seutukunnat / 
Ekonomiska 

regioner 
82 Kunnat / 

Kommuner 446 

Görögország 
Groups of 

development 
regions 

4 Periferies 13 Nomoi 51 Dimoi/Koinotites 1034 
Demotiko 

diamerisma/ 
Koinotiko 

diamerisma 
6 130 

Írország - 1 Regions 2 Regional Authority 
Regions 8 Counties/County 

Boroughs 34 DEDs/Wards 3 440 

Lengyelorsz. Regiony 6 Województwa 16 Podregiony 45 Powiaty i miasta na 
prawach powiatu 379 Gminy 2 478 

Lettország - 1 - 1 Apskritys 10 Savivaldybės 60 Seniūnijos 515 

Litvánia - 1 - 1 Reģioni 6 Rajoni, republikas 
pilsētas 33 Pilsētas, 

novadi, pagasti 536 

Luxemburg - 1 - 1 - 1 Cantons 13 Communes 118 

Magyarország Statisztikai 
nagyrégiók 3 Tervezési-statisztikai 

régiók 7 Megyék + Budapest 20 Statisztikai 
kistérségek 174 Települések 3 152 

Málta - 1 - 1 Gzejjer 2 Distretti 6 Kunsilli 68 

Németország Länder 16 Regierungsbezirke 41 Kreise 439 Verwaltungs- 
gemeinschaften 539 Gemeinden 13 176 

Portugália Continente 3 
Comissőes de 
coordenação 

regional+Regiőes 
autónomas 

7 Grupos de Concelhos 30 Concelhos -  
Municípios 308 Freguesias 4 257 

Szlovákia - 1 Oblasti 4 Kraje 8 Okresy 79 Obce 2 928 
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Szlovénia - 1 - 1 Statistične regije 12 Upravne enote 58 Občine 193 

Ausztria Gruppen von 
Bundesländern 3 Bundesländer 9 Gruppen von 

Politischen Bezirken 35 -  Gemeinden 2 381 

Belgium Gewesten/ 
Régions 3 Provincies/ 

Provinces 11 Arrondissementen/ 
Arrondissements 43 -  Gemeenten/ 

Communes 589 

Dánia - 1 - 1 Amter 15 -  Kommuner 271 

Fanciaország Z.E.A.T 
+ DOM 9 Régions 

+ DOM 26 Départements 
+ DOM 100 -  Communes 36 678 

Hollandia Landsdelen 4 Provincies 12 COROP regio's 40 -  Gemeenten 489 
Olaszország Gruppi di regioni 5 Regioni 21 Provincie 103 -  Comuni 8 100 

Spanyolorsz. 
Agrupación de 
comunidades 
autónomas 

7 
Comunidades y   

ciudades 
autónomas 

19 Provincias 
+ Ceuta y Melilla 52 -  Municipios 8 108 “K
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Svédország - 1 Riksområden 8 Län 21 -  Kommuner 290 
Forrás: http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nuts/splash_regions.html és Lukovics (2007)  
 
 NUTS - Nomenclature des unités territoriales statistiques: Az EU - korábban ötszintű - tervezés-
statisztikai területi rendszere. A NUTS-rendszer 2003-as módosításakor elkülönítették a regionális és a 
lokális szintet, utóbbit leválasztották az új NUTS-rendszerről, mely jelenleg három szintből áll. Az Európai 
Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete meghatározza a NUTS-1, NUTS-2 és NUTS-3 szintek 
kialakításának, módosításának szabályait, az egyes szintek népességének alsó és felső határait (EC 2003a).  
A három NUTS-szintet szorosan kiegészíti a két lokális szint, melyet LAU (Local Administrative Unit) 
rövidítéssel illetnek. A 1059/2003/EK rendelet 4. cikke külön rendelkezik a lokális egységek kezeléséről, 
kötelezővé téve azok tagországonkénti rendszerének és listájának közzétételét az EU hivatalos honlapján 
(http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nuts/introannex_regions_en.html).  
 Ezen adatbázis alapján, 2006 végén az Európai Unió 25 tagállamában 3 334 LAU-1 szintű, és 112 119 
LAU-2 szintű területi egység volt. A LAU-1 szintnek Magyarországon a statisztikai kistérségek, míg a LAU-
2 szintnek a települések felelnek meg (Lukovics 2007).  
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4. Melléklet: A területfejlesztés szepontjából kedvezményezett kistérségek Magyarországon, 
2007 

 

 
 
Forrás: Faluvégi és Tipold (2007: 533. o.) 

 
 
 

5. Melléklet: Hazai kistérségek társadalmi-gazdasági fejlettsége (komplex mutató, 2004. 
január 1.) 

 
A magasabb faktorpontszám magasabb fejlettséget jelől 
Forrás: KSH 2004a 
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6. Melléklet: A hazai agglomerációk, település-együttesek 2003. évi lehatárolása*  

 
*: A budapesti agglomeráció és a balatoni agglomerálódó térség nélkül  
Forrás: Lőcsei (2004: 9. o.) 
 

 

7. Melléklet: Aprófalvas térségek Magyarországon 

 
    Forrás: OTK (2005: 61. o.) 
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8. Melléklet: Urbánus-rurális lehatárolási küszöbszámok néhány országban 
Ország A ruralitás meghatározásának küszöbszáma 

Anglia 10000 fő a küszöbérték. 

Ausztrália 
A ruralitásnak nincs külön küszöbértéke, mivel a rurális területeket úgy definiálják, mint az urbánus 
centrumon kívül eső területek. Kis urbánus centrumok alatt olyan koncentrációkat értenek, ahol 
legalább 1000 fő él, akik észrevehető városi mintákat követnek, mint pl. kialakított utcák. 

Bulgária A népsűrűség alacsonyabb, mint 150 fő/km2, és a térség legnagyobb városának lakossága kevesebb, 
mint 30000 fő.  

Csehország Kevesebb, mint 2000 lakos a térségben. 

Dánia Minden olyan terület, amely nem urbánus. Urbánusnak definiálnak minden, 200 főnél nagyobb 
lélekszámú falut. 

Egyesült 
Államok 

A Census Bureau belső urbánus területek alatt a legalább 1000 fő/km2 népsűrűséget, környező 
urbánus területek alatt a legalább 500 fő/km2 népsűrűségű területeket érti.  
ERS ‘Metropolitan’-’Micropolitan’ besorolás: ‘Metropolitan’ térségek magtérségében legalább 
50000 fő él, míg a ‘micropolitan’ térségek magtérségében 50000 főnél kevesebb, de 10000 főnél 
több fő él. 
Hivatalos szövetségi besorolás: a 2500 főnél alacsonyabb lélekszámú térségek.  

Észtország 2500 lakos a küszöbérték. 
Franciaország Települések, ahol a lakosság kevesebb, mint 2000 lakos. 
Írország Az 1500 főnél nagyobb klasztereken kívül eső területek. 

Kanada 

Az OECD lehatárolást követve lakosság 50%-a, vagy több él olyan területeken, ahol a népsűrűség 
alacsonyabb, mint 150 fő. A rurális és kisvárosi módszertan alapján a 10000 főnél kevesebb lakossal 
rendelkező területek, melyek kívül esnek az összeírási ‘metropolitan’ területek, vagy az összeírási 
agglomerációs területek munkaerő-vonzási körzetén. 

Kazahsztán A legalább 50 főnyi lakossággal rendelkező falvak, amelyekben a lakosság legalább fele a 
mezőgazdaságban foglalkoztatott. 

