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projektvezetőimtől, mentoraimtól. 
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támogatást, bíztatást, türelmet, amelyet a munka elkészülése folyamán biztosítottak számomra. 
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Magyar nyelvű összefoglaló 

A doktori disszertáció alapvető célja bemutatni, hogy milyen területi adottságok értékelődnek 

fel a regionális rugalmasság újszerű és egyre inkább előtérbe kerülő koncepciójában, hogyan 

valósulhat meg a természeti erőforrások olyan tartamos, értékvédő gazdálkodása, ami lehetővé 

teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a létalapok által biztosított ökológiai 

eltartóképességet meghalódó módon növekedne a gazdaság. A regionális rugalmasság előtérbe 

kerülését a különböző gazdasági, társadalmi sokkhatások eredményeképp a régiók különböző 

sérülékenysége eredményezte; kutatásomban fontos szempont az is, hogy az alkalmazkodás 

során milyen hangsúlyos szerepet kapnak a térség anyagi, megfogható erőforrásain túl a 

kevésbé számszerűsíthető, akár nehezen megfogható adottságok (társadalmi szerveződés, 

szaktudás) a fenntartható fejlődés gazdasági-társadalmi-környezeti és intézményi 

dimenzióiban. A doktori disszertáció dedikált célja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

kutatás és a területi kutatások integrálása, amely terén jelentős lépések történtek a térségi 

fenntarthatóság vonatkozásában, ugyanakkor tekintettel napjaink gazdasági-politikai 

rendszerére a látókör bővítendő a regionális rugalmasság szemléletével. A koncepciónak, 

amely globális gazdaságunk eredményezte hatások helyi következményeire fordítja a 

figyelmet, jelentősége van egy olyan átalakulással értintett országban, amely duális gazdasága 

rendkívül kitett foglalkoztatási szempontból a külföldi tőkeáramlásnak, és amely 

térszerkezetében egy-egy nagyobb vállalat országelhagyása, felszámolása komoly gondokat 

okoz. 

Az emberi társadalom fejlődése nem választható el a természet és annak a társadalom által 

befolyásolt változásaitól, ugyanakkor az egyes nemzetállamok előrehaladását sem értékelhetjük 

önálló, szuverén módon, hiszen mai globális korunkban az egyes térségek, nemzetek, országok 

sorsának alakulását a világgazdasági folyamatok, azon belüli kölcsönhatások befolyásolják. 

Egyre növekszik a feszültség a konkrét földrajzi tér (városok, városegyüttesek, gazdasági-

társadalmi intézmények telephelyei, lakóhelyek), valamint a vállalatok működési költségtere 

között, amelyet a felvevőpiac elhelyezkedése, a termelési költségek leszorítására bevezetett 

intézkedések és az iparági sajátosságok (pl. iparági koncentrációból fakadó pozitív külső 

gazdasági hatások, az ún. externáliák) eredményeznek. A feszültség metszéspontjában a 

vállalatok megszűnése, vagy esetleges delokalizációja (a telephely más térségbe történő 

áttelepítése) és ezek helyi gazdaságra gyakorolt hatása áll. 

A kutatási munka három fő kimenetet eredményezett. Először, a fenntarthatóság és a regionális 

rugalmasság összefüggéseinek értékelésére szolgáló keretrendszert. Következőleg, az országon 
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belüli egyenlőtlenségi viszonyrendszert bemutató, módszertani készletet színesítő, a 

járások/megyék/statisztikai régiók és országrészek szintjén is értelmezhető, összevethető 

vállalatpopulációs leltárat, amely a nagyvállalatok árbevétele szerinti rangszáma, iparági 

kapcsolódása szerint a térségi gazdasági szerkezet diverzifikációjáról is képet ad. Végezetül 

pedig a fenntartható fejlődés területi kapcsolódásait bemutató szakirodalmi feltárást és 

dokumentumelemzést. 
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Summary 

This Ph.D. dissertation aims, on one hand, to demonstrate the range of those territorial factors 

whose importance ascends in the field of emerging influential concept: regional resilience, and 

on the other hand, provide interpretation on how the advantageous and harmless management 

of natural resources could be implemented in order to establish and maintain conditions for 

humankind supported by economic development that does not exceed the carrying capacity of 

the ecosystem. Ascending importance of the regional resilience concept is due to various 

economic and social shocks which have called attention to the different level of adapting 

capacity of regions, territories; in my research it has high importance what is the influence of 

the material and immaterial (like social relations and endogenous knowledge) resources in 

formulating adaptive capacity of the regions according to the environmental- economic- social- 

and institutional dimensions of sustainable development. It is a dedicated aim of the dissertation 

to integrate regional research with sustainability matters; while several steps have been taken 

to embed territorial dimension in the concept of sustainable development. As the emerging 

concept of ‘regional sustainability’ demonstrates the changes of nowadays economic and 

political conditions, the research focus must be widened with the regional resilience 

perspective. The concept has special importance both in terms of calling attention to the effects 

of the global economy on local wealth and well-being circumstances and the actual Hungarian 

dual economy where the employment condition is sensitive to a high extent to the location 

choice of transnational companies. 

The development of the society is influenced by changes of the natural environment (either 

natural or anthropogenic), meanwhile the development of various nations, economies could not 

be examined as sole, dependent units while nowadays it is the result of function of the various 

effects of the global economy. The level of disharmony increases between the geographical 

locations (settlements, cities, city regions, location of various social-economic institutions, 

residual districts) and economic, operational spaces of enterprises which are established for 

cost-reduction purposes and entrance into potential markets due to various advantages like 

positive externalities. The focus point is the closure, delocalization (when the enterprise moves 

to another region) and the effects on local economic atmosphere. 

The research has three main outcomes. The first is the ’Evaluation System of Sustainability for 

Regional Resilience Analysis’. The second outcome is an inventory of the population of 

enterprises based on the ranking in the TOP-500 list, sector, and location on LAU-1 and NUTS-

3 level, thus an analytical tool for interpreting the inequalities of the country and provides 
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sectoral diversity landscape. The last is the literature review of the connection of the regional 

resilience and sustainable development. 
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1 Bevezetés 

1.1 Az értekezés témaköre, célja és időszerűsége 

A doktori disszertációt bátran lehetne indítani a már-már sallangos, „napjaink változó 

világában”, a „kölcsönös függőségek jellemezte globális munkamegosztásokon alapuló 

gazdasági rendszer” vagy épp a „transznacionális vállalatok és beszállítói láncaik 

hegemóniáját” felidéző nyitányokkal, hiszen valóban rávilágítanak a 21. századi 

berendezkedésünk sajátosságaira. A nemzetgazdaságok és transznacionális vállalatok 

gazdasági súlyának különbségei, a gazdasági rendszerek komplexitásából fakadó helyi 

feladatok (új iparágak születése, régiek megszűnése) első lépésben foglalkoztatásügyi, másrészt 

jóléti vagy jól-léti (az anyagi feltételek mellett a térségben élők életkörülményeinek javulása, a 

munka/ magánélet egyensúlyának fenntartásával, az azonos feltételekhez való jutás stb., erről 

részletesebben a 2.3 fejezetben) vonatkozásival kapcsolatban folyamatosan érkeznek hozzánk 

híradások a globális média számos forrásából. Egyre növekszik a feszültség a konkrét földrajzi 

tér (városok, városegyüttesek, gazdasági-társadalmi intézmények telephelyei, lakóhelyek) 

valamint a vállalatok működési/ költségtere között, amelyet a felvevőpiac elhelyezkedése, a 

termelési költségek leszorítására bevezetett intézkedések és az iparági sajátosságok (pl. iparági 

koncentrációból fakadó pozitív külső gazdasági hatások, az ún. externáliák) eredményeznek. A 

feszültség metszéspontjában a vállalatok megszűnése, vagy esetleges delokalizációja (a 

telephely más térségbe történő áttelepítése) és ezek helyi gazdaságra gyakorolt hatása áll. A 

gazdasági folyamatok elemzésére leggyakrabban alkalmazott egység a régió; olyan sajátos 

társadalmi-gazdasági egység, amely: 

 egyedi tulajdoni struktúrájú gazdasági szerkezettel, termelési bázissal, 

 népesedési folyamatokkal és foglalkoztatási helyzettel, 

 kormányzati intézményekkel rendelkezik; összességében egy társadalmi (’social’), 

kulturális (’cultural’), politikai (’political’) és gazdasági (’economic’) interakciós 

rendszer (’interaction system’). (Agnew, 2000, 2001; Haukkala et al., 1999 in Palekiene 

et al., 2015) 

Ebben a megközelítésben vált hangsúlyos területté a régiók rugalmasságának, mint 

ellenállóképességének (’resilience’) vizsgálata, dinamikus (az időtényező vizsgálatba történő 

beemelésével, valamint a változásra, jelenségre adott válasz gyorsaságának mérésére) 

megközelítésben. Tehát a „regionális rugalmasság” fogalma nem azonos a rugalmasság, mint 

érzékenység (’elasticity’) mikrogazdaságtani jelentésével, vagy az időbeli alkalmazkodással/ 
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szabad érvényesüléssel (’flexibility’), amelyről a kapcsolódó fejezetben („A regionális 

rugalmasság előtérbe kerülése, értelmezési lehetőségei”) részletesen értekezünk. 

A doktori disszertáció alapvető célja bemutatni, hogy milyen területi adottságok értékelődnek 

fel a regionális rugalmasság újszerű és egyre inkább előtérbe kerülő koncepciójában, hogyan 

valósulhat meg a természeti erőforrások olyan tartamos, értékvédő gazdálkodása, ami lehetővé 

teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a létalapok által biztosított ökológiai 

eltartóképességet meghalódó módon növekedne a gazdaság. A regionális rugalmasság előtérbe 

kerülését a különböző gazdasági, társadalmi sokkhatások eredményeképp a régiók különböző 

sérülékenysége eredményezte. Kutatásomban így fontos szempont az is, hogy az 

alkalmazkodás során milyen hangsúlyos szerepet kapnak a térség anyagi, megfogható 

erőforrásain túl a kevésbé számszerűsíthető, akár nehezen megfogható adottságok (társadalmi 

szerveződés, szaktudás) a fenntartható fejlődés gazdasági-társadalmi-környezeti és intézményi 

dimenzióiban. A doktori disszertáció újszerűsége többek között abból is adódik, hogy kettő, 

eddig külön-külön tárgyalt tudományterületet köt össze és hangsúlyozza rokonságukat, hiszen 

mindkettő lényege az emberek életminőségének hosszú távú biztosítása. 

A gazdasági összekapcsoltság eredményeképp mindinkább kivédhetetlen hatásokra való 

reagálás, az azt magyarázó területi sajátosságok leltárba vételének szükségesség erősítette a 

regionális reziliencia (rugalmasság) kérdésének előtérbe kerülését. Napjaink gazdaságára, sőt 

társadalmára használt ’Post-9/11 period’1 vagy ’Post-2008 World’2 mind a külső hatások 

kivédhetetlenségére, a globális történések következményeire hívják fel a figyelmet. 

Az egyik legrangosabb területi gazdasággal foglalkozó folyóirat, a ’Cambridge Journal of 

Regions, Economy and Society’ 2010 őszén tematikus számot jelentetett meg a regionális 

rugalmasság elméleti vonatkozásaival, valamint empirikus elemzési lehetőségeivel 

kapcsolatosan. Amellett, hogy a regionális gazdaságok egyértelműen kitettek a globális világ 

eseményeinek, maga a regionális fejlődés folyamata sem egy stabil, kiegyenlített, biztos 

folyamat, sőt, ahogy Walker (2004), UNISDR (2005), Foster (2006), Cutter et al. (2008), 

Simmie-Martin (2010) és Palekine et al. (2015) rámutat, folyamatos megszakítások és 

átalakulások sora, időszakos gazdasági recesszió, új versenytársak váratlan megjelenése, 

gazdasági tevékenységek felszámolása, tőkekiáramlás, technológiai változások révén. 

                                                 
1 Szeptember 11-e utáni világ, amely a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások után kialakult nemzetközi 

helyzetre utal 

2 A 2008-as pénzügyi, majd abból következő gazdasági válság utáni világ 
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A téma összhangban van az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadott, „A Nemzeti Fejlesztés 

2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció” [a továbbiakban: OFTK] 

üzenetével is, hiszen egy olyan átalakulással értintett országban, amely duális gazdasága 

rendkívül kitett foglalkoztatási szempontból a külföldi tőkeáramlásnak, valamint 

térszerkezetében egy-egy nagyobb vállalat országelhagyása, felszámolása komoly gondokat 

okoz, a kutatási téma aktualitását jelenti (globális gazdaságunk eredményezte hatások helyi 

következményeire tekintettel). 

Ahogy a fenntarthatósággal szembeni elvárások bővültek az idő folyamán (erről ír Láng, 2002 

in Bartus-Szalai, 2014, 356. o.), mint az erőforrásokhoz való hozzáférés globális méretekben 

igazságos elosztása, a szegénység enyhítése, az egyes társadalmi csoportok közötti „szociális 

szakadék áthidalása”, úgy sokasodtak a különböző országok, régiók helyzetét feltáró 

szakirodalmi művek is. Több esetben az elemzések egy-egy politikai vagy gazdasági 

fordulóponttól vizsgálják a folyamatokat, így lett igen gazdag szakirodalmi bázisa 

Magyarországon a szocialista rendszer változását követő térségi folyamatok bemutatásának is: 

gondolhatunk olyan kiemelkedő szerzőkre, mint Kornai János vagy Enyedi György. Az 

elemzési ezköztár eljut a térségek/ régiók komplexebb leírását is szolgáló, immáron nem csak 

materiális, hanem immateriális nézőpontot is figyelembe vevő megközelítéséig). Szaporodnak 

és újra és újra használatba „kerülnek” a hazai egyenlőtlenségi helyzetet leíró „metaforák”, 

„jelzők” (pl. zászlóvivő Közép-Magyarország) a hazai szakirodalomban. Példaként említhető, 

hogy így használja Major Klára 2007-ben a Tér és Társadalomban megjelent cikkében a 

jövedelemegyenlőtlenségek leírására „nyugat—kelet lejtő” illetve Pénzes János 2012-es 

cikkében is: ’West-East declination’ Melegh Attila 2003-ban „A kelet/nyugat lejtő” az Élet és 

Irodalom cikkében bevezetett fogalmát a hazai egyenlőtlenségi, megosztottsági helyzetre 

vonatkozóan is. 

Több személyes és szakmai tapasztalat eredményezte (részletesen erről a Függelék 1.1-es 

részben írok) végsősoron a régiók, mint komplex rendszerek iránti érdeklődésem erősödését; 

hiszen, ha a változások, külső gazdasági vagy természeti sokkok egymást követik, milyen 

berendezkedés, erőforrás-portfólió, ennek anyagi és immateriális összetevői szükségesek 

ahhoz, hogy a térségben rejlő tudás tovább öröklődhessen? Vajon hogyan lesz egy adott terület 

alkalmas az ott élő közösségek megtartására, új minőségek létrehozására és értékeinek 

megőrzésére egyszersmind? Ez a kutatási kérdés összekapcsolja a fenntarthatóság (a klasszikus 

„környezet-gazdaság-társadalom” és intézményrendszer pillérekkel) valamint a regionális 

rugalmasság témakörét (az erőforrásportfólió térbeli vetületének alkalmazkodóképessége a 

kivédhetetlen gazdasági-, természeti-, politikai stb. sokkok, hatások mentén), sőt a regionális 
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fejlődés dinamikus folyamatát egyértelműen evolúciós perspektívába helyezi. A következő 

fejezetben a konkrét kutatási kérdésemet, a disszertáció témaköreit, kutatási módszereket és 

adatbázisokat ismertetem. 

1.2 A disszertáció felépítése és a kutatási modell 

A disszertáció két nagy egységre bontható, melynek első főbb munkarésze a szakirodalmi 

megalapozás, a második pedig az empirikus kutatás. Értekezésem fő kutatási kérdése: 

Hogyan vizsgálhatók a fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggései, 

valamint a spontán tőkeallokáció (székhelyválasztás) és a támogatáspolitika (EU 

projektek) miként hatnak a fenntarthatóságon (erőforrások allokációja) át a regionális 

rugalmasságra? 

A kutatás megalapozását elősegítendő munkarészben kiindulásként külön mutatom be: 

1. a térbeliségi szempont megjelenését a fenntartható fejlődés koncepciójában; 

2. a fenntarthatósági átmenet alapvető stratégiai dokumentumait; 

3. a területi egyenlőtlenségek és a társadalmi jól-lét kutatás egyes uniós, hazai eredményeit 

(az EU területi egyenlőtlenségek csökkentésére szolgáló kohéziós politika 

megvalósításához kapcsolódóan); 

4. és a regionális rugalmasság értelmezési lehetőségeit. 

Ezt követően összevetem a fenntartható fejlődés és regionális rugalmasság összefüggéseit, 

végül, a regionális fejlődés, mint a térségek evolúciós folyamata értelmezésében a térségek 

variációs-szelekciós jellemzőit vázolom. 

A doktori disszertáció spektruma igen széles nemzetközi és hazai szakirodalmi kört ölel 

fel. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó irodalom a fogalom kialakulásától a nemzetközi, 

uniós és hazai stratégiai feladatokat meghatározó műveket tartalmazza, valamit az EU 

regionális politikájára is kitér. A regionális rugalmasság szakirodalmi megalapozását követően 

az összefüggések vizsgálatánál a térségi fenntarthatóság szakpolitikai, hazai leíró 

dokumentumai és egyes értékelések eredményeit is bemutatom. Magyarország, mint vizsgálati 

terület kapcsán a 2005-ös Országos Területfejlesztési Koncepció [OTK], a 2014-es OFTK, a 

2007-2013-as programozási időszak értékelése is fontos referenciaként jelenik meg. 

Az empirikus kutatásban a fent megfogalmazott kutatási kérdést három fő (a másodikat 

kettő altémára bontva) témakörön keresztül vizsgálom: 

1. rugalmas régiók a fenntarthatóság szempontjából; 

2. a spontán tőkeallokáció hatása a fenntarthatóságon át a regionális rugalmasságra 

(jövedelemegyenlőtlenségi és ágazati nézőpont); 

3. a támogatáspolitika hatása a fenntarthatóságon át a regionális rugalmasságra. 
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A témakörökhöz rendelt kutatási kérdéseket, hipotéziseket, a tézis vizsgálatára alkalmazott 

kutatási módszert az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat: Kutatási kérdések, hipotézisek és az igazoláshoz alkalmazott kutatási módszer 
(saját szerkesztés) 

 Kutatási kérdés Hipotézis Módszer 

1. 

Hogyan vizsgálható a 

fenntartható fejlődés a 

regionális rugalmasság 

kapcsolata? 

A regionális rugalmasság és a 

fenntartható fejlődés 

összefüggései vizsgálhatók a 

várostérségi erőforrások 

jelentőségének átalakulásával. 

A regionális fejlődés 

kvalitatív elemzése a 

fenntarthatósági dimenziók 

mentén a rugalmas 

alkalmazkodási pályák 

értékelésére. 

2. 

Hogyan hat a spontán 

tőkeallokáció 

(székhelyválasztás) a 

fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) át 

a regionális rugalmasságra? 

(Jövedelemegyenlőtlenségi 

nézőpont) 

Az 1990 utáni spontán (az 

ötszáz legmagasabb árbevételt 

elérő vállalat területi 

elhelyezkedését eredményező) 

tőkeallokáció a magasabb 

regionális fenntarthatósági 

helyeken koncentrálódik, a 

nyugat-kelet 

jövedelemegyenlőtlenségi 

lejtő mentén. 

2013 és 2016 tárgyévekben 

az ötszáz legnagyobb 

árbevételt elérő vállalat 

(TOP 500 lista) 

székhelyadataiban 

bekövetkező változások 

elemzése. 

3. 

Hogyan hat a spontán 

tőkeallokáció 

(székhelyválasztás) a 

fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) át 

a regionális rugalmasságra? 

(Ágazati nézőpont) 

A magasabb regionális 

fenntarthatósági területek (a 

nyugat-kelet lejtő kezdetén) 

ágazati szerkezete 

változatosabb az ötszáz 

legmagasabb árbevételt elérő 

vállalat székhelyadatainak 

megyei eloszlása alapján, így 

a térségek regionális 

alkalmazkodóképességében 

jelentős eltérések vannak.  

A 2016 tárgyévekben az 

ötszáz legnagyobb 

árbevételt elérő vállalat 

(TOP 500 lista) székhely- 

és kapcsolódó 

ágazatadatok felmérése 

kvantitatív és kvalitatív, 

köztük vizualizációs 

eszközökkel. 

4. 

Hogyan hat a 

támogatáspolitika (EU 

projektek) a 

fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) át 

a regionális rugalmasságra? 

A vállalati székhelyválasztás 

spontán trendjeivel szemben 

az EU-s támogatásokra 

alapuló, a 

jövedelemegyenlőtlenségek 

csökkentésére vonatkozó 

fenntarthatóság-fejlesztést a 

2007 és 2013-as programozási 

időszakban nem befolyásolta a 

rendszerben bekövetkező 

politikai változás. 

Programkonzisztencia 

vizsgálat kettő 

régióközpont esetében: 

pólus szerepük 

érvényességének 

vizsgálata a 2011-2013-as 

időszak összes 

Zöldgazdaságfejlesztési, 

valamint a Tudomány – 

Innováció Program (10 

legnagyobb költségvetésű) 

nyertes pályázatain 

keresztül. 

 

Az 1. ábra az értekezés kutatási modelljét mutatja be. A négy hipotézis mentén összesen kilenc, 

a fenntarthatóságot biztosító bemeneti tényezőt vizsgálok. A kutatási modell lényege, hogy a 

térségi fenntarthatóságot elősegítő tényezők közül megvizsgáljam, hogyan hatnak a 
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fenntarthatóság eredményezte, hosszú távú életképességre, amelyet a rugalmas alkalmazkodás 

biztosíthat a térségek ökológiai-társadalmi rugalmas alkalmazkodása, a versenyképesség és az 

életminőség, jól-lét maximalizálása révén. 

 

1. ábra: Kutatási modell 
(Saját szerkesztés) 

Miért alkalmasak a kutatási módszerek a hipotézisek vizsgálatára? 

Az első hipotézis igazolása öleli fel a legtöbb vizsgált tényezőt, amellyel a regionális 

rugalmasság ökológiai reziliencia (rugalmas alkalmazkodás), társadalmi reziliencia, 

versenyképesség és életminőség, jól-lét, mint a fenntartható fejlődés kimeneteit vizsgálom. Az 

önálló modellalkotás azt a célt szolgálja, hogy historikus adatokkal alátámasztva nyomon 

kövessük a várostérségi erőforrások szerepének átalakulását. A keretrendszer elemei Szeged 

történetének sematikus áttekintését teszik lehetővé. Az elemzési keretrendszer lényeges eleme 

a város szerepének átalakulását magyarázó pillér, amely a megváltozott körülmények utáni 

helyzet leírására szolgál. Ahogy az átalakulás a többi fenntarthatósági szempont alapján 

értelmezhető, úgy válik egyértelművé az alkalmazkodás erőforrás-oldali feltételrendszere. Az 

elemzés rámutat, hogy: 

 a térségi fenntarthatóság fejlesztése hat az ökológiai rendszer rugalmas 

alkalmazkodására (pl. a Tisza folyó, mint legfontosabb helyi energia megóvására);  

 a társadalmi rezilienciát többek között, a tudását megújítani képes, a megváltozott 

körülményekhez alkalmazkodó csoportok jelentik; 

 a regionális versenyképesség forrása a vállalkozások, intézmények működési 

keretrendszerének megteremtése (elősegítve őket a folyamatosan változó környezet 

feltételeihez történő adaptációban); 

 valamint a társadalom életminőségére, jól-létére ható intézkedések a terület 

népességmegtartó erejének formálásában jelentősek (a természetes és épített környezet 
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megóvása, a helyi kultúratámogatás, valamint a foglalkoztatási helyzet javítására 

szolgáló tevékenységek). 

A vizsgálat területi vetülete egy város és térsége. 

A második hipotézis vizsgálatának indokoltsága, hogy az OFTK „1.2.3 Duális gazdaságunk 

felértékeli a hazai kis- és középvállalkozásokat” fejezében írja, hogy Magyarországon a 

rendszerváltás utáni folyamatok egyik negatívuma a duális gazdaság –a globális piacon 

versenyző nagyvállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások kettősségének– kialakulása 

volt. A jelenség, a foglalkoztatásra és a versenyképességre, így összességében a növekedésre is 

fékező hatást gyakorolt (leginkább a kis- és középvállalkozások [KKV] felzárkózásának 

lemaradásával). A vizsgálat arra keresi a választ, hogy az erőforrásallokáció illeszkedik-e 

napjaink területi egyenlőtlenségeit vizsgáló tudományos publikációiban megfogalmazott 

nyugat-kelet fejlettség lejtő jelenséghez, azaz, a fejlettségi lejtő fokán álló, magasabb 

fenntarthatósági helyeken nagyobb számban rendelkeznek a TOP 500 vállalatok székhellyel. 

Minél erőteljesebb a vállalatok közötti területi egyenlőtlenség, annál alacsonyabb a regionális 

rugalmasság, hiszen jelentős eltérés feltételezhető az azt alkotó kapacitásfejlesztő faktorok 

tekintetében. A második hipotézis a fenntarthatósági kimenetek közül a társadalmi 

rezilienciához és területi versenyképességhez kapcsolható, mivel azok térségek 

népességmegtartó képességének szolgálatában állnak. 

A harmadik hipotézis vizsgálata a „testvéréhez hasonlóan” a társadalmi rezilienciához és 

területi versenyképességhez tartozik. Az ötszáz legmagasabb árbevételt elérő vállalat 

székhelyadatainak megyei eloszlása alapján, figyelembe véve azt is, hogy a vállalatok milyen 

ágazathoz kapcsolódnak kirajzolódik a megyék/ régiók területi sokszínűségi helyzetképe. 

Mivel Christopherson et al. (2010) a térségi alkalmazkodóképességet alakító tényezők közé 

sorolja a sokszínű, több lábon álló gazdasági szerkezetet, az ágazati elemzéssel a regionális 

alkalmazkodóképességet is felmérhetjük. 

A második és harmadik hipotézis igazolásának térbeli vetülete Magyarország. 

A negyedik hipotézis háttere a 2007-2013-as programozási időszakunkhoz kapcsolódó hazai 

sajátosság, hogy 2010-ben a kormányváltozással névileg új fejlesztési keretprogram született. 

Budapest területi hegemóniájának csökkentése rég Magyarország egyik gazdaságfejlesztési 

kihívása, amire a 2007-ben létrehozott Egységes Pólus Program vidéki régióközpontjainak 

egyes ágazataiba való befektetéssel, a KKV szektor megerősítésével kívánt tenni. A politikai 

változások a program végét jelentették. Az alkalmazott kutatási módszerrel, kettő régióközpont 

vizsgálatával arról kaphatunk képet, hogy a pólusszerepükkel harmonizáló 2011-től 

meghirdetett fejlesztési programok hozzájárultak-e a helyi gazdaság megerősítéséhez. A 
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vizsgálat ebben az esetben a Pólus Program, illetve a pólusvárosok szerepének továbbvitelére 

vonatkozik. Megjegyzendő, hogy a régiók közötti különbségek mérséklésének nem ez volt az 

egyetlen eszköze a programozási időszakban, valamint a támogatások – ahogy saját elemzés is 

alátámasztotta – azokban a régiókban, ahol eleve tőkeszegényebbek a cégek, így nehezebben is 

fejlesztenek, illetve számos cég nem meri vállalni azokat a feltételeket, amelyeket a támogatás 

igénybevétele jelent nem tudnak kellő hatékonysággal segíteni a felzárkózásban. A 

fenntarthatósági kimenetek közül a hipotézis a versenyképességhez, és az életminőséghez 

kapcsolódik. A negyedik kutatási kérdés területi vetülete alapvetően Magyarország, ám 

nagyobb hangsúly kerül a Pólus Program dél-dunántúli és dél-alföldi régióközpontokra. 

Az empirikus kutatások adatforrásai:  

 a városok hatályos tervezési dokumentumai (pl. Integrált Településfejlesztési Stratégia, 

a továbbiakban: ITS); 

 a Központi Statisztikai Hivatal adatai (esetenként az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) Helyzet-Tér-Kép alkalmazásán 

keresztül); 

 a Heti Világgazdaság TOP 500 rangsorai, a fejlesztési eredményeket közzé tevő 

„Támogatott projektkereső”3 alkalmazás. 

Hogyan alkalmazom a kiválasztott módszereket? 

Általánosságban elmondható, hogy az elemzési módszertannál leíró statisztikai módszereket 

választottam, valamint önálló modellalkotást. 

Az első hipotézist egy saját, a fenntarthatóság dimenziói szerint kialakított keretrendszer 

segítségével vizsgálom. Több monográfia alapján dolgoztam fel Szeged és térségének 

történetét, és a keretrendszer elemeihez kapcsolódóan rendeltem hozzá a város történetéből a 

fontosabb momentumokat, amelyekből a rugalmas alkalmazkodási pályák kirajzolódhatnak. 

A második és harmadi hipotézis vizsgálatának előfeltétele volt a kettő tárgyévben a HVG TOP 

500 listák rögzítése MS Excel alkalmazásban. A második hipotézis vizsgálatánál a TOP 500 

vállalatok számának, összes és exportárbevételének megoszlása révén kumulatív 

részesedéseket vizsgálva számítottam ki a jövedelemegyenlőtlenségi mutatószámokat. Az 

ágazati szintű elemzéseknél szintúgy a kumulatív hozzájárulást vizsgáltam, így 

megállapíthatóvá vált hogyan oszlik meg az árbevétel az ágazatok között, ezáltal mi jellemző 

az egyenlőtlenségekre. Az ágazatok esetében az összes és az exportárbevétel hányadával azok 

exportorientációját számítottam ki. A területi egyenlőtlenségek felmérésére végezetül 

                                                 
3 Elérhető a „szechenyi2020” weboldalon 
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megvizsgáltam a 2013-as lista export árbevételének 75%-ért körébe tartozó legkimagaslóbb 

exportorientációjú ágazatai (járműipar, elektronikai ipar, gépgyártás) terület elhelyezkedését is. 

Végezetül korrelációs számítást (Pearson’s R) végeztem a 2013-as lista összes és külföldi 

árbevétele, a megyei munkanélküliségi ráta és az exportteljesítmény, valamint átlagos nettó 

nominális kereset és megyei szintű exportteljesítmény között a jólét néhány komponensére 

tekintettel. Az elemzést a 2013-as és 2016-os területi megoszlások összehasonlításával zártam, 

a területi eltolódások feltárásának érdekében. Az aggregát árbevétel adatok alapján állítottam 

fel a megyék rangsorát, valamint kvartilisbe rendeztem őket. Megvizsgáltam, hogy változott a 

kvartilisek hozzájárulása, a rangsorban milyen átrendeződések történtek a kettő vizsgált időszak 

adatainak figyelembevételével. A harmadik hipotézis vizsgálatánál a 2016-os lista alapján 

készítettem el a NUTS-3-as egységek ágazati struktúráját interpretáló mátrixot, amely soraiban 

az ágazatok, oszlopaiban a megyék és Budapest, és a NUTS-2-es régiók helyezkednek el. A 2. 

sz. hipotézisnél alkalmazott kvartilisok szerint megvizsgáltam az első kvartilis vállalatainak 

rangszámát is annak vizsgálatára, hogy azokban a térségekben, ahol sokszínűbb a vállalati 

szerkezet milyen rangszámú vállalkozások tömörülnek. 

A negyedik hipotézis vizsgálatához a fejlesztési eredményeket közzé tevő „Támogatott 

projektkereső” alkalmazás segítségével a két vizsgált város 2011-2013-as időszak összes 

Zöldgazdaságfejlesztési, valamint a Tudomány – Innováció Program (10 legnagyobb 

költségvetésű) nyertes pályázatait gyűjtöttük össze. A Zöldgazdaság-fejlesztési Program 

nyertes pályázatai esetben alprogramonként a támogatási összeg, a pályázatok száma adatokat 

gyűjtöttük ki, megvizsgálandó, hogy milyen célú fejlesztések domináltak. A támogatási 

összegek alapján rangsort képeztünk az alprogramok között. A Tudomány – Innováció Program 

10-10 legnagyobb projektjénél az alintézkedéseket, a megítélt támogatási forrást, támogatás-

intenzitás és az önrész mértékét, és a projekt teljes költsége adatokat vizsgáltuk meg. Végezetül 

az eredmények aggregálásával megállapítottuk a 10 legnagyobb projekt összköltségvetését, a 

támogatás-intenzitás mértékét. 

A kutatási eredményeket témakörönként, ill. kérdésenként a 3. fejezetben mutatom be. 

Mivel értekezésemben kettő, az eddigiekben külön tárgyalt tudományterületre vonatkozóan 

hozok megállapításokat, fontosnak tartom a főbb fogalmi keretek felvázolását. A 

disszertációban használt legfontosabb fogalmakat 1. Függelék: Legfontosabb fogalmak 

tartalmazza. 
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2 Az értekezés szakirodalmi megalapozása: nemzetközi és hazai kitekintés 

2.1 A térbeliség megjelenése a fenntartható fejlődés koncepciójában 

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos diskurzus az ENSZ Környezet és Fejlődés 

Világbizottsága („Brundtland-bizottság”, UNWCED) 1987-es „Közös jövőnk” („Brundtland-

jelentés”) című jelentése óta napjainkig a legkülönfélébb országok, országcsoportok, 

intézmények és egyének szintén zajlik. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudományos 

munkák – természet- vagy társadalomtudományi területen egyaránt, legyen bár szó pozitív vagy 

normatív megközelítésről, kis közösségek érdekeit, globális célkitűzések megvalósítását 

szolgáló programoknál – egyre szaporodnak. Külön disszertáció témáját képezhetne a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos közlemények természetének és jellegének kutatása, ill. 

bemutatása, valamint annak földrajzi jellegzetességeinek vizsgálata. A doktori értekezés 

kutatási témáját előtérbe helyezve és a terjedelembeli előírásokat is figyelembe véve, ill. 

azoknak eleget téve jelen fejezetben a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretekkel 

kapcsolatban a területiséget előtérbe helyező kérdéseket, témaköröket vázolom fel. A 

szakirodalmi háttér vizsgálata után öt főbb tématerületet határoltam le, amelyek a 

fenntarthatóság és a térbeliség vonatkozásában fontosak, ezek az alábbiak: 

1. „Tovább örökítés”, a civilizáció fenntartása: egy-egy civilizáció fennmaradása, 

erőforrásaik tovább örökítése, védelme egyértelmű területi vonatkozásokat tartalmaz. 

Gondolhatunk a különböző területegységek közötti alkalmazkodóképességbeli 

különbségekre és az ebből fakadó sérülékenységre. 

2. A társadalom fenntartható tevékenysége: a téma kereszttüzében egyrészről a 

társadalmi tevékenységek környezetre gyakorolt hatása áll (kibocsátások, ökológiai 

funkciók rombolása vagy épp megerősítése), másrészt a globális munkamegosztásban 

elfoglalt helyzet társadalmi következményei. Utóbbiak gyakorta különböző 

gazdaságpolitikai megfontolások eredményei így ezek területi vonatkozása sem 

megkérdőjelezhető. 

3. Növekedéselméleti viták és a régiók közötti különbségek: egy-egy ország 

gazdaságpolitikája a globális összekapcsoltság eredményeként hatást gyakorol más 

régiók fejlődési lehetőségeire; a gazdasági érdekek és környezeti célok 

harmonizációjának napjainkban véget-nem-érő vitasorozata, amelyben gyakorta a 

hatalmi erőviszonyok végsősoron a meghatározók. 

4. Fenntarthatóság és beavatkozási logika: a decentralizáció, a fenntarthatósággal 

kapcsolatos feladatok, kérdések kezelésének területi vetületei, szintjei. 
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5. A gyenge és erős fenntarthatóság: a természetes- és művi tőke „átváltásának” néhány 

vonatkozása térségi szemléletben. 

„Tovább örökítés”, a civilizáció fenntartása 

A fenntartható fejlődés klasszikussá vált, Brundtland-jelentésben szereplő (ENSZ,1987) 

meghatározásának üzenete a transzgenerációs felelősségvállalás Földünk erőforrásainak 

védelmében, amelyben a gazdasági tevékenységeknek, azaz a nemkörnyezeti ágazatoknak is 

szerepe van (Bartus-Szalai, 2014.). A meghatározás szerint „a jelen szükségleteit úgy elégítjük 

ki, hogy nem fosztjuk meg az utánunk következő generációkat a saját, akkori szükségleteik 

kielégítésének forrásaitól” (ENSZ, 1987, 238. o., Bartus-Szalai, 2014, 355. o.). 

A fenntarthatósági logika lényege, hogy nem csupán a természeti erőforrások valamilyen szintű 

tovább örökítése a feladat, hanem a „társadalmi létezés más erőforrásainak” biztosítása is 

(Bartus-Szalai, 2014. 355. o.). Üzenetük megerősítéseként kifejtik azt is, hogy a múltba tekintve 

láthatunk olyan civilizációkat, amelyek vagy természeti erőforrásaik végzetes kifosztása, vagy 

külső támadás eredményeként hanyatlottak le. Gyulai Iván (2013) szerint a Brundtland-

bizottság meghatározásában a fenntartható fejlődés „metaforája” egy olyan „háromlábú szék”, 

amelynek lábai a környezet-, a gazdaság- és a szociálpolitika. A fenntartható fejlődés 

tartópillérjei Hasna (2007) értelmezésében „a gazdasági növekedés, a környezet minősége és a 

szociális egyenlőség” (Hasna, 2007 in Gyulai, 2013, 798. o.). 

A társadalom fenntartható tevékenysége 

Bartus-Szalai (2014) Láng I. szerk. (1993; 2002) munkájára hivatkozva írja, hogy a fenntartható 

fejlődés szócikk a Környezet- és Természetvédelmi Lexikonban leírt tartalmának időbeli 

változásában megfigyelhető, hogy a természeti erőforrások következő generációk számára való 

megőrzésének követelménye kiegészült gazdasági, társadalmi elvárásokkal is. Ezek az 

erőforrásokhoz való hozzáférés globális méretekben igazságos elosztása, a szegénység 

enyhítése, az egyes társadalmi csoportok közötti „szociális szakadék áthidalása” (Láng, 2002 

in Bartus-Szalai, 2014, 356. o.). 

A fenntartható fejlődésről normatív elkötelezettségeit tekintve többféle értelmezése alakult ki, 

különösen a gazdasági növekedéssel és fejlődéssel kapcsolatban. A Brundtland-bizottság 

meghatározása nem tartalmazza a nemzedékek közötti egyenlő erőforrás allokáció 

követelményét. A bővülő tudástőke, a technológiai fejlődés az erőforrások hatékonyabb 

felhasználásához járul hozzá, így a fenntartható fejlődés érvényre juttatása nem kívánja a 

természeti tőke szintjének konstans elérhetőségét. Hartwick (1977) a szükségletek 

kielégítésének biztosításával kapcsolatban azt határozza meg, hogy közgazdasági szempontból 

egy társadalom tevékenysége fenntarthatónak mondható, ha az előállított és felhasznált 
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termékek és szolgáltatások termelési lehetőségének görbéje hosszú távon sem csökken 

(Hartwick, 1977 in Bartus-Szalai, 2014). Horváth (2017) a fenntartható fejlődés értelmezését 

túlcsordulási hatások szempontjából levezetve kifejti, hogy fenntarthatónak tekinthető egy 

társadalom tevékenysége, ha annak minden térbeli és időbeli nettó externáliáinak aggregált 

értéke nulla. 

Növekedéselméleti viták és a régiók közötti különbségek 

A fenntarthatósággal kapcsolatos különböző mélységű megközelítések közötti eligazodást 

tovább nehezíti, hogy a növekedéselméleti viták is gyarapodnak. Donella és Dennis Meadows 

1972-ben megjelent Növekedés határai (Limits to Growth) c. jelentésben közölt számításai az 

emberiség fennmaradásához szükséges anyag- és energiaforrások néhány generáción belüli 

kimerülését vetítették elő, és előirányozták a nulla vagy zéró növekedés koncepcióját. Ezzel 

kapcsolatban Salih (2009) felhívja rá a figyelmet, hogy a megközelítés megváltozott: az új 

paradigma szerint a növekedés a szegénység csökkentésének előfeltétele a foglalkoztatásban 

résztvevők számának emelkedése mentén, akik jövedelem- és életszínvonala javulhat. A 

szerzők 2004-ben kiadott „Növekedés határai 30 év múltán” munkájukban megerősítik az első 

jelentés megállapításait és következtetéseit. Munkájukban nagy hangsúlyt kap a túllövés 

fogalma, azaz, hogy a föld eltartóképességének határán túl használjuk erőforrásait. Meadows 

szerint (Meadows et al. 2005, 105. o.): „Széles körben tapasztalható, és meggyőző bizonyítékok 

is szólnak amellett, hogy a globális társadalom már az eltartókapacitása felett van”. Bár a 

technológia révén növelhetjük a Föld eltartóképességét, napjaink gazdasági rendszerében a 

társadalom és a gazdaság túllövése miatt gyorsan csökken a Föld eltartóképessége (Tóth, 2012). 

Ugyanakkor a társadalmon belüli egyenlőtlenségek csökkenéséhez nem feltétlenül járul hozzá 

a gazdaság növekedése. Globalizált világunkban, ahol egyes nagyvállalatok gazdasági ereje 

meghaladja egyes nemzetgazdaságokét a növekedés és fejlődés témakörét a globalizáció 

tükrében is vizsgálják: milyenek a globális munkamegosztás jellegzetességei és az ezzel 

összefüggő jövedelemegyenlőtlenségi, környezetterhelési állapotok; meddig folytatódik még a 

globalizáció folyamata; meddig erősödik a globális értékláncok és a nemzetállamok közötti, 

lokalizációs – delokalizációs esetleg relokalizációs folyamatok kereszttüzében „vívott harc”. 

A gazdasági növekedést mennyiségi, a fejlődést pedig minőségi változtatások kísérik (Lengyel, 

2010). A fejlesztés szó pedig azokat az intézkedéseket takarja, amelyek eredményeként egy 

jobb minőségi állapot érhető el. Az országon belüli, nemzetállamok közötti egyenlőtlenségek 

okai egyrészt a területen elérhető erőforrások különbözőségéből (területi differenciáltság), 

valamint az azokra ráépülő, valamint azokhoz kapcsolódó iparágak jelenlétéből (gazdasági 

agglomeráció), a gazdasági-társadalmi térszerkezet helyzetéből (koncentráció, azaz a gazdasági 
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tevékenységek sűrűsödése adott területen; vagy diszperzió, a gazdasági tevékenységek térbeli 

elszórtsága), és az infrastrukturális, kommunikációs különbségekből adódnak. Ezek a tényezők 

határozzák meg a területi diszparitásokat, azaz régiók gazdasági teljesítménye közötti 

egyenlőtlenségeket, amelyek objektív, tényszerű okait a gazdasági térelméletek magyarázzák. 

A regionális, azaz területi fejlődés – tehát a regionális nem csupán az adminisztratív, tervezési, 

statisztikai régiók szintjére értelmezett fejlődés (Capello, 2008 in Dusek, 2013) – hagyományos 

tényezői közé a népesség, természeti erőforrások, tőkeállomány és technikai haladás, 

innovációk tartoznak (Lengyel–Rechnitzer, 2004). A területi diszparitások különböző 

tényezők, adottságok térben különböző előfordulásához (differenciáltság) köthetők, amelyek 

területi egyenlőtlenségeket eredményeznek: határozott társadalmi értéktartalommal leírható 

jelenségek, mint szegénység – gazdagság, jogok egyenlő biztosítása, egészséges élet-

körülményekhez való hozzáférés stb. (ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 2005; Kocziszky, 

2011). A területi fejlődést befolyásoló tényezők a globális egymásra-hatások, időbeli változás 

eredményeképpen módosulnak. Jakobi Ákos osztályozása szerint: 

 a hagyományos tényezők a területi egyenlőtlenségek alakulására a múltban és jelentben 

is azonos módon ható tényezők;  

 az átalakuló tényezők a múltban jelenlévő, aktuálisan különbözőképpen ható fatorok;  

 a harmadik csoportot a korábban nem létező, vagy a területi diszparitásokra nem ható, 

de jelenleg azt befolyásoló, ún. új tényezők köre alkotja (ELTE Regionális Földrajzi 

Tanszék, 2005). 

A térségek közötti fejlődésbeli egyenlőtlenségek erősödése (amely a gazdag és szegény 

országok közötti jövedelemolló szétnyílásával szemléltethető), olyan hatásoknak köszönhető, 

mint a már említett globalizáció, a nemzetközileg domináns multinacionális vállalatok 

tevékenysége (egyes vállalatok nagyobb gazdasági súllyal rendelkezhetnek egyes 

nemzetgazdaságoknál), a világpiaci hatások mindinkább közvetlen és kivédhetetlen 

érvényesülése (a nemzetállamok pénzügyi rendszereinek kapcsolódásának 

következményeként). Meghatározóvá váltak továbbá az egyes regionális integrációk szerepei, 

kereskedelmi blokkok létrejötte, a térségek közötti kölcsönös függőségek elmélyülése, és 

azokkal összefüggő, vagy azok által okozott ökológiai hatások és környezeti következmények 

(globális érintettség) nemzetköziesedése, amely újra és újra felveti a növekedés határainak 

kérdését, a fejlődést, ami a nemzetgazdaságokon belüli, illetve közötti egyenlőtlenségek 

mérséklését, és a fenntartható fejlődés érvényesítését jelenti (Szentes, 2011). 
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Fenntarthatóság és beavatkozási logika 

Szlávik (2005) a fenntartható fejlődést az emberiség globális, hosszú távú programjának tekinti, 

amely megvalósítása akkor lesz realitás, ha minden szintnek és minden időtávnak megtaláljuk 

a fenntarthatósági feladatait. A globális cél elérésének meghatározhatók a nagyregionális (pl. 

Európai Unió), nemzeti és helyi, kisregionális szintjei a megvalósításban pedig külön-külön 

feladatai vannak a nemzetközi szervezeteknek, a kormányoknak, önkormányzatoknak, a 

vállalatoknak, a háztartásoknak, és minden egyes embernek, valamint az egyéneket közös 

érdek- vagy érdeklődés mentén tömörítő az ún. nem kormányzati szerveknek (NGO) is. 

Csete (2009) „A fenntarthatóság kistérségi vizsgálata” c. PhD disszertációjában a kisregionális 

szint fontosságát mutatja be. Meadows et al. (2015) munkájára hivatkozva kifejti, hogy a 

fenntarthatóság egyik oka és eredője a sokféleség a társadalomban és a természetben is. Más 

közösségek életlehetőségeit, a földi rendszer életképességét leginkább a helyi erőforrásokra 

támaszkodó helyi közösségek boldogulása jelenti. Jól érzékelhető, hogy mind a fenntartható 

fejlődést, mind a területi tudományok jellemzői közé tartozik a folytonosan változó környezet 

(vagy másfelől nézve az aktualitás), a térbeliség, a holisztikus szemléletmód, a több szinten 

való megjelenés (globális, regionális, lokális), valamint a természeti, társadalmi, gazdasági 

környezet összefüggéseinek számbavétele. A társadalmi-gazdasági tevékenység térben és 

időben zajlik, aminek szerves következménye, hogy a területi sajátosságok alapvetően 

befolyásolják a fejlesztési lehetőségek tárházát (Csete, 2012; Palekine et al., 2015). A 

következő részben a fenntarthatósági átmenet alapvető stratégiai dokumentumait tekintjük át, 

globális szinttől a hazai stratégiákig. 

A gyenge és erős fenntarthatóság 

Gazdasági megközelítésben a fenntarthatóság kettő szintjét (erős és gyenge) különböztetjük 

meg (Kerekes, 2012). Pearce és Atkinson (1992) munkájára hivatkozva írja, hogy a gyenge 

fenntarthatóság feltétele, hogy a társadalom rendelkezésére álló tőkejavak értéke időben ne 

csökkenjen. Bartus-Szalai (2014) ezt úgy fogalmazza meg, hogy a gyenge fenntarthatóság 

lényege általában az erőforrások fenntartása, amely folyamatban a „technológiai fejlődés teszi 

lehetővé, hogy a természeti erőforrások felhasználása mellett se szűköljenek a jövő termelési 

lehetőségei” (366.o.). Az erős fenntarthatóság lényege abban áll, hogy a természeti erőforrások 

önmagukban sem szűkülhetnek, az ember által létrehozott tőke és a természeti tőke közötti 

helyettesítést csak bizonyos korlátok között engedi meg (Bartus-Szalai, 2014; Kerekes, 2012). 

Bartus-Szalai (2014) felhívja a figyelmet arra, hogy a kettő megközelítés elméletben jelent kettő 

tiszta helyzetet, a gyakorlatban való alkalmazásuk „értelmetlen”. Városi, városias térségekben 

az erős fenntarthatóság elve nem lehet reális, mivel a természeti környezet jelentős 
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átalakításával jár a szolgáltató és további funkciók megteremtése. A városok támaszkodnak 

környezetükre, például ökoszisztéma-szolgáltatások (pl. étel, üzemanyag, éghajlat szabályozás, 

víztisztítás, talajképződés) esetén nettó importőr szerepbe jutnak (ENSZ, 2005). 

2.2 A fenntarthatósági átmenet alapvető stratégiai dokumentumai 

A fejezetben először a globális szinten érvényes, ENSZ által kiadott dokumentumokat, majd az 

Uniós és hazai stratégiákat és programokat veszem sorra. A „Brundtland-jelentés” (ENSZ, 

1987) egyértelmű felhívást tartalmaz a fenntarthatósági átmenet biztosításában a különböző 

területi egységek közötti feladatok harmonizációjára a decentralizáció révén. A szubnacionális 

szintek fontosságát már az első fejezet 77. bekezdése hangsúlyozza, rámutatva, hogy „a helyi 

közösségeket eltartó erőforrások decentralizált menedzselésének” sikeressége az erőforrások 

felhasználásába a helyi közösség beleszólhasson. A jelentés egyértelműen elköteleződik a 

természeti erőforrások megőrzése mellett és az ún. harmonikus növekedést szorgalmazza, 

amely során a természeti környezet alrendszereként tekintünk a gazdaságra. (ENSZ, 1987) 

1989-ben született döntés az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferenciájának 1992-es, Rio 

de Janeiróban történő megrendezéséről. Itt fogadták el az ún. „Feladatok a 21. századra 

(Agenda 21)” című dokumentumot, amely több száz oldalas ajánlást tartalmaz a század globális 

céljaival és megvalósítási területeivel. A dokumentum megerősíti a helyi szint fontosságát a 

fenntarthatósági törekvés területén, a helyi fenntarthatósági stratégiákkal (Local Agenda 21, 

LA-21). 

Az „Agenda 2030”, másnéven „Világunk 2030-ban” program keretében 2030-as időtávban 

köteleződött el az ENSZ 193 tagállama 2015. szeptember 25-én New Yorkban a benne foglalt 

17 Fenntartható Fejlődési Cél4 megvalósítására. Faragó (2016) leírása szerint a célokat sok 

esetben számszerűsített célpontok, feladatok, továbbá a végrehajtásukat segítő, tételesen 

bemutatott nemzetközi eszközök alkotják. A célok, amelyből minden részvevő ország 

„levonhatja” feladatait a következő tématerületekhez kapcsolódnak:  

 méltányos emberi élettel összefüggő egyetemes jogok és célok (szegénység, éhínség, 

víz és „vízínség”, egészség, lakhatás, oktatás és élethosszig való tanulás, foglalkozás, 

energia és közlekedés, egyenlőtlenségek); 

 társadalmi, gazdasági és települési környezettel kapcsolatos célok (társadalmi 

„feltételek”, a gazdasági fejlesztések általános irányai, ágazatok, települések); 

                                                 
4 Elérhető: Magyar ENSZ Társaság, online: Fenntartható Fejlődési Célok. 

http://www.menszt.hu/hu/tudnivalok/fenntarthato-fejlodesi-celok 



27 

 globális jelentőségű környezeti folyamatok és feladatok; 

 nemzetközi eszközök és intézmények (finanszírozás, technológiai együttműködés, 

nemzetközi kereskedelem). (Faragó, 2016) 

Az új program kifejezi a fenntartható fejlődési tevékenység harmonizálására irányuló 

szándékot, valamint minden ország és régió számára fenntartható fejlődési célokat és 

feladatokat ír elő, továbbá hangsúlyosan szól a különösen sérülékeny társadalmak és társadalmi 

csoportok helyzetéről. Annak ellenére, hogy a program pontos leltárat ad a globális jelentőségű 

környezeti problémák kezelésére a nemzetközi megállapodásokban foglalt célkitűzésekről, 

komoly aggályok is megfogalmazhatók a megvalósítással kapcsolatban, mégpedig, hogy az 

átfogó módon megjelenített kritikus folyamatok, helyzetek főbb kiváltó okainak, hajtóerőinek 

a jelzése és kezelése nélkül nem várható azok hatásos, tartós megoldása. A kritikus folyamatok 

között felszámolni kívánt súlyos szociális problémák (így a mélyszegénység vagy az éhínség 

teljes körű leküzdésére) vagy a globálissá vált veszélyes környezeti folyamatok (köztük 

bizonyos természeti erőforrások gyors fogyásának, leromlásának, a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállítására) szerepelnek, amelyek erősen területi sajátosságokkal és 

befolyással bírnak. (ENSZ, 2015; Faragó, 2016) 

Az Európai Területfejlesztési Perspektívát (’European Spatial Development Perspective’, 

ESDP) 1999 májusában Potsdamban a Területtervezésért Felelős Miniszterek Informális 

Tanácskozásán fogadták el. Ahogy a dokumentum alcíme „Európai Unió területének 

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése felé" mutatja, a perspektíva a fenntartható területi 

fejlődés (’sustainable spatial development’) keretrendszerét alkalmazva három átfogó 

fejlesztési követelményt fogalmaz meg: 

1. gazdasági és szociális kohézió; 

2. a természeti erőforrások és a kulturális örökség megőrzése és kezelése; 

3. az európai terület kiegyensúlyozottabb versenyképessége. (ESDP, 1999) 

A Perspektívával részletesen foglalkozunk a 2.4-es, „A fenntartható fejlődés és a regionális 

rugalmasság összefüggéseinek szakirodalmi megalapozása” fejezetben. 

Az Európai Tanács 2011-ben Göteborgban fogadta el a Bizottság által készített Fenntartható 

Fejlődés Stratégiát, amely célul tűzte ki Európa számára a tudásalapú gazdaság erősítését, 

valamint, hogy a gazdasági növekedésnek együtt kell járnia a társadalmi kohézióval és a 

környezetvédelemmel. (COM(2001)) 

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a válság begyűrűzését követő 2010-es EU2020 stratégia a 

regionális rugalmasság jegyében született, amely azzal magyarázható, hogy a válságtünetek 

„tűzoltásszerű” kezelését követően a „normál üzemmenet” visszaállítása helyett erőteljesebb 
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szerephez jut a kirajzolódó új világrendben Európa pozícióját meghatározó kapacitásfejlesztés 

(Barroso, 2010). A stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés priortásokra épül, 

az egyes stratégiai célok hét témakör mentén a tagállamokra nézve kötelező érvényű, kiemelt 

kezdeményezéseket tömörítenek olyan kiemelt célok megvalósítására, mint: 

 75%-os foglalkoztatottsági ráta elérése a 20-64 évesek körében; 

 az EU GDP-jének kutatás-fejlesztési célú felhasználása 3%-ban; 

 éghajlatváltozási és energiaügyi célkitűzések „20/20/20-as” elérése; 

 10% alá szorítani az iskolákból kimaradók arányát; 

 40% felé kell emelni a fiatal diplomások arányát; 

 valamint 20 millió fővel csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok 

számát. (COM(2010) 2020, 5. o.) 

A stratégia, más EU-s stratégiai dokumentumokkal összhangban megerősíti a különböző 

területi szintek megvalósítás sikerességében rejlő szerepét, a különböző szinteken belüli 

horizontális, és a szintek közötti vertikális partnerség szerepét. (COM(2010) 2020) 

Az Országgyűlés 2013-ban fogadta el Magyarország jelenleg hatályos fenntarthatósági 

keretstratégiáját (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia), amely szerint a 

fenntarthatóság az egyéni jó élet és a közjó biztosítása feltételeinek generációk közötti 

megőrzése, a jelenlegi generációk önmérséklete, önkorlátozása mellett. A keretstratégia a 

„fenntartható nemzeti erőforrás-gazdálkodással” kapcsolatban fogalmazza meg, hogy az: 

„ellenállóbbá teheti a nemzetet a regionális vagy globális, környezeti vagy gazdasági válságok 

ellen, és segíthet az ellenük folytatott védekezésben” (NFFK, 2013 33. old.) így kapcsolódik a 

regionális rugalmasság témaköréhez. A négy alapvetően fenntartandó erőforrások között a 

„klasszikus” környezet – gazdaság – társadalom dimenziókat az NFFK kiegészíti a humán 

(emberi erőforrás) dimenzióval. Az alkalmazkodással kapcsolatban a Keretstratégia kiemeli az 

éghajlatváltozás jövőbeli hatásai elleni felkészülést a természeti/társadalmi/gazdasági 

rendszerek ellenálló-képességének (reziliencia) javításával. 

2.3 A területi egyenlőtlenségek csökkentésének szakpolitikai háttere és egyes 

eredményei az EU-ban 

Az EU regionális vagy kohéziós politikája az Európai Unió minden régiójára és városára 

kiterjed, támogatja a munkahelyteremtést, az üzleti versenyképességet, a gazdasági növekedést, 

a fenntartható fejlődést, valamint javítja a lakosok életminőségét. A regionállis politika 

biztosítja a megfelelő beruházási keretrendszert az Európa 2020 stratégia megvalósításához. A 

Kohéziós politikára 2014-2020 között az EU teljes költségvetésének csaknem egyharmada lett 
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allokálva, amelynek legnagyobb része a kevésbé fejlett európai országokra és régiókra 

koncentrálódik. (EB, online) 

A gazdasági növekedés szociális kohézióra gyakorolt hatásának nyomon követése a jólét és jól-

lét kutatásához kapcsolódik. Ha magas a térségi jövedelemegyenlőtlenségek szintje, az 

erőforrásokhoz való hozzáférés különbségi miatt a jólét és jóllét korlátokba ütközik. Míg az 

általános jóléti mérőszámok elsősorban a gazdasági teljesítménymutatókra épülnek, a jól-léttel 

kapcsolatos elemzések további szempontokat is figyelembe vesznek vizsgálódáskor. 

Ugyanakkor, ahogy a gazdasági növekedés előfeltétele a fejlődésnek (elsősorban a másodlagos 

jövedelmekből működtethető infrastruktúra, intézményrendszer stb. fenntartására), úgy a jól-

létnek is. Hajdu Tamás és Gábor 2013-as (az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 

Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetének) műhelytanulmányában közli, hogy 

magasabb anyagi jólét esetén csökken annak az esélye, hogy valaki boldogtalan legyen, 

azonban jelentős anyagi jólét nélkül is elégedett lehet valaki. A szubjektív jóléttel foglalkozó 

szakirodalom egyik legtöbbet vizsgált kérdése az elégedettség és az anyagi helyzet közti 

kapcsolat, ugyanakkor figyelmeztetnek arra is, hogy a választott elemzési módszer jelentősen 

befolyásolja az eredményeket. Diener et al. (2010a); Diener et al. (2010b) valamint Kahneman–

Deaton (2010) munkájára hivatkozva leírják, hogy általában erősebb kapcsolat mutatható ki az 

anyagi jólét és az élettel való elégedettség között, mint az anyagi helyzet és a boldogság között 

(Diener et al., 2010a; Diener et al., 2010b; Kahneman – Deaton, 2010 in: Hajdu–Hajdu, 2013). 

Az Európai Unió Statisztikai hivatala, az Eurostat 2017-ben kiadott közleménye szerint 

2015-ben az egy főre jutó GDP alapján az EU húsz legszegényebb régiója közül négy 

magyar volt. A vásárlóerő-paritáson alapuló GDP számítás szerint az az Észak-Alföldön 43, a 

Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon 45, valamint a Dél-Alföldön az Uniós átlag kicsivel 

kevesebb, mint fele, fele, 48 százaléka az egy lakosra jutó GDP az EU átlagának. (Eurostat 

52/2017) 

Az Eurostat 2018-as Európa-napi kiadványában azt mutatta be, mennyire tekinthető jónak az 

európaiak élete az egyes országokban. A KSH oldalán elérhető elemzés három tématerületen 

vizsgálja az országok jólléttel kapcsolatos helyzetét: 

1. „Élünk, felnővünk, megöregszünk”; 

2. „Tanulás, munka, keresetek”; 

3. „Étkezés, vásárlás, internetezés, társasági élet”. (A nők és a férfiak élete Európában, 

Eurostat statisztikai portré, 2017. Eurostat│ksh.hu, online) 

Sajnálatos módon több mutató esetén is kedvezőtlen helyzetben vagy Magyarország: várható 

élettartam alapján az utolsó ötben vagyunk, egyedül Bulgáriában, Romániában, Lettországban 
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és Litvániában kevesebb; Magyarországon él arányaiban a legtöbb 65 éven felüli ember 

egyedül; valamint a daganatos betegségekben elhunytak számát tekintve első, a 

szívbetegségekben pedig a negyedik helyen állunk. A munkaerőpiaci feltételeket tekintve a 

népességgyarapodásra vonatkozóan kedvezőtlen, hogy a nagycsaládosok körében az EU 

hatodik legalacsonyabb foglalkoztatottsági mutatója az országé. Bulgária, Lettország, Litvánia 

és Románia átlagos órabérét haladja meg a magyar átlag a rangsorban. A fogyasztással 

kapcsolatos mutatók között eredmény és magyarázó változós indexeket is találunk: nálunk az 

5. legmagasabb a minden nap dohányzók aránya, testtömegindexben Európa nyolcadik helye a 

magyaroké. Míg átlagosan az európaiak 31 százaléka sportol legalább 150 percet hetente, 

nálunk az érték 29 perc. Európában 78,2 év a várható élettartam a férfiaknál, és 83,6 a nők 

esetében, ez Magyarországon 72,3 és 79. A szabadidő eltöltésének körülményei rendre kisebb 

aktivitási rátát mutatnak hazánkban az EU-s átlaghoz képest. (Eurostat, 2017) 

A hazai egyenlőtlenségi és jól-lét kutatás jelentős eredménye Szirmai Viktória szerkesztésében 

2015-ben megjelenő „A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé” című kötet. 

Ahogy a kötet elején olvashatjuk, a mű egy új felfogás jegyében született: eszerint a fejlődés 

nemcsak a gazdaságtól, a gazdasági folyamatok jellemzőitől, hanem a társadalmi 

összefüggésektől, az emberek mindennapi életviszonyaitól, és főként a jól-lététől is függ. A 

kötet célja a hazai társadalmi jól-lét jellegzetességeinek bemutatása kettő átfogó  nagy 

empirikus szociológiai kutatás segítségével: 

1. egyrészt a kilenc magyar nagyvárosban (Budapesten, Debrecenben, Győrben, 

Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron) és 

térségeikben 2014-ben végzett 5000 fős; 

2. másrészt a Sárbogárdi, a Sarkadi, a Sásdi és a Fehérgyarmati hátrányos helyzetű 

kistérségekben lebonyolított 1600 fős lakossági vizsgálatok. (Szirmai szerk., 2015) 

Az eredmények a területi, lakóhelyi adottságok egyértelmű befolyását támasztják alá a hazai 

jól-lét körülményeinek alakulásában. (Szirmai szerk., 2015) 

2.4 A regionális rugalmasság előtérbe kerülése, értelmezési lehetőségei 

Napjanikban a társadalom térbeli jellemzőinek, hatásainak vizsgálatát zászlajára tűző, a tér 

szerepével foglalkozó általános összefoglaló, interdiszciplináris terület, a regionális tudomány 

angolszász szakirodalmában a regionális gazdasági folyamatok tanulmányozása a regionális 

növekedés tényezőinek és a fejlődés folyamatának vizsgálatáról a regionális rugalmasság felé 

mozdult el. A század eleji történések, különleges események jelentik (amelyek gyakran 
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sokkhatást váltanak ki) a téma előtérbe helyezésének mozgatórugóit. Ahogy korábban említésre 

került: 

 a 2001. szeptember 11-i terrortámadás az Egyesült Államokban (gondolhatunk a 2017-

es európai terrorcselekményekre5 is); 

 a 2008-as pénzügyi majd gazdasági válság; 

 de különböző természettel összefüggésbe hozható események is (Katrina hurrikán 

okozta pusztítás a Mexikói-öbölben, de itt említhetők a 2004 karácsonyán 

bekövetkezett indonéziai szökőár tragikus eseményei) vagy mint a fukusimai 

katasztrófa; 

mind jelentős gazdasági és gazdaságon kívüli következményekkel járnak, főként országok 

alatti, azaz szubnacionális és regionális szinteken (Tóth, 2012). Egy-egy megrázkódtatás, vagy 

krízis nyomán kialakult  kedvezőtlen gazdasági vagy társadalmi helyzet nem feltétlenül hat a 

nemzetállamok egészére, de annak bizonyos régióira, egyes térségeinek fejlődésére jelentős 

befolyást gyakorol (a fenti példák egyikét idézve, a Katrina hurrikán például súlyos csapást 

mért Alabama, Louisiana és Mississippi államra, de az Egyesült Államok többi régióját nem 

érintette vagy gondolhatunk a 2018-os kormányválasztás hazai eredményeire is, amely a 

Budapest – vidék ellentétet mutatja). Az angolszászok mellett több amerikai, európai kutató is 

figyelmet szentel a regionális alkalmazkodóképességnek, hogy egyrészről miként lehet a 

nehezen vagy nem kivédhető kockázatok ellen fellépni, azokra megfelelő választ adni, másrészt 

hogy mennyi időt vesz igénybe a sokkhelyzetből való kilábalás, miért képesek egyes régiók 

gyorsabban kilábalni a depresszióból, míg más térségek nem vagy alig képesek úrrá lenni 

valamely krízishelyzet okozta gazdasági megrázkódtatáson. 

Növekvő jelentősége mellett, nincs a regionális rugalmasság (’regional resiliency’, mint 

ellenállóképesség) témakörét átfogó egyetemesen elfogadott definíció. Christopherson et al., 

(2010) egy térség alkalmazkodóképességét hosszú távon meghatározó tényezők között az erős 

innovációs rendszert; faktorokat, amelyek a „tanuló régiók ” (’Learning region’) 

kialakulásában játszanak szerepet; valamint a modern termelői infrastruktúra; képzett, kreatív, 

vállalkozókedvű munkaerő; támogató gazdaságpolitika és sokszínű, több lábon álló gazdasági 

szerkezetet értik. Simmie-Martin (2010) az „adaptációs képességgel” 

                                                 
5 2017 március 22-én volt az első tárgyévi terrorcselekmény Európában Londonban, majd Stockholmban, 

Párizsban, Manchesterben, majd újra Londonban, Barcelonában 2017 augusztusáig  

(http://www.origo.hu/nagyvilag/20170822-terrortamadasok-europaban-2017-ben-a-szakerto-szerint-haboru-van-

europaban.html) 
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(alkalmazkodóképességgel) azonosítják a regionális rugalmasságot. Ez, olyan 

megkülönböztetett képesség (’differential ability’), amely a térség vagy vállalkozásainak gyors 

alkalmazkodását eredményezi versenyhelyzeti, piaci, technológiai, kormányzati vagy 

kapcsolódó intézkedések és körülmények megváltozásakor, amelyek a helyi gazdaság 

evolúciós dinamikáját és pályáját alakítják. A szakirodalom alapvetően kettő típusú 

rugalmasság típust különböztet meg:  

1. a statikus jellegű technikai rugalmasság (’engineering resilience’) megközelítés arra 

keresi a választ, hogy a régiók gazdasága képes-e ellenállni a gazdasági zavaroknak, ha 

pedig nem, akkor mennyi idő alatt képes visszatérni a korábbi, gazdaságilag optimális 

állapotba. Ez a megközelítés, ahogy érzékelhető, egyetlen lehetséges egyensúlyi 

állapotot feltételez ott, ahol a válság előtt működött a gazdaság.  

2. Ezzel szemben az úgynevezett ökológiai rugalmasság (’ecological resilience’) elmélete 

Christopherson et al. (2010) és Simmie-Martin (2010) arra fókuszál, a hatás milyen új 

viselkedési rendszert  eredményez; amely rendszer jobb és rosszabb is lehet a sokkot 

megelőző állapotnál, amellyel szemben Chapple-Lester (2010) megítélése szerint 

egyértelműen jobb pozíciót ér el a régió a krízist követően. Christopherson et al. (2010) 

alapján ez a megközelítés dinamikusabb a technikai rugalmasságnál és valósabb is. 

Palekiene et al. (2015) a regionális rugalmasság multidimenziós vonatkozásait vizsgálja és 

bizonyítja, hogy a rendszerek mélyén gyökerező egyedi tulajdonságok következménye a külső 

változásokra történő reagálás sebessége, amelyhez kapcsolódóan bemutatja a regionális 

rugalmasság kapacitásfejlesztési faktorokat (’regional resilience capacity building factors’). 

Martin (2012) ’4R’ modellje, vagy négy dimenziója (’resistance’ – ellenállás, ’recovery’ – 

visszatérés, ’re-orientation’ – reorinentáció, ’renewal’ - megújulás) a regionális rendszerek 

sokkhatásra való viselkedési mintáit írja le. A „klasszikusnak számító” modell mellett Tu & 

Chen (2013) a rendszer robusztusságát (’robustness’), Van der Veen-Logtmeijer (2005) a 

redundanciát (’redundancy’), Bruneau et al. (2003) az erőforrásokkal való ellátottságát 

(’resourcefulness’), míg Palekiene et al. (2015) a gyorsaságot (‘rapidity’) jelöli meg a regionális 

reziliencia lényeges tulajdonságaként. A számos megközelítést figyelembe véve elmondható, 

hogy többféle útba torkollhat az újféle fejlődési pálya a regionális alkalmazkodóképesség 

függvényében, de ez a térségben lévő létesítmények és szervezetek mögött meghúzódó 

helyi sajátosságok eredménye. Rendszerszemléleti megközelítésben meg kell említenünk még 

McGlade et al., (2006) munkáját, akik a hosszú távú fejlődés zálogaként tekintenek a regionális 

alkalmazkodóképességre, amely a rendszert érő hatások evolúciós-szelekciós folyamatait 

vezérli. A regionális rugalmasság és a fenntartható fejlődés kapcsolódását épp az 
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alkalmazkodóképesség adja. A fenntartható fejlődés térségi megközelítésében a természeti 

környezet védelme mellett valósulnak meg a gazdasági és társadalmi érdekeket szolgáló 

folyamatok úgy, hogy a jövő generációk lehetőségét szükségleteik megelégítésére lehetőleg ne 

sértsük. A „Világunk átalakítása: a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend” 17 fenntartható fejlődési célja a régiók alkalmazkodóképességének javítására 

irányul, a különböző szervezetek közötti kooperáció fontosságára is felhívva a figyelmet. 

A 2. táblázat a regionális rugalmasság megközelítésének módjait foglalja össze szempontok 

szerint. Egy-egy szerző multidimenziós megközelítést, meghatározást alkalmaz, ez 

eredményezi a hivatkozások egyezőségét esetenként. 

2. táblázat: A regionális rugalmasság értelmezése a nemzetközi szakirodalomban 
(saját szerkesztés) 

Szempont Tényező Irodalom Kifejtés 

Alkalmazkodó-

képesség 

Vállalkozások 

alkalmazkodóképessége 

térségi 

összehasonlításban 

Simmie- Martin 

(2010) 

Megkülönböztetett 

képesség, amely a térség 

vagy vállalkozásainak 

gyors alkalmazkodását 

eredményezi 

versenyhelyzeti, piaci, 

technológiai, 

kormányzati vagy 

kapcsolódó intézkedések 

és körülmények 

megváltozásakor. 

Evolúciós-szelekciós 

folyamatok vezérlése 

McGlade et al., 

(2006) 

A regionális 

rugalmasság a 

hosszútávú fejlődés 

záloga, amely a 

rendszert érő hatások 

evolúciós-szelekciós 

folyamatait vezéreli 

Rugalmasság 

Statikus jellegű technikai 

rugalmasság 

(’engineering resilience’) 

Holling (1973); 

Pimm (1984) 

Ellenállás, illetve a 

korábbi, gazdaságilag 

optimális állapotba 

történő visszatérés 

Ökológiai rugalmasság 

(’ecological resilience’) 

Christopherson 

et al. (2010) 

Simmie - Martin 

(2010) 

A hatás milyen új 

viselkedési rendszert 

eredményez; amely 

rendszer jobb és 

rosszabb is lehet a 

sokkot megelőző 

állapotnál 

Chapple - Lester 

(2010) 

Egyértelműen jobb 

pozíciót ér el a régió a 

krízist követően 
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Szempont Tényező Irodalom Kifejtés 

Fejlődést 

hosszútávon 

meghatározó 

kapacitásfejlesztő 

faktorok/ térségi 

erőforrásportfólió 

„Tanuló régiók” 
Christopherson 

et al., (2010) 

Modern termelői 

infrastruktúra; képzett, 

kreatív, 

vállalkozókedvű 

munkaerő; támogató 

gazdaságpolitika és 

sokszínű, több lábon 

álló gazdasági szerkezet 

Gyorsaságot 

meghatározó 

kapacitásfejlesztő 

faktorok 

Palekiene et al. 

(2015) 

A rendszerek mélyén 

gyökerező egyedi 

tulajdonságok 

következménye a külső 

változásokra történő 

reagálás sebessége 

Sokkhatásokat 

követő viselkedési 

minták, 

attribútumok 

4R modell Martin (2012) 

’resistance’ – ellenállás, 

’recovery’ – 

visszatérés, ’re-

orientation’ – 

reorinentáció, ’renewal’ 

- megújulás 

Robusztusság 
Tu & Chen 

(2013) 

4R modell kiegészítve a 

rendszer 

robusztusságával 

(robustness) 

Redundancia 

Van der Veen - 

Logtmeijer 

(2005) 

’redundancy’: az 

útfüggőség leküzdését 

helyettesítőkkel vagy 

akár relokalizációval 

valósítja meg a térség 

Erőforrásokkal való 

ellátottság 

Bruneau et al. 

(2003) 
’resourcefulness’ 

Gyorsaság 
Palekiene et al. 

(2015)  
‘rapidity’ 

 

A regionális rugalmassággal foglalkozó irodalmak hazánkban a 2010-es években jelentek meg, 

mégis, számos szakirodalmi előzményt találunk a gazdaság általános fejlődéséről, a 

posztszocialista átalakulás gazdasági-társadalmi-környezeti vonatkozásaival foglalkozó 

irodalom köréből. Enyedi (1996) munkájában a területi egyenlőtlenségi folyamatokat leginkább 

a humán erőforrás földrajzi különbségeire vezeti vissza; a tudásigényes, innovatív termelés 

magasan képzett, nagy pontosságú, igényes munkavégzésre alkalmas munkaerőt, a magas 

szintű szolgáltatások pedig felsőfokú képzettségű, nyitott, kulturált munkaerőt igényelnek. 

Érvelésében az adaptációs kapacitásra utal, amikor kifejezi: a gazdasági átalakulás során az a 

település (régió) lehet sikeres, amelynek helyi társadalma kellően iskolázott, adaptív és 

„kifinomult”. Ugyanitt nem riad vissza szakpolitikai ajánlások megfogalmazásától sem, amikor 
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kifejti, hogy bár a nehézségekre, bajokra mindenki (a politika is) gyors megoldást szeretne, de 

ezekből a jövőt illetően nincs választék. A politika demonstrációs kényszeréből előszeretettel 

részesíti előnyben a „felavatható fejlesztéseket” az immateriális tényezőkbe való befektetés 

kárára is. Ahogy írja, a gázvezeték kiépítése kézzel fogható siker (a példa igazán emblematikus, 

mivel épp Illés Iván (2009) ír arról, hogy gázvezeték kiépítése után sok háztartás képtelen volt 

fizetni a számláját), míg az oktatás színvonalának emelése hosszú távú program, s sikere is alig 

mérhető. A regionális folyamatok alakulásának lehetséges forgatókönyveinek felvázolásánál a 

fejlődés elemei között: 

1. a gazdasági növekedést,  

2. -szerkezetet,  

3. népességet,  

4. infrastrukturális fejlődést,  

5. nemzetközi integrációs kapcsolatok,  

6. és a környezetvédelem szempontjait sorolja fel.  

Explicit módon, a regionális rugalmasság regionális tudományban való előtérbe kerülése 

kapcsán jelent meg az egyik legfontosabb hazai szakfolyóiratban, a Tér és Társadalomban 

„Regionális rugalmasság – rugalmas régiók” (’Regional resilience – resilient regions’) 

címmel 2012-ben Tóth B. I. szakirodalmi összegző tanulmánya, amely az angolszász 

fogalomkészlet hazai adaptálása mellett kísérletet tett a regionális rugalmasság illusztrálására 

egy szemléletes hazai példa segítségével is. A szerző az elmélet nemzetközi szakirodalmának 

bemutatása mellett az itthon több közgazdasági kontextusban előforduló „rugalmasság” 

tisztázását is elvégezte, hangsúlyozva a regionális rugalmasság, mint a térségek 

ellenállóképességének megközelítését (amelyben az időtényező, gyorsaság is meghatározó) 

szemben: 

1. a mikrogazdaságtani érzékenységgel (pl. kereslet árrugalmasság); 

2. az aggregált kínálattal kapcsolatos elemzésekben használatos időbeli alkalmazkodással 

(pl. rugalmas, versus ragadós árak és bérek) vagy épp a rugalmas termelési/gyártási 

rendszerekkel;  

3. végezetül pedig a nemzetközi közgazdaságtan területéhez kapcsolódó „önműködés, 

szabad érvényesülés” a különféle árfolyamrendszerek a nemzetközi pénzforgalom és 

külgazdasági egyensúly tárgyalásánál (pl. rugalmas árfolyamok). (Tóth, 2012) 

Tóth (2012) bemutatja a „rugalmas régiókkal” kapcsolatos támogató és az elmélet 

létjogosultságát megkérdőjelező irodalmak körét (előbbire példa Dawley et al. 2010; Foster, 

2006, 2010; Martin, 2010; Simmie – Martin, 2010; Pendall et al., 2007, míg utóbbira Hassink, 
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2010; Swanstrom, 2008; Safford, 2009). Különösen érdekes Safford (2009) hiszen érvelésben 

leírja, hogy a társadalmi tőke speciális leképződését látja a rugalmas régiók teóriájában, amely 

egybecseng Enyedi (1996) érvelésével. Valóban jogos a felvetés, hogy mit ad hozzá a terület a 

regionális fejlődés leírásához az endogén növekedéselméletek által hangsúlyozott humán tőke 

kiemelt fontossága, vagy épp Camagni–Capello (2012) által leírt „területi tőke” koncepcióhoz 

képest, amely hangsúlyozza, hogy a területi különbségek (diszparitások) nem csupán a belső és 

transzferálható tényezők, hanem a regionális rendszerek mélyén gyökerező (elsősorban 

társadalmi) erőforrásoktól is függenek. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy „sok a 

feladat”, hogy az Enyedi (1996) által vázolt társadalmi berendezkedést elérjük, úgy a jelenlegi 

változó világban a „rugalmas régiók” megközelítés alkalmazása mindenképp szükségesnek 

ítélhető, amely következtetésre jut Tóth (2012) is, amikor olyan kutatók mellé áll, amelyek 

előremutató teóriaként, haladó szemléletű koncepcióként tekintenek rá. Ugyanakkor 

rokontermészetük miatt szükségesnek tartom a területi tőkével és regionális kapacitásfejlesztési 

faktorokkal kapcsolatos legújabb hazai eredmények bemutatását szem előtt tartva a disszertáció 

fő fókuszát, amely nem a területi tőke-rugalmas régiók- regionális kapacitásfejlesztés 

témakörének azonosságát tárgyalja, hanem eljut az elmélet fenntarthatósághoz való 

illesztéséhez. 

2014-ben magyarországi kistérségekre vonatkozó, 7 tőketípus (gazdasági, infrastrukturális, 

intézményi, humán, társadalmi, kapcsolati, kulturális) és az ezekhez rendelt 48 indikátor 

elemzését bemutató tanulmánya jelent meg Jóna György és Hajnal Béla kutatóknak 2004-2010-

es időtávra vonatkozólag. Az eredmények azt támasztották alá, hogy területitőke-ellátottság 

szempontjából a monocentrikus térszerkezet, a főváros-központúság lassan kezd felbomlani 

Magyarországon, ugyanakkor megjegyzendő, hogy kalkulációjukban a ki nem használt területi 

potenciálok is megjelennek, nemcsak az elért, megvalósult regionális teljesítmény, amelynek 

ez köszönhető.  