Lettország Kisvárosok (kevesebb, mint 3000 lakos), és falvak (a városi jegyekkel nem rendelkező települések) 
tartoznak a rurális térségek közé. 

Magyarország 

Szűkebb értelemben: Kevesebb, mint 120 fő/km2 népsűrűség vagy 10000 főnél kisebb lélekszám 
települési szinten. 
Tágabb értelemben: túlnyomórészt rurális egy térség NUTS-4 szinten vizsgálva, ha a népesség 50%-
a él 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű területen, és szignifikánsan rurális, ha a népesség 15-
50%-a és 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű területeken. 

Németország 
Urbánus területek azon 100000 főnél nagyobb lélekszámú térségközponttal rendelkező régiók, ahol a 
népsűrűség 100 fő/km2-nél több, illetve azon 100000 főnél nagyobb lélekszámú térségközponttal 
nem rendelkező régiók, ahol a népsűrűség 150 fő/km2-nél több. 

Olaszország 100 fő/km2 népsűrűség a küszöbérték. 

Románia Jogszabályok határozzák meg a ruralitás fogalmát, semmiféle küszöbértéket nem rendelnek azonban 
hozzá. 

Skócia 10000 fő a küszöbérték. 

Svájc A 20000-nél magasabb lélekszámú agglomerációk és a 10000 magasabb lélekszámú különálló 
városokat tekintik urbánusnak. 

Svédország Minden olyan település rurális, ahol 1000 lakosnál kevesebb él. 
Szlovákia 100 fő/km2 a küszöbérték. 
Törökország Kevesebb, mint 2000 lakos. 
Wales 150 fő/km2 a küszöbérték. 
Forrás: Eurostat és Lukovics (2007)  
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9. Melléklet: Az Európai Unió és a tagországok területe a vidékiség alapján (NUTS III, 2003) 
(%) 
 

 
Az OECD kategorizálás alapján - ■: Alapvetően vidéki ■: Jellemzően  vidéki ■: Alapvetően városi 
Forrás: EC (2006a) 

 
 
 

10. Melléklet: Az Unió és a tagországok népességének megoszlása az OECD kategorizálás 
alapján (NUTS III, 2003) (%) 
 

 
Az OECD kategorizálás alapján ■: Alapvetően vidéki■: Jellemzően  vidéki ■: Alapvetően városi 
Forrás: EC (2006a)  
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11. Melléklet: A vidéki térségek fő jellemzői a 27 tagú Európai Unióban 
 

 EU-27 Alapvetően 
vidéki 

Jellemzően 
vidéki 

Alapvetően 
városi 

Régió 
szintje Év 

Terület % 100,0 57,0 35,7 7,3 NUTS 3 2003 
Népesség % 100,0 20,5 37,8 41,7 NUTS 3 2003 
GVA (Bruttó hozzáadott érték) % 100,0 13,2 31,7 55,0 NUTS 3 2002 
Foglalkoztatás % 100,0 18,7 34,6 46,7 NUTS 3 2002 
Hasznosított mg.-i terület %  100,0 43,2 46,8 10,0 FSS körzet 2003 

Demográfiai jellemzők EU-27 Alapvetően 
vidéki 

Jellemzően 
vidéki 

Alapvetően 
városi 

Régió 
szintje Év 

Népsűrűség fő/km2 114,8 40,9 118,2 638,7 NUTS 3 2003 
15-64 évesek aránya a teljes népességben %  67,2 65,9 67,1 68,0 NUTS 3 2001 
Nettó migrációs ráta %  3,9 1,8 4,0 4,8 NUTS 2 2003 

Gazdasági jellemzők EU-27 Alapvetően 
vidéki 

Jellemzően 
vidéki 

Alapvetően 
városi 

Régió 
szintje Év 

GDP/fő (EU-25=100) 95,5 64,5 82,3 122,8 NUTS 3 2001 
Mg. ágazat, mint teljes GVA %-a  2,3 5,1 2,8 0,9 NUTS 2 2002 
Szolgáltató szektor (teljes GVA %-a) 71,1 62,4 67,9 74,5 NUTS 3 2002 

Foglalkoztatási jellemzők EU-27 Alapvetően 
vidéki 

Jellemzően 
vidéki 

Alapvetően 
városi 

Régió 
szintje Év 

Foglalkoztatási ráta % 62,7 60,1 61,9 64,7 NUTS 2 2004 
Munkanélküliségi ráta (aktív népesség %-ában) 9,2 9,9 10,1 7,8 NUTS 2 2004 
Tartós munkanélküliség (aktív népesség %-ában) 4,1 4,5 4,7 3,3 NUTS 2 2004 
Önfoglalkoztatás (az összes foglalkozás %-ában) 15,3 19,3 15,2 13,8 NUTS 2 2004 
Oktatásban és képzésben résztvevő felnőttek a 
népesség %-ában  8,5 8,2 7,8 10,1 NUTS 2 2004 

Foglalkoztatás a mg.-i ágazatban % 6,7 20,6 6,9 1,7 NUTS 2 2002 
Foglalkoztatás a szolgáltató ágazatban % 66,8 57,1 65,0 74,7 NUTS 3 2002 

Forrás: EC (2006c)  
 
 
12. Melléklet: Mezőgazdasági foglalkoztatottság az Európai Unió (EU25) tagországaiban (az 
összes foglalkoztatott százalékában) 
 

 CZ EST CY LET LIT HU M PL SL SK EU-15 EU-25 
1998 5,6 9,5 - 18,7 20,7 7,3 - - 12,1 - 4,7 - 
1999 5,3 8,8 4,7 17,2 21,4 7,0 - - 10,8 7,2 4,5 - 
2000 5,2 7,0 5,4 14,4 18,4 6,5 1,4 18,7 9,6 6,9 4,3 5,7 
2001 4,9 7,1 4,9 15,1 16,5 6,1 2,1 19,2 9,9 6,3 4,2 5,6 
2002 4,9 6,5 5,4 15,3 18,6 6,1 2,1 19,6 9,7 6,6 4,0 5,4 
2003 4,5 6,3 5,2 14,6 18,7 5,4 2,5 18,2 8,4 6,0 4,0 5,2 
2004 4,4 5,5 5,1 13,3 16,3 5,3 2,3 17,6 9,7 5,1 3,8 5,0 
2005 4,1 5,8 4,5 12,6 14,8 4,8 1,7 17,1 8,9 4,9 3,7 4,9 

 

 B DK D GR E FR IR I L NL A P SF S GB EU-15 EU-25
1998 2,2 3,7 2,8 17,8 7,9 4,4 9,1 5,8 2,9 3,5 6,5 13,7 7,1 3,0 1,7 4,7 - 
1999 2,4 3,3 2,9 17,0 7,4 4,3 8,6 5,4 2,0 3,2 6,2 12,6 6,4 3,0 1,6 4,5 - 
2000 1,9 3,7 2,6 17,0 6,9 4,2 7,9 5,2 2,4 3,3 6,1 12,5 6,2 2,9 1,5 4,3 5,7 
2001 1,4 3,5 2,6 16,0 6,5 4,1 7,0 5,2 1,5 3,1 5,8 12,9 5,8 2,6 1,4 4,2 5,6 
2002 1,8 3,2 2,5 15,8 5,9 4,1 6,9 4,9 2,0 2,9 5,7 12,5 5,5 2,5 1,4 4,0 5,4 
2003 1,7 3,3 2,4 15,3 5,7 4,3 6,5 4,7 2,4 2,9 5,5 12,8 5,3 2,5 1,2 4,0 5,2 
2004 2,2 3,3 2,4 12,6 5,5 4,0 6,4 4,2 2,1 3,2 5,0 12,1 5,0 2,5 1,3 3,8 5,0 
2005 2,1 3,2 2,3 12,4 5,2 3,8 5,9 4,1 1,7 3,3 5,3 11,8 4,9 2,3 1,4 3,7 4,9 