Egy 2016-os „Regionális kapacitásfejlesztés a Kárpát-medencében: A kutatási téma 

aktualitásáról és megjelenéséről Horváth Gyula munkásságában” c. tanulmányban a szerző 

társaival együtt a regionális kapacitásfejlesztés néhány fontosabb vonatkozását mutatja be. A 

tanulmányban a regionális kapacitásokat a térségi fejlődés hajtóerőiként és térformáló 

funkcióként értelmezik, amely a térségi erőforrások összhangjának megteremtésén alapszik. A 

tanulmányban a regionális kapacitásfejlesztés és a regionális rugalmasság – avagy a térségek 

gyors megújuló képességének ismérveivel foglalkozó témakör – néhány fontosabb 

összefüggését is tárgyalják. (Fábián et al., 2016) 
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Magyarországra vonatkozóan 2017-ben jelent meg Oláh Miklós szociológus, Tóth Balázs 

István, közgazdász és Szabó Pál geográfus szerkesztette „A területi tőke és magyarországi 

dimenziói” című könyve, amely számba veszi járási szinten azok anyagi adottságai mellett a 

„megfoghatatlan” gazdagságot, így a kultúra erejét és a társadalmi energiákat is, amely végső 

soron a járások fejlettségét és jövőbeli kilátásait határozza meg. Mivel a területi tőke koncepció 

a hosszú távon a térségek stabilitását szolgáló összetett, endogén tényezőket veszi leltárba, azok 

a rokonságban vannak a regionális rugalmasság kapacitásfejlesztési faktorokkal is. A hazai 

szakirodalmi vonatkozásokat, eredményeket a 3. táblázat mutatja. 

3. táblázat: A regionális rugalmasság megjelenése és kapcsolódó koncepciók a hazai 

szakirodalomban 
(saját szerkesztés) 

Szempont Tényező Irodalom Kifejtés 

Alkalmazkodó-

képesség 

Humán erőforrás 

földrajzi tényezői 

Enyedi 

(1996) 

A gazdasági átalakulás során 

az a település (régió) lehet 

sikeres, amelynek helyi 

társadalma kellően iskolázott, 

adaptív és „kifinomult” 

Rugalmasság 
Ellenállóképesség és 

gyorsaság 

Tóth 

(2012) 

Rugalmasság, mint a térségek 

ellenállóképességének 

megközelítése 

Fejlődést 

hosszútávon 

meghatározó 

kapacitásfejlesztő 

faktorok/ térségi 

erőforrásportfólió 

A regionális 

folyamatok 

alakulásának 

lehetséges 

forgatókönyveit 

alakító tényezők 

Enyedi 

(1996) 

Gazdasági növekedés (1), 

gazdasági szerkezet (2), 

népesség (3), infrastrukturális 

fejlődés (4), nemzetközi 

integrációs kapcsolatok (5), és 

a környezetvédelem (6) 

figyelembevétele 

Regionális 

kapacitásfejlesztés 

Fábián et 

al. (2016) 

Regionális kapacitások, mint a 

térségi fejlődés hajtóerői és 

térformáló funkciói 

Területi tőke 

Jóna – 

Hajnal 

(2014) 

7 tőketípus (gazdasági, 

infrastrukturális, intézményi, 

humán, társadalmi, kapcsolati, 

kulturális) 

Tóth –

Szabó 

(szerk.) 

(2017) 

A járások fejlettségét és 

jövőbeli kilátásait az anyagi 

dimenziók mellett a 

„megfoghatatlan” gazdagság, 

így a kultúra ereje és a 

társadalmi energiák is 

alakítják. 

 

A magyar irodalomban inkább az alkalmazkodóképesség, rugalmasság és a fejlődést 

hosszútávon meghatározó kapacitásfejlesztő faktorok témakörök köré csoportosulnak a 
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kutatások, a sokkhatásokat követő viselkedési minták, attribútumok (ahogy láthattuk a 

nemzetközi irodalmi összegzésben) kevésbé hangsúlyos. A munkában –ahogy az empirikus 

munkarészben majd láthatjuk- ez a terület is figyelmet kap, hiszen a fenntarthatósági 

szemléletben a „jó megőrzése”, tovább örökítése fontos. 

2.5 A fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggéseinek szakirodalmi 

megalapozása 

2.5.1 Általános összefüggések 

A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó stratégiai dokumentumok áttekintésével 

bebizonyosodott, hogy globális világunk eredményezte kritikus folyamatok között felszámolni 

kívánt súlyos szociális problémák (így a mélyszegénység vagy az éhínség teljes körű 

leküzdésére) vagy a globálissá vált veszélyes környezeti folyamatok (köztük bizonyos 

természeti erőforrások gyors fogyásának, leromlásának, a biológiai sokféleség csökkenésének 

megállítására) szerepelnek. A felszámoláshoz elengedhetetlen a regionális kapacitásfejlesztési 

faktorok megerősítése, amely végső soron az ESDP térségi fenntarthatóság fogalmához 

kapcsolódik. 

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kutatások előre haladásával a klasszikus környezet – 

gazdaság – társadalom dimenziók mellett további dimenziók jelentek meg annak 

értelmezésével kapcsolatban, leginkább célokhoz rendelve, ún. tartalmi dimenziókkal 

kiegészülve. Míg a társadalmi fenntarthatóság, a tovább örökítés, fennmaradás a cél, ennek 

elődleges feltétele a régiókban élők jólétének (és jól-létének) biztosítása ökonómiai, gazdasági 

rendszerrel (eszköz), mindezt úgy elősegítve, hogy a módszer tekintettel van az ökológiai 

környezetre, valamint a technikai dimenzióban a támogató intézmény és a szabályozási háttér 

(politikai akarat) jelenik meg. Az intézményi dimenzió megerősítése nélkül nehézkessé válik a 

fenntarthatóság felé történő elmozdulás mérése és nyomon követése a végrehajtás 

hatékonyságnak ellenőrzésére. A humán tényező (ahogy az NFFK esetében is láttuk) 

vizsgálatba történő integrálását a gazdasági-társadalmi rendszerek mélyén gyökerező kulturális 

sajátosságok fejlődésre gyakorolt hatása indokolja. 

Csete (2012) a fenntartható fejlődés Haas–Schlesinger (2007) szerinti modelljét bemutatva 

kifejezi, hogy a fenntartható fejlődés gondolatiságának nagyszerűsége és egyben bonyolultsága 

is, hogy tulajdonképpen minden szinten és dimenzióban értelmezhető; a térdimenzió és az 

idődimenzió attribútumok pedig egyértelmű hozzárendelését adják a regionális rugalmasság 
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koncepciójához a társadalmi fenntarthatóság mentén, amelyet a természeti környezetet nem 

kizsákmányoló, méltányos gazdasági rendszer teremt meg hosszútávon (2. ábra). 

 

 

2. ábra: A fenntarthatóság sokdimenziós értelmezése 
(Saját szerkesztés Haas – Schlesinger in: Csete (2012) alapján) 

A fenntartható fejlődés és a területi sajátosságok befolyása eredményezte a „térségi 

fenntarthatóság” (amely gondolat az ESDP-ben is megerősödik) fogalmának használatát a 

területfejlesztéssel kapcsolatos munkákban. A területfejlesztésről elmondható, hogy 

tulajdonképpen nem illeszthető be semmilyen ágazati rendszerbe, hiszen minden ágazathoz 

köze van, mivel horizontálisan, térben megjelenő ezért igen hasonló a természete a fenntartható 

fejlődéshez. Bátran kijelenthetjük, hogy a regionalitást és a fenntarthatóságot egyaránt jellemzi 

az aktualitás avagy időbeliség, a térbeliség, a holisztikus szemléletmód, a több szinten való 

megjelenés (globális, regionális, lokális), valamint a természeti, társadalmi, gazdasági 

környezet összefüggések számbavétele, amely a regionális rugalmasság elemzési 

keretrendszerét teremti meg. A technológiai különbségek eredményezte versenyképességi, 

majd az abból következő munkamegosztás, területi diszparitások és egyenlőtlenségek ugyanígy 

részét képezik a vizsgálódásnak. 

A közgazdaságtan szemléletének kiszélesítésére, más társadalomtudományokkal való 

együttműködésre hívja fel a figyelmet napjaink egyik legbefolyásosabb közgazdásza Thomas 
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Piketty, aki a 2015-ben megjelent, „A tőke a 21. században” c. könyvével vált világhírűvé. 

Meglátása szerint ez az egyetlen mód a népességnövekedés és a hatalmas társadalmi 

egyenlőtlenségek feloldásához. Piketty 2009-ben Atkinson-nal és Saez-zel publikált 

tanulmányában már felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a szegény és gazdag országok 

között nő a különbség, hanem a gazdagok és szegények között is országon belül. Piketty (2015) 

leírja, hogy az egyenlőtlenségek nagyban köszönhetők az országok és régiók közötti 

versengésnek: ki tudja lejjebb vinni az adót, az adóparadicsomok működésével a „gazdagok” 

– a feltörekvő országok gazdagjaival együtt – elkerülhetik az adókat. Munkájában bemutatja, 

hogy bár Európában növekedtek a legmérsékeltebben az egyenlőtlenségek, ez az a régió, amely 

a politikai fragmentáció miatt a világot belevezette a befektetésért való versengésbe, a lefelé 

tartó adóversenybe. Az Európából induló lefelé tartó adóverseny eredménye, hogy napjainkban 

sok kihívás áll például az afrikai országok előtt, hogy megadóztassák a nagyvállalatokat. A 

globális egyenlőtlenségek kezelésére nemzetközi együttműködésre lenne szükség, hogy az 

egyes országok gazdasági erejét meghaladó multi- és transznacionális vállalatok 

magatartását konszenzuson alapulva kezeljük és ne a lefelé tartó adóverseny eredménye 

legyen egy-egy társaság valamely régióba történő belépése. Piketty (2015) felfogásában több 

oktatás, igazságosabb hatalommegosztás a vállalatokon belül és a társadalomban általában, és 

igazságosabb adórendszer az oktatás és a közösségi infrastruktúra finanszírozására jelentené a 

megoldást a súlyos szociális problémák vagy épp globálissá vált veszélyes környezeti 

folyamatok kezelésére. 

Borbély László (2009) írja, hogy a térségek fejlődését magyarázó elméletek alapvetően 

megkülönböztethetők aszerint, hogy a magyarázó tényezők belső oksági összefüggésekre 

(endogén faktorok), vagy külső oksági magyarázatokra épülnek (exogén faktorok). Az emberi 

társadalom fejlődése nem választható el a természet és annak a társadalom által befolyásolt 

változásaitól, ugyanakkor az egyes nemzetállamok fejlődését sem értékelhetjük önálló, 

szuverén rendszerként (ahogy erre Piketty is felhívja a figyelemet), hiszen mai globális 

korunkban az egyes térségek, nemzetek, országok fejlődését a világgazdaság fejlődése, a 

világgazdaságon belüli kölcsönhatások befolyásolják (Szentes, 2011). 

Az endogén – exogén faktorok fejlesztéspolitikai történő előtérbe kerülése a régiók 

sérülékenységével kapcsolható össze. Hoggart-Buller (1994) az endogén, ill. exogén fejlődés, 

valamint a kapcsolódó beavatkozások megjelölésére, a fejlesztésekre vonatkozóan írja, hogyha 

a fejlődés helyi vagy belső erőforrásokra, adottságokra alapozva történik, endogén fejlődésről 

beszélünk; a belső erőforrások közé a helyi termelés és fogyasztás sajátosságai, a humán 

erőforrások állapota, a helyi tudás, a környezet állapota stb. tartoznak. Az endogén fejlődés 
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fontos kimenete, hogy újjáélesztheti azokat az erőforrásokat, amelyeket egyébként 

elhanyagoltak, vagy az általános fejlesztési elképzelések addig figyelmen kívül hagytak. 

Ugyanakkor, ahogy korábban szó volt róla, napjainkban a térségek fejlődése nem váltasztható 

el a világgazdaságon belüli kölcsönhatásoktól, így az endogén fejlődésen alapuló 

fejlesztéseknél azonban nem lehet mellőzni a külső adottságokat sem. A külső segítség bár 

előmozdíthatja a fejlesztést, fejlődést, erősen függővé is tehet. (Hoggart-Buller, 1994 in: 

Káposzta szerk., 2007) 

Maga a térségi fenntarthatóság, a helyi gazdaság fejlesztésével szorgalmazza, a térségi 

autonómiát erősítő, az információk, az energia, a pénz, a termékek és a nyersanyagok minél 

hosszabb térségen belüli áramoltatását. Péti (2005) megfogalmazásában a fenntartható 

térségfejlődés elvei (térségi fenntarthatóság) a fenntarthatóság egy adott térség viszonyai között 

meghatározott jelentése (a fenntarthatóság globális értelmezésének párja) egy térség gazdasági, 

társadalmi, környezeti struktúráinak hosszú távon is fenntartható egyensúlyi állapota. A 

regionális termelési rendszerek input és output kapcsolatait tekintve a fenntartható térség: 

 a társadalmai, gazdasági és környezeti struktúrái közötti kapcsolatokból fakadó 

problémáit (pl. az ipari termelés okozta veszélyes hulladékok elhelyezése) lehetőleg a 

térségen belül próbálja kezelni, azokat nem exportálja más térségek felé; 

 valamint törekszik a mindennapokhoz és a termeléshez szükséges energia, anyagok és 

termékek biztosítása során a minél nagyobb mértékű önellátására, valamint arra, hogy 

a feldolgozási és az újrahasznosítási láncolatok és ciklusok minél inkább a termeléshez 

és kitermeléshez közel legyenek, a térségen belül maradjanak. (Péti, 2005) 

Regionális rugalmasság szempontból Péti (2005) kiemeli, hogy a fenntartható térség 

demográfiai és biomassza szempontból reprodukcióra képes, és társadalma képes tudását 

megújítani (innováció). Pálvölgyi-Csete (2011) megerősíti, hogy a térségi szemléletű 

fenntarthatóság gyakorlati definíciója a társadalmi és ökológiai közérdekűségen nyugszik: a 

természeti erőforrások olyan tartamos, értékvédő gazdálkodását kell megvalósítani, ami 

lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a létalapok által biztosított ökológiai 

eltartóképességet meghalódó módon növekedne a gazdaság. Míg a fenntarthatóság 

körülményei között az emberi élet és közösségi lét fennmaradása hosszú távon biztosított, az 

emberi tevékenység (amelybe a vállalatirányítók telepítése döntései is beletartoznak) korlátok 

közötti, annak érdekében, hogy ne rombolja le a sokféleséget, a komplexitást és az 

ökoszisztéma-szolgáltatásokat. 
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2.5.2 Hazai helyzetkép, különös tekintettel az OFTK-ra 

Pálvölgyi-Csete (2011) a hazai térségi fenntarthatósággal kapcsolatban leírja, hogy a magyar 

gazdaság szuverenitását több, egymással is összefüggő függőségi helyzet gyengíti, mint például 

függőség a hitelezőktől és a külpiacoktól, a transznacionális befektetőktől és az EU-

támogatásoktól. Az ország rendkívül komoly lemaradással küzd az élelmiszer-önrendelkezés 

terén, továbbá a földgáz- és kőolajfüggőség mind meghaladja a 80%-ot, amely növeli 

sérülékenységét (vagy lemaradását az adaptációs kapacitásfejlesztésben) a külső feltételek 

megváltozása esetén. Az adaptációs kapacitás növelését a következő feladatok mentén látják 

megvalósíthatónak: 

1. Befektetés a humán tőke újratermelésébe: egyéni, családi értékrend, szemléletmód, 

életmód változása; 

2. Befektetés a társadalmi tőke újratermelésébe: közösségi, nemzeti értékrend 

helyreállítása; 

3. Befektetés a természeti tőke újratermelésébe: a nemzet természeti kincseinek megőrzése 

és tartamos használata; 

4. Befektetés a gazdasági tőke újratermelésébe: a többszörös gazdasági függőség oldása 

és a nemzeti vagyon gyarapítása. (Pálvölgyi-Csete, 2011) 

Hazai viszonylatban fontos kiemelni, hogy az országos területfejlesztési gondolkodásban már 

2005-től jelen van a külső és belső erőforrások közötti egyensúly megteremtésének elve. A 

97/2005 (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról már 

megfogalmazta a térségi fenntarthatóság elvének érvényesítését; célját éppen a térségi 

erőforrások védelmében, feltárásában és fejlesztésében jelölte meg. A térségi fenntarthatóság 

OTK szerinti megvalósítása a természeti erőforrások magas hatékonyságfokú felhasználását, a 

termelés–fogyasztás környezetterhelésének csökkentését és a diverzifikált gazdaság 

tevékenységek és munkanélküliség csökkentését (szociális kohézió) igényli. A koncepció az 

örökségvédelem területén a táji természeti örökség megőrzését és hasznosítását, valamint a 

kulturális örökség és helyi identitás erősítését irányozza elő. (OTK, 2005) 

Ugyanakkor láthatjuk, hogy bár koncepcionális szinten a térségi fenntarthatóság elve hamar 

megjelent a hazai politikában, gyakorlati megvalósulása akadályokba ütközik. A magyar 

gazdaság nemzetközileg rendkívül kitett, exporttevékenységünknek magas az importrátája, 

valamint a területfejlesztésben a kívülről jövő fejlesztések szerepelnek nagyobb súllyal, amely 

a térségi vagy nemzeti önrendelkezést gyengíti. Az OFTK szintúgy tovább viszi a térségi 

fenntarthatóság gondolatát. A regionális rugalmasság, fenntarthatóság és alkalmazkodás is 

hangsúlyt kap a 2030-ig érvényes koncepcióban (4. táblázat). 
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4. táblázat: A regionális rugalmasság, fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség az OFTK-ban 
(saját munka OFTK, 2014 alapján) 

Témakör Fejezet Kontextus 

Regionális 

rugalmasság 

1.2.3 Duális 

gazdaságunk felértékeli 

a hazai kis- és 

középvállalkozásokat 

Az OFTK kifejti, hogy Magyarországon a 

rendszerváltás utáni folyamatok egyik 

negatívuma a duális gazdaság –a globális piacon 

versenyző nagyvállalatok és a hazai kis- és 

középvállalkozások kettősségének– kialakulása 

volt, amely a foglalkoztatásra és a 

versenyképességre, így összességében a 

növekedésre is fékező hatást gyakorolt. A 2008-

as gazdasági világválság miatt a foglalkoztatás 

és a versenyképesség nem tudott javulni, a 

külföldi tulajdonú multinacionális vállalatok is 

megérezték hatását, és a válság tovább fokozta a 

kkv-k sérülékenységét is, amelyek még mindig 

a legnagyobb foglalkoztatók. 

 

1.2.7 A biztonságos 

élelmiszerellátás 

felértékeli agrár- és 

élelmiszer-

gazdaságunkat 

A dokumentum az élelmiszerellátás tekintetében 

leírja, hogy az elmúlt évtizedekben duális 

gazdaságstruktúra jött létre, ahol a földtulajdont 

tekintve elaprózott kisbirtokokat, a 

földhasználatot tekintve azonban növekvő 

koncentrációt látunk. Az egyéni és családi 

gazdaságokkal összefüggésben a koncepció azt 

írja, hogy a kisebb mozaikokból építkező, 

rugalmasabb és színesebb gazdaságszerkezethez 

lényegesen többféle tevékenység – helyi 

feldolgozás, vendéglátás, kézművesség, kisipar, 

vidéki (falusi, tanyasi, öko- és egészség-) 

turizmus stb. – társítható, mint az általában 

leegyszerűsített gazdálkodási szerkezetű 

nagybirtokhoz. 

 

1.3.4 Egészségi 

állapotunk romlása 

jelentős kockázatokat 

hordoz 

Az OFTK kiemeli, hogy a 2008-ban 

kezdődött európai pénzügyi-gazdasági válság 

a munkanélküliség növekedésével egyaránt 

veszélyezteti a lakosság fizikai és lelki 

állapotát, valamint az egészségügyi rendszer 

működését, ráadásul a káros hatások a 

sérülékeny társadalmi csoportokat 

(munkanélkülieket, szegényeket, romákat) 

érintették a legerőteljesebben. 

 

1.3.9 A tudás 

megújulását több 

tényező nehezíti 

Az OFTK szerint magyar oktatási rendszer 

hiányossága, hogy nem támogatja kellően az 

egész életen át tartó tanulást, felnőttképzést 

illetve a képzés, oktatás nemformális, 

informális elemeit, holott a képzési formák 

ezen elemei rugalmasan biztosíthatnák a 

készségek és képességek karbantartását, 

fenntartását és megújítását az életpálya során. 
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Témakör Fejezet Kontextus 

 
3.5.2 Szakképzés és 

felnőttképzés 

A szakképzés és felnőttképzés területén nagy 

szükség van olyan hatékony és rugalmas 

rendszerre, amely mind a kibocsátás 

szerkezetében, mind a képzések tartalmában 

és minőségében megfelel a munkaerő-piac 

igényeinek. 

Fenntarthatóság Bevezetés 

Már a dokumentum eleje rendelkezik arról, 

hogy: „Az Országgyűlés Magyarország 

Alaptörvényébe foglalt, a fenntartható fejlődés, 

a jövő nemzedékek lehetőségeinek védelme és a 

nemzeti erőforrásainkkal való hosszú távú 

felelős gazdálkodás követelményeinek 

érvényesítése érdekében (…)” fogadja el az 

OFTK-t, az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY 

határozatával. 

Továbbá arról is, hogy a fejlesztés és a 

fenntarthatóság biztosítása valamennyi nemzeti 

erőforrás (az emberi, a társadalmi, a természeti 

és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, 

egymással összhangban lévő megőrzését, 

fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés 

követelményeinek érvényesítése valamennyi 

szakpolitikai terület számára feladatokat ad. 

 Hazánk jövőképe 

„Magyarország 2030-ra Kelet–Közép Európa 

gazdasági és szellemi központjává válik, 

lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, 

az erőforrások fenntartható használatára épülő 

versenyképes gazdasággal, gyarapodó 

népességgel, megerősödött közösségekkel, 

javuló életminőséggel és környezeti állapottal” 

 
2030-ig szóló átfogó 

fejlesztési célok 

Itt találkozunk: „(…) természeti erőforrásaink 

fenntartható használata, értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme”, valamint a „térségi 

potenciálokra alapozott, fenntartható 

térszerkezet” fenntarthatósághoz kapcsolódó 

célokkal. 

 
1.1.4 Együttműködés a 

Kárpát-medencében 

A térség fenntartható versenyképességét 

növelendő, a Kárpát-medence országainak 

szorosan együtt kell működniük számos, 

elsősorban gazdasági és logisztikai-

kereskedelmi területen. 

 

1.2.1 Globális 

kihívások: átalakuló 

gazdasági erőegyensúly, 

adósságválság, új 

kapcsolatrendszerek 

Az OFTK szerint az elkövetkező években, 

évtizedekben Európának számos gazdasági 

kihívással kell szembenéznie, amelyek közé: az 

államadósságok kontroll alatt tartása, a 

foglalkoztatás növelése, a megfelelő jövedelmek 

biztosítása, a növekedést a fenntarthatóság 

követelményeivel összhangban biztosító 

gazdasági versenyképesség megőrzése, illetve a 

várható energiaválság kezelése tartoznak. 
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Témakör Fejezet Kontextus 

 

1.2.7 A biztonságos 

élelmiszerellátás 

felértékeli agrár- és 

élelmiszergazdaságunkat 

Tekintettel arra, hogy az élelmiszer a lakosság 

egészségét és életminőségét leginkább 

befolyásoló tényező, stratégiai cikk, valamint 

agyarország jelenleg is mintegy 120%-os 

önellátásra képes az alapvető élelmiszerekből 

ezt az értéket termelési potenciálunk ésszerű 

és fenntartható fejlesztésével 150%-ra 

növelhetjük. 

 

1.2.10 Energiafüggőség 

kontra fenntartható 

energiapolitika 

Az, hogy a megújuló energiaforrásokból termelt 

villamos energia 68,5%-a biomassza eredetű és 

ennek jelentős részét egyszerűen a korábbi 

szenes erőművekben elégetett tűzifa adja sem 

gazdaságossági sem fenntarthatósági 

szempontból nem fogadható el. 

 

1.3.5 A társadalmi 

értékrend 

ellentmondásos 

Az OFTK kitér arra, hogy a legfőbb környezeti 

ügyek relevanciájának megítélésében a 

magyarok véleménye megegyezik az európai 

átlaggal, amelyben az első helyen a 

klímaváltozás áll, ám pl. a biodiverzitás 

csökkenése és a nem fenntartható fogyasztási 

szokások kevésbé tűnnek fontosnak. 

 

1.3.13 Egyedi, jelentős 

értéket hordozó 

kulturális örökségünk 

fontos érték 

Az épített örökség megőrzése, méltó, 

műemléki alapú helyreállítása és fenntartható 

hasznosítása, a kiemelkedő értékeink 

bemutathatóvá tétele, továbbá a barnamezős 

beruházások szorgalmazása, valamint az 

értékes városképekhez igazodó új épületek 

kialakítása fontos feladat. 

 

1.4.1 Globális 

kihívások: az 

erőforrások 

fenntarthatatlan 

használata, a biológiai 

sokféleség csökkenése 

és a klímaváltozás 

A környezeti trendek kapcsán az OFTK 

bemutatja, hogy Magyarország az 

éghajlatváltozási előrejelzések szerint 

sérülékeny terület, ahol felmelegedéssel, 

szélsőséges csapadékeloszlással, az ár- és 

belvízveszély, valamint az aszályérzékenység 

növekedésével kell számolni. További fontos 

tényező, hogy a szélsőséges időjárás 

következtében kiszámíthatatlan mennyiségű 

és idejű csapadék okozta veszélyhelyzetek és 

a károk mérséklése új kihívások elé állítja 

hazánkat. 

Magyarország lakossága több területet vesz 

igénybe, mint az egy főre eső biológiai 

kapacitás (2 ha), ami nem fenntartható. 

Alkalmazkodás 
1.1 Magyarország helye 

a világban 

Az OFTK leírja, hogy „értékeire építeni tudó, 

de a modern világban is alkalmazkodni, 

megújulni és fejlődni akaró népnek pedig 

mindenkor van jövője”. 
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Témakör Fejezet Kontextus 

 

1.2.7 A biztonságos 

élelmiszerellátás 

felértékeli agrár- és 

élelmiszergazdaságunkat 

A földtulajdont tekintve a duális struktúra 

kapcsán megállapítható, hogy a gazdaságok 

piachoz való viszonyában, ahhoz való 

alkalmazkodóképességében is megjelenik. Az 

európai szövetkezeti elveken nyugvó 

együttműködés hiányában a kisgazdaságok 

piacra jutása, érvényesülése, a változó 

körülményekhez való alkalmazkodása 

nehezebb. 

A magyarországi génbank hálózat révén a táji 

adottságokhoz alkalmazkodó, azokra ráerősítő 

gazdálkodást lehet építeni. 

  
3.1.1 Térszerkezeti 

jövőképünk 

A helyben, helyiek által kiaknázott és 

felhasznált erőforrások a térséget és az ott 

élőket gyarapítják a város-vidék kapcsolat 

megújításával, az alkalmazkodóképesség 

növelésén keresztül. 

 

3.2.1 A versenyképes, 

innovatív és hálózati 

gazdaság 

megvalósításának 

szakpolitikai feladatai 

A fejlesztéspolitikai feladatok sorában 

találkozunk a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségeket is elérő tehetségsegítő hálózatok 

fontosságával, amelyek speciális programjaik 

révén elősegítik a munkavállalók jobb 

alkalmazkodását a munkaerő‐piaci 

igényekhez, így növelve elhelyezkedési 

esélyeiket. 

 
3.8.2 Klímapolitika és 

energiabiztonság 

Itt is a fejlesztéspolitikai feladatok sorában 

találkozunk az éghajlatváltozás, a kedvezőtlen 

ökológiai és társadalmi-gazdasági hatások 

elleni védekezés az alkalmazkodóképesség 

javításának kihívásával. 

A 2014-ben elfogadott OFTK azt a jövőképet tűzte ki, hogy Magyarország 2030-ra Kelet–

Közép Európa gazdasági és szellemi központjává válik, lakosságának biztonságos megélhetést 

biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, gyarapodó 

népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal. 

Korábban említésre került, hogy az Európai Unió Statisztikai hivatala, az Eurostat 2017-ben 

kiadott közleménye szerint 2015-ben az egy főre jutó GDP alapján az EU húsz legszegényebb 

régiója közül négy magyar volt. Ez a tény a nemzetgazdasági szint alatti vizsgálódás fontosságát 

emeli ki, amelyet a disszertációban érvényesítek. 
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2.6 Régiók, mint komplex variációs-szelekciós jellemzőkkel leírható rendszerek a 

fenntarthatóság tükrében 

Ahogy a fenntartható fejlődés értelmezésénél láttuk annak sokdimenziós magyarázatát úgy 

megfordítva a térségi fenntarthatóság szemléletében a térségeket is kezelhetjük rendszerszinten, 

akár a fejlődést befolyásoló exogén és endogén tényezőkön keresztül. Ha számba vesszük a 

tényezőket, úgy, mint komplex rendszereket vizsgálhatjuk őket. Természetes, hogy az 

időbeliség érinti a térségeket. Így az evolúciós fogalmakból átvett variációs-szelekciós 

folyamatok egy-egy tényező hangsúlyossá válását, más tényező felértékelődését, míg más 

tényező elsikkadását jelentheti. Magyarországra vonatkozóan könnyen megérthetjük a 

variációs-szelekciós folyamatok jelentőségét a szocialista rendszer összeomlását követő 

gazdasági rendben. Az ipari központok leépülése mivel a kapitalista gazdasági rendszer 

elvárásaitól messze voltak tipikus szelekciós folyamat. Vagy gondolhatunk a bányavárosaink 

sorsára is. A rendszerváltást követően a nyugati piacokhoz való közelség felértékelte a 

Budapest – Bécs tengelyen elhelyezkedő településeket. Győr esetében a korábbi járműipari 

hagyományokra alapuló járműiparfejlesztés pozitív példája a variációs folyamatoknak, az azzal 

együttműködő oktatásfejlesztés (amely, mint láttuk az OFTK-ban nagyon fontos feladat). A 

fenntarthatóság ebben a vetületben az a minőség, amely a méltányos gazdasági folyamatokat a 

környezettel összhangban eredményezi. A rendszerdinamikai vizsgálatok kulcseleme azok 

hosszú-távú fennmaradását eredményező hatás, a célszerűség, amelyet a variációs-szelekciós 

folyamatok mentén vizsgálhatunk. A térségi fenntarthatóság szemléletében a régiók 

célszerűsége azok élhetőségében és a környezetállapot megóvásában rejlik, hiszen így a 

társadalom számára folytonos életkörülményeket nyújthat. Az intézményrendszer, 

kiemelve az oktatás fontosságát (Piketty (2015) ezzel kapcsolatban kifejti, annak ellenére, hogy 

mennyire fontos az oktatás és így is beszélünk róla, nagyon keveset teszünk javítása érdekében), 

hiszen –az OFTK-val is egyetértésben- a megújulni képes, alkalmazkodó, rugalmas humántőke 

kiemelten fontos erőforrás a hosszú távú fennmaradásban. A fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos elméleti leírásban már találkoztunk azzal, hogy visszatekintve láthatunk olyan 

civilizációkat, amelyek vagy természeti erőforrásaik végzetes kifosztása, vagy külső támadás 

eredményeként hanyatlottak le, mindemelett egy-egy betegség, járvány is gátját állta 

fennmaradásuknak. Toszkána régió Siena városa „híres” a be-nem-fejezett Dómjáról, mivel 

1348-ban, a pestisjárványban a város lakosságának egyharmada meghalt. Kétszáz év múltán a 

firenzeiekkel vívott harcok után a győztes minden fejlesztést, építkezést is megtiltott a vesztes 

városnak. (discovertuscany.com, online) 

http://www.discovertuscany.com/
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Ugyanakkor a célszerűség különböző szintjeiről is beszélhetünk, ez a fogalom sem idegen a 

relativitástól. Ahogy Usher, D (1992) a „The welfare economics of markets, voting and 

predation” c. művében írja a célszerűségnek kettő pólusa van; az egyik az adót fizető 

tulajdonosoké, a másik a jogot nélkülöző rabszolgaságé, a két véglet között rengeteg célállapot 

lehetséges, amely a rendszerek hosszú távú fennmaradását szolgálja. Ugyanakkor napjainkban 

épp az ENSZ 193 ország által egyhangúlag elfogadott 17 fenntartható fejlődési cél jelenti a 

fejlődés új egyetemes mércéjét. 

A térségek (lokalitások, régiók) egyedi fejlődési utat járnak be, a sajátos természeti, társadalmi 

és intézményi tényezőknek köszönhetően (Benko, 1997 in Tóth, 2013), hiszen a fejlődés 

természeti és emberi erőforrásai, a kommunikációs (közlekedés) és földrajzi fekvés adottságai 

eltérők (Enyedi, 2004 in Tóth, 2013). Ezek az adottságok, kiegészülve az agglomerációs fokkal 

és a pozitív/negatív lokális extern hatásokkal meghatározzák a térszerkezetet, amely 

egyszersmind történelmi fejlődés eredménye, valamint a térségek fejlődési lehetőségeinek 

tehetetlenségi nyomatéka (Nemes Nagy, 2009 in Tóth, 2013). A belső tényezők között 

leggyakrabban a helyi aktivitás, belső erőforrások, közösségi tudat (regionalizmus), kulturális 

identitás, együttműködési hajlandóság, helyi vállalkozói szektor erőssége, humán erőforrások, 

gazdasági bázis és szerkezet, környezeti tényezők, térszerkezet–településhálózat, 

infrastruktúra, társadalmi kapcsolatok szerepelnek (Lengyel – Rechnitzer, 2004; Kocziszky, 

2008). Jakobi Ákos (ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 2005) osztályozása is a variációs-

szelekciós folyamatok érvényességét mutatja a régiók, mint komplex rendszerek esetében. 

Capello (2018) az ún. „MASST-modell”-jének (’MAcroeconomic, Sectoral, Social and 

Territorial Model’) segítségével modellezhetővé vállnak a nemzeti és regionális szintű exogén 

és endogén változókat mentén a régiók. A modell (2. Függelék) segítséget nyújt a regionális 

növekedés tanulmányozására és előrejelzésére, miszerint a nemzeti és regionális gazdasági 

teljesítmény különbözősége a régiók versenyképességbeli eltéréseire vezethető vissza, melyek 

a helyi tényezők jellemzőinek és a területi tőkének függvénye (Capello, 2008 in Tóth, 2013). 

2.7 Következtetések 

A fejezetben a fenntarthatóság és a regionális rugalmasság témakör szakirodalmának 

áttekintésével meggyőződhettünk arról, hogy a kereszttűzben álló területi folyamatok 

alapegysége, a régió sajátos szerveződési rendszer, amely folyamatos változásoknak van kitéve, 

erőforrásai új és új kombinációi a külső feltételekkel szembeni alkalmazkodóképességet 

formálják. Az alkalmazkodóképesség köti össze a fenntarthatóságot a regionális 

rugalmassággal. Mind a fenntarthatóság, mind a rugalmas alkalmazkodás egy igen széles, 
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szerteágazó tématerület. A fenntarthatósággal kapcsolatos diskurzus politikai jelentőségűvé 

formálódott. A fenntarthatóság felé való átmenetet épp az teszi nehézkessé, ahogy 

megfogalmaztuk annak többdimenziós értelmezése során, hogy gondolatiságának 

nagyszerűsége és egyben bonyolultsága is, hogy tulajdonképpen minden szinten és 

dimenzióban értelmezhető. Ha elfogadjuk az idő- és térdimenzió befolyásoló jellegét, úgy 

érthetjük meg a felelősségvállalás kritikus létét a globális rendszer hosszú távú fennmaradását 

világunk eredményezte kritikus folyamatok megoldásában a fenntartható fejlődés új, 2030-ig 

szóló programjában. Az időbeliség hatása, hogy a nemzetállamok közötti „igazságtalanságok”, 

vagy épp a külső feltételeknek köszönhető sajátos fejlődési utak eredményezte konfliktusok 

más-más cselekvési hajlandóságot eredményeznek abban, az országok hogyan szabják 

feltételeiket a felszámolni kívánt súlyos szociális problémák (így a mélyszegénység vagy az 

éhínség teljes körű leküzdésére) vagy a globálissá vált veszélyes környezeti folyamatok (köztük 

bizonyos természeti erőforrások gyors fogyásának, leromlásának, a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállítására) leküzdésére. Összegezve a fenntarthatósággal szembeni kritika 

jogos alapja, hogy csak „hangzatos” tervek és célkitűzések területe, amelyek sokszor az államok 

és vállalkozások akaratával nehezen egyeztethetők össze, mindemellett természetesen vannak 

olyan vállalkozások, amelyek elköteleződnek a fenntarthatóság és környezetvédelem mellett 

hozzájárulva az ökológiai egyensúly fenntartásához. Hasonló a nehézség a regionális 

rugalmasság koncepciójával is, hogy gazdasági szereplők, vállalatok magatartását lehetetlen 

„normalizálni”, „szabályozni”. A valóban sikeres gazdaságfejlesztési tevékenységek a vállalati 

stratégia és lokáció szinergiáiból származnak, amikor a vállalat betelepülését eredményező 

tényezők hosszú távon rendelkezésre állnak, a helyi irányítás pedig úgy alakítja a 

gazdaságfejlesztési keretet, hogy az a jólét elősegítését (nem csupán az jövedelemnövekedést) 

szolgálja. A gazdaságfejlesztési keret kialakításában a helyi szint felértékelődik, de mozgásterét 

a nemzeti keretekhez kell szabnia. Sok esetben a fejlesztéspolitikai koncepciók nem veszik 

figyelembe a valós társadalmi helyzetképet, és a jövőkép is nélkülözi a realitásokat (sajnos a 

2014-es OFTK „jövőképe”: miszerint Magyarország 2030-ra Kelet–Közép Európa gazdasági 

és szellemi központjává válik, illetve, hogy az Eurostat 2017-ben kiadott közleménye szerint 

2015-ben az egy főre jutó GDP alapján az EU húsz legszegényebb régiója közül négy magyar 

volt, rávilágít a célkitűzések realitásának ügyére). Mindemellett a kettő koncepció fontos 

üzenetet hordoz a jövővel kapcsolatban, a kérdés időben felismerjük-e.  
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3 A regionális rugalmasság és a fenntartható fejlődés összefüggései 

3.1 Rugalmas régiók a fenntarthatóság szempontjából 

3.1.1 Gondolati keretek 

Az ENSZ 1972-es stockholmi világkonferenciája óta rendszeresen foglalkozik a fejlődés, a 

környezet és a fenntarthatóság kérdéseivel. Az ENSZ Közgyűlése által 2015. szeptember 25-

én elfogadott „Világunk átalakítása: a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrend” határozat 17 fenntartható fejlesztési célja is megfogalmazza a 

rugalmasság fontosságát. Ez is rámutat arra, hogy a kettő koncepció ötvözése, a térben 

elhelyezett gazdasági rendszer erőforrásalapú, dinamikus felfogása a gazdaságfejlesztés 

területén végsősoron a fenntarthatóság felé való átmenet problematikájába torkollik. 

A fejezetben az első hipotézist vizsgálom: 

1. hipotézis: A regionális rugalmasság és a fenntartható fejlődés összefüggései 

vizsgálhatók a várostérségi erőforrások jelentőségének átalakulásával. 

 

Ahogyan az 1.2-es fejezetben bemutattam, az első hipotézist Szeged város és térségének 

történetének elsősorban kvalitatív elemzése a fenntarthatóság dimenziói szerinti 

rendszerstruktúrában a külső sokkokkal szembeni rugalmas alkalmazkodási pályák erőforrás-

szempontú felmérése, értékelése módszerrel igazolom. A fenntarthatóság többgenerációs 

összefogásának, szolidaritásának sarkalatos pontja, hogy a felhalmozott tudásanyag egyre 

bővül, a technológia fejlődik, így például az erőforráselosztási kérdéseknél bizonytalan milyen 

diszkontrátát is alkalmazzunk a „beáldozható” természeti erőforrások felhasználásra. 

Különösen igaz ez akkor, amikor jelen korunk gazdaságáról írok, hiszen a küszöbön álló ipar 

4.0 várhatóan átalakítja korunk gazdaságát, és mint tudásalkalmazó régióbeli polgár, csak 

remélni tudom, hogy az emberek életminőségének javulását is szolgálja. 