Forrás: Eurostat (annual employment and labour force statistics) és OECD (annual labour force statistics) alapján 
saját szerkesztés, 2007 
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13. Melléklet: A 2007 és 2013 közötti időszakra szóló Közösségi vidékfejlesztési támogatás, 
tagállamonkénti bontásban  

 

 
 

Forrás: EC (2006d) 
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14. Melléklet: Vidéki térségeket lehatároló kormányrendeletek Magyarországon 
  

A vidékfejlesztés térségeit mint kedvezményezett statisztikai kistérségeket Magyarországon 
először 1995-ben, kormányrendeletben (61/1995 V. 30.)  határolták le. Ez az első olyan 
kormányrendelet, amely a kedvezményezett kistérségekkel foglalkozik, szemben az előző (161/1993. 
XI. 17.) kormányrendelettel, amely a kedvezményezettek listáját települési szinten és megyei bontásban 
határozta meg. A 41 kistérség lakónépessége közel  egymillió-négyszázezer fő volt, az akkori népesség 
13,6%-a (KSH 1997).  

A második hasonló témájú kormányrendelet 1997-ben jelent meg (106/1997. V. 18.). A rendelet - 
mely a statisztikai térségek 1994. január 1-jétől bevezetett rendszerén alapult (138 kistérség) - alapján a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési kedvezményezett térségek azok a statisztikai vonzáskörzetek, 
amelyekben: az urbanitás/ruralitás hányados (az adott kistérség lakosságának hány %-a él 120 fő/km2-
nél nagyobb népsűrűségű területen) az országos átlag alatt, a mezőgazdasági aktív keresők aránya a 
vidéki átlag felett, az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alap az országos átlag 75%-a alatt, a 
munkanélküliek aránya 1996. dec. 20-án  az országos átlag 1,33-szorosa felett van. Szemben az előző 
kormányrendelettel, ez már a lakosság 16,5%-át és 42 kistérséget érintett (Faluvégi 1997b).  

Mivel a KSH 1997. aug. 1-jével módosította a statisztikai kistérségek területi rendszerét (150 
kistérséget kialakítva), a települések besorolását, ennek eredményeképpen a következő rendelet 
módosította a kedvezményezett térségek be- és átsorolását. Az 1998-as, harmadik kormányrendeletben 
(19/1998. II. 4.), a személyi jövedelemadó-alapnak nem a 75, hanem a 90%-át kellett küszöbértéknek 
tekinteni. A mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeinek száma csökkent, 38 kistérség tartozott ide, s ez 
az ország lakosságának hozzávetőleg a 13 százalékára terjedt ki (Horváth 1998b). A mezőgazdasági 
vidékfejlesztés térségei egyébként is bekerültek a kedvezményezett kategóriába, mivel más szempontból 
is elmaradottak voltak (Kovács 1998).  

A 24/2001-es országgyűlési határozat csökkentette a kedvezményezett térségek típusait, csak 
három kedvezményezett térségtípust jelölt ki: a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térséget, 
az ipari szerkezetátalakítás térségeit és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési térségeket. Az országgyűlési 
határozat alapján megszületett 91/2001-es kormányrendelet, így 67 vidékfejlesztési térséget sorolt fel. A 
dokumentum alapján, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési térségek közé kellett besorolni azokat a 
térségeket, amelyekben: az adott terület népességének kevesebb, mint 50%-a él 120 fő/km2-nél 
magasabb népsűrűségű településeken; az 1990. évi népszámláláskor az országos vidéki átlagot 
meghaladó volt a mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya; az országos átlag alatt van az egy állandó 
lakosra jutó személyi jövedelemadó alapját képező jövedelem; továbbá a munkanélküliség az országos 
átlagot meghaladja. 

Az Országos Területfejlesztési Tanács 2001. decemberi határozata alapján 2002 és 2003 között 
zajlott le a kistérségek rendszerének újabb felülvizsgálata, amelynek eredményeként 168 
területfejlesztési-statisztikai kistérséget alakítottak ki. A kistérségek új rendszerét a kistérségek 
megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) 
kormányrendelet tette közzé, 2004. január 1-jei határnappal (KSH 2004a). A rendelet alapján azok a 
vidékfejlesztési térségek, melyekben: az adott terület népességének kevesebb, mint 50%-a él 120 
fő/km2-nél magasabb népsűrűségű településeken; az 1990. évi népszámláláskor az országos vidéki 
átlagot meghaladó volt a mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya; az országos átlag alatt van az egy 
állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó alapját képező jövedelem; továbbá a munkanélküliség az 
országos átlagot meghaladja. 

Az Országgyűlés 2007. június 25-én új határozatot fogadott el a 2013. december 31.-ig terjedő 
időszakra a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek 
besorolásának feltételrendszeréről. Az új, 67/2007. (VI. 28.) számú országgyűlési határozatban foglalt 
besorolási feltételrendszer alapján, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló - 2007. évi CVII. törvénnyel módosított - 2004. évi CVII. törvény alapján, újból meg 
kellett határozni a kistérségek fejlettségét, és ez alapján ismét be kellett sorolni a területfejlesztés 
szempontjából kedvezményezett térségeket (Faluvégi és Tipold 2007). Ez azonban nem tartalmaz vidék-
lehatárolást. 
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15. Melléklet: A földtulajdon és a földhasználat szerkezete Magyarországon 

 
    Földtulajdon, 2005              Földhasználat, 2004 

 

 

 
 
Megjegyzés: A mezőgazdasági terület alapján 
Forrás: KSH (Magyar Statisztikai Évkönyv 2004) és FVM (2005) alapján saját szerkesztés, 2007 

 
 

16. Melléklet: A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete a magyar 
mezőgazdaságban, 1992-2005 
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Forrás: KSH (2007b és 2008) adatai alapján saját szerkesztés, 2007 
 