A fejezetben bemutatandó kutatás megerősíti a korábbi fejezetekben hangsúlyozott a regionális 

rugalmasság evolúciós megközelítését, ahogy erőforrás-oldalról láthatjuk, hogy a várostérség 

fejlődésében a külső hatások után mely tényezők segítették tovább a fejlődésben. A fejezet 

időhorizontja szélesebb, ugyanakkor vizsgálati szintje szűkebb. A vizsgálat a regionalizmus és 

a fenntarthatóság nagyon fontos attribútumára hívja fel a figyelmet: gazdaságunk alapegysége 

–Arisztotelésszel egyetértve– a háztartás, amely végső soron dönt arról, hogy mely 

várostérségben települ meg; a település nyújtotta lehetőségek és perspektívák mentén hosszú 

távon elköteleződik-e, vagy enged-e egy-egy szuperkoncentráció elszívó hatásnak. Minden 
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gazdaságfejlesztési tevékenység abban az esetben lesz hasznos és hosszútávon fenntartható, ha 

az ottélők életminőségének maximalizálását adja, mert ez a célszerűség záloga. 

3.1.2 A várostérség bemutatása 

Szeged 2014-2020-as időszakra érvényes, 2. sz. módosítással egységes szerkezetben 2017. 

márciusban elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiája rávilágít, hogy a település az 

Európai Unió határvárosa, a magyar- román- szerb hármas határból fakadó előnyeit nem tudja, 

tudta eddig kihasználni. A városi folyók (Tisza, Maros) közlekedési szerepe elhanyagolható. A 

várost a IV. páneurópai közlekedési folyosó (vasúti közlekedés) szeli át. A város 

jellegzetességei közé tartozik 1879-es árvízi újjáépítését követő sugaras városszerkezete, amely 

egyértelműsíti a városfejlesztés területrendezési kereteit. Sajátosság a város multikulturális 

jellege, amely egyetemi oktatásának köszönhető. Fontos erőforrást képez a helyiek 

lokálpatriotizmusa, a városhoz való kötődésük, amelyet Szeged mj. város Önkormányzata 

Szonda Ipsos megbízásával végrehajtott 2005-ös kutatása is megerősített (Szeged mj. város 

Önkormányzata, 2007). 

A város népességmegtartó ereje kapcsán a legfőbb kihívás, hogy a város munkaadói, 

foglalkoztatói az iskolázottsági szempontból kiemelkedő lakosságnak nem tudnak 

elegendő munkahelyet biztosítani, így az egyetem elvégzése után a fiatalok a magasabb 

bérszínvonalat és jobb munkalehetőségeket nyújtó térségekbe áramlanak. Az OFTK által 

megfogalmazott szakpolitikai cél, a helyi munkafeltételek és a képzési kínálat összehangolása 

itt is fontos feladat. Az elmúlt évek egyik legnagyobb munkahelyfejlesztése a British Petrol 

SSC (’Shared Service Center’, magyarul: szolgáltatóközpont) irodájának létrehozása volt. az 

SSC-k telepítési döntéseiben a képzett, nyelveken beszélő munkaerőkínálat illetve a 

tevékenységek végzésére alkalmas, jó minőségű és nagyméretű, de reális árszínvonal béli 

ingatlanok jelentik a kiváló minőségű telekommunikációs feltételekkel egyetemben. Az 

iparfejlesztést jelentősen gátolja az ITS alapján, hogy a város korlátozott mértékben diszponál 

ipari-gazdasági területek felett, így minden potenciális beruházás idő igényes tulajdonviszony 

rendezést követően indulhat csak meg a városban. 

A legutóbbi 2011-es népszámlás adatai alapján Szeged népessége 168.048 fő, a népesség döntő 

hányada foglalkoztatott (41%), az inaktív keresők száma valamelyest meghaladja az 

eltartottakét, a munkanélküliek a teljes lakosság 4,73%-át tették ki. (KSH, online: „Népszámlás 

2011”) 

Az ITS említi, hogy a rendszerváltás óta tulajdonképpen a nagyobb befektetések elkerülik 

a várost, amely a helyi jövedelemhelyzetre jelentős hatást gyakorol. A KSH 2016-os, „A 
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háztartások életszínvonala” kiadvány régiókra vonatkozó elemzése bemutatja, hogy míg 

Budapest, Pest megye, Közép- és Nyugat-Dunántúl esetében a régiók nettó összjövedelemből 

való részesedése meghaladja az össznépességből való részesedést, addig az Észak- és Dél-

Alföld, valamint Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl régiókban a helyzet fordított. 2016-ban 

a népesség 12,8%-a élt Dél-Alföldön, és a nettó összjövedelem 11,3%-a keletkezett itt 

(összehasonlításként az értékek Budapesten: 17,7% - 20,4%; Pest megye: 12,8% - 13%). 

A város népességszáma csökkenő tendenciát mutat. A 2006 és 2009 közötti népességnövekedés 

(amely a továbbvezetett népszámlálási adatokból látszott) nem lett megerősítve a 2011-es 

mikrocenzus során, a település népességszáma 160 ezer fő körül mozog. A népesség 

csökkenését mind az élveszületések számának csökkenése, az elhalálozások számának 

növekedése (2015-ben a természetes fogyás lokális maximuma az elmúlt 10 év folyamán -

3,89%) adja. A település erős elvándorlási és bevándorlási folyamatok jellemzik, népessége 

„kicserélődik” 2005 és 2015 között mind járási, mind települési szinten pozitív vándorlási 

egyenleg jellemző, szemben a régiós, végig negatív egyenleggel. Az öregedési index 

folyamatosan növekszik, 2015-ben a városi érték (197,1%) jelentősen meghaladja az országos 

(174,76%) értéket. Az adófizetők aránya így alacsonyabb az országos értéknél 2015-ben, 

ugyanakkor az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem meghaladja az országos átlagot. A 

magas-illetve alacsony jövedelműek aránya, amelyet az 5 millió Ft feletti adósávon adózók 

száma száz, 1 millió Ft alatti adósávon adózóra vetítve számolunk, rendre meghaladja az 

országos, régiós, megyei és járási értéket, ráadásul 2005 és 2015 között jelentősen növekedett 

a városban, 7,8%-ról 28,5%-ra. (Az elemzést a TeIR „Helyzet-Tér-Kép” alkalmazása alapján 

készítettem). 

Az ITS megalapozó tanulmánya alapján a városi közszolgáltatások köre jól kiépített, korszerű, 

fejlett az elektromos közösségi közlekedés a városban, ugyanakkor több infrastrukturális elem 

hiányzik a városból, vagy nem megfelelően kiépített. A sportlétesítmények – mind a tömeg- 

mind a versenysport területén – erősen hiányosak (nincs nemzetközi mérkőzések tartására 

alkalmas stadion, a műjégpálya mérete nem szabványos, sőt még az iskolai testnevelés 

kiszolgálására nincs meg az infrastrukturális ellátottság), valamint a város nélkülözi a megfelelő 

méretű és akusztikájú hangversenytermet is. Felújításra, fejlesztésre szorul a szociális 

intézményrendszer infrastruktúrája is, különösen, ha a magas öregedési indexet vesszük 

figyelembe. (Szeged MJV ITS-megalapozó, 2014) 

Szeged Budapest után az országban a második legnagyobb oktatási, kutatási és 

tudományos központ, ahogy az ITS megalapozó tanulmánya bemutatja, az itt közép- és 

felsőfokon tanuló diákok 50 ezres száma felér egy közepes magyar város lakosságával, a 
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pedagógusoké pedig egy községével. A trianoni békeszerződés utána a városba telepített 

Kolozsvári Egyetem mára az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb vidéki oktatási 

központjává vált, mely egyben a város legnagyobb költségvetéssel rendelkező, legtöbb embert 

foglalkoztató munkáltatója lett. A városban kiemelkedő számban vannak jelen a biotechnológia 

területén működő kutatóintézetek, köztük az az MTA Szegedi Biológiai Központ, mely a 

Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb élettudományi centruma és egyben legnagyobb 

vidéki kutatóintézete. (Szeged MJV ITS-megalapozó, 2014) 

2017. októberben tette közzé „eduline” (online) internetes oldalon az Oktatási Hivatal (OH) 

adataira hivatkozó hírt, hogy az elmúlt öt évben csaknem 8 ezer fővel nőtt a külföldi hallgatók 

száma a magyar felsőoktatási intézményekben. Míg a 2012/13-as tanévben 20 694 külföldi 

hallgató iratkozott be, tavaly már 28 628-an kezdték meg tanulmányaikat hazai egyetemeinken 

(eduline(a), online). Egy korábbi 2015-ös elemzés szerint az orvostudományi képzés miatt 

érkezik a legtöbb hallgató Magyarországra (eduline(b), online).  

Az OH adatai alapján 2017-ben a nem magyar egyetemisták körében a legnépszerűbb 

egyetemek dobogójára a 2016/17-es tanében Debreceni Egyetem (4321 külföldi hallgató 

beiratkozásával), a Semmelweis Egyetem (3470 fő), és a Szegedi Tudományegyetem (3208 fő) 

került. A képzések között továbbra is az orvostudományi a legnépszerűbb. Egy, nemzetközi 

hallgatói mobilitás helyi gazdaságra gyakorolt hatását vizsgáló kutatás -amelyet a Debreceni 

Egyetem (DE), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) 

nyolc kutatója a három intézmény mintegy 1500 külföldi diákja bevonásával készített- 

megállapította, hogy tandíjjal együtt évente mintegy 43 milliárd forintot költ a debreceni, 

szegedi és pécsi egyetemen tanuló mintegy 11 ezer külföldi hallgató a három megyeszékhelyen. 

A kutatásban részvevő hallgatók Szeged kapcsán az egyetemi közeget és a tanulmányokat, 

valamint a szabadidő eltöltésének lehetőségeit értékelték kevésbé kedvezőnek. (eduline(c), 

online) 

Összességében elmondható, hogy Szeged esetében a népességeltartó képesség fő pillére az 

akadémia, kiemelt jelentőséggel az egyetem. A hazai népesedési folyamatokkal egybehangzóan 

öregszik el a népesség, és bár a jövedelemhelyzet kedvezőbb az országos átlagnál a 

különbségek nőnek, valamint a város munkaadói, foglalkoztatói (vállalkozások) az 

iskolázottsági szempontból kiemelkedő lakosságnak nem tudnak elegendő munkahelyet 

biztosítani. Az Egyetem a népességcsökkenésből eredő piacszűkülést a külföldi hallgatók 

felvételével sikeresen kompenzálja, a külföldi hallgatók jelentős vásárlóerőt jelentenek a 

település számára. 
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A város történtét bemutató monográfiák Szeged esetében egyaránt arról számolnak be, hogy 

területe már időszámításunk kezdete előtt lakott volt. A város történeti áttekintésével lehetőség 

nyílik megismerni a fejlődésüket befolyásoló tényezőket, valamint ezek időbeli átalakulását. 

Hiszen ismeretes, hogy azok a tényezők, amelyeknek egy város a felemelkedését köszönheti, 

az idő folyamán veszthetnek jelentőségükből, s helyüket gyakorta épp gazdasági szerep 

megerősödéséből eredő agglomerációs előnyök veszik át. (Meyer, 2005 in: Dombi szerk. 

(2005). Fontosnak tartom, különösen a fenntarthatóság szempontjából a különböző 

munkakultúrák bemutatását is, megvizsgálva, hogy a városokhoz kötődő kereskedelmi és 

ipartevékenységek hogyan alkalmazkodtak a gazdasági környezet hatására. Az elemzés során, 

éppen ezért elsősorban a városok kereskedelmi-, ipari funkciójának és felsőbb szintű 

szolgáltatásainak alakulását vizsgáltam, az urbanizációt leginkább meghatározó tényezőket. 

Ennek következménye, hogy a rurális gazdaság jellemzése kevésbé hangsúlyos; a disszertáció 

terjedelme szempontjából is indokoltnak éreztem a döntést. Az elemzés során az is kirajzolódik, 

hogy városok gazdasági fejlődése a telepítési tényezőkre tekintettel harmonizál-e a 

makrogazdasági folyamatokkal-, azaz a szállítás fejlődésével hogyan kerül a nyersanyagokról 

át a hangsúly a képzett munkaerőre adott infrastrukturális szinten. 

A történeti áttekintésben részletesen elemezni fogom a kiegyezés időszakát, amikorra a magyar 

területfejlesztés kezdete tehető. Illés Iván, a „Területfejlesztés Magyarországon a XX. 

században” című könyvében az állam által megvalósított területfejlesztésnek három 

előfeltételét jelöli meg: 

 az első a területfejlesztést szolgáló intézményrendszer, gazdasági- pénzügyi- eszközök 

rendelkezésre állása a programok végrehajtásához; 

 a második, a területi különbségekre és a gazdasági tevékenységek térbeli 

koncentráltságára, gazdasági adottságokra (növekedési tényezőkre), és a lakosság 

életfeltételeire vonatkozó információk; 

 a harmadik pedig elkötelezettség a társadalmi elit és az állami tisztségviselőkben a 

hátrányos helyzetű térségek segítésére, felzárkóztatására. (Illés, 2009) 

A történeti áttekintés célja, hogy az egyes időszakok közötti munkakultúrák átívelésével 

hogyan jutott el a város a kiegyezés korai kapitalista városfejlődéshez, majd ez hogyan alakult 

át a második világháború után a szocializmus korában – hogyan jelenik meg az egyes korszakok 

között az útfüggőség: azaz, mennyiben határozta meg az előző korszak a tárgyidőszak 

gazdasági fejlődését; tehát valójában melyek a mai gazdaság jegyei, amelyek a múltban 

gyökereznek. A történeti áttekintés kitér majd a várostérség közigazgatási-, megközelítési 

viszonyainak, valamint oktatási-, ipari-, és magas szintű szolgáltatásainak bemutatására. 
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A város történetének feldolgozását releváns monográfiák alapján készítettem el (3. Függelék). 

Az értekezésnek nem célja a mélyebb történelmi ok-okozati kapcsolatrendszer feltárása, így a 

történetiség egy eszköz arra, hogy megfigyelhessük, hogy külső sokkhatások után a város 

milyen úton haladt tovább fejlődési pályáján, mely erőforrások segítették ebben és melyek a 

célszerűség jegyei. Az elemzés során alapvetően Reizner János -a Somogyi-könyvtár és Városi 

Múzeum első igazgatója, a szegedi helytörténeti kutatás jeles képviselője, a kor színvonalán 

álló szegedi monográfia írója- „Szeged Története” című monográfiára, valamint Szeged 

Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Somogyi-könyvtár kiadásában megjelent 

„Szeged történetének kronológiája” és Blazovich László szeresztette 2007-es „Szeged rövid 

története” munkákra alapoztam, mely tartalmak digitálisan is elérhetők. Más források 

alkalmazásánál kritikai szemléletet alkalmaztam, bízva szegedi helyismeretemben (Szegeden 

felnőve majd érettségi vizsgát téve természetesen részesültem városismereti oktatásban) és több 

esetben történész ismerősökkel is egyeztetve győződtem meg megállapításaim helytállóságáról. 

Ugyanakkor fontosnak tartom leszögezni, hogy mint szegedi származású területfejlesztési 

szakember és közgazdász sem megkérdőjelezni sem vitatni nem áll szándékomban a források 

eseményeit és megvilágításait, hiszen az elemzés szempontjából ezek az esetleges kérdések 

marginálisak és nem képezik a dolgozat tárgyát. 

3.1.3 A fenntarthatóság és a regionális rugalmasság értékelésére szolgáló keretrendszer 

A fenntarthatóság és a regionális rugalmasság értékelésére szolgáló keretrendszer 

(továbbiakban: keretrendszer, 3. ábra) segítségével tekintettük át Szeged várostérségének 

hosszú távú a Római Birodalom korától, a második világháború utáni időszakig, a 

rendszerváltást követő évekre vonatkozó kis kitekintéssel. Erről az időszakról természetesen 

bővebben írok a várostérséget bemutató fejezetben és specifikumokat is találunk a 

„célszerűség” vizsgálatában megírt fejezetben, hiszen a várostérség adta a 2007-2013-as 

programozási időszak legnagyobb kutatás-fejlesztési projektjét (ELI-ALPS Szeged). 
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3. ábra: A fenntarthatóság és a regionális rugalmasság értékelésére szolgáló keretrendszer 

értékelési dimenziói 
(saját munka) 
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A keretrendszer fenntartható fejlődés pillérjei szerinti dimenzióinak leírását a következő, 5. 

táblázat mutatja. 

5. táblázat: A keretrendszer dimenziói 
(saját szerkesztés) 

Fenntarthatósági 

pillér 
No. Kategória Leírás 

Környezet 

1 Helyi energia 

A városok fejlődését befolyásoló tényezők között a 

helyi energiák Meggyesi (2006) alapján a városok 

természeti, környezeti adottságait értjük, amelyekre 

a városok helyválasztása visszavezethető. A 

legjellemzőbb helyi energiák közé tartoznak: a 

vízpartok; a védelmi funkciót biztosító környezeti 

területek (mint pl., domb- és hegytetők, mocsaras 

területek által övezett platók, stb.); és a megélhetést 

biztosító természeti adottságok (termőföld, halban 

gazdag vizes területek, vadakban gazdag erdő, 

energiahordozók, üdülést lehetővé tévő adottságok). 

2 
Helyzeti 

energia 

A helyzeti energiák a helyi energiákon alapuló, 

közlekedési, vagy kommunikációs előnyöket 

jelentik. Ezek egyaránt jelen vannak a település 

környezeti terében, valamint a nemzeti 

munkamegosztási rendszer folyosóin. (Meggyesi, 

2006) 

3 
Környezeti 

hatások 

A várostérség gazdasági-társadalmi eredetű 

kibocsátásai által a környezeti tényezőkben 

bekövetkező változások. (Kósi-Valkó, 2006) 

4 
Épített 

környezet (tér) 

A várostérség építményei: gyárak, közintézmények, 

lakóépületek, stb. 

Gazdaság 

1 Fejlődés 
Jövedelemteremtés és a jól-lét feltételeinek 

tényezői. 

2 Előjogok 
A város számára különleges szerepet és jelentőséget 

biztosító címek, előjogok. 

3 Tudásbázis 

Különleges tudást megtestesítő társadalmi 

csoportok, akik a fejlődés előmozdításához 

jelentősen hozzájárultak. 

4 
Ellátási 

szerepkör 
Új gazdasági tevékenység, új piac létrejötte. 

5 Tőke 
A gazdasági növekedés, fejlődés pénzügyi 

feltételei. 
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Fenntarthatósági 

pillér 
No. Kategória Leírás 

6 Átalakulás 
A várostérség szerepében, funkciójában 

bekövetkező változás. 

Társadalom 

1 
Kiemelt 

csoportok 

A társadalom azon csoportjai, akik jelentős 

mértékben elősegítették a helyi fejlesztéseket. 

2 Foglalkoztatás A várostérség foglalkoztatási szerkezete. 

3 
Általános 

jellemzők 
A közösségek általános jegyei. 

4 Kultúra Kulturális kínálati jegyek. 

5 Oktatás Oktatási reformok, eredmények. 

Intézményrendszer 
1 Közigazgatás 

Közigazgatási változások, a várostérség szerepe a 

rendszerben. 

2 Címek A várostérségnek odaítélt címek. 

3.1.4 A regionális fejlődés elemzése a keretrendszerrel 

Szeged várostérségének történetében elsősorban politikai, de természeti eredetű 

krízishelyzetekkel találkozunk. A település, amely a Római Birodalom idején fontos 

közigazgatási funkciót töltött be, közel helyezkedett el Attila hun király birodalmának 

központjához így annak fennállásáig biztonságban lehetett, mígnem a bukást követően más 

fennhatóságok - gepidák, bolgárok, avarok – vonták uralmuk alá a területet. A honfoglalás és 

az Árpád-kor idején Szeged környéke a fejedelmi törzs területéhez tartozott és kereskedelmi 

csomópontként elindult a várossá alakulása is: az 1222-es Aranybulla említést tesz Szalócs, 

Szeged és a határvidék kizárólagos só tartási jogáról, ami alapján kijelenthető, hogy a 13. 

századra a város országos jelentőségű központ lett a só kereskedelmében. A fejlődést ugyan 

megtörte a tatár (mongol) hadak betörése, de IV. Béla királytól városi címet kapott és 

kereskedelmi szerepe újra megerősödhetett (Szeged dél-Tisza környéki központtá vált; 

vásártartási joggal bírt, fejlődésnek indult az építkezés és kézműipar). A 15. század végén, 

1498-ban nyerte meg a szabad királyi város rangot II. Ulászló uralkodótól, amivel az itáliai 

irányú marhakereskedelem központjává vált. A 15. századi fejlődést újabb törés követte: a török 

hódoltág Szegedet a Duna-Tisza közi török uralom jelentős védelmi zónájává tette, bár uralom 

kezdetekor –az Ibrahim nagyvezér irányított seregek pusztítását elszenvedő– várát 

helyreállították, korszerűsítették. A város a szultáni birtokok egyik központjaként kedvezőbb 

helyzetben volt a többi hódoltsági területhez képest, kereskedelmi szerepe is megmaradt. A 
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város fejlődésének dinamikus időszaka volt a 18. század. A város vezetősége behívta a 

piaristákat, akik iskolát alapítottak, meghonosították a színi előadásokat, valamint tudományos 

ismereteket közvetítettek. A század második felében a szegedi gazdaságot a dohánytermesztés, 

a gabonakereskedelem, az ipar- és a hajózás fejlődése jellemezte. Széchenyi István 1833-as 

látogatását követően 1845-ben indult a rendszeres tiszai gőzhajózás. Ugyanebben az évben jött 

létre, az ipar védelmére a Védegylet szegedi osztálya is. Az alakuló vállalkozások 

tőkebiztosításának segítésére, az uzsorások tevékenységének korlátozására Klauzál Gábor 

megalapította az országban tizedikként a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárt, szintén 1845-ben. 

A város kereskedelmi szerepét erősítette, hogy 1854-re megépült a Pest-Szeged közötti 

vasútvonal, s azt követően a vasúti híd megépülésével dél irányába (Temesvár) felé is elindult 

a vasúti forgalom; a Szeged és Temesvár között megépült vasútvonal a Bánát nemzetközi 

munkamegosztásba való integrációját jelentette, a búza kereskedelmével. A 19. századra 

kereskedelmi szerepe mellett jelentős gyáripari tevékenység is folyt a városban: Pick Márk 

szalámigyára, a Pálfy testvérek saját találmányú szárító- és őrlő berendezését működtető gyára, 

ami a paprikatörés népipari munkát malomipari tevékenységgé alakította, Bakay Nándor 

kenderfonó-gyára és még számos további szereplőt is említhetünk. A dinamikus fejlődési 

periódust ezúttal nem külső támadás, fennhatóság, hanem az 1879-es árvíz törte meg. 

Ugyanakkor az újjáépítést követően Szeged ipara, gazdasága újbóli lendületet vett, az újjáépítés 

a mai városképet eredményezte: a sugaras városszerkezetet, az új töltésrendszer kiépítését, 

Szeged és Újszeged egyesítését; valamint ekkor épült meg a Tiszát átszelő közúti híd is. Bár a 

vár elbontásával a város egyik jelentős történelmi emléke veszett kárba, de ez is hozzájárult az 

egységes városkép kialakításához. Ekkor alakult ki Szeged rezidenciális jellege is. A városi 

színház épületét és a városi könyvtárat 1883-ban, a királylátogatás alkalmával avatták fel. A 

városképet napjainkig meghatározó felépült épületek sorában találjuk a Postapalotát (1882), a 

Pénzügyigazgatóságot (1883), a Csillagbörtönt (1884), valamint az akkori Piarista Gimnázium 

és Rendházat (1886). A millenniumi évfordulóra pedig átadásra került a MÁV Üzletvezetőség 

(1894), a Fa- és Fémipari Szakiskola (1896), a MÁV Nevelő- és Tápintézet (1896), a 

Közművelődési Palota (1896), valamint a gőz- és gyógyfürdő épülete (1896).. A 20. század 

elején adták át a szegedi első villamos vonalat, ami a szegedi közösségi közlekedésnek azt 

meghatározó irányát jelölte ki, amely a mai napig érvényben van és a megújult városszerkezetre 

épül. A következő sokkot az első világháború és következményei eredményezték, ugyanis 

Szeged határvárossá válása révén kereskedelmi-, és gazdasági vonzáskörzetének (mind 

nyersanyagbázis, mind piaci veszteségek) elvesztését élte meg. Szeged térszervező erejének 

visszaállítását a kolozsvári Tudományegyetem beköltözése jelentette 1921-ben. Az egyetem 



60 

világhírét Haar Alfréd és Riesz Frigyes matematikai iskolája, és Szent-Györgyi Albert élettani 

és orvosi Nobel-díja hozta meg. A Szegedi Fogadalmi templom, a Dóm 1931-es 

székesegyházzá nyilvánításának évében Szeged megyéspüspöki székhely lett. Országgyűlési 

képviselője, Klebelsberg Kunó kultuszminiszter számos szegedi munkálatot támogatott, 

amellyel a város –kulturális, - egészségügyi, - egyetemi életének élénkesítését segítette (orvosi 

klinikákat, kollégiumokat alapított, az egyetemi infrastruktúrát új épületek vásárlásával, 

sportpálya létesítésével erősítette, valamint támogatásának köszönhető a Dóm körüli tér, a 

Nemzeti Arcképcsarnok, az övező épületsor megépítése is). A téren 1931-ben rendezték meg 

először a Szegedi Szabadtéri Játékokat, amely Szeged magyarországi kultúrakompetenciájának 

egyik legfontosabb programkínálati komponense a mai napig. Az első világháború utáni 

időszak a városfejlődésnek első komoly út-törését jelenti: a kereskedelmi-ipari szerep 

után annak egyetemvárossá válását. 

A második világháború és az azt követő új politikai rendszer az egyetemvárosi szereptől való 

tartózkodást hozta, és bár Szegedre a nehézipar fejlesztések hiányában nem érkezett központi 

fejlesztési forrás, a századfordulón, és a század elején alapított gyárak a világháborút követően 

tovább működtek alapvetően a textil-, bőr-, cipő-, fa-, malom-, tartósító-, hús-, dohány- és 

építőiparban, ahol magas volt az élőmunkaigény. Az ’50-es évekre tovább bővültek a 

könnyűipari üzemek a bútorgyártás, és a ruhagyártás területén is. A ’60-as évek iparfejlesztései 

tovább erősítették a város gazdaságát, a korszakban számos országos, sőt nemzetközi 

jelentőségű üzem működött a városban: a Szegedi Gumigyár a KGST piacára termelt, a tengeri 

olajkutatáson és olajtermelésen alapuló mélyfúró-tömlők gyártására történő kinevezésével 

(gyár licencét még az Egyesül Államok is megvásárolta). A gyártás olyannyira bővült, hogy a 

világ mélyfúró tömlő termelésének mintegy 40%-a készült a városban, amellett, hogy a vállalat 

20 országba exportálta szállítóhevedereit. Országos ellátóvá vált az Alföldi Bútorgyár és a 

Gyufagyár is. A textil- és ruhaipar fejlesztése, azonban változó képet mutatott az évtizedben. A 

Textilművek nagy beruházású bővítésekor a szövöde gépeit Kínából szerezték be, amelyek már 

a telepítéskor sem érték el a nemzetközi piacokon képviselt színvonalat. A Szegedi Ruhagyár 

bővítése azonban sikeres volt: 1962-ben a termelés nagy részét automatizálták, majd a 

következő modernizációs ütemben, 1968-ban az ország ruhagyárai közül elsőként 

számítógépes szabászatot vezettek be az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 

finanszírozásával a szabászati hulladék csökkentésének érdekében. 1965-re tehető a város 

szénhidrogénmezőinek feltárása, azonban a kitermelhető olajkincs mennyisége nem biztosítaná 

egy finomító működését. Szeged határában korszerű olajipari övezet alakult ki, a földgáz 

feldolgozására gázüzem is létesült. A helyi fűtési célra fordítandó olaj- és földgáz 
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mennyiségeken túl a térségen kívül nyersanyagként kerül értékesítésre. Az ’60-es évektől 

Szegeden is elkezdődött a tömeges lakásépítés, amely új városrészek kialakulásához vezetett, 

ám ezek méretükben eltérnek a többi megyeszékhelyen létrejött házbeépítési ütemtől. Szeged 

1962-től Csongrád megye székhelye így térségi ellátószerepe a szociális-, oktatási-, 

egészségügyi-, kulturális infrastruktúrában jelentősen megerősödött. 

Szegeden a szocializmusban létrehozott gyárak, a belső biztos piac elvesztése, a gazdaságtalan 

működésből származó hátrányok miatt, nem voltak életképesek a rendszerváltás után. 

Tönkrement a gumigyár, a gyufagyár, a konzervgyár, a kábelgyár, a textilipari üzemek, 

cipőgyár, a bútorgyár, és a kenderfonó is- sőt paprikagyártás sem tudta felvenni a versenyt a 

nemzetközi konkurenciával. Szeged ipari súlya az élelmiszeriparban, és a vegyiparban maradt 

meg. rendszerváltást követő években Szegeden nem történt jelentősebb iparbővítés, a 

megmaradt ágazatok és az egyetemi városi szerep jelentik Szeged fő kompetenciáját. 

Szeged város történetének megismerése által meggyőződhetünk Christopherson et al., 

(2010) egy térség alkalmazkodóképességet hosszú távon meghatározó tényezői 

megközelítésének helytállóságáról, amely a „tanuló régiók” létrejöttét segítik. A térségi 

alkalmazkodóképességet alakító tényezők: a modern termelői infrastruktúra; képzett, kreatív, 

vállalkozókedvű munkaerő; támogató gazdaságpolitika és sokszínű, több lábon álló gazdasági 

szerkezetet a város történetében már a 14-15. században jeleit mutatta. A folyamat a 18-19. 

századi fejlődéssel csúcsosodott ki, amikor is az Árvíz, nem hogy negatívan hatott volna a város 

fejlődésére (esetleg működését is megszűntette volna), hanem sokkal inkább az akkori 

technológiai színvonalnak köszönhetően új fejlődési periódust nyitott. A városi 

kapcsolatrendszer, és az elérhető tudásszint az urbanisztika tudományban kulcstényezői 

voltak az újra indulásnak. Így erősödik meg Simmie-Martin (2010) megközelítése is, amikor 

az „adaptációs képességgel” azaz az alkalmazkodóképességgel azonosítják a regionális 

rugalmasságot, kifejtve, hogy az a megkülönböztetett képesség (’differential ability’) amely a 

térség vagy vállalkozásaink gyors alkalmazkodását eredményezi versenyhelyzeti, piaci, 

technológiai, kormányzati vagy kapcsolódó intézkedések és körülmények megváltozásakor, 

amelyek a helyi gazdaság evolúciós dinamikáját és pályáját alakítják. Ha csak az árvíz utáni 

újjáépítési munkaálatokat vesszük, ahogy Szeged történetében kifejtésre kerül, több város, így 

Berlin, London, Párizs, Róma, Bécs és más városok jelentős anyagi támogatást ajánlottak fel 

és nyújtottak Szeged újjáépítésére. Ferenc József is hathatós támogatást ígért a város 

újjáépítéséhez 1879. március 17-i szegedi látogatásakor és a kormány is gyors intézkedésekkel 

működött közre annak érdekében, hogy a várost elborító vizet mielőbb eltávolítsák és Szeged 

mihamarabb újjá épülhessen. Az árvíz követő újjáépítés bár jelentős mértékben 
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támaszkodott külső segítségre, ez úgy történhetett, hogy rendelkezésre állt az a 

kapcsolatrendszer, amely a segítségnyújtást éltetni tudta, amely már endogén tényező. 

Tisza Kálmán miniszterelnök amellett, hogy királyi biztost nevezett ki az újjáépítés 

szervezésére és lebonyolítására felszólította a városi tanácsot, mielőbb dolgoztassa ki az 

újjáépítés tervét. Az újjáépítési szakbizottság tagjai között volt Bakay Nándor, Szeged 

országgyűlési képviselője, Hoffer Károly és Arleth Ferenc építészek is, a tervezet kialakításáért 

felelős mérnök Bainville József volt. A jegyzői feljegyzések alapján a helyi társadalom is fontos 

részt vállalt az újjáépítésben. A törvényhatósági bizottság az árvízzel kapcsolatos, a március 

18-i rendkívüli közgyűléstől számítva két hónap alatt a május 18/19-én tartott rendkívüli 

közgyűlésén részletesen megvitatta és kisebb módosításokkal elfogadta az újjáépítési 

tervezetet. 

Ugyanakkor az is egyértelművé válik, hogy Magyarország „feldarabolásával” eredményezett 

piacvesztés, majd a Szocialista rendszer iparának leépülése két olyan momentum, amelyre a 

várostérség a mai napig keresi a választ. Érdekes megfigyelni, hogy a Szocialista állam a18-19. 

századi ipari hagyományokra nyúlt vissza, majd a bukásával és a hazai területfejlesztés 

célrendszerének átalakulásával újra az egyetemvárosi szerep vált dominánssá. A nyugati 

piacoktól való távolság sajnos nem értékeli fel a térséget a külföldi működőtőke befektetések 

számára, így napjainkban a legsürgetőbb kérdés, hogy milyen gazdaságfejlesztési programmal 

lehet biztosítani a térség nemzetközi munkamegosztásban betöltött helyét, hogy az ne csak 

egyetemisták „bölcsője”, hanem tartós élettere is lehessen. A térség, sőt Magyarország kihívása, 

hogy mely kompetenciákat kell megerősíteni a vidéki térségeink megerősítésére. A történetben 

láthattuk, milyen súlya és fontossága van akár a külső erőforrások bevonásának, amelyek 

tudásgyarapító hatása (pl. piaristák vagy nemzetközi tapasztalatot nyert gyártulajdonosok a 18-

19. században) új minőségeket alakíthat ki. 

Az elemzés végrehajtásához a város történeti leírásaiból szempontrendszer (3. ábra: A 

fenntarthatóság és a regionális rugalmasság értékelésére szolgáló keretrendszer értékelési 

dimenziói) megfelelő dimenzióihoz hozzárendeltem a releváns információkat. Az értékelést az 

időbeli fejlődésre tekintettel végeztem el, az korszakokhoz, települési szinten rendelve a 

tényezőket (6. táblázat).  
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6. táblázat: A város térség fejlődésének értékelése a keretrendszer alkalmazásával 
(saját munka Reizner (1899); Blazovich szerk. (2007); Blazovich szerk. (2010) alapján) 

Fenntarthatósági 

pillér 
No. Dimenzió 

A Római 

Birodalom kora 

A római kor és a 

honfoglalás 

között 

A honfoglalás és az 

Árpád-kor 
A 14-15. század 

A török hódoltság 

kora 
A 18-19. századi fejlődés 

Az első világháborút 

követő évek 

Az második világháborút követő 

évek 

Környezet 

1 
Helyi energia 

(K1) 

K1.1: Földrajzi 

fekvés 
 

K1.1: Földrajzi 

fekvés 

K1.1: Földrajzi fekvés 

K1.2: Mezőgazdasági 

adottságok 

 
K1.1: Földrajzi fekvés 

K1.3: Tisza 
 

K1.4: Mezőgazdasági termények 

K1.5: Tiszai faúsztatás 

K1.6: Agyag 

K1.7: Szénhidrogén 

2 
Helyzeti 

energia (K2) 

K2.1: Út- 

futárszolgálat 
 

K2.2: Számos út 

találkozott területén 

(só utak is) 

K2.2: Számos út 

találkozott területén (só 

utak is) 

 

K2.3: Tiszai hajózás 

K2.4: Pest- Szeged 

vasútvonal 

K2.5: Szeged- Temesvár 

vasútvonal 

  

3 
Környezeti 

hatások (K3) 
     

K3.1: Keményítőgyár, 

csontlisztgyár kellemetlen 

társadalmi hatások 

K3.2: Árvíz 

  

4 

Épített 

környezet, tér 

(K4) 

   
K4.1: Földvár- 

városvédelem 

K4.2: Vár 

korszerűsítése 

K4.3: Árvíz utáni újjáépítés 

K4.4: Rezidenciális város 

K4.5: Villamosközlekedés 

 

K4.6: Lakótelepes beépítési forma 

megjelenése, kevésbé 

hangsúlyosan, mint más vidéki 

nagyvárosokban 

Gazdaság 

1 Fejlődés (G1) 

G1.1: Római 

őrség felügyelete 

(Dél- Erdélyi só- 

és aranyszállítás), 

és postaállomás 

 

G1.2: Kereskedelmi 

csomópont, 

raktározás (Maroson 

leúsztatott fa és só), 

majd építőipar, 

kézműipar 

G1.3: Kereskedelem, 

állattenyésztés, 

mezőgazdasági 

termelés 

G1.4: Kereskedelem 

G1.5: Dohánytermesztés, 

gabonakereskedelem, az 

ipar- és a hajózás. Gyári 

szesztermelés, szalámi-

gyártás, paprikatörés, 

kenderfonás, textilipar 

G1.6: Kereskedelmi és 

gazdasági 

vonzáskörzetének 

elvesztése. Klebelsberg 

Kunó kultuszminiszter 

tevékenysége, gazdaság 

ösztönzése 

G1.7: Kevés központi fejlesztési 

forrás- elenyésző nehézipari 

fejlesztés. Élelmiszeripar, 

kenderfeldolgozás, faipar, tégla- és 

cserépgyártás. ’50-es évek 

iparbővítése: bútorgyártás, 

ruhagyártás. ’60-as évek: 

kábelgyártás, gumigyártás. 1965: 

szénhidrogénmezők feltárása, 

olajipari övezet, gázüzem, és 

építőipar 

2 Előjogok (G2)   

G2.1: Aranybulla - 

rendelkezés 

Szalócs, Szeged és a 

határvidék 

kizárólagos só 

tartási jogáról; 

tatárjárást követően 

vásártartási jog 

G2.2: Itáliai irányú 

marhakereskedelem 

központ, a szabad 

királyi város cím 

elnyerésével 

    

3 
Tudásbázis 

(G3) 
     

G3.1: Piaristák, majd 

később a nemzetközi 

tapasztalatot nyert 

gyártulajdonosok 

G3.2: Világhírű egyetem: 

Haar Alfréd- Riesz Frigyes 

matematikai iskolája, 

Szent-Györgyi Albert 

Nobel-díja 

G3.3: Szovjet minta átvétele. 

Gyenge információs bázis, torzító 

hatások 

4 
Ellátási 

szerepkör (G4) 
  

G4.1: Só-

kereskedelem 

G4.2: Nemzetközi 

kereskedelembe 

történő bekapcsolódás 

 
G4.3: Fűszerpaprika 

nemzetközi kereskedelme 
 

G4.4: Hadseregnek termelés. 

KGST piacai. Országos 

kereskedelem (bútor, gyufa) 

5 Tőke (G5)      
G5.1: Szeged-Csongrádi 

Takarékpénztár 
  

6 
Átalakulás 

(G6) 
      

G6.1: Egyetemi város- 

orvosi klinikák, 

kollégiumok, egyetemi 

infrastruktúra 

G6.2: Zöldterületek beépítése, 

közművesítés 
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Fenntarthatósági 

pillér 
No. Dimenzió 

A Római 

Birodalom kora 

A római kor és a 

honfoglalás 

között 

A honfoglalás és az 

Árpád-kor 
A 14-15. század 

A török hódoltság 

kora 
A 18-19. századi fejlődés 

Az első világháborút 

követő évek 

Az második világháborút követő 

évek 

Társadalom 

1 
Kiemelt 

csoportok (T1) 
     

T1.1: Piaristák, helyi 

gyáralapítók 
 

T1.2: Bevándorlók munkahelyhez 

juttatása 

2 
Foglalkoztatás 

(T2) 
     

T2.1: Foglalkoztatottság 

erősödése. Gyáriparban 

dolgozók számának 

növekedése. 

T2.2: Erős 

munkanélküliség 
T2.3: Teljes foglalkoztatottság 

3 
Általános 

jellemzők (T3) 
 

T3.1: Hun 

Birodalom bukása 

után különböző 

fennhatóságok 

(gepidák, 

bolgárok, avarok) 

  

T3.2: 

Megkülönböztetés 

törökök és 

magyarok között 

  
T3.3: Társadalompolitikai célok 

előtérbe helyezése 

4 Kultúra (T4)      

T4.1: A piaristák iskolát 

alapítottak, 

meghonosították a színi 

előadásokat, valamint 

tudományos ismereteket 

közvetítettek. 