 Az utóbbi években ugyan lényegesen nőttek a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
átlagkeresetei, de a növekedés üteme nem érte el a nemzetgazdaságét, így az elmaradás fokozódott. 
2004-ben kereken kétharmadát tették ki az agrárjövedelmek a nemzetgazdaságinak, 2005 első 
kilenc hónapjában már csak 64%-át (FVM 2005). 
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17. Melléklet: A hazai településeket érintő változások, átsorolások 1990 és 2001 között 
Megye, település Változás Megye, település Változás 
Bács  Csataszög Nagykörűből kivált 
Dunafalva Baranya megyéből Hunyadfalva Kőtelekből kivált 
Tiszaug  Szolnok megyéből Komárom-Esztergom  
Móricgát Jászszentlászlóból kivált Annavölgy Sárisápból kivált 
Baranya  Tokodaltáró Tokodból kivált 
Mánfa  Komlóból kivált Szárliget Fejér megyéből 
Máza Mázaszászvár szétválásából Dunaalmás Almásneszmély szétv. 
Szászvár  Mázaszászvár szétválásából Neszmély Almásneszmély szétv. 
Szaporca  Kémesből kivált Tardos Tardosbánya átnevezése 
Hobol  Szigetvárból kivált Nógrád és Pest  
Kisdobsza Dobsza szétválásából Patvarc Balassagyarmatból kivált
Nagydobsza Dobsza szétválásából Mátranovák  Mátraterenyéből kivált 
Békés  Nagykeresztúr Lucfalvából kivált 
Csabaszabadi Békéscsabából kivált Mátraszőlős Pásztóból kivált 
Borsod-Abaúj-Zemplén  Bánk Rétságból kivált 
Abod  Edelényből kivált Tolmács Rétságból kivált 
Balajt Edelényből kivált Kétbodony Romhányból kivált 
Damak Edelényből kivált Kerepes Kerepestarcsa szétv. 
Ládbesenyő  Edelényből kivált Kistarcsa Kerepestarcsa szétv. 
Berente  Edelényből kivált Pilisjászfalu Piliscsabából kivált 
Ormosbánya Edelényből kivált Somogy  
Rudolftelep Edelényből kivált Balatonboglár  Boglárlelle szétvált 
Csincse  Edelényből kivált Balatonlelle  Boglárlelle szétvált 
Farkaslyuk  Edelényből kivált Balatonfenyves Fonyódból kivált 
Bodrogkisfalud Bodrogszegi szétválásából Alsóbogát Eddéből kivált 
Szegi  Bodrogszegi szétválásából Pálmajor Nagybajomból kivált 
Csongrád  Ötvöskónyi Nagyatádból kivált 
Algyő Szegedből kivált Kaszó Somogyszobból kivált 
Fejér  Szántód Zamárdiból kivált 
Csabdi Bicskéből kivált Gyüre Varsánygyüre szétv. 
Óbarok Bicskéből kivált Nagyvarsány Varsánygyüre szétv. 
Kulcs Rácalmásból kivált Vas  
Zichyújfalu Gárdonyból kivált Kemenesmihályfa Sömjénmihályfa szétv. 
Győr-Moson-Sopron  Kemenessömjén Sömjénmihályfa szétv. 
Farád Csornából kivált Tormásliget Csepregből kivált 
Bőny Bőnyrétalap szétválásából Rábatöttös Gutatőttős átnevezése 
Rétalap Bőnyrétalap szétválásából Alsóújlak Vasvárból kivált 
Harka Magyarfalva átnevezése Veszprém  
Bakonypéterd Veszprém megyéből Egeralja Adorjánházából kivált 
Csikvánd Veszprém megyéből Balatonrendes Ábrahámhegyből kivált 
Gyarmat Veszprém megyéből Uzsa Lesenceistvándból kivált 
Lázi Veszprém megyéből Pétfürdő Várpalotából kivált 
Szerecseny Veszprém megyéből Eplény Zircből kivált 
Tarjánpuszta Ravazdból kivált Lókút Zircből kivált 
Hajdú-Bihar  Nagyesztergár Zircből kivált 
Hajdúhadház Hajdúhadháztéglás szétv. Olaszfalu Zircből kivált 
Téglás  Hajdúhadháztéglás szétv. Zala  
Bocskaikert Hajdúhadháztéglásból kivált Csörnyeföld Szemenyecsörnye szétv. 
Folyás  Polgárból kivált Muraszemenye Szemenyecsörnye szétv. 
Jász-Nagykun-Szolnok  Nemespátró Pátró átnevezése 
Berekfürdő Karcagból kivált Lakhegy Egervárból kivált 
Szelevény Kunszentmártonból kivált Nemesrádó Rádó átnevezése 

      Forrás: KSH (1990. és 2001. évi Népszámlálások) alapján saját gyűjtés és szerkesztés, 2007 
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18. Melléklet: A 2003. december 31.-ig hatályos és a 2004. január 1.-től hatályos KSH 
kistérségi rendszer összehasonlítása 

 
     A 2003. 12. 31.-ig hatályos KSH kistérségek. A 2004. 01. 0 1.-től hatályos lehatárolást az alapszínek jelzik. 

Forrás: Országos Területfejlesztési Hivatal (www.oth.gov.hu) 
 
19. Melléklet: A hazai  kistérségek 2007. szeptember 25.-től hatályos új rendszere, és a 
térségváltó települések 

 
Forrás: Faluvégi és Tipold, 2007 

 
 



 149

20. Melléklet: A foglalkozások csoportosítása és a foglalkozási főcsoportok a KSH 
népszámlálásokban 

A FEOR–93 szerint megállapított foglalkozási kódszámok csoportosítása 
(érvényes 1997. január 1-től) 

1.Törvényhozók, igazgatási, gazdasági vezetők 

2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásúak 

3. Egyéb, felső- vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozásúak 

4. Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozásúak 

5. Szolgáltatási jellegű foglalkozásúak 

6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozásúak 

Növénytermesztési foglalkozású 

Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozású 

Általános mezőgazdasági foglalkozású 

Erdő-, vadgazdálkodási, halászati, növényvédelmi, növényegészségügyi és talajvédelmi foglalkozású 