T4.2: 1931: Szegedi 

Dóm Székesegyházzá 

válása, Nemzeti 

Arcképcsarnok, Szegedi 

Szabadtéri Játékok 

 

5 Oktatás (T5)       

T5.1: 1921: Kolozsvári 

Tudományegyetem 

átköltözése 

 

Intézményrendszer 

1 
Közigazgatás 

(I1) 

I1.1: Közvetítő 

Pannónia és 

Dacia között, 

határvédelmi 

funkció 

I1.2: Hun 

Birodalom 

központja 

közelében 

I1.3: Honfoglalás 

idején a fejedelmi 

törzs székhelyéhez 

tartozott. Szent 

István 

birodalmában 

pedig, a Kalocsai 

érsekséghez 

I1.4: Katonai és 

közigazgatási központ 

(Hunyadi Mátyás 

uralma) 

I1.5: Védelmi zóna, 

helyőrség 
 

I1.6: 1931: Szeged 

megyéspüspöki központ 

lett 

I1.7: Határváros 

2 Címek (I2)  

I2.1: Városi cím 

elnyerése IV. 

Bélától 

 

I2.2: 1498-ban nyerte 

meg a szabad királyi 

város rangot II. 

Ulászlótól 

   
I2.3: 1962-től Csongrád megye 

székhelye 
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Ha megvizsgáljuk Szeged és térségének gazdaságát és társadalmát több olyan helyi szereplő, 

kezdeményezés van, amely a változásokra is pozitívan reagálva, sikeresen alkalmazkodott az 

idő folyamán. Pick Márk 1869-ben nyitott terményüzlete, majd később szalámigyárában egyedi 

recept alapján készülő téliszalámi Nemzeti Értékeink sorában, a Hungarikumok között szerepel 

a Hungarikum törvény 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és 

hungarikumok gondozásáról III. sz. mellékletének Hungarikum Bizottsághoz történő 

felterjesztésével és elbírálását követően (hungarikum.hu, online). Az első világháborút követő 

években Klebelsberg Kunó kultuszminiszter segédletével számos munkálat indult meg, ami a 

város –kulturális, –egészségügyi, –egyetemi életének élénkítését segítette; ezek sorába 

illeszkedik a Szegedi Fogadalmi templom, a Dóm 1931-es székesegyházzá nyilvánításának 

évében rendezett első Szegedi Szabadtéri Játékok (1933-tól rendszeresen megrendezésre 

kerülő), ami azóta a magyarországi nyári színházi piac kiemelkedő képviselőjévé nőtte ki magát 

(Blazovich szerk., 2007; Herczeg, 2009). Herczeg (2009) Szegedi Szabadtéri Játékokról szóló 

tanulmányában kifejti, hogy 2003ban fordult meg a hazai és külföldi látogatók aránya utóbbiak 

javára a rendezvény esetében; a játékok így kulturális missziót töltenek be, valamint jól 

működő, helyi gazdaságfejlesztési projektnek tekinthető. A várostérség bemutatásánál 

megerősítésre került, milyen fontos szerepet tölt be az egyetem a város életében foglalkoztatási 

és helyi gazdaságfejlesztési szempontból is, sőt hogyan sikerül a hazai népességcsökkenéssel 

(potenciális felvehető hallgatók számának csökkenése) szemben is alkalmazkodnia. A város 

ITS-e megerősíti azt is, hogy az újjáépítést követő sugaras városszerkezet rendkívül fontos 

helyzeti energia. 

Ahogy a jólét és regionális fejlődés, úgy az alkalmazkodás eredményességét egyik lekifejezőbb 

mutató a lakónépesség számának változása (Illés, 2009; Lengyel, 2010). A disszertáció 

kereteibe sajnos nem fér bele a népességszám mélyreható vizsgálata, ugyanakkor Blazovich 

szerk. (2007) szerint elmondható, hogy: 

 a város kereskedelmi, ipari szerepének megerősödésével, majd a 19. század második 

felétől fejlődő közegészségügyi feltételeknek köszönhetően dinamikusan növekedett a 

város népessége az első világháborúig; 

 a világháborúkat követő időszak után ’60-as években bekövetkező népességcsökkenés, 

majd –növekedés főleg közigazgatási szervezésnek köszönhető; 

 a ’80-as években, a népességnövekedést az eredményezte, hogy a munkás és 

alkalmazotti rétegek mellett évente mintegy 800 frissen végzett diplomás főiskolás és 

egyetemista is a városban maradt, és talált magának munkát, szaporította a település 
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értelmiségének létszámát, ami a szegedi iskola- és egészségügy, valamint a 

kutatóintézetek erősödését jelzi.  

„Szeged története” 5. fejezete (Blazovich et al. szerk. 2010) alapján a városban súlyos 

gazdasági visszaesés történt, amely a nagyvállalatok többségének sikertelen privatizációja, 

majd bezárása okán. A gyárakban foglalkoztatott főleg fiatal nőkből álló csoportok tömege 

választotta a falusi életet; a ’90-es évek közepén, miután Algyő elvált Szegedtől a város 

népessége 158 ezer főre csökkent. Ahogy bemutatásra került, az átalakulás óta a nagyobb 

befektetések elkerülik a várost és hiányoznak a magasan képzett munkaerőt fogadó 

vállalkozások is a városból. 

 

4. ábra: Szeged népességnövekedése az első magyarországi népszámlásás óta 
(saját szerkesztés Blazovich szerk. 2007; Blazovich et al. szerk. 2010 és KSH alapján) 

Az elemzés bebizonyította, hogy a keretrendszer alkalmas egy várostérség fejlődésének 

leírására, a fejlődési útjainak beazonosítására. A disszertáció bár nem vizsgálja több várostérség 

fejlődését, ugyanakkor Magyarországon belül, illetve azokban az országokban, amelyekkel a 

történelem folyamán közös politikai egységet alkottunk alkalmas lehet vizsgálatra. Emellett az 

egyes települési sajátosságok miatt egyes elemek felértékelődhetnek, mások elsikkadhatnak. 

Mindazonáltal a levont következtetéseket kellő óvatossággal szükséges kezelni, a bizonyosság 

szintjét jövőbeli, hasonló elemzések emelni fogják majd. 

Az elvégzett vizsgálat alapján megfogalmazható az értekezés 1. tézise. 

Tézis 1. Historikus esettanulmány elemzésén keresztül igazolom, hogy a 

regionális erőforrások (fenntarthatóság) fejlesztése biztosítja a külső sokkokkal 

szembeni rugalmasságot. 

A 1. tézishez kapcsolódó publikáció: Szabó, M., Szalmáné Csete, M., Pálvölgyi, T. (2018): 

Resilient Regions from Sustainable Development Perspective, EUROPEAN JOURNAL OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 7(1) pp. 395-411.   
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3.2 A spontán tőkeallokáció hatása a fenntarthatóságon át a regionális rugalmasságra 

3.2.1 Gondolati keretek 

A témaválasztás indoklásál már bemutatásra került, hogy a területi diszparitások 

(jövedelemegyenlőtlenség és ágazati sokszínűség), s ezeknek a térszerkezeti vonatkozásai a 

fenntarthatóság és regionális rugalmasság kereszttüzében állnak. A fenntarthatóság definíció 

szociális követelményekkel való bővülése előtérbe helyezte a kérdést. Ahogy a regionális 

rugalmasság vizsgálatnak több hazai „előfutára” van, úgy van a regionális különbségek és 

egyenlőtlenségek kutatásának is. Egyedi György már 1996-os „Regionális folyamatok 

Magyarországon” c. könyvében az 1989 óta lezajlott térszerkezeti változásokat elemezve arra 

a következtetésre jut, hogy a rendszerváltás rövid idő alatt is jelentős térszerkezeti módosulást 

hozott: a budapesti agglomeráció maradt a kiemelkedő központ, de a korábbi ipari tengely 

átadta helyét a Budapest-Bécs tengelynek. Az átmenet eredményezte jelenségeket a 

rendszerváltozás következményeivel és az európai gazdasági fejlődésbe való 

visszailleszkedéssel magyarázza: 

1. a helyi önkormányzatok szerepének megnövekedése mellett, a magángazdaság 

térnyerése polarizálta a településeket párhuzamosan a gazdaság nagyfokú leépülésével 

(válságrégiók); 

2. az osztrák határnak köszönhetően a magyar régiók és városhálózat közvetlenül 

kapcsolódhatnak a nyugat-európai térfolyamatokhoz, amely az új regionállis 

folyamatokat felgyorsította. 

A magyar gazdaság térszerkezetére (Nemes Nagy Józsefre hivatkozva) Enyedi (1996) nyolc 

régiótípust állapít meg: 

1. dinamikus központok és tengelyek;  

2. a felértékelődött Nyugat-Magyarország;  

3. balatoni idegenforgalmi körzet;  

4. stabilizálódó ipari körzetek;  

5. külső periféria;  

6. belső falusi periféria;  

7. ipari depressziós körzetek;  

8. középvárosi központú, bizonytalan jövőjű körzetek. 

A régiók közötti fejlődési különbségek, az eltérő tényezőellátottságból és agglomerációs fokból 

fakadó gazdasági potenciál, a gazdaság időbelisége mindmáig napjaink regionális tudományi 

vizsgálatainak fókuszpontjaiban állnak. Mindezen hatásokat leíró, a gazdasági 
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törvényszerűségek térbeli érvényesülésével, a térben működő gazdaság elemzésével, 

„mozgástörvényeinek” azonosításával a regionális gazdaságtan foglalkozik. A regionális 

gazdaságtan diszciplína előtérbe helyeződését kiváltó tényezők – régiók közötti különbségek 

erősödése, globális munkamegosztás, területi egyenlőtlenségek fokozódása mikro- és makro-

szinten egyaránt – megkövetelték a tudományterület normatív ágának, a regionális politikának, 

s annak céljait megvalósító gyakorlati tudományterület, a területfejlesztés fejlődését is. 

A rendszerváltást követő gazdasági egyenlőtlenségek fő mozgatóivá a külföldi működőtőke 

befektetések (továbbiakban KMT) váltak. Kukely (2008) PhD. disszertációjában az ipari 

térszerkezet 1990-től megfigyelhető tendenciáit vizsgálta. Értekezésében feltárta, hogy az 

elsősorban transznacionális vállalati mozgások hogyan járultak hozzá a gazdaság fejlődéséhez. 

A vizsgálatban rámutatott arra, hogy annak ellenére, hogy a terület- és gazdaságfejlesztési 

törekvések, amelyek az állami illetve Európai Uniós politikák fókuszában állnak a gazdaság 

dinamizálására, struktúraváltására vonatkozóan, végső soron a vállalatok döntéseinek és 

magatartásának befolyásolásával érhetők el. Az 1990-as évek második felében betelepülő 

exportorientált vállalkozások telephelyválasztásának fő mozgatói az olyan előnyöket 

biztosító gazdaságpolitikai döntések voltak, mint a beruházás-ösztönzés és adópolitikai 

intézkedések, illetve a termelési költségek globális különbségei. A területi különbségek 

konzerválódását az ezredforduló után az okozta, hogy a KMT befektetések nagy részét azok a 

cégek realizálták, amelyek már jelen voltak az országban, a térszerkezetben csak kisebb 

változások történtek. Ez a körülmény egybevág Meyer (2005) érvelésével miszerint a 

hagyományos növekedési tényezők jelentősége az időben átalakul, s míg ezek a tényezők egyre 

inkább veszíthetnek jelentőségükből helyükre olyan tényezők lépnek, mint az agglomerációs 

előnyök (Meyer, 2005 in Dombi (szerk.), 2005). Bár a delokalizáció („egy gazdasági 

tevékenység teljes vagy részleges megszüntetése és másik országban közvetlen befektetés útján 

való újraindítása”, EGSzB, 2005 in Kukely, 2008, p.11) az ezredforduló után Magyarországról 

is elindult, annak volumene számottevően kisebb hatást gyakorolt a térszerkezet változására, a 

tendenciák Budapest és az agglomerációs gyűrű felé való súlyponteltolódást, illetve a 

halványan kirajzolódó észak-dél különbségeket mutatják. A hazai térszerkezetben is 

körvonalazódott a térbeli közelség meghatározó jellege, amely területi agglomerálódást 

eredményez az intenzív termelési kapcsolatok földrajzi meghatározottsága révén. (Kukely, 

2008) 

Bainé Szabó (2003) munkájában a fenti folyamatot úgy írja le, hogy míg a fejlettebb térségek 

feltételei javultak, a mezőgazdasági területek hátrányos helyzete konzerválódni látszott az 

1990-as években. Loránd (2009) a területi differenciáltságot befolyásoló hazai 
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fejlesztéspolitika tárgyú értekezésében kifejti, hogy Európa szerte jellemző az ún. duális 

struktúra: mind a nemzetállamok közötti, mind az országon belüli centrum-periféria 

viszonyrendszer leírására. Előbbit a „kék csillag”,  „ház 7 apartmannal” címszavakkal ellátott 

központi térség specializálódásának tulajdonítja, ahogy high-tech termékeket és 

szolgáltatásokat exportál a perifériának, míg az utóbbi inkább low-tech termékeket és 

szolgáltatásokat exportál a központi magterületnek. Az országon belüli centrum-periféria 

viszonyrendszert (országon belüli divergencia) a nemzeti nagyvárosi központok miatt kialakuló 

duális térszerkezet eredményezi. 

A hazai centrum-periféria viszonyrendszert leíró metafora „a város-vidék dichotómiában” 

található. Az OFTK elsősorban az ország fővároson kívüli részét tekinti „vidékinek” (lásd 

„1.5.3. Az ország többi részétől elhúzó főváros”, 87. old): „Budapest és a „vidék”, vagyis az 

ország többi részének kapcsolata…” (OFTK, 2014, 87.old.). Emellett az OFTK térszerkezeti 

szemléletben is tárgyalja a város-vidék témakörét, elsősorban a közöttük lévő kapcsolatok 

erősítésének stratégiai jelentőségének szempontjából (a téma jelentőségét az is mutatja, hogy a 

kifejezéspár 17 oldalon mindösszesen 21 fordul elő). Ugyanakkor a kifejezés rávilágít arra, 

hogy az OFTK kissé szűken értelmezi a vidék fogalmát, hiszen elsősorban a városok 

vonzáskörzetével való funkcionális együttműködését szorgalmazza, s ilyen módon azon 

területek, amelyek a nagyvárások vonzáskörzetén kívül helyezkednek el a szállítási költségek 

emelkedése miatt, az értelmezési tartományon kívül eshetnek. (OFTK, 2014). Ahogy korábban 

bemutatásra került az OFTK kitér a rendszerváltás utáni hazai folyamatok egyik 

negatívumaként tekint a duális gazdaság (a globális piacon versenyző nagyvállalatok és a hazai 

kis- és középvállalkozások kettőssége) kialakulására, amely a foglalkoztatásra és a 

versenyképességre, így összességében a növekedésre is fékező hatást gyakorolt. 

A közelmúlt magyarországi területi egyenlőtlenségeit vizsgáló tudományos publikációi (Dusek 

– Lukács – Rácz, 2014; Nemes Nagy – Tagai, 2011; Obádovics, 2013; Pénzes, 2012 in Csete – 

Szabó, 2014) egyetértésben vannak a főbb hazai területi sajátosságokkal: 

 Budapest főváros területi hegemóniája,  

 a városi – vidéki területek közötti növekvő különbségek,  

 nyugat-kelet fejlettség lejtő,  

mikro-térségek és települések változatos fejlődési pályái, amelyek a nagy árbevételt elérő, 

exportorientált vállalatok regionális disztribúciójának következménye. (Dusek – Lukács – 

Rácz, 2014; Nemes Nagy – Tagai, 2011; Obádovics, 2013; Pénzes, 2012 in Csete–Szabó, 2014) 

Lengyel–Vas (2015) kutatásai alapján is legfejlettebb az elsőrészt a hegemonikus helyzetben 

lévő budapesti városrégió, valamint e régiót Béccsel és a Balatonnal (Székesfehérváron át) 
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összekötő tengelyek, őket követik a vidéki nagyvárosok, mint csomóponti régiók (Pécs, Szeged, 

Miskolc–Nyíregyháza) által meghatározott regionális településhálózatok, amelyek már 

gyengén kapcsolódnak az első szinthez és a globális gazdasághoz is alig. 

Jóna-Hajnal (2014) eredményei területitőke-ellátottság szempontjából ugyanakkor azt 

mutatták, hogy a monocentrikus térszerkezet, a főváros-központúság lassan kezd felbomlani 

Magyarországon: a vizsgálat szerint 2004-ben Budapest és a Balatonfüredi kistérség területi 

tőkéje között elhanyagolható volt a különbség. A kistérségeket decilisekben vizsgálva 

elmondható, hogy a Duna vonalától keletre eső megyékben található a legtöbb olyan kistérség, 

amely a két legalsó decilisbe tartozik, míg a legnagyobb területi tőkéjű kistérségek az ország 

középső részében, valamint a Balaton északi táján találhatók; amely eredmények összességében 

összecsengenek Lengyel–Vas (2015) és a korábbi eredményekkel is. Fontos megjegyezni azt 

is, hogy a potenciált mérő kutatások egyik korlátja, hogy „kevésbé jó állapotról” nagyobb a 

fejlődés lehetősége, másrészt pedig az összehasonításokkal óvatosan kell bánni. Sem méretben, 

sem gazdasági súlyban, sem a gazdaság koncentrációját meghatározó külső 

méretgazdaságossági szempontból, a népességszámra és a környezetre tekintettel nem 

összehasonítható a főváros egy balatoni kistérséggel (gondoljunk csak Enyedi 1996-ban 

megjelent munkájára, ahol egyértelmű osztályokat képez a hazai térségeket tekintve). 

Fontos megemlíteni azt is, hogy egyes szerzők a periférikus térségeket diszkriminatívan 

interpretálják oly módon, hogy a periférikus jelleghez automatikusan társult negatív 

értéktartalmat tekintik e területek alapjellemzőinek; ennek hátterében az állhat, hogy 

Magyarországon a vidékiség és az elmaradottság földrajzi tényezői szoros térbeli 

összefüggéseket mutatnak (Csatári, 2005, p. 197 in Varga, 2013). Ezekkel összefüggésben 

Enyedi (1996) felhívja arra a figyelmet, hogy az elmaradottság relatív fogalom, amely az adott 

ország gazdasági színvonalától és életkörülményeitől függ, s az ezektől hosszú távon negatív 

irányban eltérő állapotot jelzi; Magyarországon a város-vidék dichotómia fejlett-fejletlen 

interpretációja centrum-periféria rendszerbe állítja hazánk duális struktúráját. Ugyanígy lehet 

az alkalmazkodás is relatív fogalom. A vidéki népesség megtartásának egyik fő eszköze a duális 

képzés, amely során az egyetemi tanulmányok során már valamely vállalkozásnál dolgoznak a 

hallgatók. Az eszköz egyrészt növeli a rugalmasságot, hiszen az egyetemről kikerülő fiatalok 

foglalkoztatási esélyei nőnek, ugyanakkor jogos az a felvetés is, hogy további 

munkahelyválasztási útjuk során nem küzdenek-e meg a tudásszinthez kapcsolódó „röghöz 

kötés” problémájával.  

De vajon minek köszönhető tényezőellátottsági oldalról a duális gazdaság kialakulása? A 

klasszikus regionális növekedési tényezők szerepének átalakulása éppúgy a globális 
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összekapcsoltságnak köszönhető. A népességszám, természeti erőforrások, a tőke és az 

innovációk mindinkább szabad áramlása is a területi alkalmazkodóképesség jelentőségét (a 

regionális rugalmasság, mint jellemvonás, ellenállásra való hajlam) értékeli fel. Az, hogy ennek 

jelentőségét felismerjük, a megfelelő intézkedéseket meghozzuk, nem egyszerű feladat. A 

humán tőke jelentőségét hangsúlyozó, a gazdaság fejlődésének időhorizontját tágító, új típusú, 

azaz endogén növekedéselmélettel kapcsolatban Meyer (1995) Romer (1986) (1990) és Lucas 

(1988) elméleteire hivatkozva írja, hogy esetükben a növekedés az inputtényezők hatékonyabb 

felhasználásán keresztül történik. Érvelésében kifejti: míg a technológia és a humán tőke ugyan 

jószágoknak tekinthetők, de tulajdonságaik teljesen eltérnek a hagyományos javakétól, 

amelyeket a piacon értékesítik. Mind az új technológia és a kiemelkedő humán tőke olyan „áru”, 

amely termelése és későbbi hasznosítása az átlagosnál magasabb haszon reményében 

különleges gazdasági egységekben (vállalatok kutatási részlegeiben, tudományos 

kutatóintézetekben stb.) történik, és ezek a többi gazdasági szereplőt - legalábbis ideiglenesen- 

kizárhatják a „tudástermelésben” való részvételből, illetve az ott született termékek, 

szolgáltatások hasznosításából. Ezeknek a „különleges gazdasági egységek”, amelyek földrajzi 

elhelyezkedése, új típusú, felértékelődő erőforrásokkal való ellátottsága (innovációs képesség, 

információ, együttműködési hajlandóság, stb.) újfajta centrum-periféria viszonyrendszert 

eredményez a területi struktúrában. A városi, illetve térségi terekben jelentkező ún. növekvő 

hozadék elvét megfogalmazó 2008-ban Nobel-díjjal jutalmazott Paul Krugman elmélete 

ezeknek a „különleges gazdasági egységek” kialakulását magyarázza az ipari termelés térbeli 

koncentrációja révén. P. Krugman modelljében a gazdasági koncentrációk kialakulását ún. 

centrifugális és centripetális erőknek tulajdonítja, kiemelve az externáliák meghatározó 

szerepét a gazdaság térbeli fejlődésének folyamatában. A vállalatok számára előnyt jelentő, 

pozitív externális hatások köre (méretgazdaságosság, alacsony szállítási költségek, fogyasztói- 

és munkaerőpiaci- közelség és méret, információk, innovációkhoz való hozzáférés) a vállalatok 

telephelyválasztásában egyre jelentősebbé válnak, ami azok térbeli mozgását indítják el 

(centripetális erők). Meyer (2005) kitér arra, hogy abban az esetben, ha a vállalkozó fejlettebb 

térségben tevékenykedik (ahol a vásárlóerő a reálbérszintek miatt magasabb), nagyobb 

keresletet tapasztalhat a termékei iránt, magasabb profitot realizálhat. A magasabb 

nyereségrealizálási esély pedig a fejlettebb térségbe vonzza a befektetőket, vállalatokat, és a 

humán tőkét is. Így alakul ki a centrum-periféria viszony. A koncentrálódás ellen ható 

centrifugális erők oly módon érvényesületnek, hogy a magtérségben kialakult koncentráció 

érdekeltté teheti a betelepült vállalatokat, vagy éppen új telephelyüket kutató versenytársakat, 

hogy a kisebb versennyel jellemezhető térségbe települjenek le, az alacsonyabb reálbérszint és 
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keresleti szint miatti kisebb realizálható bevételt felvállalva. Meyer (2005) szerint a centrum-

periféria szerkezet kialakulása így annak következménye, ha a vállalat az agglomerációból 

származó előnyöket használja ki, mert a magasabb realizálható profit nyújtotta előnyekkel él, 

nem a kisebb versenyből fakadókkal. (Krugman, 1998; Meyer, 2005 in Dombi (szerk.), 2005) 

A regionális rugalmasság értelmezése alapján (hivatkozás) kívánatos, hogy egy térség 

gazdasága minél több lábon álljon, azaz minél sokszínűbb legyen a gazdasági szerkezete, mert 

a globális verseny eredményezte hatások következményei nem sújtják oly mértékben a helyi 

gazdaságot egy-egy recesszió esetén sem. Klasszikus példának számít Chicago említése a 

túlzott egy lábon álló gazdaság szemszögéből, de itthon is számos példát találunk arra, amikor 

erőteljesen egy szektorra korlátozódik a helyi gazdaság. Másik összefüggés, amely Szentes 

Tamás (2011) Fejlődés-gazdaságtan c. könyvének is egyik alapvetése, hogy az 

exporttevékenység akkor a leghatásosabb a helyi gazdaságra nézve, ha az egyszerre épít a helyi 

felvevőpiacra, miközben a nemzetközi versenyben is helytáll. Az ilyen régiók ellenállási 

képessége messze erősebb lesz. 

3.2.2 Jövedelemegyenlőtlenségi nézőpont 

A fejezetben a jövedelemegyenlőtlenségi nézőpont kapcsolódóan a második hipotézist 

vizsgáljuk. 

2. hipotézis: Az 1990 utáni spontán (az ötszáz legmagasabb árbevételt elérő vállalat területi 

elhelyezkedését eredményező) tőkeallokáció a magasabb regionális fenntarthatósági 

helyeken koncentrálódik, a nyugat-kelet jövedelemegyenlőtlenségi lejtő mentén. 

2014 tavasszal készült elemzési munkánkban újfajta megközelítést alkalmaztunk a hazai 

regionális egyenlőtlenségek kutatása területén. Ismeretes, hogy a Heti Világgazdaság (HVG) 

évről-évre közzéteszi az 500 legnagyobb árbevételt elérő vállalat listáját (TOP 500 lista) sőt, 

némi területi és ágazati elemzést is közöl a hazai jövedelemviszonyokkal kapcsolatban. Az 

elemzés első lépéseként a vállalkozások székhelyadatai alapján a megyei (NUTS-36) és 

nagyrégiós megoszlását vizsgáltuk. (7. táblázat). 

  

                                                 
6 A NUTS-rendszer (Nomenclature des unités territoriales statistiques – Területi statisztikai rendszer 

nómenklatúrája) az EUROSTAT regionális statisztikáihoz kapcsolódó, területi szintek egységes rendszere, 

amelyet az Európai Parlament és Tanács területi statisztikai egységek közös osztályozási rendszerének (NUTS) 

kialakításáról szóló 1059/2003 (EK) rendelete (NUTS-rendelet) szabályoz. (Forrás: 

http://regionalispolitika.kormany.hu/nuts-rendszer) 

http://regionalispolitika.kormany.hu/nuts-rendszer
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7. táblázat: Az ötszáz legmagasabb árbevételt elért vállalat területi megoszlása 2013-ban 
(Saját szerkesztés a HVG TOP 500-as listája alapján, 2012-es évi referenciaértékekkel) 

Tervezési-statisztikai régiók(NUTS-2) 

és megyék (NUTS-3) 

TOP 500 vállalatok 

száma [db] 

Árbevétel Millió 

HUF-ban 

Összes Külföldi 

Közép-Magyarország (HU10) 292 28 890 12 563 

Budapest (HU101) 216 23 368 10 177 

Pest (HU102) 76 5 522 2 386 

Közép-Dunántúl (HU21) 61 4 898 3 593 

Fejér (HU211) 26 2 291 1 453 

Komárom-Esztergom (HU212) 26 2 106 1 791 

Veszprém (HU213) 9 501 349 

Nyugat-Dunántúl (HU22) 35 2 980 2 506 

Győr-Moson-Sopron (HU221) 21 2 334 2 011 

Vas (HU222) 12 592 459 

Zala (HU223) 2 54 36 

Dél-Dunántúl (HU23) 14 1 110 545 

Baranya (HU231) 5 137 32 

Somogy (HU232) 6 728 508 

Tolna (HU233) 3 245 6 

Észak-Magyarország (HU31) 30 2 505 1 612 

Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311) 22 1 862 1 129 

Heves (HU312) 6 583 449 

Nógrád (HU313) 2 60 33 

Észak-Alföld (HU32) 37 2 839 1 641 

Hajdú-Bihar (HU321) 17 1 122 382 

Jász-Nagykun-Szolnok (HU322) 13 1 319 990 

Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323) 7 398 269 

Dél-Alföld (HU33) 31 1 603 702 

Bács-Kiskun (HU331) 14 751 485 

Békés (HU332) 3 93 55 

Csongrád (HU333) 14 759 162 

Összesen 500 44 825 23 163 

A vállalatpopuláció megoszlása egyértelműen alátámasztja a főváros hegemóniáját. A TOP 

500-as vállalatok árbevétele a jelentős exporttevékenységnek köszönhető: a korrelációvizsgálat 

rendkívül erős, 500-as mintán végzett értékelése alapján az árbevétel és a külföldi árbevétel 

közötti korrelációs együttható 0,95. Megyei szinten aggregát exportteljesítmény alapján az 

összes exportból származó árbevétel közel 82%-át Budapest (43,93%) és 5 megyénk: Pest 

(10,30%), Győr-Moson-Sopron (8,68%), Komárom-Esztergom (7,73%), Fejér (6,27%), 

Borsod-Abaúj-Zemplén (4,88%) adta 2013-ban a TOP 500 vállalati lista eredményeinek. 
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A 2013-as lista aggregát eredményei alapján az összes árbevétel több mint fele három ágazatban: energetika (29,16%), nagykereskedelem (14,86%) 

és járműipar (11,24%) keletkezett (8. táblázat). 

8. táblázat: Ágazatok összes és külföldi árbevétele a 2013-as TOP 500 listán 
(Saját szerkesztés a HVG TOP 500-as listája alapján, 2012-es évi referenciaértékekkel) 

 
 

Összes árbevétel 

[Millió HUF] 

Külföldi árbevétel 

[Millió HUF] 
Exportorientáció 

[%]  
 Értéke 

Ágazat az 

összes %-

ban 

Kumulatív 

arány 
Értéke 

Ágazat az 

összes %-

ban 

Kumulatív 

arány 

1. Energetika 13 068,10 29,16% 29,16% 4 815,01 20,79% 20,79% 36,85% 

2. Nagykereskedelem 6 658,56 14,86% 44,01% 2 555,79 11,03% 31,82% 38,38% 

3. Járműipar 5 038,34 11,24% 55,25% 4 744,59 20,48% 52,31% 94,17% 

4. Elektronikai ipar 3 566,77 7,96% 63,21% 3 162,20 13,65% 65,96% 88,66% 

5. Gépgyártás 2 493,81 5,56% 68,77% 2 269,91 9,80% 75,76% 91,02% 

6. Szolgáltatások 2 369,94 5,29% 74,06% 1 142,46 4,93% 80,69% 48,21% 

7. Kiskereskedelem 2 335,20 5,21% 79,27% 31,59 0,14% 80,83% 1,35% 

8. Élelmiszer- és dohányipar, mezőgazdaság 1 922,91 4,29% 83,56% 763,95 3,30% 84,12% 39,73% 

9. Vegy-, gumi- és műanyagipar 1 764,95 3,94% 87,50% 1 185,60 5,12% 89,24% 67,17% 

10. Közlekedés 1 388,14 3,10% 90,59% 490,46 2,12% 91,36% 35,33% 

11. Gyógyszeripar 1 358,26 3,03% 93,63% 1 098,67 4,74% 96,10% 80,89% 

12. Távközlés és postaszolgáltatás 1 248,56 2,79% 96,41% 116,79 0,50% 96,61% 9,35% 

13. Építő- és anyagipar 724,19 1,62% 98,03% 126,19 0,54% 97,15% 17,42% 

14. Fémfeldolgozás 677,53 1,51% 99,54% 537,96 2,32% 99,47% 79,40% 

15. Könnyűipar 207,03 0,46% 100,00% 121,66 0,53% 100,00% 58,77% 

 Összesen 44 822,28 44 822,28 - 23 162,81 100,00% - - 
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Az ágazatok exportorientációjára vonatkozóan megállapítható, hogy a TOP 500 vállalat 

ágazatportfólióját az intenzíven exportáló struktúra fémjelezi. A legerőteljesebb export 

ágazatok a 2013-as lista alapján a járműipar (94%), gépgyártás (91%), elektronikai ipar 89%, 

gyógyszeripar (81%) és fémfeldolgozás (79%), de árbevételének több mint felét külföldi 

piacokon érte el a vegy-, gumi- és műanyagipar (67%) és a könnyűipar (59%) is. A 

szolgáltatások árbevételük 48%-át, az élelmiszer- és dohányipar, mezőgazdaság 40%-át, a 

nagykereskedelem 38%-át, az energetika 37%-át, a közlekedés 35%-át, az építő- és anyagipar 

17%-át, a távközlés és postaszolgáltatás 9%-át és végül a kiskereskedelem 1%-át köszönhette 

2012-ben a külföldi értékesítésnek. (Az ágazatok teljes, valamint külföldi árbevételének 

alakulását NUTS-3 megyei és NUTS-2 régiós szinten a 4. Függelék valamint az 5. Függelék 

tartalmazza). Az általa képviselt árbevétel alapján a harmadik legjelentősebb ágazat az 

országban a járműipar a leginkább export-orientált, 2013-ban határmenti térségeinkben, 

Nyugat- majd Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon helyezkedett el. A 2013-as lista 

alapján a 15 ágazat harmada felelős (energetika, nagykereskedelem, járműipar, elektronikai 

ipar, és gépgyártás) az export árbevétel 75%-ért, amely ágazatok között található a három 

legmagasabban export-orientált ágazatunk. További érdekesség, ha a 90% feletti 

exportorientációjú rátájú iparágakat vesszük, akkor a megtermelt árbevétel majd 17%-át olyan 

ágazatok adják, amelyek hazai piacra elenyésző mértékben értékesítenek. Ha megvizsgáljuk a 

2013-as lista export árbevételének 75%-ért körébe tartozó legkimagaslóbb exportorientációjú 

ágazatai (járműipar, elektronikai ipar, gépgyártás) terület elhelyezkedését székhely szerint (9. 

táblázat) láthatjuk, hogy Közép-Magyarország és a Dunántúl dominanciáját; míg az Alföld 

esetében az Észak-Alföld és kis mértékben Dél-Alföld érintett, de mind árbevétel alapján kisebb 

volumenben. 
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9. táblázat: A három leginkább exportorientált ágazat megyei (NUTS-3) és régiós (NUTS-2) 

elhelyezkedése összes és külföldi árbevétellel a 2013-as listán 
(saját szerkesztés a HVG TOP 500-as listája alapján, 2012-es évi referenciaértékekkel) 

 
Járműipar 

(exportorientáció: 

94,17%) 

Gépgyártás 

(exportorientáció: 

91,02%) 

Elektronikai ipar 

(exportorientáció: 

88,66%) 

 Az árbevétel értékek Millió HUF-ban értendők 

 Összes Külföldi Összes Külföldi Összes Külföldi 

Közép-

Magyarország 

(HU10) 

353,82 295,02 1 684,26 1 631,63 388,42 249,44 

Budapest (HU101) 89,09 47,10 1 570,44 1 526,04 84,09 55,61 

Pest (HU102) 264,73 247,92 113,82 105,58 304,33 193,83 

Közép-Dunántúl 

(HU21) 
1 366,41 1 263,29 224,95 215,83 1 288,42 1 171,58 

Fejér (HU211) 492,48 464,64 19,27 19,04 288,66 222,53 

Komárom-

Esztergom (HU212) 
578,60 506,09 181,59 175,60 999,76 949,05 

Veszprém (HU213) 295,33 292,57 24,10 21,18 0,00 0,00 

Nyugat-Dunántúl 

(HU22) 
2 223,85 2 127,34 0,00 0,00 85,36 80,37 

Győr-Moson-Sopron 

(HU221) 
1 854,36 1 790,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vas (HU222) 369,49 336,48 0,00 0,00 85,36 80,37 

Zala (HU223) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dél-Dunántúl 

(HU23) 
0,00 0,00 30,95 30,72 528,64 480,19 

Baranya (HU231) 0,00 0,00 30,95 30,72 0,00 0,00 

Somogy (HU232) 0,00 0,00 0,00 0,00 528,64 480,19 

Tolna (HU233) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Észak-

Magyarország 

(HU31) 

694,26 674,32 68,76 26,86 432,38 429,67 

Borsod-Abaúj-

Zemplén (HU311) 
193,79 191,47 68,76 26,86 432,38 429,67 

Heves (HU312) 466,73 449,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nógrád (HU313) 33,74 33,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Észak-Alföld 

(HU32) 
52,16 48,98 464,49 347,97 843,55 750,96 

Hajdú-Bihar 

(HU321) 
0,00 0,00 31,04 29,63 130,03 129,27 

Jász-Nagykun-

Szolnok (HU322) 
52,16 48,98 433,45 318,34 713,52 621,68 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg (HU323) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dél-Alföld (HU33) 347,86 335,64 20,40 16,91 0,00 0,00 

Bács-Kiskun 

(HU331) 
307,37 305,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

Békés (HU332) 40,49 30,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Csongrád (HU333) 0,00 0,00 20,40 16,91 0,00 0,00 

Ország összesen 5 038,34 4 744,59 2 493,81 2 269,91 3 566,77 3 162,20 
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Ahogy korábban kifejtésre került a 2013-as lista összes és külföldi árbevétele között igen erős, 

0,95 százados pozitív korrelációs kapcsolat áll fenn. A 2012-es megyei munkanélküliségi ráta 

és az exportteljesítmény között a kapcsolati erősség kevésbé markáns, de negatív előjelű  

(-0,28), azaz a magasabb exportteljesítményű megyékben kisebb a munkanélküliség. Az átlagos 

nettó nominális kereset és megyei szintű exportteljesítmény közötti korreláció ugyancsak erős 

(0,87), így kijelenthető, hogy a nagyobb exportteljesítmény magasabb elkölthető jövedelmet 

eredményez. 

2014-es kutatásunk után a hazai gazdaságban beálló több fejlemény (pl. dohányértékesítési piac 

monopolizálása), területi tervezői „körzetemben” (Nyugat- és Dél-Dunántúl) bekövetkező 

változások (pl. szombathelyi gyárbezárással kapcsolatos hírek), valamint a 2007-2013-as 

programozási időszak ex-post programértékelési kapcsán gyűjtött tapasztalatok sarkalltak a 

vizsgálat újra ismétlésére 2017 végén. A 2014-es kutatásunkban a 2013-as lista az egy évvel 

korábbi gazdasági év eseményeiről szólt (referenciaév: 2012), míg a 2017-es kutatás a 2016-os 

HVG TOP 500 listán alapszik, a vállalatok 2015-ös árbevétel adataival. A kettő lista 

eredményeinek összevetése nem csupán középtávú gazdasági elemzési keretet biztosít, hanem 

két különböző programozási időszak évei közötti összehasonlítást is. Általánosságban 

elmondható, hogy sajnálatos módon a 2007 és 2013 közötti időszak területi kiegyenlítődési 

folyamatokat (kohézió) számos, struktúrából eredő tényező hátráltatta, mivel a hátrányosabb 

helyzetű térségekben eleve tőkeszegényebben a vállalkozások, így nehezebben fejlesztenek, 

illetve több céget érintő probléma a támogatás igénybevételét követő kötelezettségek, például 

a munkaerő megtartása a projektmegvalósítást követő, ún. fenntartási időszakban. Elemzéseink 

kimutatták, hogy a támogatások növekedése nem eredményezte a regionális munkanélküliség 

mérséklését, vagy épp a jólét mérésére szolgáló általános mutató, az egy főre jutó GDP 

növekedését (6. Függelék). Általánosságban elmondható, hogy az eleve rosszabb helyzetben 

lévő régiókban tőkeszegényebbek a cégek, így nehezebben is fejlesztenek. Számos cég nem 

meri vállalni azokat a feltételeket, amelyeket a támogatás igénybevétele jelent (példaként 

említhető a munkaerő megtartása). A támogatások növekedése nem eredményezte a regionális 

munkanélküliség mérséklését, vagy épp a jólét mérésére szolgáló általános mutató, az egy főre 

jutó GDP növekedését (7. Függelék, 8. Függelék). 

A 10. táblázat eredményei alapján, a vizsgált periódusban a TOP 500 vállalatok árbevétele 

15%-kal, míg az egy főre jutó hozzáadott érték 19,5%-kall növekedett az országban. A 2013-

as és 2016-os TOP 500 lista aggregát adatai alapján a NUTS-2 régiók őrzik helyüket az ország 

legjobban teljesítő vállalatai mentén. Elmozdulások megyei szinten érzékelhetők. 



78 

10. táblázat: Az ötszáz legmagasabb árbevételt elért vállalat területi megoszlásának változása 

2013-2016 
(Saját szerkesztés a 2013-as és 2016-os HVG TOP 500-as listája alapján) 

Tervezési-statisztikai 

régiók (NUTS-2) és  

megyék (NUTS-3) 

TOP 500 vállalatok száma 

[db] 

TOP 500 vállalatok árbevétele 

[Millió HUF-ban] 

2013 2016 
% 

(2013=100%) 
2013 2016 % (2013=100%) 

Közép-Magyarország 

(HU10) 
292 287 98,3% 28 890 32 287 111,8% 

Budapest (HU101) 216 216 100,0% 23 368 27 156 116,2% 

Pest (HU102) 76 71 93,4% 5 522 5 131 92,9% 

Közép-Dunántúl (HU21) 61 63 103,3% 4 898 5 000 102,1% 

Fejér (HU211) 26 28 107,7% 2 291 2 419 105,6% 

Komárom-Esztergom 

(HU212) 
26 25 96,2% 2 106 1 916 91,0% 

Veszprém (HU213) 9 10 111,1% 501 665 132,7% 

Nyugat-Dunántúl (HU22) 35 35 100,0% 2 980 4 433 148,8% 

Győr-Moson-Sopron 

(HU221) 
21 20 95,2% 2 334 3 451 147,9% 

Vas (HU222) 12 13 108,3% 592 921 155,6% 

Zala (HU223) 2 2 100,0% 54 61 113,0% 

Dél-Dunántúl (HU23) 14 13 92,9% 1 110 1 067 96,1% 

Baranya (HU231) 5 4 80,0% 137 121 88,3% 

Somogy (HU232) 6 4 66,7% 728 671 92,2% 

Tolna (HU233) 3 5 166,7% 245 275 112,2% 

Észak-Magyarország 

(HU31) 
30 29 96,7% 2 505 3 007 120,0% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

(HU311) 
22 20 90,9% 1 862 2 113 113,5% 

Heves (HU312) 6 7 116,7% 583 828 142,0% 

Nógrád (HU313) 2 2 100,0% 60 66 110,0% 

Észak-Alföld (HU32) 37 33 89,2% 2 839 3 033 106,8% 

Hajdú-Bihar (HU321) 17 14 82,4% 1 122 1 178 105,0% 

Jász-Nagykun-Szolnok 

(HU322) 
13 11 84,6% 1 319 1 398 106,0% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

(HU323) 
7 8 114,3% 398 457 114,8% 

Dél-Alföld (HU33) 31 40 129,0% 1 603 2 795 174,4% 

Bács-Kiskun (HU331) 14 19 135,7% 751 1 822 242,6% 

Békés (HU332) 3 4 133,3% 93 125 134,4% 

Csongrád (HU333) 14 17 121,4% 759 848 111,7% 

Összesen 500 500 100% 44 825 51 622 115,2% 

A vizsgált időszakban nem változott a NUTS-2-es régiók gazdasági dominanciája a TOP 500 

lista aggregát eredményei szerint. Legerősebb régiónk Közép-Magyarország, amelyet Közép-, 

majd Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl 

követ. 

A megyei szintű változások megfigyeléséhez osztályokat képzünk a területi egységek között 

(11. táblázat és 12. táblázat). Budapest és a 19 megyénk (és mivel rendelkezésre állnak az ilyen 

szintű területi adatok) halmaza 20 elemből áll, így négy, 5 elemből álló részhalmazt 
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képezhetünk mind a 2013-as és 2016-os listára a könnyű összehasonlítás kedvéért. A sokaságot 

gyakorlatilag elnegyedeljük, így jelölésesre „K”-t (kvartilis = negyed) alkalmazunk. A két 

vizsgált időszakban a székhelyadatok alapján az első négy megye súlya nem változott, bár a 

hozzáadott érték tekintetében kicsit csökkent a dominanciájuk. Megyei szinten a 

legkimagaslóbb teljesítményt Bács-Kiskun megye érte el, amely nagyrészt a Mercedes-Benz 

Hungária Kft-nek, továbbá egy új szereplőnek az Országos Dohányboltellátó Kft-nek 

köszönhető. Érdekes megfigyelni, hogy egy-egy piac „monopolizálása” közvetlen hatást 

gyakorol az ország legjelentősebb árbevételű vállalatainak struktúrájában. A 

rangszámváltozáson túl egyértelmű, hogy nem zajlott le jelentősebb átrendeződés a megyék 

(régiók szintjén sem) között, azaz a kohéziós célok teljesülése megyei szinten a TOP 500 

vállalatok teljesítményében nem tükröződik. A nagy különbségeket az árbevétel megyei szintű 

kumulatív részösszege mutatja: 2016-ban az első kvartilis megyéiben az árbevétel 78%-a, az 

első és második kvartilisnál az árbevétel döntő hányada 92%-a generálódik, míg a leszakadó, 

utolsó kvartilis hozzájárulása 1% körül mozog a TOP 500 vállalatok székhelybejegyzései 

alapján. A regionális rugalmasság és a földrajzi elhelyezkedés közötti kapcsolatot a termelési 

rendszerek eloszlása, ill. megoszlása, a városok és várostérségek gazdasági potenciálja 

eredményezte népességmegtartó és –eltartó képesség jelenti. A neoklasszikus növekedési 

elméletek szerint a regionális növekedési tényezők a fejlettebb térségekbe áramlanak, amely 

gyakorta vezet környezeti szempontból kedvezőtlen koncentrációkhoz, amelyek a fenntartható 

térszerkezet, így a térségi fenntarthatóság útjában állnak. 

Az elvégzett vizsgálatok alapján (2013-ban és 2016-ban az ötszáz legmagasabb árbevételt elért 

vállalat területi megoszlása, az ágazatok exportorientációja, a három leginkább exportorientált 

ágazat megyei (NUTS-3) és régiós (NUTS-2) elhelyezkedése) beigazolódott az a hipotézis, 

amely alapján második tézist megfogalmazzuk. 

Tézis 2. Az 1990 után újraformálódó magyar gazdaságban a külföldi tőkebevonás 

–ami meghatározza a TOP 500 összetételét- igazodik az erőforrások területi 

eloszlásához és a magasabb regionális fenntarthatósági helyekre települ 

(legalábbis a székhelye). 

A 2. tézishez kapcsolódó publikációk:  

1. Csete, M., Szabó, M. (2014): How the Spatial Distribution of the Hungarian TOP 500 

Companies Affects Regional Development. Regional Statistics 4(1), pp. 40-60. 

2. Szabó, M. (2017): Spatial distribution of the TOP 500 companies on regional and county 

levels in Hungary—a repeated analysis. Regional Statistics 7(2), pp. 148-170. 
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11. táblázat: Megyék sorrendje a 2013-as listán 
(saját munka a 2013-as HVG TOP 500-as listája alapján) 

 

K1 K2 K3 K4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Budapest 

(HU101) 

Pest 

(HU102) 

Győr-

Moson-

Sopron 

(HU221) 

Fejér 

(HU211) 

Komárom-

Esztergom 

(HU212) 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

(HU311) 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

(HU322) 

Hajdú-

Bihar 

(HU321) 

Csongrád 

(HU333) 

Bács-

Kiskun 

(HU331) 

Somogy 

(HU232) 

Vas 

(HU222) 

Heves 

(HU312) 

Veszprém 

(HU213) 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

(HU323) 

Tolna 

(HU233) 

Baranya 

(HU231) 

Békés 

(HU332) 

Nógrád 

(HU313) 

Zala 

(HU223) 

Árbevétel 

aránya (%) 
52,1 12,3 5,2 5,1 4,7 4,2 2,9 2,5 1,7 1,7 1,6 1,3 1,3 1,1 0,9 0,5 1,3 0,2 0,1 0,1 

Kumulatív 

arány (%) 
52,1 64,5 69,7 74,8 79,5 83,6 86,6 89,1 90,8 92,4 94,1 95,4 96,7 97,8 98,7 99,2 99,5 99,7 99,9 100,0 

 

12. táblázat: Megyék sorrendje a 2016-os listán, átrendeződés 2013-hoz képest 
(saját munka a 2016-os HVG TOP 500-as listája alapján) 

 

K1 K2 K3 K4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Budapest 

(HU101) 

Pest 

(HU102) 

Győr-

Moson-

Sopron 

(HU221) 

Fejér 

(HU211) 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

(HU311) 

Komárom-

Esztergom 

(HU212) 

Bács-

Kiskun 

(HU331) 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

(HU322) 

Hajdú-

Bihar 

(HU321) 

Vas 

(HU222) 

Csongrád 

(HU333) 

Heves 

(HU312) 

Somogy 

(HU232) 

Veszprém 

(HU213) 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

(HU323) 

Tolna 

(HU233) 

Békés 

(HU332) 

Baranya 

(HU231) 

Nógrád 

(HU313) 

Zala 

(HU223) 

Árbevétel 

Arány (%) 
52,6 9,9 6,7 4,7 4,1 3,7 3,5 2,7 2,3 1,8 1,6 1,6 1,3 1,3 0,9 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 

Kumulatív 

arány (%) 
52,6 62,5 69,2 73,9 78,0 81,7 85,3 88,0 90,2 92,0 93,7 95,3 96,6 97,9 98,7 99,3 99,5 99,8 99,9 100,0 

Rangszám 

változása 
- - - - +1 -1 +3 -1 -1 +2 -2 +1 -2 - -  +1 -1 - - 
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3.2.3 Ágazati nézőpont 

A korábbi elemzési keret mentén a továbbiakban a 3. számú hipotézis vizsgálata következik. 

3. hipotézis: A magasabb regionális fenntarthatósági területek (a nyugat-kelet lejtő 

kezdetén) ágazati szerkezete változatosabb az ötszáz legmagasabb árbevételt elérő vállalat 

székhelyadatainak megyei eloszlása alapján, így a térségek regionális 

alkalmazkodóképességében jelentős eltérések vannak. 

A területi diverzifikáció felmérésére a 2016-os lista alapján elkészült a NUTS-3-as egységek 

ágazati struktúráját interpretáló mátrix (13. táblázat). A mátrix sorai között az ágazatok 

szerepelnek (az előállított árbevétel szerinti csökkenő sorrendben), míg az oszlopok a NUTS-

3-as és 2-es szinteket jelölik. Miután megvizsgáltuk a megyei ágazati sokszínűséget, a 2016-os 

lista első, az árbevétel döntő hányadáért felelős megyéknél megvizsgáljuk, hogy milyen 

rangszámmal szerepelnek ott vállalatok (így megvizsgálhatjuk, a jobban teljesítő vállalatok 

tömörülnek-e esetükben: 14. táblázat). 

Az ágazatok területi elhelyezkedése erőteljes közép-magyarországi és Nyugat-Kelet irányú 

eloszlást mutat. Ugyanazon ágazaton belül működő vállalkozások számossága is rendre 

magasabb Közép-Magyarországon, illetve Közép- és Nyugat-Dunántúlon. 
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13. táblázat: A TOP 500 vállalkozás ágazatainak területi eloszlása 2016-ban 
(saját munka a 2016-os HVG TOP 500-as listája alapján) 

  

Rövidítések: Budapest (HU101), Pest (HU102), Fejér (HU211), Komárom-Esztergom (HU212), Veszprém (HU213), Western Transdanubia (HU22), Győr-Moson-Sopron 

(HU221), Vas (HU222), Zala (HU223), Baranya (HU231), Somogy (HU232), Tolna (HU233), Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311), Heves (HU312), Nógrád (HU313), Hajdú-

Bihar (HU321), Jász-Nagykun-Szolnok (HU322), Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323), Bács-Kiskun (HU331), Békés (HU332), Csongrád (HU333) 
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14. táblázat: Az első kvartilis ágazati szerkezete az ágazatokhoz tartozó vállalatok rangszámával 
((saját munka a 2016-os HVG TOP 500-as listája alapján) 
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A 2016-os lista első kvartilisát alkotó területi egységek, így Budapest, Pest, Győr-Moson-

Sopron, Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén a TOP 500 vállalkozások teljes árbevételének 78%-át 

adják. Gazdasági szerkezetük színes, és náluk koncentrálódnak a magasabb rangszámú 

vállalatok zöme. 

Az elvégzett elemzések alapján kijelenthető, hogy a TOP 500 vállalatok területi eloszlása, 

ágazati megoszlása között jelentős különbségek vannak Magyarországon, amelyek a harmadik 

hipotézis igazolását támasztják alá, amely alapján a tézist megfogalmazzuk: 

Tézis 3. Magyarország jövedelemegyenlőtlenségi tengelye mentén a külső 

méretgazdaságosság és a földrajzi elhelyezkedés eredményezte vállalatpopuláció 

régiók közötti megoszlása mind számosságban mind ágazati szerkezetben a 

regionális alkalmazkodóképesség térségek közötti jelentős eltérését 

eredményezi. 

A 3. tézishez kapcsolódó publikáció: Szabó, M. (2017): Spatial distribution of the TOP 500 

companies on regional and county levels in Hungary—a repeated analysis. Regional Statistics 

7(2), pp. 148-170. 

3.3 A támogatáspolitika hatása a fenntarthatóságon át a regionális rugalmasságra 

3.3.1 Gondolati keretek 

A megelőző fejezetben a hazai gazdaság rendszerszintű elemzésére a TOP 500 vállalatok 

ágazati és területi eloszlását alkalmaztuk. Megfigyelhettük, hogy a vállalatok elhelyezkedése 

hogyan alakít különféle minőségeket: centrum-periféria viszonyrendszer, munkamegosztás és 

beláthattuk a rendszert mozgató erőket: fővárosunk globális súlya, a nyugati, illetve határközeli 

területek felértékelődése földrajzi fekvésük kapcsán (nyilván hozzájárul ehhez a közlekedési 

folyosók, munkaerő minőségének tényezője is). Az értekezés ebben a pontban tovább lép, és 

szűkebb elemzési keretben vizsgáljuk, hogy a térségek konvergenciáját vagy épp divergenciáját 

eredményező belső, emergens tulajdonságok és felülről jövő programok hogyan alakítják. 

A centrum-periféria viszonyrendszer kialakulásán túl, a globális összekapcsolódás 

eredményezte mindinkább közvetlen hatások kivédése (bővebben ír erről Szentes T. Fejlődés-

gazdaságtan című könyvében) egyre nagyobb kihívás. A régiók rendszerszintű megközelítése 

azt jelenti, beismerjük, a régióformáló erők hatással vannak egymásra, a hosszú távú fejlődést 

vagy lemaradást ezek befolyásolják. A regionális rugalmasság egyszerre jelenti: 

 a régió képességét a jelenbeli gazdasági utak megtartását, illetve elhagyását (ezáltal 

erőteljesen kapcsolódik az útfüggőség kérdéséhez), 
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 a regionális gazdaság emergens tulajdonságát, az „új minőség” létrejöttét. Lévai Imre 

(2008) A Magyar Tudományban megjelent „A globalizáció értelmezésének 

módszertani és elméleti kérdései” c. munkájában írja, hogy a világrendszer komplex, 

azaz nemlineáris dinamikus rendszerként történő értelmezése tágabb 

dimenziókkal gazdagíthatja a globális rendszer regionális, szubregionális és 

lokális, valamint nemzetközi és nemzeti struktúráinak, társadalmi-gazdasági, 

politikai és kulturális funkcióinak, illetve azok evolúciójának elemzését a 

gazdaságtudomány területén is; 

 a régió vállalatpopulációjának alkalmazkodóképességét az új társadalmi-gazdasági 

környezethez, a régióban lezajló variációs-szelekciós folyamatokon keresztül. 

A kérdés tehát az, hogy az alkalmazott gazdaságpolitika a hosszú távú fejlődés elősegítését 

szolgálja, vagy a világgazdasági összekapcsoltság és a régiók mélyén gyökerező tulajdonságok 

határozzák meg végsősoron egy térség felemelkedését, életképességét, vagy még inkább, hogy 

a kapacitásfejlesztés mely szakaszban áll, épp a gazdaságpolitika hatására. Mindemelett 

érezhető, hogy Enyedi (1996) által megfogalmazott demonstrációs kényszer, azaz, hogy a 

politika a „látható” projektek megvalósításában érdekelt nem egyszerűsíti a helyzetet. Jó példa 

erre a szocialista átalakulás utáni lakásfelújítások kezelése. Szombathelyi helyszíni bejárásaim 

során barnamezős területeket vizsgálva nagyon szépen kirajzolódik, hogy a régi tiszti lakások 

felújítása piaci igényekre való gyors reagálással könnyen megtörtént. A városból kifelé haladva 

11-es Huszár úton álló laktanya azonban alulhasznosított, úgy, hogy városszerte épülnek az 

újabb lakóházak újabb és újabb zöldterületeket birtokul véve a városszövetből. Természetesen 

a szakmai diskurzus sem marad távol az aktuális gazdaságpolitikai döntések értékelésétől. 

György László 2017-ben megjelent „Egyensúlyteremtés - A gazdaságpolitika missziója” c. 

könyvében a gazdaságpolitika lehetőségek és korlátozások közötti egyensúlyozását mutatja be; 

a kormány 2010 utáni gazdaságpolitikai intézkedéseit koherens stratégiaként értelmezi, 

amelynek célja a rendszerváltás utáni magyar kapitalizmus modellel való szakítás és az állam 

gazdasági funkciójának oly módon történő  újra fogalmazása, amely a magyar gazdaság 

sikerességét segíti elő, világgazdasági realitásokat is figyelembe véve. A beavatkozási logika 

az életképes középosztály megerősítése, akik kockázatot vállalnak életük jobbá tételéért és 

gazdasági aktivitásuk növelésével a marginalizálódásra hajlamos rétegeket is integrálják. Az 

érvelés gyenge pontja, hogy erős KKV szektort feltételez; ami nem teljesen valószerű egy olyan 

duális rendszerű országnál, amelynél a KKV szektor termelékenysége elmarad a 

nagyvállalatokétól. Kovács Szilárd–Lux Gábor–Páger Balázs 2017-es „A középvállalatok 

szerepe a feldolgozóiparban: egy magyarországi kutatás első eredményei” c. tanulmányában 
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rámutat a KKV szektor gyengeségére és idézik Hsieh és Olken (2014) munkáját, akik „hiányzó 

közép” evidenciáját emelik ki a szegény országokat vizsgáló új keletű fejlődés-gazdaságtani 

tanulmányukban. Az érvelés másik gyenge pillére, hogy a KPMG (2017) „A magyarországi 

európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 2007-2013-as programozási 

időszak vonatkozásában” c. tanulmánya rámutat, hogy a hazai gazdaság növekedési ütemét 

fokozta a közösségi források bevonása (pl. a támogatások nélkül a kedvezményezettek kevésbé 

korszerű technológiai fejlesztéseket hajtottak volna végre). Tekintettel arra, hogy bár a 2007 és 

2013 közötti programozási időszak hazánkban a kormányváltással „kettévált” ez inkább 

retorikai, mintsem beavatkozási logikai szinten történt meg, hiszen az allokáció az Uniós 

célkitűzések megvalósításához kapcsolódóan alakul és a forráselosztási kérdéseket a 

programozási időszak előtt rögzítik. Ilyen módon nehéz egy „új alapokra épülő” rendszerről 

beszélni 2010-től, legalábbis prioritási tengelyek tekintetében, a kedvezményezett kör 

természetesen más vizekhez tartozik és bármely politikai rendszer sajátja bizánci-típusú 

társadalmaknál különösen. 

Az „új minőség”, az emergens tulajdonság célszerűséget mutat, annak ellenére, hogy a 

rendszert alkotó komponensekben a globális cél nincs feltétlenül jelen. A regionális rendszerek 

a mélyben gyökereznek, a komponensek lokális kölcsönhatásokkal rendelkeznek, ezek 

összessége viszont kialakít valami teljesen újat, ami az egész rendszer sajátossága. A térségek 

és transznacionális vállalatok ereje között húzódó válaszvonal eredménye is, hogy a regionális 

rugalmasság elsősorban versenyképesség alapú, s a regionális rugalmassággal kapcsolatos 

diskurzus egyenlőre távol marad a szakpolitikai vonatkozásoktól (Elekes, Z., Bajmóczy, Z., 

2013 in Inzelt, A., Bajmóczy, Z. szerk., 2013). Ugyanakkor, ha a regionális rugalmasság 

kérdését a „jelenség” dimenzióból a „hatás” síkra tereljük, alapvetően szükségesség válik 

megfogalmazni olyan üzeneteket, amelyek a jövőbeli fejlesztési irányokra és eszközökre 

hatással lehetnek. Lengyel Imre és Vas Zsófia 2015-ben publikált „Várostérségek eltérő 

fejlődési pályái Magyarországon” tanulmányában egyetértve Enyedi Györggyel írják, hogy a 

„globális hatások a magyar településhálózatot hármas osztatúvá formálták” (Enyedi, 2003 in 

Lengyel, I., Vas, Zs., 2015). Az első és második szint között is már fennáll (a TOP 500 

vállalatok elhelyezkedéséből is fakadó) centrum-periféria viszony, a harmadik szinttel pedig 

egyértelművé válik a hazai többszintű centrum-periféria, mivel azt a hálózatokból kimaradó, a 

dinamikus tengelyekhez/körzetekhez nem kapcsolódó, többnyire elmaradott falusi/kisvárosi 

térségek jelentik. Lengyel, I. és Vas, Zs. (2015) megállapítja, hogy Magyarországon eltérő 

fejlődési pályákon mozgó várostérségek figyelhetők meg, amelyekkel összefüggésben a fő 

kérdés, hogy ezek az eltérő fejlődési pályák, az így kirajzolódó térbeli folyamatok előnyösek, 
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avagy hátrányosak az ország hosszú távú fejlődése szempontjából. Érvelésükben kifejtik, 

hogyha a munkaerő egy kedvezőtlen helyzetű térségből egy magasabb jövedelmet ígérő 

térségbe költözik, az egy gazdaságon belül egészséges és természetes folyamatnak is tekinthető, 

amennyiben növekszik az ország összkibocsátása, mindamellett, hogy ezzel kapcsolatos 

társadalmi és természetesen környezettel kapcsolatos (felhagyott épületállomány) problémák 

kezelésre fel kell készülni. Lengyel, I. és Vas, Zs. (2015) kitér arra is, hogy ezek a várostérségek 

képesek-e hálózatban együttműködve kidolgozni és megvalósítani saját stratégiájukat, 

amelyekkel változatos szinergiák léphetnek fel, hiszen csak a szinergiákat kihasználva van 

esélyük tartós fejlődésre, mivel erős a veszélye, hogy másként várhatóan elveszítik erőforrásaik 

(pl. a nemzetközileg is versenyképes munkaerő) jelentős részét. De mi is a célszerűség területi 

(városrégiós szintű) és országos, nemzetközi kivetülése? Összefoglalva az élhetőség 

kérdése. Számos szakirodalom foglalkozik az élhetőség kérdésével, a városokra és térségeikre 

vonatkozó indikátorrendszerek kialakításával (lásd például: Hardi, P., Pintér, L., 2007, 

Marzukhi, M.A., et al., 2011, van Dijk, M. P., Mingshun, Z., 2005, Yang, Z., Su, M., Chen, B., 

2010). Ezen mutatószámrendszerek segítséget nyújtanak az egységeknek helyzetük pillanatnyi, 

de akár folyamatos monitorozására, értékelésére és ennek alapján beavatkozások 

megvalósítására; a tervezési, végrehajtási folyamat gyakran épül a Deming-ciklusként 

hivatkozott tervezési folyamatra, az ún. PDCA, plan - tervezés, do – cselekvés, check – 

ellenőrzés, act – beavatkozás lépésekre. Evolúciós, rendszerszemléleti keretrendszerben 

gondolkodva tehát a célszerűség azt jelenti, hogy olyan minőségek alakulnak ki, amelyek 

lehetővé teszik az emberek életminőségének javulását, a települések és környezetük 

élhetőségének növekedése révén. A fenntarthatóság azért kapcsolódik szorosan a 

célszerűséghez, mert a transzgenerációs felelősségvállalással épp ezt a célt tűzi ki: legyen mit 

tovább örökíteni. Az evolúciós gazdasági fejlődés célszerűségi rendszere felülírja a rövidtávú 

érdekek szolgálatában álló cselekedetek (legyen az akár gazdaságfejlesztési program, vállalati 

tőketranszfer) érvényét. Hasonló ez, mint Dzsiddu Krishnamurti indiai filozófus híres 

gondolata az egyén és a társadalom viszonyáról: „…ám ha ezeknek a felületes dolgoknak 

tulajdonítjátok a legnagyobb jelentőséget, miközben szétmállik körülöttetek a társadalom 

szerkezete, az olyan, mintha egy égő házban a körmötöket lakkoznátok.” 

A célszerűség szemléltetésére az egyik jól ismert környezetgazdaságtani esetet, Myers, N. angol 

környezetgazdász 1986-ban az Ambio folyóiratban közölt ’Economics and ecology in the 

international arena: The Phenomenon of "Linked Linkages"’ c. folyóiratcikkében bemutatott 

ún. „hamburger-effektust” és a hozzá kapcsolódó „énekesmadár szindróma” esetét idézem fel. 

A jelenségek hátterében az Egyesült Államok Dél-Amerikából származó sovány marhahús 
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importálásának története áll. A hamburger készítéséhez szükséges összetevőt az USA saját 

piacán elérhető árhoz képest olcsóbban szerzi be déli szomszédjától. A növekvő kereslet térségi 

következménye lett a hatvanas évektől újabb és újabb területek bevonása a legeltetésre szánt 

területek közé, amelyek a trópusi erdőterületek legelővé alakítását jelentették a szarvasmarha 

tenyésztés folytatásához. Dél-Amerikában 1950 és 1982 között a térségen kívüli kereslet 

hatására megháromszorozódott a legelő- és szarvasmarha állomány. A déli irányú import az 

USA számára évi 400 millió dollár megtakarítást jelentett, amellyel párhuzamosan a közép-

amerikai térség 60%-os erdősítettség foka 30%-ra zuhant a nyolcvanas évek közepére. A 

sovány marhahús kereskedelmének következményeként a hamburger-effektussal 

párhuzamosan alakult ki az ún. énekesmadár-szindróma, amelynek érintettje a kereskedelmi 

kapcsolaton kívül eső Észak-Amerika volt. Ősszel megközelíthetően 150 féle énekesmadár 

költözik át délebbre (a madárfajok mintegy kétharmada). A trópusi erdőterületek legelővé 

átalakításával ugyanakkor a madárfajok számára rendelkezésre álló erdőterület csökkent, ami 

pusztulási rátájuk növekedéséhez vezetett (15 év alatt a teljes madárállomány feleződik meg). 

Az énekesmadarak tavasszal költöznek vissza délről északra, amikor is a különböző rovarfajok 

rajzása indul Észak-Amerikában. A csökkenő madárállomány a rovarok rövid távú nagyobb 

mennyiségű kifejlődéséhez vezethet, mivel a madarak alulmaradnak a rovarok elszaporodása 

elleni harcban. Az elszaporodás az amerikai gazdaságon túl az egész világ mezőgazdasági 

termelésére nézve veszélyhelyzetet alakít ki. A természetes mechanizmus alternatívájaként 

bevethető védekezési eljárások - fokozott kemikália-felhasználás - csak újabb terhelést jelent a 

természeti környezetre. Az esetben érezzük a rövidtávú célok érvényesítését a jólét növelésére, 

amely hosszú távon sem társadalmi, sem környezeti oldalról nem fenntartható. Sokszor 

hangsúlyozzuk, hogy a koordináltalan piaci folyamatok megfékezése a területfejlesztés 

feladata, ugyanakkor gyakran épp a területfejlesztés égisze alatt látunk olyan fejlesztéseket, 

amelyek nem a hosszútávú fejlődésre hatnak. Így jelen fejezet célja a regionális rugalmasság 

szakpolitikai kapcsolódásának lehetséges interpretációja az evolúciós gazdasági fejlődés 

mentén. Meg kell jegyezni, hogy a regionális tudomány / közgazdaságtani növekedési 

elméletek régóta fontosnak tartja a szakpolitikai ajánlások, még inkább felhívások 

hangsúlyozását. 

Meyer, D. (1995) az új növekedéselmélettel kapcsolatos tanulmányában írja, hogy hetvenes és 

nyolcvanas évek kihívásainak hatására (a természeti erőforrások áremelkedése, 

környezetszennyezés és kapcsolódó negatív externális hatások, államok eladósodása, világpiaci 

rendszer instabilitása) a legfontosabb termelési tényezőnek tekintett technikai haladás 

befolyásolásának szándéka elkerülhetetlenül felmerült. Ugyanakkor, ha a gazdasági növekedés 
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a technológiai szint függvénye, szükségszerű meghatározni, mitől függ az alakulása, így vált az 

új növekedéselmélet fókuszpontjává az endogén, azaz a többi gazdasági változóval összefüggő 

technikai haladás modellezése. A technikai haladás endogenizálásánál a fő kérdés, hogyan válik 

a technológia társadalmi szintű tudássá. Azaz, az új növekedéselmélet végsősoron a humán 

tőkébe és innovációba történő befektetést hangsúlyozza a hosszútávú fejlősédért. 

A bevezető gondolatok után, jelen fejezetben azt vizsgálom, hogy a támogatáspolitika hogyan 

hat a fenntartható fejlődésen át a térségi versenyképesség és jól-lét körülményeire, amelyek az 

Unió regionális politika kereszttüzében állnak. A fejezetben a 4. hipotézist vizsgálom. 

4. hipotézis: A vállalati székhelyválasztás spontán trendjeivel szemben az EU-s 

támogatásokra alapuló, a jövedelemegyenlőtlenségek csökkentésére vonatkozó 

fenntarthatóság-fejlesztést a 2007 és 2013-as programozási időszakban nem befolyásolta a 

rendszerben bekövetkező politikai változás. 

Számos programértékelési és startégialkotási referenciám alapján is állíthatom, hogy népszerű 

eszközzé vált a „jó gyakorlatok” (angolul ’good cases’ vagy ’best practices’) elemzése, azzal 

a céllal, milyen módon ültethetők át újabb és újabb „helyszínekre” természetesen konkrét 

beavatkozások formájában. Ugyanakkor a „jó gyakorlatok” értékelésének van egy ellentétpárja 

is, a „rossz gyakorlatok”-ból vonunk le következeteseket, tanulságokat. 

3.3.2 A Pólus program és a vizsgált régióközpontok bemutatása 

A 2007-2013-as programozási időszakban a 2010-es kormányváltás előtt indított Pólus 

Program a budapesti hegemónia csökkentését tűzte zászlajára vidéki nagyvárosainkban a tudás-

intenzív ágazatokba való fektetéssel. Maga a Pólus program a francia közgazdász, Francois 

Perroux növekedési pólusok elméletén alapszik, amely a gazdasági fejlődést az újdonságokat 

megjelenítő ágazatok – növekedési tényezők, motorikus egységek megerősödésének, 

működésük során fellépő jövedelemsokszorozó hatásában látja. Az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv (ÚMFT) részét képező Pólus Programban a Pólus Programiroda 2010 év eleji 

tájékoztatása alapján az év kezdetéig gazdaságfejlesztésre közel 148,3 milliárd forintot, 

vállalkozásfejlesztésre 55,6 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg a pályázóknak 

(palyazat.gov.hu, online). A támogatások induló és fejlődő klaszterek, tudományos és 

technológiai parkok, innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseket, a felsőoktatási 

infrastruktúra fejlesztését, valamint a tudástranszfer rendszer fejlesztését célozták a hét 

kedvezményezett város/ városrégióban (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Győr, 

Székesfehérvár- Veszprém, Pécs - 5. ábra). 
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5. ábra: Pólusvárosok 2007-2010 
(saját szerkesztés, térkép forrása: http://d-maps.com/carte.php?num_car=3575&lang=en) 

A 2010-es kormányváltással, azzal, hogy az „Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)”-et 

felváltotta az „Új Széchenyi Terv (2010-2013)” a Pólus Program végét is jelentette. Egy 2014-

es, 2015-ben megjelent kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy kettő Pólus esetében: Pécs, 

az „életminőség pólusa” (kulturális és környezetipar fejlesztéséért felelős pólus) és Szeged 

„Biopolisz” (egészségipari, környezetipari, agrárgazdasági biotechnológiai fejlesztésekért 

felelős pólus) 2010 utáni támogatással megvalósított fejlesztéseinél milyen mértékben 

tükröződik vissza pólus jellegük. 

Az első hipotézis vizsgálatánál részletesen bemutattam Szeged és térségének gazdaságát, 

társadalmát. A helyzetelemzés (a város 2. sz. módosítással egységes szerkezetben 2017. 

márciusban elfogadott ITS-e alapján) főbb megállapításai: 

 gazdaság- és vállalkozásfejlesztési szempontból a város helyzete ellentmondásosnak 

tekinthető; noha földrajzi adottságai kedvezőek, a hármas határ közelségéből adódó 

lehetőségeket továbbra sem tudta a város maximálisan kihasználni határon túli 

együttműködések tekintetében; 

 a város hagyományos feldolgozóipari vállalatai folyamatos fejlesztéseket hajtanak 

végre, azonban országos szinten is kiemelkedőnek mondható munkahelyteremtő 

beruházások mindeddig elkerülték a várost.  
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 A megalapozó vizsgálat alapján több környezeti szempontból kockázatos barnamezős 

terület vár revitalizációra7. Ahogy korábban kifejtettem az ITS szerint a 

gazdaságfejlesztés útjában áll az, hogy Szeged Megyei Jogú Város korlátozott 

mértékben diszponál ipari-gazdasági területek felett, így minden potenciális beruházás 

idő igényes tulajdonviszony rendezést követően indulhat csak meg a városban.  

A strukturális átalakulás vesztes ágazatai között említi a Stratégia az élelmiszeripart, ezen belül 

különösen zöldség-gyümölcs feldolgozást. Szeged erősségeként a stratégia a térben koncentrált 

tudástőkét, valamint a vállalkozói szféra és a kutatóműhelyek közötti konkrét együttműködési 

tapasztalatok széles spektrumát (biotechnológia, gyógyszeripar, szoftveripar, környezetipar 

stb.) említi. Ugyanakkor ezzel kissé belső ellenmondást hordozva (pár bekezdéssel később) már 

arról olvashatunk, hogy magas a fiatalok, pályakezdők aránya a munkanélkülieken belül, mivel 

a város foglalkoztatói nem tudnak elegendő munkahelyet biztosítani részükre. A stratégia kitér 

arra is, hogy a frissen végzettek gyakorlati tudása egyre kevésbé felel meg a piaci elvárásoknak. 

Helyi szintű együttműködések hiányában szigetszerű turisztikai fejlesztések zajlanak a 

városban, amely a város versenyképességét csökkenti, valamint ezzel magyarázható, hogy a 

hagyományosan színes városi kulturális élet önmagában nem emeli ki Szegedet a magyar 

városok turisztikai kínálatából. Más nagyvárosokhoz hasonlóan csökken a város lakónépessége, 

amely a nemzetközi migrációnak és a csökkenő gyermekvállalási kedv, valamint a 

legmagasabban kvalifikált munkaerő és a kiváló eredménnyel végző diplomások 

elvándorlásának eredménye. 

Pécs 2014-2020-as időszakra érvényes, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

261/2014. (09.25.) számú határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

helyzetelemzése a rendszerváltást megelőző időszakig nyúlt vissza megállapítva, hogy a város 

kedvezőtlen pályára került a strukturális változások (így a város bányaiparának, 

könnyűiparának, stb. felszámolódása), és további, a tőkebefektetéseket akadályozó pl. délszláv 

háború, a közlekedési kapcsolatok hiányosságai okán. A helyzetelemzés rámutat, hogy a város 

gazdasági alapjai a rendszerváltást követően olyan mértékben rendültek meg és épültek le, hogy 

a jelenlegi potenciál nem áll arányban a város méreteivel. A fejlődőképes gazdasági ágazatok 

hiánya a foglalkoztatás és jövedelemteremtő képesség hiányában jelentkezik. Az ipari 

átalakulás miatt a barnamezős területek revitalizációja is kívánatos lenne. A megalapozó 

vizsgálat elemzései –amelyeket a társadalmi egyeztetések megerősítettek– rámutattak, hogy a 

                                                 
7 Jellemzően a Nyugati iparvárosban található barnamezős fejlesztési területek, úgy is, mint a Budalakk Bajai úti 

volt telephelye, volt téglagyár területe, BIOPOLISZ fejlesztési terület stb. 
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város legégetőbb problémája jelenleg a foglalkoztatás alacsony szintje, amely a megtartó 

képességet, a vonzerőt, az egyetemre való jelentkezések számát és a befektetési kedvet egyaránt 

negatívan befolyásolja. A stratégia kiemelt fontosságúnak tekinti az ipartelepítés mellett az 

innovációorientált, kreatív tevékenységek elősegítését és azokban az emberek foglalkoztatását, 

amely rétegre tudásigényes gazdasági ágazatok épülhetnek. Ugyanakkor a társadalom jelenlegi 

kilátásait figyelembe véve az egészséges és vonzó környezet kialakítására nagy figyelmet kell 

fordítani, mivel ez javítja a város megtartó képességét és vonzerejét. A stratégia a környezeti 

állapottal és helyi egészségügyi feltételekkel kapcsolatban kiemeli, hogy annak ellenére, hogy 

a város magas természeti értéket képviselő erdőkkel határos, levegője rendszeresen, hosszú 

időszakokra átlépi a megengedett levegőtisztasági határértékeket, egyes városrészeiben kiugró 

a zajterhelés (a város térszerkezeti jellege miatt), és a klímaváltozás által okozott, a városi 

környezetben felfokozottan jelentkező felmelegedés is jelentős stressz-terhelést okoz. A 

lakosság egészségügyi állapotának megőrzése abból a szempontból is nagyon fontos, hogy a 

város korábbi bányászati múltja következtében az idősödő férfilakosság jelentős hányada 

szenved légzőszervi és keringési bántalmakban. A helyi fejlesztéseket a rendszert alkotó 

zöldfelületek és vizek hiánya, a csapadékeloszlás szélsőségessége, a csapadék- és 

hulladékvizek hasznosításának hiánya indokolják. 

3.3.3 Programkonzisztencia vizsgálat 

Mindkettő város esetében prioritás volt a környezetipar fejlesztése, mindemellett mindkettő 

egyetemi régióközpont a 2011-2013-as időszak összes Zöldgazdaságfejlesztési, valamint a 

Tudomány – Innováció Program (10 legnagyobb költségvetésű) nyertes pályázatait tekintettük 

át (a részletes eredménylistákat 9. Függelék és 10. Függelék, valamint a 11. Függelék és 12. 

Függelék tartalmazza), hogy a megvalósult pályázatok összhangban vannak-e a Pólus 

Programban kijelölt szerepükkel (15. táblázat). A 2011-2013-as Zöldgazdaság-fejlesztési 

Program nyertes pályázatai alapján egyértelmű, hogy inkább az intézményi és lakossági 

fűtéskorszerűsítési és energiahatékonysági pályázatok dominálnak, mintsem a zöldgazdaság 

bővítésére vonatkozó fejlesztések. Pécs esetében kiemelhető a Biogázüzem létesítése a 

környezetipari fejlesztések kapcsán, ugyanakkor a többi intézkedésnek nincs közvetlen a helyi 

gazdaság bővülésének, hosszú távú jövedelemsokszorozó hatásának elősegítésére vonatkozó 

jelentősége (ami a növekedési pólusok értelmét adná). 
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15. táblázat: A Zöldgazdaság-fejlesztési Program nyertes pályázatai Pécsen, Szegeden 2011-2013 
(saját szerkesztés a Támogatott projektkereső eredményei alapján) 

 Pécs Szeged 

Alprogram neve 
Támogatási 

összeg [HUF] 

Pályázatok 

száma [db] 
Rangszám 

Támogatási 

összeg [HUF] 

Pályázatok 

száma [db] 
Rangszám 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása korszerűsítése 
247 544 866 4 4. 0 0 - 

Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva 
91 004 947 1 8. 170 289 004 5 3. 

Központi költségvetési szervek 

energiahatékonysági beruházásai 
0 0 - 998 800 000 1 2. 

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, 

megújuló energiaforrások felhasználásának 

lehetőségével 
409 541 758 2 3. 0 0 - 

A fenntartható életmódot és az ehhez 

kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 

kampányok (szemléletformálás, informálás, 

képzés) 

179 803 575 5 6. 125 624 705 3 4. 

Megújuló energia alapú villamosenergia-, 

kapcsolt hő- és villamosenegia-, valamint 

biometán-termelés 
925 562 500 1 1. 0 0 - 

Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási 

lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket 

elősegítő mintaprojektek 
94 207 069 1 7. 6 674 700 1 5. 

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal 
200 384 435 15 5. 2 271 375 686 20 1. 

Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 

2014-2020. tervezési időszakra 
852 500 000 1 2. 0 0 - 

Összesen 3 000 549 150 30  3 572 764 095 30  
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A Tudomány–Innováció Programban 2011 és 2013 között támogatott projekteknél (a részletes 

listát a 10., 11. számú függelék tartalmazza) mindkét városnál az Egyetemek, mint 

kedvezményezettek dominanciája jelentős, a vállalatokhoz kapcsolódó nagyberuházások 

nincsenek összefüggésben a Pólus Programban kijelölt szereppel. Szeged esetében a 

támogatások túlsúlya Magyarország legnagyobb kutatás-fejlesztési projektjéhez, az ELI-ALPS 

lézeres kutatóközpont (Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source) 

elindulásához köthető, amely Európai Uniós nagyprojekt. A megvalósítás célja egy lézeres 

kutatásokat végző, egyedülálló európai kutatóintézet létrehozása, amelyben mind a 

lézerimpulzusok, mind pedig a segítségükkel előállított további fényforrások a nemzetközi 

kutatók rendelkezésére állnak; a kutatóintézet várhatóan 2019 végére éri el teljes kapacitását 

(investEU, online). A 37 milliárd forint támogatással létrejött projekttől 400-nál is több 

munkahely létrejöttét és a helyi gazdaság bővülését várják (szegedma, online). 