7. Ipari és építőipari foglalkozásúak 

8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 

9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozásúak 

 0. Fegyveres erők, rendvédelmi szervek foglalkozásai 

Összevont foglalkozási főcsoport 

1. Vezető, értelmiségi foglalkozású 1, 2 

2. Egyéb szellemi foglalkozású 3, 4 

3. Szolgáltatási foglalkozású 5 

4. Mezőgazdasági foglalkozású 6 

5. Ipari, építőipari foglalkozású 7, 8 

6. Egyéb foglalkozású 9, 0 

 
Forrás: KSH (Népszámlálás - 2001) 
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21. Melléklet: A mezőgazdasági foglalkozásúak arányának változása a hazai kistérségekben 
(1990-2001) (%) 
-15,78 Vásárosnaményi  -7,16 Tiszafüredi   -4,55 Pécsváradi   
-15,00 Fehérgyarmati  -7,01 Lenti   -4,36 Hódmezővásárhelyi   
-14,13 Nyírbátori  -6,85 Püspökladányi   -4,34 Szerencsi   
-13,51 Sellyei  -6,83 Szentesi   -4,31 Dunaújvárosi   
-12,97 Baktalórántházai  -6,76 Sümegi   -4,29 Szobi   
-12,77 Őriszentpéteri  -6,49 Bajai   -4,26 Tatabányai   
-12,28 Szigetvári  -6,48 Tamási   -4,25 Gárdonyi   
-12,27 Enyingi  -6,47 Szombathelyi   -4,20 Oroszlányi   
-11,67 Bácsalmási  -6,42 Bicskei   -4,10 Komlói   
-11,37 Körmendi  -6,32 Edelényi   -3,97 Gyöngyösi   
-11,16 Csengeri  -6,32 Paksi   -3,93 Veszprémi   
-11,09 Kisbéri  -6,31 Zalaegerszegi   -3,80 Móri   
-10,99 Tabi  -6,28 Szikszói   -3,69 Balatonfüredi   
-10,97 Sásdi   -6,25 Pécsi   -3,47 Monori   
-10,83 Nagyatádi   -6,23 Csornai   -3,43 Szegedi   
-10,71 Nagykanizsai   -6,21 Pápai   -3,42 Siófoki   
-10,63 Encsi   -6,16 Téti   -3,31 Kazincbarcikai   
-10,51 Barcsi   -6,15 Szarvasi   -3,26 Letenyei   
-10,26 Sárospataki   -6,15 Balmazújvárosi   -3,25 Kapuvári   
-10,24 Zalaszentgróti   -6,12 Kunszentmiklósi   -3,18 Pétervásárai   
-9,95 Dombóvári   -6,12 Szekszárdi   -2,98 Hatvani   
-9,91 Lengyeltóti   -6,05 Szolnoki   -2,98 Pásztói   
-9,89 Törökszentmiklósi   -5,89 Orosházai   -2,98 Rétsági   
-9,88 Polgári   -5,84 Dabasi   -2,98 Balatonalmádi   
-9,76 Kiskunhalasi   -5,75 Tiszaújvárosi   -2,91 Szécsényi   
-9,61 Celldömölki   -5,71 Kisvárdai   -2,84 Bátonyterenyei   
-9,53 Vasvári   -5,71 Zirci   -2,77 Várpalotai   
-9,51 Marcali   -5,65 Tapolcai   -2,75 Nagykátai   
-9,20 Csurgói   -5,61 Győri   -2,43 Tatai   
-8,64 Mohácsi   -5,57 Székesfehérvári   -2,39 Egri   
-8,61 Siklósi   -5,52 Mezőkovácsházai   -2,29 Váci   
-8,57 Szentgotthárdi   -5,50 Karcagi   -2,22 Salgótarjáni   
-8,51 Kaposvári   -5,48 Soproni   -2,19 Szentendrei   
-8,47 Sárbogárdi   -5,45 Mátészalkai   -2,11 Ráckevei   
-8,45 Sátoraljaújhelyi   -5,43 Keszthelyi   -2,00 Miskolci   
-8,33 Jánoshalmi   -5,38 Nyíregyházai   -1,86 Aszódi   
-8,33 Berettyóújfalui   -5,33 Ajkai   -1,80 Pilisvörösvári   
-8,32 Szeghalomi   -5,14 Hajdúböszörményi   -1,73 Dorogi   
-8,22 Hevesi   -5,14 Füzesabonyi   -1,67 Ózdi   
-8,15 Kiskőrösi   -5,14 Balassagyarmati   -1,65 Gödöllői   
-8,11 Hajdúszoboszlói   -5,06 Nagykállói   -1,42 Kecskeméti   
-8,07 Kőszegi   -4,99 Jászberényi   -1,35 Kiskunfélegyházai   
-8,06 Tiszavasvári   -4,93 Makói   -1,00 Budaörsi   
-7,81 Csepregi   -4,89 Bonyhádi   -0,94 Gyáli   
-7,74 Mezőkövesdi   -4,88 Mórahalomi   -0,92 Dunakeszi   
-7,69 Sárvári   -4,77 Komáromi   -0,67 Esztergomi   
-7,48 Mosonmagyaróvári   -4,76 Békéscsabai   5,73 Kisteleki   
-7,38 Debreceni   -4,71 Ceglédi   7,41 Kiskunmajsai   
-7,21 Sarkadi   -4,69 Fonyódi   9,30 Csongrádi   
-7,16 Kunszentmártoni   -4,56 Kalocsai     

Forrás: KSH (1990.  és 2001. évi Népszámlálás) adatai alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 
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22. Melléklet: A hazai kistérségek rangsora, a mezőgazdasági munkanélküliség arányának 
éves rangsorátlaga alapján (1990-2001) 

1.  Polgári 51. Tatai 101. Komlói 
2.  Püspökladányi 52. Marcali 102. Mátészalkai 
3.  Balmazújvárosi 53. Sárospataki 103. Bonyhádi 
4.  Szarvasi 54. Békéscsabai 104. Szécsényi 
5.  Vásárosnaményi 55. Füzesabonyi 105. Zalaegerszegi 
6.  Letenyei 56. Zirci 106. Keszthelyi 
7.  Sellyei 57. Csepregi 107. Kaposvári 
8.  Sásdi 58. Kiskunmajsai 108. Ráckevei 
9.  Mezőkovácsházai 59. Kisteleki 109. Pásztói 

10.  Fehérgyarmati 60. Tabi 110. Dunaújvárosi 
11.  Nagyatádi 61. Mohácsi 111. Szentgotthárdi 
12.  Enyingi 62. Törökszentmiklósi 112. Nagykanizsai 
13.  Lenti 63. Tiszafüredi 113. Ajkai 
14.  Zalaszentgróti 64. Sárbogárdi 114. Aszódi 
15.  Sarkadi 65. Csongrádi 115. Bátonyterenyei 
16.  Jánoshalmi 66. Szerencsi 116. Móri 
17.  Tiszaújvárosi 67. Kiskunhalasi 117. Soproni 
18.  Tamási 68. Bajai 118. Oroszlányi 
19.  Barcsi 69. Jászberényi 119. Szobi 
20.  Csurgói 70. Csornai 120. Gödöllői 
21.  Bácsalmási 71. Nyírbátori 121. Monori 
22.  Szeghalomi 72. Kiskunfélegyházai 122. Gyöngyösi 
23.  Vasvári 73. Fonyódi 123. Dabasi 
24.  Szentesi 74. Tapolcai 124. Nagykátai 
25.  Lengyeltóti 75. Makói 125. Debreceni 
26.  Kunszentmiklósi 76. Pápai 126. Tatabányai 
27.  Csengeri 77. Celldömölki 127. Esztergomi 
28.  Karcagi 78. Sátoraljaújhelyi 128. Dorogi 
29.  Berettyóújfalui 79. Körmendi 129. Balatonalmádi 
30.  Dombóvári 80. Hódmezővásárhelyi 130. Pilisvörösvári 
31.  Siklósi 81. Kazincbarcikai 131. Székesfehérvári 
32.  Kisbéri 82. Hajdúböszörményi 132. Szombathelyi 
33.  Baktalórántházai 83. Pétervásárai 133. Pécsi 
34.  Kiskőrösi 84. Szekszárdi 134. Hatvani 
35.  Edelényi 85. Pécsváradi 135. Szegedi 
36.  Orosházai 86. Kapuvári 136. Győri 
37.  Mórahalomi 87. Tiszavasvári 137. Balatonfüredi 
38.  Encsi 88. Gárdonyi 138. Váci 
39.  Kalocsai 89. Mezőkövesdi 139. Gyáli 
40.  Őriszentpéteri 90. Szolnoki 140. Kőszegi 
41.  Hajdúszoboszlói 91. Szikszói 141. Egri 
42.  Nagykállói 92. Bicskei 142. Salgótarjáni 
43.  Sümegi 93. Nyíregyházai 143. Ózdi 
44.  Szigetvári 94. Mosonmagyaróvári 144. Várpalotai 
45.  Sárvári 95. Téti 145. Veszprémi 
46.  Paksi 96. Kisvárdai 146. Miskolci 
47.  Komáromi 97. Kecskeméti 147. Szentendrei 
48.  Kunszentmártoni 98. Rétsági 148. Dunakeszi 
49.  Siófoki 99. Ceglédi 149. Budaörsi 
50.  Hevesi 100. Balassagyarmati   

 
Forrás: OMMK (1990-2001) adatai alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 
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23. Melléklet: A hazai kistérségek rangsora, a tartós mezőgazdasági munkanélküliség 
arányának éves rangsorátlaga alapján (1990-2001) 

1.  Polgári   51. Komáromi   101. Téti   
2.  Püspökladányi   52. Csepregi   102. Keszthelyi   
3.  Vásárosnaményi   53. Paksi   103. Sátoraljaújhelyi   
4.  Zalaszentgróti   54. Kiskunmajsai   104. Celldömölki   
5.  Szarvasi   55. Siófoki   105. Móri   
6.  Sellyei   56. Marcali   106. Bicskei   
7.  Mezőkovácsházai   57. Sárospataki   107. Zalaegerszegi   
8.  Sarkadi   58. Komlói   108. Mosonmagyaróvári   
9.  Balmazújvárosi   59. Törökszentmiklósi   109. Nagykanizsai   