A kvalitatív kutatások eredményeinek összefüggései alapján elmondható, hogy a Pólus program 

folytatása nehézségekbe ütközött a politikai környezet változásával. A budapesti hegemónia 

csökkentésére vonatkozó fejlesztések közép távon kevéssé éreztetik hatásukat (ahogy ezt az ex-

post értékelések is alátámasztják). Szeged esetében az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont helyi 

gazdaságra gyakorolt hatása nehezen felmérhető. Az elvégzett konzisztencia-vizsgálatok a 

hipotézis elvetését bizonyítják. 

Tézis 4. A vállalati székhelyválasztás spontán trendjeivel szemben az EU-s 

támogatásokra alapuló fenntarthatóság-fejlesztés a politikai változás 

eredményezte programok felfüggesztése okán, a rövid időtáv miatt sem hozott 

eredményeket, nem mérsékelte a régiók közötti különbséget. 

A 4. tézishez kapcsolódó publikáció: Csete, M., Szabó, M. (2015): Pole cities: economic 

development enhancers and limits. Case of two Hungarian regional centres, ECONOMIC 

ANNALS-XXI 3-4(1), pp. 97-100. 
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4 Összegzés 

A doktori disszertáció célja bemutatni, hogy milyen területi adottságok értékelődnek fel a 

regionális rugalmasság újszerű és egyre inkább előtérbe kerülő koncepciójában, továbbá 

hogyan valósulhat meg a természeti erőforrások tartamos, értékvédő gazdálkodása. Utóbbi 

eredményezi az emberek boldogulását anélkül, hogy a létalapok által biztosított ökológiai 

eltartóképességet meghalódó módon növekedne a gazdaság. A témaválasztás a fenntartható 

fejlődéssel kapcsolatos és a területi kutatások integrálását jelenti, amely terén jelentős lépések 

történtek a térségi fenntarthatóság vonatkozásában, ugyanakkor tekintettel napjaink gazdasági-

politikai rendszerére, a kutatás látószögét bővítettem a regionális rugalmasság szemléletével. A 

koncepciónak azon túl, hogy a terület a globális gazdaság eredményezte hatások helyi 

következményeire fordítja a figyelmet, egy olyan átalakulással értintett országban, amely duális 

gazdasága rendkívül kitett foglalkoztatási szempontból a külföldi tőkeáramlásnak, és amely 

ország térszerkezetében egy-egy nagyobb vállalat országelhagyása, felszámolása komoly 

gondokat okoz, a kutatási téma aktualitását támasztja alá. 

A dolgozat az értekezés szakirodalmi megalapozásával indul; először a fenntartható fejlődés és 

térbeliség vonatkozásában mutattam be a fenntarthatóság különböző értelmezési kérdéseit, a 

fenntarthatósági átmenet alapvető stratégiai dokumentumait, a területi egyenlőtlenségek és a 

társadalmi jól-lét kutatás egyes uniós, hazai eredményeit, majd foglalkoztam a regionális 

rugalmasság előtérbe kerülésével, értelmezési lehetőségeivel nemzetközi és hazai 

vonatkozásban. A fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggéseinek 

szakirodalmi megalapozása munkarészben a fenntartható fejlődés sokdimenziós értelmezésén 

keresztül az idő- és térdimenzió vizsgálatba való beemelésével a „térségi fenntarthatóság” 

fogalmát járom körbe, amelyet napjaink egyik legbefolyásosabb közgazdásza Thomas Piketty 

munkásságával vetek össze, aki a közgazdaságtan szemléletének kiszélesítését hangsúlyozza. 

A térségi fenntarthatóság és regionális rugalmasság metszéspontjában a demográfiai és 

biomassza szempontból reprodukcióra képes, és társadalma tudását megújítani (innováció) 

képes térségek állnak. Más szavakkal kifejezve a térségi szemléletű fenntarthatóság gyakorlati 

definíciója társadalmi és ökológiai közérdekűségen nyugszik: a természeti erőforrások olyan  

tartamos, értékvédő gazdálkodását kell megvalósítani, ami lehetővé teszi az emberek 

boldogulását anélkül, hogy a létalapok által biztosított ökológiai eltartóképességet meghalódó 

módon növekedne a gazdaság. Az emberi társadalom fejlődése nem választható el a természet 

és annak a társadalom által befolyásolt változásaitól, ugyanakkor az egyes nemzetállamok 

fejlődését sem értékelhetjük önálló, szuverén módon, hiszen mai globális korunkban az egyes 
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térségek, nemzetek, országok sorsát a világgazdaság fejlődése, a világgazdaságon belüli 

kölcsönhatások befolyásolják. Egyre növekszik a feszültség a konkrét földrajzi tér (városok, 

városegyüttesek, gazdasági-társadalmi intézmények telephelyei, lakóhelyek) valamint a 

vállalatok működési/ költségtere között, amelyet a felvevőpiac elhelyezkedése, a termelési 

költségek leszorítására bevezetett intézkedések és az iparági sajátosságok (pl. iparági 

koncentrációból fakadó pozitív külső gazdasági hatások, az ún. externáliák) eredményeznek. A 

feszültség metszéspontjában a vállalatok megszűnése, vagy esetleges delokalizációja (a 

telephely más térségbe történő áttelepítése) és ezek helyi gazdaságra gyakorolt hatása áll. A 

fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggéseinek szakirodalmi megalapozása 

fejezetben a hazai helyzetképpel is foglalkozom, és megvizsgálom, hogy a 2030-ig érvényes 

OFTK mely fejezeti és milyen összefüggésben érintik a regionális rugalmasság, fenntartható 

fejlődés és alkalmazkodás témakörét. A szakirodalmi vizsgálat a régiók evolúciós 

rendszerelméleti interpretációjával zárul. A szakirodalmi eredmények érvényesítik, hogy a 

gazdasági folyamatok elemzésére leggyakrabban alkalmazott egység, a régió, egyedi tulajdoni 

struktúrájú gazdasági szerkezettel, termelési bázissal, népesedési folyamatokkal és 

foglalkoztatási helyzettel, kormányzati intézményekkel jellemezhető társadalmi-kulturális-

politikai és gazdasági interakciós rendszer. A régió fejlődését a kívülről jövő exogén- és belső 

endogén faktorok alakítják a különböző fejlesztések révén, amelyek a rendszerek hosszú-távú 

fennmaradását eredményező rendszerdinamikai hatását a célszerűséget különféle módon 

szolgálják. 

Az értekezés fő kutatási kérdése: 

Hogyan vizsgálhatók a fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggései, 

valamint a spontán tőkeallokáció (székhelyválasztás) és a támogatáspolitika (EU 

projektek) miként hatnak a fenntarthatóságon (erőforrások allokációja) át a regionális 

rugalmasságra? 

Az empirikus kutatásban a fent megfogalmazott kutatási kérdést három fő (a másodikat kettő 

altémára bontva) témakörön keresztül vizsgálom: 

1. rugalmas régiók a fenntarthatóság szempontjából; 

2. a spontán tőkeallokáció hatása a fenntarthatóságon át a regionális rugalmasságra 

(jövedelemegyenlőtlenségi és ágazati nézőpont); 

3. a támogatáspolitika hatása a fenntarthatóságon át a regionális rugalmasságra. 

A témakörökhöz négy hipotézist állítottam fel, amelyek mentén összesen kilenc, a 

fenntarthatóságot biztosító bemeneti tényezőt (környezetvédelem, fenntartható erőforrás-

gazdálkodás, gazdaságpolitika, oktatás, tudástermelés, kulturális politika, közigazgatás, fizikai 
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tőke és támogatáspolitika) vizsgálok. A kutatási modell lényege, hogy a térségi 

fenntarthatóságot elősegítő tényezők közül megvizsgáljam, hogyan hatnak a fenntarthatóság 

eredményezte, hosszú távú életképességre, amelyet a rugalmas alkalmazkodás biztosíthat a 

térségek ökológiai-társadalmi rugalmas alkalmazkodása, a versenyképesség és az életminőség, 

jól-lét maximalizálása révén.  Az 1.2-es fejezetben bemutatásra került az „1. táblázat: Kutatási 

kérdések, hipotézisek és az igazoláshoz alkalmazott kutatási módszer”. Az összegzésben a 

táblázatot a hipotézisek elfogadásának tényével, illetve a tézisekkel kiegészítve mutatom be. 
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16. táblázat: Az értekezés kutatási kérdései, hipotézisek, elfogadásuk, az alkalmazott kutatási módszerek és tézisek és a saját publikáció 
(saját munka) 

Hogyan vizsgálhatók a fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggései, valamint a spontán tőkeallokáció 

(székhelyválasztás) és a támogatáspolitika (EU projektek) miként hatnak a fenntarthatóságon (erőforrások allokációja) át a regionális 

rugalmasságra? 

 Kutatási kérdés Hipotézis Elfogadás Módszer Tézis 
Saját 

publikáció 

srsz. 

1. 

Hogyan vizsgálható a 

fenntartható fejlődés a 

regionális rugalmasság 

kapcsolata? 

A regionális rugalmasság 

és a fenntartható fejlődés 

összefüggései vizsgálhatók 

a várostérségi erőforrások 

jelentőségének 

átalakulásával. 

Igen 

A regionális fejlődés 

kvalitatív elemzése a 

fenntarthatósági 

dimenziók mentén a 

rugalmas 

alkalmazkodási pályák 

értékelésére. 

Historikus 

esettanulmány 

elemzésén keresztül 

igazolom, hogy a 

regionális erőforrások 

(fenntarthatóság) 

fejlesztése biztosítja a 

külső sokkokkal 

szembeni 

rugalmasságot. 

 

4. 

2. 

Hogyan hat a spontán 

tőkeallokáció 

(székhelyválasztás) a 

fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) 

át a regionális 

rugalmasságra? 

(Jövedelemegyenlőtlens

égi nézőpont) 

Az 1990 utáni spontán (az 

ötszáz legmagasabb 

árbevételt elérő vállalat 

területi elhelyezkedését 

eredményező) 

tőkeallokáció a magasabb 

regionális fenntarthatósági 

helyeken koncentrálódik, a 

nyugat-kelet 

jövedelemegyenlőtlenségi 

lejtő mentén. 

Igen 

2013 és 2016 

tárgyévekben az ötszáz 

legnagyobb árbevételt 

elérő vállalat (TOP 500 

lista) székhelyadataiban 

bekövetkező változások 

elemzése. 

Az 1990 után 

újraformálódó magyar 

gazdaságban a külföldi 

tőkebevonás –ami 

meghatározza a TOP 

500 összetételét- 

igazodik az erőforrások 

területi eloszlásához és 

a magasabb regionális 

fenntarthatósági 

helyekre települ 

(legalábbis a székhelye) 

1., 3. 
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Hogyan vizsgálhatók a fenntartható fejlődés és a regionális rugalmasság összefüggései, valamint a spontán tőkeallokáció 

(székhelyválasztás) és a támogatáspolitika (EU projektek) miként hatnak a fenntarthatóságon (erőforrások allokációja) át a regionális 

rugalmasságra? 

 Kutatási kérdés Hipotézis Elfogadás Módszer Tézis 
Saját 

publikáció 

srsz. 

3. 

Hogyan hat a spontán 

tőkeallokáció 

(székhelyválasztás) a 

fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) 

át a regionális 

rugalmasságra? 

(Ágazati nézőpont) 

A magasabb regionális 

fenntarthatósági területek (a 

nyugat-kelet lejtő kezdetén) 

ágazati szerkezete 

változatosabb az ötszáz 

legmagasabb árbevételt 

elérő vállalat 

székhelyadatainak megyei 

eloszlása alapján, így a 

térségek regionális 

alkalmazkodóképességében 

jelentős eltérések vannak.  

Igen 

A 2016 tárgyévekben az 

ötszáz legnagyobb 

árbevételt elérő vállalat 

(TOP 500 lista) 

székhely- és kapcsolódó 

ágazatadatok felmérése 

kvantitatív és kvalitatív, 

köztük vizualizációs 

eszközökkel. 

Magyarország 

jövedelemegyenlőtlenségi 

tengelye mentén a külső 

méretgazdaságosság és a 

földrajzi elhelyezkedés 

eredményezte 

vállalatpopuláció régiók 

közötti megoszlása mind 

számosságban mind 

ágazati szerkezetben a 

regionális 

alkalmazkodóképesség 

térségek közötti jelentős 

eltérését eredményezi. 

3. 

4. 

Hogyan hat a 

támogatáspolitika (EU 

projektek) a 

fenntarthatóságon 

(erőforrások allokációja) 

át a regionális 

rugalmasságra? 

A vállalati 

székhelyválasztás spontán 

trendjeivel szemben az EU-s 

támogatásokra alapuló, a 

jövedelemegyenlőtlenségek 

csökkentésére vonatkozó 

fenntarthatóság-fejlesztést a 

2007 és 2013-as 

programozási időszakban 

nem befolyásolta a 

rendszerben bekövetkező 

politikai változás. 

Nem 

Programkonzisztencia 

vizsgálat kettő 

régióközpont esetében: 

pólus szerepük 

érvényességének 

vizsgálata a 2011-2013-as 

időszak összes 

Zöldgazdaságfejlesztési, 

valamint a Tudomány – 

Innováció Program (10 

legnagyobb 

költségvetésű) nyertes 

pályázatain keresztül. 

A vállalati 

székhelyválasztás spontán 

trendjeivel szemben az 

EU-s támogatásokra 

alapuló fenntarthatóság-

fejlesztés a politikai 

változás eredményezte 

programok felfüggesztése 

okán, a rövid időtáv miatt 

sem hozott eredményeket, 

nem mérsékelte a régiók 

közötti különbséget. 

2. 
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Az első hipotézis igazolásához alkalmazott kutatási módszer azt a célt szolgálta, hogy historikus 

adatokkal alátámasztva nyomon követhessük a várostérségi erőforrások szerepének 

átalakulását. A keretrendszer elemei Szeged várostérségének történetének sematikus 

áttekintését tették lehetővé. Az elemzési keretrendszer lényeges eleme a város szerepének 

átalakulását magyarázó pillér, amely a megváltozott körülmények utáni helyzet leírására 

szolgál. Ahogy az átalakulás a többi fenntarthatósági szempont alapján értelmezhető, úgy válik 

egyértelművé az alkalmazkodás erőforrás-oldali feltételrendszere. A vizsgálat alapján az első 

hipotézis elfogadásra került. 

Az OFTK „1.2.3 Duális gazdaságunk felértékeli a hazai kis- és középvállalkozásokat” 

fejezében írja, hogy Magyarországon a rendszerváltás utáni folyamatok egyik negatívuma a 

duális gazdaság –a globális piacon versenyző nagyvállalatok és a hazai kis- és 

középvállalkozások kettősségének– kialakulása volt, amely a foglalkoztatásra és a 

versenyképességre, így összességében a növekedésre is fékező hatást gyakorolt. A második 

hipotézis vizsgálata arra keresi a választ, hogy az erőforrásallokáció illeszkedik-e napjaink 

területi egyenlőtlenségeit vizsgáló tudományos publikációkban megfogalmazott nyugat-kelet 

fejlettség lejtő jelenséghez, azaz, a fejlettségi lejtő magasabb fokán álló, magasabb 

fenntarthatósági helyeken nagyobb számban rendelkeznek a TOP 500 vállalatok székhellyel. 

Minél erőteljesebb a vállalatok közötti területi egyenlőtlenség, annál alacsonyabb a regionális 

rugalmasság, hiszen jelentős eltérés feltételezhető az azt alkotó kapacitásfejlesztő faktorok 

tekintetében. Az elvégzett elemzés a hipotézist igazolja. 

A harmadik hipotézis ágazati szempontból vizsgálta a spontán tőkeallokáció hatását a 

fenntarthatóságon át a regionális rugalmasságra. Az ötszáz legmagasabb árbevételt elérő 

vállalat székhelyadatainak megyei eloszlása alapján, figyelembe véve azt is, hogy a vállalatok 

milyen ágazathoz kapcsolódnak kirajzolódik a megyék/ régiók területi sokszínűségi 

helyzetképe. Mivel Christopherson et al. (2010) a térségi alkalmazkodóképességet alakító 

tényezők közé sorolja a sokszínű, több lábon álló gazdasági szerkezetet, az ágazati elemzéssel 

a regionális alkalmazkodóképességet is felmérhetjük. Az elvégzett elemzés alapján a hipotézis 

elfogadásra került. 

2007 és 2013-as programozási időszakunk sajátossága, hogy 2010-ben a kormányváltozással 

névileg új fejlesztési keretprogram született. Budapest területi hegemóniájának csökkentése rég 

Magyaraország egyik gazdaságfejlesztési kihívása, amire a 2007-ben létrehozott Egységes 

Pólus Program vidéki régióközpontjainak egyes ágazataiba való befektetéssel, a KKV szektor 
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megerősítésével kívánt tenni. A politikai változások a program végét jelentették. A negyedik 

hipotézis vizsgálatára alkalmazott kutatási módszerrel, kettő régióközpont vizsgálatával, arról 

kaphattunk képet, hogy a pólusszerepükkel harmonizáló 2011-től meghirdetett fejlesztési 

programok hozzájárultak-e a helyi gazdaság megerősítéséhez. A vizsgálat ebben az esetben a 

Pólus Program, illetve a pólusvárosok szerepének továbbvitelére vonatkozik. Természetesen a 

régiók közötti különbségek mérséklésére nem ez volt az egyetlen eszköz, valamint a 

támogatások –ahogy saját elemzés is alátámasztotta– azokban a régiókban, ahol eleve 

tőkeszegényebbek a cégek, így nehezebben is fejlesztenek, illetve számos cég nem meri vállalni 

azokat a feltételeket, amelyeket a támogatás igénybevétele jelent nem tudnak kellő 

hatékonysággal segíteni a felzárkózásban. Az elemzések nem erősítették meg a hipotézist, 

mivel a fenntarthatóság fejlesztést (Budapest hegemóniájának csökkentése) a program szintjén 

befolyásolta a politikai változás. 

A régiók rendszerszemléletű megközelítése, a folyamatok evolúciós vizsgálata végsősoron az 

élhetőség, jólét és jól-lét, mint célszerűségi állapotokra csúcsosodik ki. A logika alapján, 

elmondható, hogy a rugalmasság eredménye, hogy végső soron azok az élőhelyek értékelődnek 

fel, amelyek a társadalmi hasznosság maximalizálását nyújtják. Ugyanakkor a globális rendszer 

hosszú távú fennmaradását világunk eredményezte kritikus folyamatok megoldása jelenti, 

melyek között felszámolni kívánt súlyos szociális problémák (így a mélyszegénység vagy az 

éhínség teljes körű) leküzdésére vagy a globálissá vált veszélyes környezeti folyamatokra 

(köztük bizonyos természeti erőforrások gyors fogyásának, leromlásának, a biológiai 

sokféleség csökkenésének megállítására) vonatkozó törekvések szerepelnek. (Ahogy az a 

„Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja –Agenda 2030” 

programban megerősítik). 

Magyarország számára is kulcskérdés e folyamatok kontrollálása, az OFTK-ban 

megfogalmazott regionális rugalmassággal, fenntarthatósággal és alkalmazkodással 

kapcsolatos feladatok megvívása, de mindenek előtt befektetés a társadalmi tőke 

újratermelésébe a közösségi, nemzeti értékrend helyreállítása által, a népességmegtartó 

képesség javításáért. A globális szintű kihívások megoldására (kapcsolódva Piketty-hez) több 

oktatás, igazságosabb hatalommegosztás a vállalatokon belül és a társadalomban általában, és 

igazságosabb adórendszer, oktatás- és közösségi infrastruktúra finanszírozás szükséges. 

A doktori disszertáció eredményei közé sorolható: 

1. a fenntarthatóság és a regionális rugalmasság értékelésére szolgáló keretrendszer 

(’Evaluation System of Sustainability for Regional Resilience Analysis’), amely 
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dinamikus megközelítésben, a gazdaság-társadalom-környezeti fenntarthatósági 

dimenziók mentén mutatja be a regionális alkalmazkodóképesség kulcstényezőit, külső, 

akár gazdasági és vagy politikai vagy természeti sokkok esetén; 

2. az országon belüli egyenlőtlenségi viszonyrendszert bemutató módszertani készletet 

színesítő, a járások/ megyék/ statisztikai régiók és országrészek szintjén is értelmezhető, 

összevethető vállalatpopulációs leltár, amely a nagyvállalatok árbevétele szerinti 

ragszáma, iparági kapcsolódása szerint a térségi gazdasági szerkezet diverzifikációjáról 

is képet ad; és bármely ország esetén alkalmazható a regionális alkalmazkodóképesség 

vizsgálatában; 

3. a regionális tudomány és a fenntartható fejlődés elméleti kapcsolódósait bemutató, a 

globális/ transznacionális/ országos tervek összevetéséből származó, a 2030-ig 

megvalósítandó17 fenntartható fejlődési célhoz (SDG-k) kapcsolt irodalomösszegzés. 

A disszertáció eredményei többféleképp hasznosíthatók. A keretrendszer széles körben 

alkalmas hasonló vizsgálatok elvégzésére, várostérségek fejlődési útjainak beazonosítására, 

szemléltetésére. Központi üzenet a kapacitásfejlesztés, ami az oktatáson alapul, bízom benne, 

hogy munkámmal erősítem a hazai célú figyelemfelkeltést, hogy az oktatásra nagyobb hangsúly 

kerülhessen. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a disszertációban megfogalmazott következtetések 

bizonyos esetekben óvatosággal kezelendők. A hazai területi egyenlőtlenségek modellezése 

esetében korlát volt, hogy az elérhető szekunder adatbázis a székhelyadatokra épített. Kisebb 

léptékű elemzéseknél a telephelyek adataival reálisabb kép adható. 

Kutatásom folytatásában egyrészt tervezem a keretrendszert külföldi példán tesztelni, olyan 

település esetében, amely a várostérséggel kapcsolatban állt, így megfelelő következtetéseket 

lehet levonni összehasonlításuk révén. További célom, hogy miután megismertem a hazai 

területfejlesztési tervezés világát, olyan kutatásokat is végezzek, amelyek súlyosabb társadalmi 

problémákra mutatnak rá, amelyekről a tervek nem szólnak. 
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Függelék 

„1.1”-es fejezethez kapcsolódó függelék: A kutatás személyes hátteréről 

Bármely kutatás végső soron az alkotó jellemére, karakterére vezethető vissza. Szegedi 

születésűként – úgy, hogy egyik szülőm a Dél-Dunántúlról, másikuk egy jelentős szlovák 

kisebbség lakta Békés megyei településről a Christaller-i rendszer mentén „felrajzolt” 

városhierarchiai rendszerben épp Szegeden találkoztak a ’80-as években – mindig is nyitott 

voltam a területiségre és a történelmi, politikai változások eredményezte helyi gazdasági 

feltételek átalakulására. Hosszan tudnám sorolni, bemutatni azokat az eseményeket, amelyek 

hatására a közgazdaságtan és a regionális rugalmasság, valamint a fenntartható fejlődés és 

globális összekapcsoltság és az ebből adódó kivédhetetlen hatások iránti érdeklődésem 

erősödött: édesanyám pályamódosítása, mint orosz nyelvtanár; az ezredforduló környéki 

kereskedelmi és vendéglátóipari egységek penetrációja (sokszor régi, alulhasznosított területek 

megújulásával vagy zöld területek beépítésével) vagy épp a Tisza folyó ciánszennyezése (2000-

ben). Mindezen tapasztalatok eredményezte látásmód sokáig nem volt számomra hangsúlyos 

és az egyetemi tanulmányaim alatt értettem meg, hogy ez az élménycsomag az, amelyre 

alapozva szeretnék tevékeny, független és alkotó pályát építeni.  

2017-ben búcsúzott a hazai területfejlesztési szakma Illés Iván Tanár Úrtól, akire többek között 

a 2008-ban Typotex Kiadónál megjelent „Regionális Gazdaságtan- Területfejlesztés” könyve, 

a 2009-ben megjelent „Területfejlesztés Magyarországon a 20. században” egyetemi jegyzete 

és szerteágazó, több egyetemen végzett oktatói tevékenyége kapcsán emlékezhetünk. 2011 

őszén Illés Tanár Úrnál hallgattam a „Regionális gazdaságtan” tárgyat, amely folyamán 

elmesélte, hogy ő épp ’56-ban kezdte meg középiskolai tanulmányait Békés megyében; szabad 

választás híján nem juthatott be a helyi gimnáziumba, így ősztől mesterséget kezdett tanulni. 

Az októberi események hatására ugyanakkor lehetősége volt a gimnáziumba átjelentkezni, 

amellyel saját elmondása szerint elindulhatott a regionalista szakma útján egy olyan 

periódusban,  amely kezdetén az Antal-kormány tűzoltáspolitikájától kezdve hazánk Európai 

Uniós csatlakozásáig, a strukturális alapok eredményezte gazdasági fejlődésig követhette 

nyomon a 2008-as pénzügyi, majd 2009-es gazdasági válság eredményezte változásokat 

hazánkban, ezek térszerkezeti vonatkozásaival együtt is.  Illés Tanár Úr személyes történetével 

tapasztalati úton érthettem meg a változások emberek jólétére, sőt a rendszerek működésére 

gyakorolt hatását, amely végsősoron eljutatott a régiók komplex rendszerek megközelítésig. 
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„1.2”-es fejezethez kapcsolódó függelék: Glosszárium 

1. Függelék: Legfontosabb fogalmak 
(saját szerkesztés a soroknál megjelenő források alapján) 

Fogalom Leírás Hivatkozás 

Területi 

diszparitások 

Különböző tényezők, adottságok térben különböző 

előfordulásához (differenciáltság) köthetők. 

ELTE 

Regionális 

Földrajzi 

Tanszék, 2005; 

Kocziszky, 

2011 

Regionális 

egyenlőtlenség 

A területi diszparitások egyenlőtlenségeket 

eredményeznek: határozott társadalmi értéktartalommal 

leírható jelenségek, mint szegénység – gazdagság, 

jogok egyenlő biztosítása, egészséges élet-

körülményekhez való hozzáférés, stb. 

ELTE 

Regionális 

Földrajzi 

Tanszék, 2005; 

Kocziszky, 

2011 

Fenntarthatóság A fenntarthatósággal szembeni elvárások az 

erőforrásokhoz való hozzáférés globális méretekben 

igazságos elosztása, a szegénység enyhítése, az egyes 

társadalmi csoportok közötti „szociális szakadék 

áthidalása”. 

(További fogalmi keretek és dokumentumok ismertetése 

a 2.1 fejezetben) 

Láng, 2002 in 

Bartus-Szalai, 

2014, 356. o. 

Regionális 

rugalmasság 

(reziliencia) 

A regionális rugalmasság meghatározásival a 2.3 

fejezetben foglalkozunk. Az értekezés szempontjából 

legfontosabb meghatározást ismertetem itt. 

Simmie-Martin (2010) az „adaptációs képességgel” 

azaz az alkalmazkodóképességgel azonosítják a 

regionális rugalmasságot, kifejtve, hogy az a 

megkülönböztetett képesség (’differential ability’) 

amely a térség vagy vállalkozásainak gyors 

alkalmazkodását eredményezi versenyhelyzeti, piaci, 

technológiai, kormányzati vagy kapcsolódó 

intézkedések és körülmények megváltozásakor, 

amelyek  a helyi gazdaság evolúciós dinamikáját és 

pályáját alakítják. 

Simmie-Martin 

(2010) 

Ökológiai és 

társadalmi 

reziliencia 

Pálvölgyi-Csete (2011) szerint, hogy a térségi 

szemléletű fenntarthatóság gyakorlati definíciója 

társadalmi és ökológiai közérdekűségen nyugszik: a 

természeti erőforrások olyan tartamos, értékvédő 

gazdálkodását kell megvalósítani, ami lehetővé teszi az 

emberek boldogulását anélkül, hogy a létalapok által 

biztosított ökológiai eltartóképességet meghalódó 

módon növekedne a gazdaság (rugalmas ökológiai és 

társadalmi alkalmazkodás, reziliencia). 

Pálvölgyi-

Csete (2011) 

Vállalati 

koncentráció 

Vállalatok, azaz a gazdasági tevékenységek sűrűsödése 

adott területen. 

Illés (2008), 

Lengyel–

Rechnitzer 

(2004) 
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Fogalom Leírás Hivatkozás 

Uniós 

támogatási 

források 

regionális 

mintázata 

Az Európai Uniós strukturális támogatások NUTS-2-es 

kedvezményezett régiók közötti megoszlása a 

kedvezményezettek elhelyezkedése és a projekt 

megvalósításának helye alapján. 

Csete-Szabó 

(2015) 

Várostérség Központi elhelyezkedésű nagyvárosok és funkcionális 

vonzáskörzetük (a városok környékén elhelyezkedő 

kisebb települések, amelyek a város ellátórendszerét 

használják) 

Lengyel-Vas 

(2015) 

 „2.6”-os fejezethez kapcsolódó függelék: A MASST-modell 

A modell arra mutat rá, hogy a térségek fejlődési lehetőségeit a makrogazdasági összetevők és 

hatások is alakítják, ahogy a történelem következtében kialakult területi szerkezet és 

sajátosságok. A demográfiai folyamatok egyszersmind bemeneti és kimeneti jelentőséggel 

bírnak: a munkavállalók, fogyasztók és területhasználók száma a gazdaságfejlesztés bemeneti 

oldala, a népességnövekedés pedig az eredménye, amely remélhetőleg a jól-léttel is párosul a 

különböző politikák eredményeként. A területi elemek kölcsönhatásban vannak egymással, 

kombinációjuk révén olyan új minőségek állnak elő, amelyek a regionális fejlődést elősegítik. 

Ugyanakkor szembeötlő az is, hogy minél inkább a külső feltételekre támaszkodik egy térség, 

sérülékenysége nő a változásokkal szemben. Ezért kiemelten fontos fenntarthatósági és 

regionális rugalmasság szempontból a kapacitásfejlesztés, amely a válsággal szembeni 

alkalmazkodóképességet növeli vállalati és térségi együttműködési szinten is. 

 

2. Függelék: MASST-modell 
 (saját szerkesztés Capello, 2008 in Tóth, 2013 alapján) 
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Ha figyelembe vesszük, hogy egy-egy gazdaságfejlesztési feltétel megváltozhat, megérthetjük 

az időbeliség kiemelt jelentőségét a térségek fejlődésében. Ahogy egy vállalkozás esetében 

hangsúlyozzuk a regionális gazdaságtan, sőt az üzleti tudományoknál is, hogy mikor lép be a 

piacra alapvetően befolyásolja növekedési potenciálját, sőt gyakorta ehhez kell vállalati 

stratégiát választania, úgy válik térségi szinten is ezeknek az egységeknek a dinamikus 

változása a jólét magyarázó tényezőjévé a működésüket befolyásoló nemzeti és regionális 

szintű összetevők révén. 

„3.1”-as fejezethez kapcsolódó munkarész 

3. Függelék Szeged várostérség történetének vázlatos áttekintése 
(saját szerkesztés a bekezdések végénél megjelenő források alapján) 

Történelmi korszak Szeged fejlődéséről 

A Római Birodalom 

kora 

Szeged területe kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően már a 

Római Birodalom idején fontos közigazgatási funkciót töltött be. 

Pannónia után, a Birodalom dél irányába történő terjeszkedésével a 

Kr. u. II. században Dél- Erdély (Dacia) is tartomány lett. Szeged 

akkori területén a két tartomány közötti futárszolgálat közlekedett, 

itt vigyázta a Dél- Erdélyi só- és aranyszállítást a római őrség és 

postaállomás. A jazig-szarmata törzsek pedig itt látták el a 

Birodalom védelmi funkcióját jelentő határvédelmet, már a II. 

századtól kezdve. (Daragó, 2008) 

 

A római kor és a 

honfoglalás között 

Szeged közel helyezkedett el Attila hun király birodalmának 

központjához, helyzete kedvezőnek volt mondható a Birodalom 

fennállásig. Attila birodalmának bukását követően más-más 

fennhatóságok - gepidák, bolgárok, avarok – vonták uralmuk alá a 

területet. (Daragó, 2008) 

 

A honfoglalás és az 

Árpád-kor 

A leírások alapján a honfoglalás és az Árpád-kor idején Szeged 

várossá fejlődött, a már említett jó elhelyezkedésének 

eredményeként. Szeged környéke a fejedelmi törzs területéhez 

tartozott, a Tiszántúl területét Ajtony törzse foglalta el, a 

honfoglalás idején. Szent István Birodalmában a kalocsai 

érsekséghez tartozott. Elhelyezkedése birodalombeli kereskedelmi 

csomópont szerepet biztosított számára, területén számos út futott 

össze. Szegeden raktározták el a Maroson leúsztatott fát és sót, só 

utakat jelöltek ki, a város védelmére földvárat emeltek. Az 1222-es 

Aranybulla említést tesz Szalócs, Szeged és a határvidék 

kizárólagos só tartási jogáról, ami alapján kijelenthető, hogy a 13. 

századra a város országos jelentőségű központ lett a só 

kereskedelmében. A késő Árpád-kori fejlődést 1241-42-ben a tatár 

(mongol) hadak betörése törte meg. A dúlást követően, a király, IV. 

Béla hatalmának és országának megerősítésére törekedett: 

földbirtokokat adományozott a nemességnek azzal a kikötéssel, 

hogy a birtok területén várat kötelesek építeni. A királytól Szeged 

városi címet kapott. Városi címével, valamint megépült várának 
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köszönhetően, Szeged dél-Tisza környéki központtá vált; 

vásártartási joggal bírt, fejlődésnek indult az építkezés és 

kézműipar, így fejlődve jelentős kereskedővárossá a 14. századra. 

14-15. század A török hódoltságot megelőző időszakban a város folytatta 

haladását. Szeged, Hunyadi Mátyás király uralma alatt, 

kereskedelmi szerepkörének megtartása mellett az ország egyik 

katonai és közigazgatási központjává fejlődött 

[magyar.szegedhotels.com]. A város, a 15. század végén, 1498-ban 

nyerte meg a szabad királyi város rangot a királytól, II. Ulászlótól, 

amivel az itáliai irányú marhakereskedelem központjává vált. 

(Daragó, 2008) 

 

A török hódoltság 

kora 

A török hódoltág Szegedet a Duna-Tisza közi török uralom jelentős 

védelmi zónájává tette. Az uralom kezdetekor- az Ibrahim 

nagyvezér irányított seregek pusztítását elszenvedő- várát 

helyreállították, majd védelmét a Tiszával való összekapcsolásával 

látták el. [magyar.szegedhotels.com]. A vár korszerűsítése és az 

állandó helyőrség Szeged védelmét - mint a szultáni birtokok egyik 

központja- biztosította, ennek köszönhetően a város helyzete jobb 

volt a többi hódoltsági területhez képest, kereskedelmi szerepe 

megmaradt. (Daragó, 2008) 

 

18-19. századi 

fejlődés és az 1879-es 

Árvíz és újjáépítés 

Szeged 18. századi gazdasági fejlődését a kulturális viszonyok 

javulása eredményezte. A város szellemi gyarapodása a 

piaristáknak volt köszönhető, akiket a város vezetősége hívott be 

1719-ben. A piaristák iskolát alapítottak, meghonosították a színi 

előadásokat, valamint tudományos ismereteket közvetítettek. A 18. 

század eleji fejlődést árnyalták városban folyó boszorkányperek, 

amelyek- sajnálatos módon- emberélet áldozatokat követeltek. A 

perek 1728 és 1737 között évente megismétlődtek, majd hét évvel 

később 1744-ben zárultak le. A század második felében a szegedi 

gazdaságot a dohánytermesztés, a gabonakereskedelem, az ipar- és 

a hajózás fejlődése jellemezte. [magyar.szegedhotels.com]. 

Széchenyi István 1833-as látogatását követően 1845-ben indult a 

rendszeres tiszai gőzhajózás. Ugyanebben az évben jött létre, az ipar 

védelmére a Védegylet szegedi osztálya is. Az alakuló 

vállalkozások tőkebiztosításának segítésére, az uzsorások 

tevékenységének korlátozására Klauzál Gábor megalapította az 

országban tizedikként a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárt, szintén 

1845-ben (Reizner, 1899). 

A város kereskedelmi szerepét erősítette, hogy 1854-re megépült a 

Pest-Szeged közötti vasútvonal, s azt követően a vasúti híd 

megépülésével dél irányába (Temesvár) felé is elindult a vasúti 

forgalom (Daragó, 2008). A Szeged és Temesvár között megépült 

vasútvonal a Bánát nemzetközi munkamegosztásba való 

integrációját jelentette, a búza kereskedelmével (Illés, 2009). 

Különböző tőkebefektetések eredményeként új gyáripari üzemek 

alakultak. A Dercsényi testvérek elkezdték a szeszgyár építését, de 

tőkehiány miatt a beruházás feladására kényszerültek 1842-ben. Az 

épületeket 1869-ben a „szegedi gyártelep részvénytársaság” 
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vásárolta meg, s ezt követően indult meg a szesztermelés. Sajnálatos 

módon a szesztermelés- az osztrák ipari tevékenységet védendő 

politika okán - nehéz helyzetbe jutott; a szeszadó-törvény a térségi 

termelésre nehézségeket hárított. (Reizner, 1899) 

A város egyik legjelentősebb gyára - amelynek termékeit méltán 

nevezhetjük a magyar hungarikumok sorába- is ebben az időben 

kezdte meg működését. Pick Márk 1869-ben kis terményüzlet 

nyitásával, később azt paprika-, majd szalámi kereskedéssel 

bővítve, 1883 után fejlesztette világhírű szalámigyárrá 

(magyar.szegedhotels.com, online). 

Az ipari átalakulás a hagyományos paprikatörési 

munkahagyományokra is kiterjedt: a törést korábban a mechanikus 

erőkifejtési igénylő külüvel végezték a termelők. Először a Pálfy 

testvérek 1784-ben bővítették vasöntő gyárukat saját találmányú 

szárító- és őrlő berendezésükkel. A berendezés üzembe 

helyezésével évente 1500 mázsa paprikát őröltek, mellyel az 

országon kívül is kereskedtek. A korábban említett Pick Gyárban is 

saját paprikatörő telep üzemelt. A paprikatörés így vált népipari 

munkából malomipari tevékenységgé. Dobóczky Ignác 

paprikamalma már gőzerővel működött Alsóvároson. (Reizner, 

1899) 

Bakay Nándor 1863-ban alapított családi műhelye az ország 

legnagyobb kenderfonó-gyárává vált. (Reizner, 1899) A Szegedi 

Kendergyár kezdetben kenderből készült zsinegeket, köteleket, 

kötözőket, és szöveteket gyártott. A gyár máig üzemel, 2009-ben a 

gyár szegedi telephelyét elhagyva Hódmezővásárhelyre költözött, 

központi irodája, és boltja azonban még az alapítóvárosban 

található. (www.kenderfono.hu, online). Szeged régi iparai közül a 

textilipar is fellendülését élte meg a korban. A gyolcs- és 

vászonfestés gyári színvonalra emelését Felmayer Antal Kékfestő 

gyárával eredményezte. (Reizner, 1899). 

A gyáralapítások körében találkozunk azonban számos olyan 

példával is, ahol a környezetvédelmi szempontok hanyagolása 

miatt- vagy éppen a tevékenység hatástanulmányozásának 

hiányában, a tevékenységek társadalmi kárt (externáliákat) okoztak, 

s ezeket jellemzően rövidtávon feloszlatták. Erre példa a Lausevits 

Stojkovics cég 1868-ban Mórában alapított keményítő gyára, 

amiből a megfelelő csatornázottság hiányában a szennyvizet nem 

lehetett elvezetni, így a lakosság panaszai és az egészségügyi 

kockázatok miatt azt nyitásától számított hat év múlva bezárták; a 

gyár ellen kártérítési per kezdődött, ami a város javára dőlt el. Másik 

példa az 1858-ban alapított Csontliszt (spodium) gyár. Az alföld- 

fiumei vasútvonal megnyitásával a gyárból érkező bűz sok panaszt 

eredményezett; a gyár bár többször leégett többször újjáépítették. 

(Reizner, 1899) 

 

Az 1879-es Árvíz és újjáépítés: 

A gazdasági fejlődést az 1879-es árvíz törte meg. Az újjáépítést 

követően Szeged ipara, gazdasága újbóli lendületet vett, az 

újjáépítés a mai városképet eredményezte: a sugaras 

http://www.kenderfono.hu/
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városszerkezetet, az új töltésrendszer kiépítését, Szeged és Újszeged 

egyesítését; valamint ekkor épült meg a Tiszát átszelő közúti híd is. 