10.  Sásdi   60. Tabi   110. Ráckevei   
11.  Siklósi   61. Szigetvári   111. Balassagyarmati   
12.  Letenyei   62. Pécsváradi   112. Fonyódi   
13.  Tiszaújvárosi   63. Lengyeltóti   113. Pécsi   
14.  Lenti   64. Bajai   114. Kaposvári   
15.  Fehérgyarmati   65. Füzesabonyi   115. Soproni   
16.  Barcsi   66. Tapolcai   116. Dunaújvárosi   
17.  Enyingi   67. Nyírbátori   117. Debreceni   
18.  Tatai   68. Csongrádi   118. Ajkai   
19.  Tamási   69. Csornai   119. Dabasi   
20.  Bácsalmási   70. Sárbogárdi   120. Váci   
21.  Berettyóújfalui   71. Kapuvári   121. Monori   
22.  Baktalórántházai   72. Mezőkövesdi   122. Pásztói   
23.  Nagykállói   73. Szerencsi   123. Szentgotthárdi   
24.  Kazincbarcikai   74. Zirci   124. Nagykátai   
25.  Edelényi   75. Kiskunfélegyházai   125. Balatonalmádi   
26.  Kiskőrösi   76. Szolnoki   126. Szécsényi   
27.  Kisbéri   77. Makói   127. Székesfehérvári   
28.  Szentesi   78. Kisteleki   128. Gyöngyösi   
29.  Csurgói   79. Pétervásárai   129. Oroszlányi   
30.  Nagyatádi   80. Tiszafüredi   130. Kőszegi   
31.  Jánoshalmi   81. Szobi   131. Tatabányai   
32.  Kunszentmiklósi   82. Jászberényi   132. Pilisvörösvári   
33.  Szeghalomi   83. Hajdúböszörményi   133. Bátonyterenyei   
34.  Sárvári   84. Szekszárdi   134. Gyáli   
35.  Vasvári   85. Hódmezővásárhelyi   135. Szegedi   
36.  Kalocsai   86. Tiszavasvári   136. Szombathelyi   
37.  Encsi   87. Aszódi   137. Ózdi   
38.  Sümegi   88. Mohácsi   138. Veszprémi   
39.  Kunszentmártoni   89. Rétsági   139. Egri   
40.  Őriszentpéteri   90. Pápai   140. Balatonfüredi   
41.  Dombóvári   91. Körmendi   141. Hatvani   
42.  Hajdúszoboszlói   92. Mátészalkai   142. Győri   
43.  Orosházai   93. Kisvárdai   143. Dorogi   
44.  Hevesi   94. Gárdonyi   144. Salgótarjáni   
45.  Szikszói   95. Esztergomi   145. Várpalotai   
46.  Karcagi   96. Gödöllői   146. Miskolci   
47.  Mórahalomi   97. Ceglédi   147. Szentendrei   
48.  Kiskunhalasi   98. Bonyhádi   148. Dunakeszi   
49.  Békéscsabai   99. Kecskeméti   149. Budaörsi   
50.  Csengeri   100. Nyíregyházai     

 
Forrás: OMMK (1990-2001) adatai alapján saját számítás és szerkesztés, 2007 
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24. Melléklet: A vizsgálatokba bevont alapadatok 
 

Lakónépesség, demográfia, népmozgalom Foglalkoztatás (2001) 
Lakónépesség év közepén Foglalkoztatott férfiak 
Lakónépesség év végén Foglalkoztatott nők 
Állandó népesség Helyben lakó és helyben dolgozó foglalkoztatottak 
18-59 évesek Ingázó foglalkoztatottak 
60 évnél idősebbek Megyén belül ingázó foglalkoztatottak 
Élve születések Más megyébe ingázó foglalkoztatottak 
Halálozások Helyben foglalkoztatottak 2001 

Odavándorlás 29 évesnél fiatalabb helyben lakó és helyben dolgozó 
foglalkoztatottak 

Elvándorlás 30-49 éves helyben lakó és dolgozó foglalkoztatottak 
Falusi népesség 50 feletti helyben lakó és dolgozó foglalkoztatottak 
Lakónépesség (2002) Érettségi nélküli helyben lakó és helyben dolgozó foglalkoztatottak 

Állandó népesség (2002) Legalább érettségizett helyben lakó és helyben dolgozó 
foglalkoztatottak 

Lakónépesség (Nsz, 2001) 29 évesnél fiatalabb ingázó foglalkoztatottak 
Lakónépességből 7-14 évesek (Nsz, 2001) 30-49 éves ingázó foglalkoztatottak 
Lakónépességből 15-18 évesek (Nsz, 2001) 50 feletti ingázó foglalkoztatottak 
Lakónépességből 19 évesek (Nsz, 2001) Éerttségi nélküli ingázó foglalkoztatottak 
Lakónépességből 20-29 évesek (Nsz, 2001) Legalább érettségizett ingázó foglalkoztatottak 
Lakónépességből 30-39 évesek (Nsz, 2001) 
Lakónépességből 40-59 évesek (Nsz, 2001) 

Munkanélküliség, segélyezés 

Lakónépességből 60 évnél idősebbek (Nsz, 2001) Szociális segélyezettek átlagos száma 
Természetes szaporulat (Utóbbi két Nsz. közt) Regisztrált munkanélküliek 
Vándorlási különbözet (Utóbbi két Nsz. közt) Tartósan regisztrált munkanélküliek 
Lakónépesség (Nsz, 1990) Jövedelem-pótló támogatásban részesülők 
Lakónépesség (1990, Tstar) Regisztrált munkanélküliek, 8 osztálynál kisebb végzettséggel 

Infrastruktúra, fejlettség, gazdaság-szerkezet Regisztrált munkanélküliek, főiskolai végzettséggel 
Kiskereskedelmi üzletek Regisztrált munkanélküliek, egyetemi végzettséggel 
Vendég éjszakák a kereskedelmi szálláshelyeken 
Lakásállomány 

Adózás 

Épített lakások Önkormányzat helyi adóbevétele  
Ívóvíz hálózatba kapcsolt lakások Adófizetők száma (2002) 
Csatornázott lakások Személyi jövedelemadó alap (2002) 
Működő háziorvosok Személyi jövedelemadó (2002) 
Működő vállalkozások  
Működő egyéni vállalkozások Végzettség 
Személygépkocsik száma 7 évesnél idősebbek közt 0 osztályt végzettek (Nsz, 2001) 
Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban 7 évesnél idősebbek közt 1-5 osztályt végzettek (Nsz, 2001) 
Működő vállalkozások száma a mezőgazdaság, 
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági 
ágakban 

7 évesnél idősebbek közt 6-7 osztályt végzettek (Nsz, 2001) 

Működő vállalkozások száma a bányászat, feldolgozóipar, 
villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás nemzetgazdasági 
ágakban 

7 évesnél idősebbek közt 8 osztályt végzettek (Nsz, 2001) 

Működő vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági 
ágban 7 évesnél idősebbek közt felsőfokú végzettségű (Nsz, 2001) 

Működő vállalkozások száma a kereskedelem, javítás 
nemzetgazdasági ágban  

Működő vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás nemzetgazdasági ágban + A települések területe 

Működő vállalkozások száma a szállítás, raktározás, posta, 
távközlés nemzetgazdasági ágban  

Működő vállalkozások száma az ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban  

Az adatok (ha más nincs jelezve) 2003-ra vonatkoznak. Az Nsz jelölésű adatok forrása Népszámlálás. 
Forrás: Saját gyüjtés és szerkesztés, 2007 
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25. Melléklet: A rotálatlan faktorok mátrixa és tartalma 
Faktorok Változók 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Átlagos osztályszám 0,923 -0,208 0,136 -0,155   -0,128   0,120
SZJA/1000 lakos 0,915       -0,161 -0,170 0,157   
Működő vállalkozások/1000 lakos 0,890 -0,285 0,175     0,101     
Működő egyéni vállalkozás sűrűség 0,889 0,326     0,276     -0,121
7-x évesek közt felsőfokú végzettségüek aránya 0,886   0,252 -0,125       0,275
Működő vállalkozás sűrűség 0,862 0,375     0,302     -0,107
Működő szállás vállalkozás sűrűség 0,861   0,206 0,342 0,171     -0,187
Működő ingatlan vállalkozás sűrűség 0,850 0,377     0,315       
Működő építőipari vállalkozások sűrűség 0,846 0,386   0,150 0,256     -0,159
Működő kereskedelmi vállalkozás sűrűség 0,841 0,402     0,307     -0,117
Működő posta vállalkozás sűrűség 0,830 0,418   0,141 0,277     -0,133
Működő bányászati vállalkozások sűrűség 0,829 0,401   0,117 0,305     -0,139
Személygépkocsik/1000 lakos 0,826 -0,275 -0,157 0,162   0,138 0,138   
HDI 0,826 -0,311   -0,185 -0,129 -0,150     
Népsűrűség 0,818 0,470     0,250     -0,158
Működő mg. vállalkozás/müködő vállalkozások -0,769   -0,169 0,146 0,314 0,323 0,204 0,153
Helyi adóbevétel/1000 lakos 0,749 -0,218 0,216         -0,163
Épített lakások aránya 0,745     0,380 -0,108 0,235   0,102
Érettségi nélküli ingázók aránya  -0,745 -0,160 -0,218     0,110 0,263 -0,283
Regisztr. munkanélküliek aránya 18-59 évesek közt -0,735 0,365 0,447 0,190 0,142     0,107
Regisztrált munkanélküliek/1000 lakos -0,729 0,361 0,464 0,180 0,137     0,103
Elérés 0,705   -0,245 -0,186 -0,158 -0,182 -0,145 -0,119
Működő egyéni vállalkozás/1000 lakos 0,699 -0,555 0,192     0,168     
Vándorlási egyenleg/1000 lakos 0,661 0,105 -0,410 0,349 -0,185   -0,122 0,195
Szociális segélyezettek/1000 lakos -0,628 0,498 0,499 0,204       0,112
Érettségi nélküli helyben lakó-dolgozók aránya  -0,613   -0,534     0,272   -0,247
Működő mezőgazdasági vállalkozás/1000 lakos -0,586 -0,312 -0,178 0,107 0,364 0,429 0,269 0,214
Népességváltozás 1990-2003 0,581 0,499 -0,269 0,339 -0,299 0,241   0,149
Helyben foglalkoztatottak/ 1000 lakos  0,580 -0,482 0,258 -0,392     0,184   
Reg. munkanélküliek közt 8 osztályt sem végzettek -0,577 0,381 0,289 0,151   -0,189     
Működő mezőgazdasági vállalkozás sűrűség 0,524 0,107   -0,113 0,341 0,514 0,255 0,190
Jövedelempótoltak/1000 lakos -0,458 0,293 0,344       -0,151 0,113
60 évesnél idősebbek aránya -0,279 -0,630 -0,238 0,110 0,450 -0,313 -0,234   
Működő szállás vállalkozás/1000 lakos 0,277 -0,595 0,383 0,574   0,158 -0,121 -0,137
Természetes szaporulat/1000 lakos 0,402 0,594 0,229   -0,399 0,245     
Kiskereskedelmi üzletek/1000 lakos 0,306 -0,566 0,481 0,287   0,289     
Természetes szaporulat átlaga ’90-2001/1000 lakos 0,287 0,559 0,412 -0,106 -0,468 0,231 0,127 -0,130
Tartósan munkanélküliek aránya -0,478 0,544 0,318   0,158     0,170
Vendégéjszakák / 1000 lakos 0,207 -0,535 0,353 0,495   0,176   -0,207
50 év feletti helyben lakó-dolgozók aránya  0,346 -0,511 -0,188 0,137 0,218 -0,131 -0,218 0,265
Vándorlási különbözet átlaga ’90-2001/1000 lakos 0,502 0,218 -0,568 0,348 -0,101 0,143 -0,139 0,261
Működő szállás vállalkozás/mük vállalkozások -0,216 -0,439 0,340 0,670     -0,129 -0,178
Ingázó foglalkoztatottak aránya  0,114 0,204 -0,504 0,569 -0,292 -0,278 0,280 -0,166
29 évesnél fiatalabb helyben lakó-dolgozók aránya  0,360   0,138 -0,569 -0,115 0,420     
Városi népesség aránya 0,483   0,354 -0,535 0,144 0,112 -0,335 -0,101
Aprófalvak aránya -0,260 -0,284 0,178 0,306 0,112 -0,280 0,646   
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 (Változók eredeti elnevezését ld. a 6.2.1. fejezetben) 
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26. Melléklet: A vizsgált faktorokra elvégzett kétmintás T-próba eredménye  

Independent Samples Test

2,895 ,091 1,022 147 ,309 ,2568061 ,25133716 -,239895 ,75350693

2,528 143,291 ,013 ,2568061 ,10160357 ,05597057 ,45764157

,059 ,808 3,608 147 ,000 ,8721687 ,24175260 ,39440921 1,349928

3,651 22,103 ,001 ,8721687 ,23889513 ,37686450 1,367473

2,632 ,107 2,705 147 ,008 ,6659178 ,24617546 ,17941760 1,152418

3,353 26,061 ,002 ,6659178 ,19859753 ,25774123 1,074094

,346 ,557 ,321 147 ,749 ,0809087 ,25213978 -,417378 ,57919573

,518 38,144 ,607 ,0809087 ,15621116 -,235285 ,39710247

,017 ,896 ,040 147 ,968 ,0101293 ,25222669 -,488329 ,50858812

,039 21,495 ,969 ,0101293 ,26100211 -,531894 ,55215229

2,330 ,129 ,980 147 ,329 ,2464152 ,25140791 -,250425 ,74325588

1,440 32,316 ,160 ,2464152 ,17113430 -,102040 ,59487054

1,156 ,284 1,655 147 ,100 ,4135778 ,24991082 -,080304 ,90745989

1,814 23,370 ,083 ,4135778 ,22801632 -,057697 ,88485281

1,235 ,268 -2,605 147 ,010 -,6424198 ,24659987 -1,12976 -,155081

-2,890 23,589 ,008 -,6424198 ,22230345 -1,10166 -,183184

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

REGR factor score
1 for analysis    1

REGR factor score
2 for analysis    1

REGR factor score
3 for analysis    1

REGR factor score
4 for analysis    1

REGR factor score
5 for analysis    1

REGR factor score
6 for analysis    1

REGR factor score
7 for analysis    1

REGR factor score
8 for analysis    1

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 

27. Melléklet: A 8 faktorra elvégzett diszkriminancia elemzés lépései 

Variables Entered/Removeda,b,c,d

F2 faktor ,919 1 1 147,000 13,015 1 147,000 ,000
F3 faktor ,871 2 1 147,000 10,788 2 146,000 ,000
F8 faktor ,827 3 1 147,000 10,103 3 145,000 ,000

Step
1
2
3

Entered Statistic df1 df2 df3 Statistic df1 df2 Sig.
Exact F

Wilks' Lambda

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.
Maximum number of steps is 16.a. 