Bár a vár elbontásával a város egyik jelentős történelmi emléke 

veszett kárba, de ez is hozzájárult az egységes városkép 

kialakításához. (Daragó, 2008)]. 

Ekkor alakult ki Szeged rezidenciális jellege is. A városi színház 

épületét és a városi könyvtárat 1883-ban, a királylátogatás 

alkalmával avatták fel. A városképet napjainkig meghatározó 

felépült épületek sorában találjuk a Postapalotát (1882), a 

Pénzügyigazgatóságot (1883), a Csillagbörtönt (1884), valamint az 

akkori Piarista Gimnázium és Rendházat (1886). A millenniumi 

évfordulóra pedig átadásra került a MÁV Üzletvezetőség (1894), a 

Fa- és Fémipari Szakiskola (1896), a MÁV Nevelő- és Tápintézet 

(1896), a Közművelődési Palota (1896), valamint a gőz- és 

gyógyfürdő épülete (1896). [magyar.szegedhotels.com] A 20. 

század elején adták át a szegedi első villamos vonalat, ami a szegedi 

közösségi közlekedésnek azt meghatározó irányát jelölte ki, amely 

a mai napig érvényben van. (Daragó, 2008) 

Az első világháborút 

követő évek 

Szeged az első világháborút követő gazdaságára határvárossá válása 

révén kereskedelmi-, és gazdasági vonzáskörzetének elvesztése 

gyakorolta a legnagyobb hatást. Szeged iparának - 

nyersanyagbázisának, infrastrukturális kiépítettségének elvesztésén 

túl a piaci veszteségeket is el kellett szenvednie. Szeged térszervező 

erejének visszaállítását a kolozsvári Tudományegyetem beköltözése 

jelentette 1921-ben. Az egyetem világhírét Haar Alfréd és Riesz 

Frigyes matematikai iskolája, és Szent-Györgyi Albert élettani és 

orvosi Nobel-díja hozta meg. A Szegedi Fogadalmi templom, a 

Dóm 1931-es székesegyházzá nyilvánításának évében Szeged 

megyéspüspöki székhely lett. Országgyűlési képviselője, 

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter számos szegedi munkálatot 

támogatott, amellyel a város –kulturális, - egészségügyi, - egyetemi 

életének élénkesítését segítette: 

 orvosi klinikákat, kollégiumokat alapított, az egyetemi 

infrastruktúrát új épületek vásárlásával, sportpálya 

létesítésével erősítette; 

 támogatásának köszönhető a Dóm körüli tér, a Nemzeti 

Arcképcsarnok, az övező épületsor megépítése is. (Daragó, 

2008) 

A téren 1931-ben rendezték meg először a Szegedi Szabadtéri 

Játékokat. Az előadások, a szegedi kulturális élet élénkítésén, a 

kulturális pólus szerep megteremtésén túl a zenei közízlés 

formálásában, valamint a néptánc, és balett megismertetésében is 

szerepet játszottak. (Daragó, 2008) 

A második 

világháborút követő 

évek 

A háborút követően Szeged mérsékelt fejlődésnek indult. 

Szegedre a nehézipar fejlesztések hiányában nem érkezett központi 

fejlesztési forrás. Bár a nehézipar visszafogottan fejlődött, helyi 

nyersanyagokra ráépülő ipartevékenységek jelen voltak: 

 a mezőgazdasági eredetű nyersanyagokat feldolgozó 

élelmiszeripar; 

 a kenderfeldolgozás; 
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 a tiszai faúsztatáson alapuló faipar;  

 valamint a helyi agyagkitermelésen alapuló tégla- és 

cserépgyártás.(Blazovich szerk., 2010) 

A századfordulón, és a század elején alapított gyárak a világháborút 

követően tovább működtek. Textilipari művek között a Szegedi 

Kenderfonógyár Rt., Újszegedi Kendergyár, Szövőgyár Rt., 

Kunsági Szövőgyár; bőriparban az Orion Bőrgyár Rt., cipőiparban 

a Délmagyarországi Cipőgyár, Pátria Cipőgyár, faiparban a Lippai 

Fűrészüzem, a Szegedi Lemezgyár és Faipari Rt., az Újszegedi 

Gőzfűrész és Ládagyár Rt. és a Szegedi Gyufagyár. A Tisza malom 

Rt. a malomiparban, a Szegedi Konzervgyár a tartósítóiparban, a 

Pick Szalámigyár a húsiparban, a Szegedi Dohánygyár a 

dohányiparban működött, valamint jelen volt kettő jelentős 

építőanyag-iparban működő szereplő, a Szegedi Keramit és 

Műtéglagyár Rt. és a Szegedi Téglagyár Társulat is. 

A város iparfejlődése tehát nem egyoldalúan a nehézipar 

fejlesztésének volt köszönhető, hanem a könnyű- és élelmiszeripar, 

illetve a nehézipar munkaigényes ágazatainak is. (Blazovich szerk., 

2010) 

A gyárak számos üzeme dolgozott a megszálló hadseregnek (Lippai 

Fűrészüzem, az Orion Bőrgyár, a Szegedi Dohánygyár, a Szegedi 

Gyufagyár, a Délmagyarországi Cipőgyár, a Szegedi Cipőgyár, és a 

Pick Szalámigyár), a Szegedi Kenderfonógyár pedig a háborút 

követő helyreállítása során a hadsereg keresletére termelt. Azok a 

gyárak, amelyek a hadsereg igényeire alapulva termeltek relatív 

stabil nyersanyagellátást kaptak. Számos üzem működése azonban 

a központosított piac okozta elégtelenségekből veszélybe került. A 

Szegedi Konzervgyár működését nehezítette, hogy a gyümölcs és 

zöldségtermelők nem adták el a terményt, azt inkább a 

cserekereskedelemben hasznosították. Olyan furcsaságok is 

adódtak, mint például a Pick Szalámigyárban a szalámi és hentesáru 

gyártásának szüneteltetése, mert az üzem a magyar-szovjet 

áruforgalmi egyezmény keretében paradicsom sűrítményt és 

gyümölcsízt gyártott. (Blazovich szerk., 2010) 

Az ’50-es években a városban további könnyűipari üzemek 

alakultak a bútorgyártás, és a ruhagyártás területén. Megalapult az 

Alföldi Bútorgyár (1947), a Szegedi Ruhagyár (1949), Pannónia 

Szeged Szőrmeipari Rt. (1949), Szegedi Textilművek (1950), és a 

Szegedi Férfi és Női Divatszabó Vállalat (1951.). A könnyűipar 

koncentráltsága a városban igazán nagyarányú lett. (Blazovich 

szerk., 2010) 

A ’60-as évekbeli iparfejlesztés a munkakínálat fejlesztését, így 

társadalompolitikai célokat szolgált. Új gyárak alapultak: a 

Kábelgyár (1959), és a Gumigyár, amelyek a legnagyobb fejlődést 

érték el a korszak alatt. A korszakban számos országos, sőt 

nemzetközi jelentőségű üzem működött a városban. A Szegedi 

Gumigyár a KGST piacára termelt, a tengeri olajkutatáson és 

olajtermelésen alapuló mélyfúró-tömlők gyártására történő 

kinevezésével. A gyár licencét még az Egyesül Államok is 

megvásárolta. Akkoriban a világ mélyfúró tömlő termelésének 
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mintegy 40%-a készült a városban, amellett, hogy a vállalat 20 

országba exportálta szállítóhevedereit. Országos ellátónak 

tekinthetjük: 

 Az Alföldi Bútorgyárat, ami ’60-as évekre a technológiai 

újítások és fejlesztések hatására országos szintű ellátóvá 

fejlődött; 

 és a hazai gyufagyártás is egyre inkább Szegedre 

koncentrálódott. (Blazovich szerk., 2010) 

A textil- és ruhaipar fejlesztése, azonban változó képet mutatott az 

évtizedben. A Textilművek nagy beruházású bővítésekor a szövöde 

gépeit Kínából szerezték be, amelyek már a telepítéskor sem érték 

el a nemzetközi piacokon képviselt színvonalat. A Szegedi 

Ruhagyár bővítése azonban sikeres volt: 1962-ben a termelés nagy 

részét automatizálták, majd a következő modernizációs ütemben, 

1968-ban az ország ruhagyárai közül elsőként számítógépes 

szabászatot vezettek be az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 

finanszírozásával a szabászati hulladék csökkentésének érdekében. 

(Blazovich szerk., 2010) 

1965-re tehető a város szénhidrogénmezőinek feltárása, azonban a 

kitermelhető olajkincs mennyisége nem biztosítaná egy finomító 

működését. Szeged határában korszerű olajipari övezet alakult ki, a 

földgáz feldolgozására gázüzem is létesült. A helyi fűtési célra 

fordítandó olaj- és földgáz mennyiségeken túl a térségen kívül 

nyersanyagként kerül értékesítésre. (Blazovich szerk., 2010) 

Az ’60-es évektől Szegeden is elkezdődött a tömeges lakásépítés, 

amely új városrészek kialakulásához vezetett, ám ezek méretükben 

eltérnek a többi megyeszékhelyen létrejött házbeépítési ütemtől. 

Szeged 1962-től Csongrád megye székhelye. 

Rendszerváltozást 

követő évek 

Szegeden a szocializmusban létrehozott gyárak, a belső biztos piac 

elvesztése, a gazdaságtalan működésből származó hátrányok miatt, 

nem voltak életképesek a rendszerváltás után. Tönkrement a 

gumigyár, a gyufagyár, a konzervgyár, a kábelgyár, a textilipari 

üzemek, cipőgyár, a bútorgyár, és a kenderfonó is- sőt 

paprikagyártás sem tudta felvenni a versenyt a nemzetközi 

konkurenciával. Szeged ipari súlya az élelmiszeriparban, és a 

vegyiparban maradt meg. (Blazovich szerk., 2010) A 

rendszerváltást követő években Szegeden nem történt jelentősebb 

iparbővítés, a megmaradt ágazatok és az egyetemi városi szerep 

jelentik Szeged fő kompetenciáját. 
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„3.2”-es fejezethez kapcsolódó táblák, ábrák 

4. Függelék Ágazatok összes és külföldi árbevétele megyei (NUTS-3) és régiós (NUTS-2) szinten a 2013-as TOP 500 listában 1. [Millió HUF] 
(saját munka a 2013-as HVG TOP 500-as lista alapján) 

 Elektronikai ipar 
Élelmiszer- és dohányipar, 

mezőgazdaság 
Energetika Építő- és anyagipar Fémfeldolgozás Gépgyártás Gyógyszeripar Járműipar 

 
Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Közép-Magyarország 

(HU10) 
388,42 249,44 1 023,10 472,73 11 360,08 4 768,42 449,00 5,43 0,00 0,00 1 684,26 1 631,63 1 169,83 925,14 353,82 295,02 

Budapest (HU101) 84,09 55,61 596,80 297,57 11 247,83 4 724,83 391,02 0,82 0,00 0,00 1 570,44 1 526,04 859,09 730,18 89,09 47,10 

Pest (HU102) 304,33 193,83 426,30 175,16 112,25 43,59 57,98 4,61 0,00 0,00 113,82 105,58 310,73 194,96 264,73 247,92 

Közép-Dunántúl 

(HU21) 
1 288,42 1 171,58 217,07 57,01 149,63 15,06 24,83 18,38 619,85 490,46 224,95 215,83 0,00 0,00 1 366,41 1 263,29 

Fejér (HU211) 288,66 222,53 133,87 45,68 80,26 2,38 24,83 18,38 565,05 448,33 19,27 19,04 0,00 0,00 492,48 464,64 

Komárom-Esztergom 

(HU212) 
999,76 949,05 63,54 8,37 69,37 12,68 0,00 0,00 22,81 12,26 181,59 175,60 0,00 0,00 578,60 506,09 

Veszprém (HU213) 0,00 0,00 19,67 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 29,87 24,10 21,18 0,00 0,00 295,33 292,57 

Nyugat-Dunántúl 

(HU22) 
85,36 80,37 69,16 10,30 114,10 7,96 99,19 56,83 57,67 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 223,85 2 127,34 

Győr-Moson-Sopron 

(HU221) 
0,00 0,00 46,73 1,29 92,44 0,00 50,05 46,35 57,67 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 854,36 1 790,86 

Vas (HU222) 85,36 80,37 22,43 9,01 0,00 0,00 49,14 10,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,49 336,48 

Zala (HU223) 0,00 0,00 0,00 0,00 21,67 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dél-Dunántúl (HU23) 528,64 480,19 58,47 6,02 381,78 23,44 0,00 0,00 0,00 0,00 30,95 30,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baranya (HU231) 0,00 0,00 17,37 0,79 60,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,95 30,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Somogy (HU232) 528,64 480,19 17,66 4,26 136,63 23,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tolna (HU233) 0,00 0,00 23,44 0,98 184,24 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Észak-Magyarország 

(HU31) 
432,38 429,67 56,69 6,56 322,14 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 68,76 26,86 0,00 0,00 694,26 674,32 

Borsod-Abaúj-

Zemplén (HU311) 
432,38 429,67 56,69 6,56 228,06 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 68,76 26,86 0,00 0,00 193,79 191,47 

Heves (HU312) 0,00 0,00 0,00 0,00 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,73 449,39 

Nógrád (HU313) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,74 33,46 

Észak-Alföld (HU32) 843,55 750,96 125,89 34,44 349,28 0,00 20,83 0,00 0,00 0,00 464,49 347,97 188,44 173,53 52,16 48,98 

Hajdú-Bihar (HU321) 130,03 129,27 98,65 22,90 349,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,04 29,63 188,44 173,53 0,00 0,00 

Jász-Nagykun-Szolnok 

(HU322) 
713,52 621,68 0,00 0,00 0,00 0,00 20,83 0,00 0,00 0,00 433,45 318,34 0,00 0,00 52,16 48,98 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg (HU323) 
0,00 0,00 27,23 11,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dél-Alföld (HU33) 0,00 0,00 372,54 176,88 391,09 0,01 130,34 45,55 0,00 0,00 20,40 16,91 0,00 0,00 347,86 335,64 

Bács-Kiskun (HU331) 0,00 0,00 170,13 115,38 0,00 0,00 69,13 10,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,37 305,36 

Békés (HU332) 0,00 0,00 32,42 9,62 0,00 0,00 20,54 15,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,49 30,28 

Csongrád (HU333) 0,00 0,00 169,99 51,89 391,09 0,01 40,66 19,26 0,00 0,00 20,40 16,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ország összesen 3 566,77 3 162,20 1 922,91 763,95 13 068,10 4 815,01 724,19 126,19 677,53 537,96 2 493,81 2 269,91 1 358,26 1 098,67 5 038,34 4 744,59 
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5. Függelék Ágazatok összes és külföldi árbevétele megyei (NUTS-3) és régiós (NUTS-2) szinten a 2013-as TOP 500 listában 2. [Milló HUF] 
˙(saját munka a 2013-as HVG TOP 500-as lista alapján) 

 Kiskereskedelem Könnyűipar Közlekedés Nagykereskedelem Szolgáltatások 
Távközlés és 

postaszolgáltatás 

Vegy-, gumi- és 

műanyagipar 

 
Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Összes 

árbevétel 

Külföldi 

árbevétel 

Közép-Magyarország 

(HU10) 
1 817,14 28,91 101,01 33,05 1 326,21 447,22 5 694,55 2 416,07 2 074,31 1 029,06 1 248,56 116,79 199,67 143,65 

Budapest (HU101) 748,24 3,00 34,20 4,30 1 256,63 403,68 3 602,69 1 490,21 1 671,42 656,00 1 039,55 114,29 177,13 122,92 

Pest (HU102) 1 068,90 25,90 66,81 28,75 69,58 43,54 2 091,86 925,86 402,89 373,07 209,01 2,50 22,54 20,73 

Közép-Dunántúl 

(HU21) 
406,01 2,68 89,10 71,99 0,00 0,00 132,55 18,94 0,00 0,00 0,00 0,00 378,69 268,18 

Fejér (HU211) 356,61 0,35 89,10 71,99 0,00 0,00 78,11 16,81 0,00 0,00 0,00 0,00 162,45 143,29 

Komárom-Esztergom 

(HU212) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,43 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 135,43 124,88 

Veszprém (HU213) 49,40 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,81 0,00 

Nyugat-Dunántúl 

(HU22) 
0,00 0,00 0,00 0,00 61,93 43,24 42,26 0,00 158,91 108,54 0,00 0,00 68,14 24,22 

Győr-Moson-Sopron 

(HU221) 
0,00 0,00 0,00 0,00 29,30 15,00 42,26 0,00 141,77 91,40 0,00 0,00 19,31 18,92 

Vas (HU222) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,14 17,14 0,00 0,00 48,83 5,31 

Zala (HU223) 0,00 0,00 0,00 0,00 32,64 28,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dél-Dunántúl (HU23) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,58 4,68 17,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baranya (HU231) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Somogy (HU232) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,18 0,00 17,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tolna (HU233) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,88 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Észak-Magyarország 

(HU31) 
24,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,81 0,01 20,92 0,00 0,00 0,00 813,54 474,64 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

(HU311) 
24,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,13 0,00 20,92 0,00 0,00 0,00 813,54 474,64 

Heves (HU312) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nógrád (HU313) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Észak-Alföld (HU32) 87,17 0,00 16,92 16,63 0,00 0,00 432,81 101,01 71,14 3,14 0,00 0,00 185,67 164,60 

Hajdú-Bihar (HU321) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,40 23,92 44,43 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jász-Nagykun-Szolnok 

(HU322) 
46,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,31 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

(HU323) 
40,90 0,00 16,92 16,63 0,00 0,00 100,10 76,27 26,71 0,00 0,00 0,00 185,67 164,60 

Dél-Alföld (HU33) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,01 15,08 27,04 1,71 0,00 0,00 119,24 110,32 

Bács-Kiskun (HU331) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,11 15,06 27,04 1,71 0,00 0,00 38,74 36,62 

Békés (HU332) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Csongrád (HU333) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,90 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 80,50 73,70 

Ország összesen 2 335,20 31,59 207,03 121,66 1 388,14 490,46 6 658,56 2 555,79 2 369,94 1 142,46 1 248,56 116,79 1 764,95 1 185,60 
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6. Függelék Európai Uniós támogatások és egy főre jutó támogatási összeg a 2007-2013-as programozási 

időszakban 
(saját szerkesztés a Jelentéskészítő és Lekérdező Keretrendszer és a KSH adatai alapján a 2007-2013 közötti Regionális Operatív Programok 

környezetvédelmi és közlekedési fejlesztéseinek értékelése munkában) 

Területi szint 

Megítélt Európai Uniós 

támogatási összeg  

(Millió HUF) 

Egy főre jutó 

támogatási összeg  

(Millió HUF) 

2014-re vetítve 

Közép-Magyarország (HU10) 2 492 900,0 0,835 

Budapest (HU101) 2 051 600,0 1,167 

Pest (HU102) 441 300,0 0,360 

Közép-Dunántúl (HU21) 727 700,0 0,684 

Fejér (HU211) 362 900,0 0,869 

Komárom-Esztergom (HU212) 153 000,0 0,512 

Veszprém (HU213) 211 800,0 0,611 

Nyugat-Dunántúl (HU22) 667 000,0 0,678 

Győr-Moson-Sopron (HU221) 362 700,0 0,801 

Vas (HU222) 132 900,0 0,523 

Zala (HU223) 171 400,0 0,618 

Dél-Dunántúl (HU23) 653 600,0 0,719 

Baranya (HU231) 300 500,0 0,810 

Somogy (HU232) 238 500,0 0,764 

Tolna (HU233) 114 600,0 0,507 

Észak-Magyarország (HU31) 825 100,0 0,708 

Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311) 501 400,0 0,751 

Heves (HU312) 213 000,0 0,707 

Nógrád (HU313) 110 700,0 0,565 

Észak-Alföld (HU32) 1 360 000,0 0,919 

Hajdú-Bihar (HU321) 576 300,0 1,073 

Jász-Nagykun-Szolnok (HU322) 270 500,0 0,712 

Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323) 513 200,0 0,913 

Dél-Alföld (HU33) 1 122 900,0 0,883 

Bács-Kiskun (HU331) 341 300,0 0,664 

Békés (HU332) 287 200,0 0,818 

Csongrád (HU333) 494 400,0 1,217 

Ország összesen 7 849 200,0 0,796 
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7. Függelék A regionális munkanélküliség (2014) és az egy főre jutó támogatási összeg kapcsolata regionális 

(NUTS-2) szinten 
(saját szerkesztés a Jelentéskészítő és Lekérdező Keretrendszer és a KSH adatai alapján a 2007-2013 közötti Regionális Operatív Programok 

környezetvédelmi és közlekedési fejlesztéseinek értékelése munkában) 

 

 

8. Függelék Egy főre jutó GDP (2014) és az egy főre jutó támogatási összeg kapcsolata regionális (NUTS-2) 

szinten 
(saját szerkesztés a Jelentéskészítő és Lekérdező Keretrendszer és a KSH adatai alapján a 2007-2013 közötti Regionális Operatív 

Programok környezetvédelmi és közlekedési fejlesztéseinek értékelése munkában) 
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„3.3”-es fejezethez kapcsolódó táblák 

9. Függelék A Zöldgazdaság-fejlesztési Program nyertes pályázatai Pécsen (2011-2013) 
(saját szerkesztés a Támogatott projektkereső eredményei alapján) 

Alprogram neve Kedvezményezett, pályázat és a támogatás 
Össztámogatás 

[HUF] 

A fenntartható 

életmódot és az 

ehhez kapcsolódó 

viselkedésmintákat 

ösztönző 

kampányok 

(szemléletformálás, 

informálás, képzés) 

Go Green Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: Go Green! - 

nyereményjátékkal egybekötött országos komplex kampány (41 

079 558) 

 

Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés: Ne csak lapíts! 

Dobd is be! (48 895 926) 

 

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért: A fenntarthatóság 

szerepe és lehetőségei az irodai működésben - Zölden és 

emberközpontúan - munkaadók, munkavállalók és a környezet  

(44 576 007) 

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM: Környezettudatosság szerepe a 

mindennapjainkban - Alapismeretek általános iskola felső tagozatos 

tanulóinak (3 193 328) 

 

Progresszív Zöld Közhasznú Egyesület: "Válts Zöldenergiára!" 

kampány - Fenntarthatósági tematikájú szemléletformáló 

kommunikációs kampány és rendezvénysorozat (42 058 756) 

179 803 575 

Épületenergetikai 

fejlesztések és 

közvilágítás 

energiatakarékos 

átalakítása 

korszerűsítése 

Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje: Épületenergetikai 

fejlesztések a Pálos Kolostoron (10 200 000) 

 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Kisgyermek 

Szociális Intézmények Igazgatósága Gosztonyi utcai egységének 

megújítása (2013) (53 816 988) 

 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: Pécs, Nyugati 

Városrészi Óvoda Mezőszél utcai Központ megújítása 

(102 111 399) 

 

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Gimnázium: Szent Mór Iskolaközpont energetikai korszerűsítése 

(81 416 479) 

247 544 866 

Épületenergetikai 

fejlesztések 

megújuló 

energiaforrás 

hasznosítással 

kombinálva 

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, 

Szakiskolája, Általános Iskolája és Óvodája: Épületenergetikai 

fejlesztések a Pécsi Református Kollégium Óvodájának épületében 

(91 004 947) 

91 004 947 

Fenntarthatóbb 

életmódot és 

fogyasztási 

lehetőségeket 

népszerűsítő, 

terjedésüket 

elősegítő 

mintaprojektek 

 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: KÉK-

ZÖLD Iroda  

(94 207 069) 

94 207 069 
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Alprogram neve Kedvezményezett, pályázat és a támogatás 
Össztámogatás 

[HUF] 

Helyi hő és hűtési 

igény kielégítése 

megújuló 

energiaforrásokkal 

ANDA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság: Napelemes 

rendszer beszerzése és telepítése az ANDA Kft.-nél (5 725 991) 

 

Corso Hotel Pécs Korlátolt Felelősségű Társaság: A Corso Hotel 

Pécs napkollektor rendszerének kiépítése (8 044 125) 

 

CRESTYLE HUNGARY Textilipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság: Napelemes rendszer telepítése a CRESTYLE Kft-nél (23 

586 000) 

 

INOX ÉS RÉZ Szolgáltató Betéti Társaság: INOX és RÉZ Bt. 

termelési folyamatának elektromos igényének kielégítése napelemes 

kiserőművel való ellátása (4 131 039) 

 

Kator Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság: A pécsi Szent 

György Fogadó használati melegvíz ellátásának energetikai 

korszerűsítése II. ütem 

(1 621 311) 

 

LATERUM Kereskedelmi és Vendeglátó Korlatolt Felelőssegű 

Társaság: A Laterum Hotel energetikai fejlesztése napkollektorok 

telepítésével 

(16 589 530) 

 

M Mérnöki Iroda Építés Tervező, Szervező, Fővállalkozó Korlátolt 

Felelősségű Társaság: Napelemes rendszer telepítése az M-Mérnöki 

Iroda Kft-nél (1 815 500) 

 

"MECSEK-KLÍMA" Klíma es Hűtestechnikai Korlátolt Felelősségű 

Társaság: "MECSEK-KLÍMA" Kft. telephelyi épületének 

energetikai korszerűsítése napelemek telepítésével (2 767 905) 

 

Megyer Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság: Napelemes rendszer telepítése a Megyer 

Autócentrum Kft épületén (9 906 000) 

 

MEVID Mecsekvidéki Vendéglátó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság: A MEVID Zrt. napelem alapú energetikai 

fejlesztése és korszerűsítése (24 221 127) 

 

Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő Kereskedelmi és 

Szolgáltató Zrt.: Saját villamosenergia igény kielégítése napelemes 

rendszer telepítésével (49 342 688) 

 

Pannon-Building Rent Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt 

Felelősségű Társaság: Napelemes rendszer telepítése a 

villamosenergia igény kielégítése céljából aPannon Building Kft-nél 

(7 063 224) 

 

Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság: Megújuló energiaforrás alkalmazás a Pécsi 

Kereskedelmi Központnál (8 516 805) 

200 384 435 



129 

Alprogram neve Kedvezményezett, pályázat és a támogatás 
Össztámogatás 

[HUF] 

 

Pécsi Tudományegyetem: Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály 

Műszaki Kar "A" épületszárnyának épületenergetikai fejlesztése (18 

891 250) 

 

Strausz János egyéni vállalkozó: Napelemes rendszer telepítése 

Strausz János egyéni vállalkozó részére (18 161 940) 

Megújuló energia 

alapú 

villamosenergia-, 

kapcsolt hő- és 

villamosenegia-, 

valamint biometán-

termelés 

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközmű Üzemeltetési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság: Biogázüzem létesítése 

Pécsen (925 562 500) 

925 562 500 

Stratégiai tervezés 

és projekt 

előkészítés a 2014-

2020. tervezési 

időszakra 

Baranya Megyei Önkormányzat: Vízvisszatartás és tájhasználat-

váltás tervezése az Ős-Dráva Programban (852 500 000) 
852 500 000 

Távhő-szektor 

energetikai 

korszerűsítése, 

megújuló 

energiaforrások 

felhasználásának 

lehetőségével 

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság: Szolgáltatói 

hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása 

a PÉTÁV Kft.-nél (275 169 243) 

 

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság: Szolgáltatói 

hőközpontok szétválasztása, vezetéki korszerűsítés és új fogyasztók 

távhőrendszerbe kapcsolása Pécsett (134 372 515) 

409 541 758 

 

10. Függelék A Zöldgazdaság-fejlesztési Program nyertes pályázatai Szegeden (2011-2013) 
(saját szerkesztés a Támogatott projektkereső eredményei alapján) 

Alprogram neve Pályázat/ kedvezményezett 
Össztámogatás 

[HUF] 

A fenntartható 

életmódot és az 

ehhez kapcsolódó 

viselkedésmintákat 

ösztönző 

kampányok 

(szemléletformálás, 

informálás, képzés) 

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ: 

"Küszöbön a felújítás!" - Épület energiahatékonysági 

szemléletformáló kampány (40 967 424) 

 

Magyar Cserkészszövetség: Zöldcserkész nap(ok) (45 583 781) 

 

SolarTech Dél-Alföldi Fejlesztő és Termelő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság: Megújuló energetikai- és 

energiahatékonysági megoldások gyakorlati alkalmazásának 

népszerűsítése a dél- alföldi lakosság körében. (39 073 500) 

125 624 705 

Épületenergetikai 

fejlesztések megújuló 

energiaforrás 

hasznosítással 

kombinálva 

 

Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium: Napelemes rendszer 

telepítése a Dugonics András Piarista Gimnázium tornatermének 

170 289 004 
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Alprogram neve Pályázat/ kedvezményezett 
Össztámogatás 

[HUF] 

tetejére 

(37 891 402) 

 

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium: Gázkazán korszerűsítés a 

Karolina Iskolában (38 436 107) 

 

Mars Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: A Mars Kft 

irodaépületének komplex energetikai korszerűsítése (15 

962 150) 

 

Szegedi Vízisport Egyesület: Sportközpont energetikai felújítása 

(24 477 482) 

 

Szent Imre Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai 

Szakkollégium: A szegedi Szent Imre Szakkollégium energetikai 

korszerűsítése 

(53 521 863) 
Fenntarthatóbb 

életmódot és 

fogyasztási 

lehetőségeket 

népszerűsítő, 

terjedésüket elősegítő 

mintaprojektek 

"SCABELLO" Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság: A 

fenntarhatóbb életmód népszerűsítése a Scabello Bt-nél (6 

674 700) 

6 674 700 

Helyi hő és hűtési 

igény kielégítése 

megújuló 

energiaforrásokkal 

"CONTIO Ingatlanfejlesztési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság: Napelemes rendszer telepítése a Contio Kft.-nél" (4 

342 857) 

 

"Cserepes sori Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: A szegedi 

Cserepes sori piac energiaellátása napelemes rendszerrrel" (4 437 636) 

 

"DÉLI-FARM Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgáltató és 

Kereskedelmi Tevékenységet Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság: A 

Déli Farm kft. hálózati villamosenergia-felhasználás csökkentése 

megújuló energiaforrással (napelemmel)" (19 654 494) 

 

"EURO ÉKSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság: Napelemrendszer létesítése a szegedi EURO ÉKSZER Kft-

nél " (12 879 600) 

 

"FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság: "A fenntartható jövőért! - napelemes rendszer 

kiépítése a FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari ZRt. épületén" 

(14 734 536) 

 

"G & G Növényvédelmi és Kereskedelmi KFT: Villamosenergia 

költség csökkentése megújuló energiaforrásokból a G&G Kft. 

fejlesztőbázisán" (19 065 720) 

 

"Geotermikus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: Újszegedi 

geotermikus kaszkádrendszer kiépítése" (596 646 725) 

 

"Geotermikus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: Szeged 

belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése" (996 747 000) 

2 271 375 686 
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Alprogram neve Pályázat/ kedvezményezett 
Össztámogatás 

[HUF] 
 

"Király István János: Napelemrendszer létesítése Király István 

autófényező műhelyében " (5 747 856) 

 

"NOS-Szeged Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: Napelemes 

rendszer kiépítése a Nos-Szeged Kft.-nél" (3 097 591) 

 

"ŐSZIDŐ Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság: Napelemrendszer létesítése az 

ŐSZIDŐ Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft-nél" (17 283 000) 

 

"Polgár Autóelektro Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság: 

Napelemes beruházás a Polgár Autoelektro Szerviz Kft.-nél" (4 

572 036) 

 

"PRINTKER OFFICE LAND Irodatechnika, Papír, Irószer 

Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság: A 

Printker Zrt. központjának villamosenergia- igény kielégítése 

megújuló energiaforrással" (17 286 297) 

 

"Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság: Napelemes megújuló energia előállítás a Szegedi 

Környezetgazdálkodás Nonprofit Kft. Sándorfalvi úti telephelyén" (61 

466 750) 

 

"Szegedi Tudományegyetem: Szennyvízhő alapú, hőszivattyúval 

megvalósítandó hűtés-fűtés rekonstrukció a Szegedi 

Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjának 

épületében" (469 293 441) 

 

"Szent Rókus Plébánia: Napelemrendszer létesítése a Szent Rókus 

Plébánián" (1 941 039) 

 

"T MAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: Napelemek beépítése a 

szegedi Toyota szalonnál" (5 067 693) 

 

"TRANSCOMMERS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság: Napelemes rendszer telepítése a Transcommers 

Kft. részére" (6 565 680) 

 

"T-Szer 99 Kft. 

Napelemes rendszer kiépítése Szeged, Dorozsmai út 189. szám alatti 

ingatlanon" (3 959 175) 

 

"VILLAMOSSÁGI DISZKONT Műszaki és Villamossági 

Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság: Napelemrendszer 

létesítése a szegedi Villamossági Diszkontnál " 

(6 586 560) 

Központi 

költségvetési 

szervek 

energiahatékonysági 

beruházásai 

Csongrád Megyei Kormányhivatal: Csongrád Megyei 

Kormányhivatal hivatali épületének energetikai felújítása 

(998 800 000) 

998 800 000 
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11. Függelék Tíz legnagyobb nyertes pályázat a Tudomány – Innováció Programban 2011-2013 között, Pécs 
(saját szerkesztés a Támogatott projektkereső eredményei alapján) 

 Odaítélés Alintézkedés / Kedvezményezett: Projekt megnevezése 
Megítélt 

támogatás 

Támogatás-

intenzitás 

[%] 

Önrész [%] Önrész mértéke 
Projekt teljes 

költsége 

1. 2013.03.20 

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Regionális és ágazati 

felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki 

felsőoktatási integráció elősegítése/ Pécsi 

Tudományegyetem: Intézményi szolgáltatások fejlesztése 

a Pécsi Tudományegyetemen 

829 597 

500 
100% 0% 0,00 829 597 500 

2. 2012.08.23 

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi 

közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási 

projektek támogatása/ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM: 

Mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló 

tápoldat-markerek vizsgálata 

755 399 

318 
100% 0% 0,00 755 399 318 

3. 2012.08.23 

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi 

közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási 

projektek támogatása/ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM: 

Neuropeptid-közvetített neurális, vaszkuláris és 

immunmechanizmusok komplex vizsgálata 

701 056 

717 
100% 0% 0,00 701 056 717 

4. 2012.11.20 

TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV Előremutató 

Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, 

valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása/ 

Pécsi Tudományegyetem: Jól-lét az információs 

társadalomban 

495 389 

829 
100% 0% 0,00 495 389 829 

5. 2013.02.13 

TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV Idegen nyelvi képzési 

rendszer fejlesztése a felsőoktatásban/ Pécsi 

Tudományegyetem: Idegen nyelvi képzési rendszer 

fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen 

472 901 

085 
100% 0% 0,00 472 901 085 

6. 2013.09.20 

TÁMOP 4.1.2.E-13/1/KONV Sport a felsőoktatásban/ 

Pécsi Tudományegyetem: Sporttudományi képzés 

fejlesztése a Dunántúlon 

 

426 813 

196 
100% 0% 0,00 426 813 196 
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7. 2013.02.28 

GOP 1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység 

támogatása/ DRÁVANET Internet szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság: Mobilhálózatok 

képességének külső mérésből történő megállapításának 

algoritmikus alapjának lefektetése 

425 614 

000 
70% 30% 127 684 200,00 553 298 200 

8. 2013.04.24 

GOP 1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység 

támogatása/ LNP-NV Biotechnológiai Kutató Korlátolt 

Felelősségű Társaság: K+F fejlesztés az LNP-NV 

Biotechnológiai Kutató Kft-nél 

384 580 

632 
67% 33% 126 911 609,00 511 492 241 

9. 2012.08.23 

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi 

közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási 

projektek támogatása/ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM: 

Energiatermelési, energiafelhasználási és 

hulladékgazdálkodási technológiák vállalati 

versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex 

vizsgálata és modellezése 

349 453 

428 
100% 0% 0,00 349 453 428 

10. 2012.11.15 

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi 

közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási 

projektek támogatása/ Pécsi Tudományegyetem: 

Szupramolekuláris rendszerek szintézise, fizikai-kémiai 

tulajdonságaik vizsgálata és alkalmazása elválasztás- és 

szenzorkémiai célokra 

341 026 

600 
100% 0% 0,00 341 026 600 

Összesen 
5 181 832 

305 
- - 254 595 809 5 436 428 114 



134 

12. Függelék A tíz legnagyobb nyertes pályázat a Tudomány – Innováció Programban 2011-2013 között, Szeged 
(saját szerkesztés a Támogatott projektkereső eredményei alapján) 

 Odaítélés 
Alintézkedés / Kedvezményezett: Projekt 

megnevezése 

Megítélt 

támogatás 

Támogatás-

intenzitás 

[%] 

Önrész [%] Önrész mértéke 
Projekt teljes 

költsége 

1. 2013.08.01 

GOP 1.1.1-12/B Pán-európai kutatási együttműködés 

támogatása/ ELI-HU Kutatási és Fejlesztési 

Nonprofit Közhasznú Kft.: ELI lézer kutatóközpont 

megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1.fázis 

36 998 000 000 100,00% 0% 0,00 36 998 000 000,00 

2. 2011.11.17 

GOP 1.5.1-11 Projekt előkészítés/ ELI-HU Kutatási 

és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.: Az ELI 

lézer kutatóközpont megvalósítása előkészítő 

projektjének második fázisa (P2) 

1 611 459 336 100,00% 0% 0,00 1 611 459 336,00 

3. 2012.09.26 

TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV Előremutató 

Infokommunikációs Technológiák kutatásának 

támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-

utánpótlás biztosítása/ Szegedi Tudományegyetem: 

Infokommunikációs technológiák és a jövő 

társadalma (FuturICT.hu) 

1 594 357 613 100,00% 0% 0,00 1 594 357 613,00 

4. 2013.03.20 

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Regionális és ágazati 

felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki 

felsőoktatási integráció elősegítése/ Szegedi 

Tudományegyetem: Harmadik generációs 

összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási 

rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű 

optimalizálás megvalósítása közösségi típusú 

felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet 

Magyarországon 

1 499 515 388 100,00% 0% 0,00 1 499 515 388,00 

5. 2013.03.20 

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Regionális és ágazati 

felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki 

felsőoktatási integráció elősegítése/ Szegedi 

Tudományegyetem: Ágazati felkészítés a haza ELI 

projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra 

1 050 175 988 100,00% 0% 0,00 1 050 175 988,00 
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 Odaítélés 
Alintézkedés / Kedvezményezett: Projekt 

megnevezése 

Megítélt 

támogatás 

Támogatás-

intenzitás 

[%] 

Önrész [%] Önrész mértéke 
Projekt teljes 

költsége 

6. 2012.11.15 

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi 

közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott 

alapkutatási projektek támogatása/ Szegedi 

Tudományegyetem: Telemedicína fókuszú kutatások 

Orvosi, Matematikai és Informatikai 

tudományterületeken 

857 734 490 100,00% 0% 0,00 857 734 490,00 

7. 2014.03.27 

GOP 1.3.1-11/B Akkreditált klaszter tagvállalatok 

komplex technológiai innovációjának támogatása/ 

SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és 

Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság: Komplex technológia fejlesztés a 

SOLE-MiZo Zrt. szegedi telephelyén 

845 433 263 47,00% 53% 448 079 629,00 1 293 512 892,00 

8. 2012.09.26 

TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV Előremutató 

Infokommunikációs Technológiák kutatásának 

támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-

utánpótlás biztosítása/ Szegedi Tudományegyetem: 

"Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium" 

772 310 462 100,00% 0% 0,00 772 310 462,00 

9. 2012.11.15 

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi 

közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott 

alapkutatási projektek támogatása/ SZEGEDI 

TUDOMÁNYEGYETEM: Környezeti tényezők és 

genetikai faktorok interakciójának vizsgálata 

immunmediált és daganatos betegségek 

kialakulásában 

754 021 826 100,00% 0% 0,00 754 021 826,00 

10. 2013.02.28 

GOP 1.2.1-11 Akkreditált innovációs klaszterek 

közös technológiai innovációjának támogatása/ IDM 

SYS Korlátolt Felelősségű Társaság: Integrált 

krízishelyzet megelőzési és elhárítási, helyi-területi 

együttműködési és irányítási rendszer fejlesztése 

egységes technológiai platformon. 

674 557 200 60,00% 40% 269 822 880,00 944 380 080,00 

Összesen 46 657 565 566 - - 717 902 509,00 47 375 468 075,00 



 

 