Minimum partial F to enter is 3.84.b. 

Maximum partial F to remove is 2.71.c. 

F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.d. 
 

 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
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28. Melléklet: A vizsgált kistérségek humánindexe (HDI) és index-rangsora 
 

Rangsor HDI Kistérség neve Vidékiség Képzettségi
index 

Jövedelem 
index  

Élettartam
index 

1. 0,81 Győri kistérség jellemzően vidéki 0,81 0,93 0,70 
2. 0,79 Veszprémi kistérség jellemzően vidéki 0,79 0,94 0,63 
3. 0,75 Szentendrei kistérség jellemzően vidéki 0,61 0,84 0,80 
4. 0,75 Székesfehérvári kistérség jellemzően vidéki 0,72 0,91 0,61 
5. 0,74 Szombathelyi kistérség jellemzően vidéki 0,77 0,86 0,60 

67. 0,49 Vasvári kistérség alapvetően vidéki 0,59 0,35 0,53 
79. 0,43 Kisbéri kistérség alapvetően vidéki 0,57 0,49 0,23 
85. 0,41 Polgári kistérség alapvetően vidéki 0,34 0,34 0,55 
92. 0,40 Enyingi kistérség alapvetően vidéki 0,45 0,32 0,42 

100. 0,37 Zalaszentgróti kistérség alapvetően vidéki 0,50 0,25 0,36 
110. 0,33 Szeghalomi kistérség alapvetően vidéki 0,34 0,21 0,44 
116. 0,31 Berettyóújfalui kistérség alapvetően vidéki 0,32 0,17 0,45 
121. 0,30 Nagyatádi kistérség alapvetően vidéki 0,41 0,23 0,25 
123. 0,29 Bácsalmási kistérség alapvetően vidéki 0,26 0,17 0,45 
124. 0,29 Csurgói kistérség alapvetően vidéki 0,39 0,21 0,28 
125. 0,29 Siklósi kistérség alapvetően vidéki 0,31 0,24 0,31 
128. 0,27 Jánoshalmi kistérség alapvetően vidéki 0,37 0,12 0,33 
130. 0,25 Sásdi kistérség alapvetően vidéki 0,25 0,13 0,36 
139. 0,21 Barcsi kistérség alapvetően vidéki 0,19 0,21 0,23 
140. 0,21 Fehérgyarmati kistérség alapvetően vidéki 0,15 0,05 0,42 
141. 0,20 Vásárosnaményi kistérség alapvetően vidéki 0,21 0,07 0,33 
142. 0,20 Csengeri kistérség alapvetően vidéki 0,19 0,08 0,35 
143. 0,19 Nagykállói kistérség alapvetően vidéki 0,11 0,00 0,47 
144. 0,19 Lengyeltóti kistérség alapvetően vidéki 0,19 0,12 0,25 
145. 0,18 Sellyei kistérség alapvetően vidéki 0,13 0,05 0,37 
146. 0,18 Edelényi kistérség alapvetően vidéki 0,14 0,10 0,30 
147. 0,17 Mátészalkai kistérség alapvetően vidéki 0,16 0,11 0,22 
148. 0,15 Baktalórántházai kistérség alapvetően vidéki 0,19 0,02 0,23 
149. 0,13 Nyírbátori kistérség alapvetően vidéki 0,01 0,07 0,32 

 
Forrás: Obádovics és Kulcsár(2003) eredményei alapján saját szerkesztés, 2007  
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29. Melléklet: Magyarország falutípusai, 2001 

 

Falutípusok:  
■ I.1. ■ I.2. ■ II. ■ III.1. ■ III.2. ■ IV. ■ V.1. ■ V.2. ■ VI.1. ■ VI.2. ■ VII.1. ■ VII.2. ■ VII.3. ■ VII.4. 
Forrás: Beluszky és Sikos T. (2007) 
 
I. típus: Agglomerációs települések típusai (102 település)  

I. 1. Népes, növekvő népességű, fejlett helyi társadalommal rendelkező települések (34) 
I. 2. Közepes lélekszámú, kedvező helyzetű, növekvő lakosságú települések (68) 

II. típus: Az agglomerációk külső övezetébe tartozó települések (218)  
III. típus: Közepes méretű, stagnáló-csökkenő népességű lakófalvak (482) 

III.1. Kedvező helyzetű, stagnáló népességű lakófalvak (273) 
III.2. Átlagos munkaerő-piaci helyzetű, vegyes funkciójú középfalvak (209)  

IV. típus: Idegenforgalmi funkciójú települések, fürdővárosok (38) 
V. típus: Rossz munkaerőpiaci helyzetű, közepes méretű falvak, eseteként jelentős agrárszerepkörrel 
(449) 

V.1 Közepes méretű, rossz munkaerő-piaci helyzetű, stagnáló népességű falvak (379)  
V.2 Tanyás falvak, agrárszerepkörrel (70) 

VI. típus: Jó munkaerőpiaci helyzetű, stabil társadalmú kisfalvak, lakó- és idegenforgalmi funkciókkal 
(675) 

VI.1 Magas kiingázó-aránnyal rendelkező (alvó) stabil társadalmú kisfalvak (631) 
VI.2 Rossz demográfiai mutatókkal, de számottevő idegenforgalommal rendelkező kisfalvak (44)  

VII. típus: Fogyó népességű elöregedő, rossz munkerő-piaci helyzetű, hátrányos állapotú aprófalvak 
(911) 

VII.1 Fogyó népességű, alapfokon ellátatlan ingázó aprófalvak (432) 
VII.2 Fogyó népességű, vegyes funkciójú, ellátatlan aprófalvak (105)  
VII.3 Igen kedvezőtlen, helyzetű, munkaerőpiaci helyzetű, de növekvő, fiatalos Aprófalvak (191)  
VII.4.Rohamosan fogyó népességű, rossz munkerő-piaci helyzetű, jelentős agrárfunkciókkal 
rendelkező aprófalvak (183) 
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30. Melléklet: Az alapmutatókkal elvégzett diszkriminancia-elemzés lépései 

Variables Entered/Removeda,b,c,d

Működő mg.
vállalkozás/mük
vállalkozások

,797 1 1 147,000 37,383 1 147,000 ,000

Vízvezetékbe
kapcsolt lakások
aránya

,750 2 1 147,000 24,391 2 146,000 ,000

Regisztrált
mnknélküli/1000
lakos

,721 3 1 147,000 18,717 3 145,000 ,000

Step
1

2

3

Entered Statistic df1 df2 df3 Statistic df1 df2 Sig.
Exact F

Wilks' Lambda

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.
Maximum number of steps is 138.a. 

Minimum partial F to enter is 3.84.b. 

Maximum partial F to remove is 2.71.c. 

F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.d. 
 

 
Forrás: Saját számítás és szerkesztés, 2007 
 

31. Melléklet: Nyertes Leader+ akciócsoportok Magyarországon, 2008 

 
Forrás: VÁTI Kht, 2008 
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