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ELŐSZÓ

Az Eszterházy Károly Egyetem egyik első nagy tudományos eseménye volt a Magyar Földrajzi
Napok 2016 című rendezvény, amely 2016. augusztus 25-27. között került megrendezésre
Egerben, a Líceum patinás épületében. Első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal
szervezte meg az Eszterházy Károly Egyetem, a Magyar Földrajzi Társaság és az Agria
Geográfia Alapítvány.
A rendezvény keretében három konferencia, a VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, a XVI.
Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája és az Oktatás-módszertani és
Földrajztanári Konferencia összesen 26 szekciójában, a Magyar Földrajzi Társaság éves
közgyűlésén, valamint egy bükki szakmai tanulmányúton, terepbejáráson több mint 220 fő vett
részt. A szekcióelnöki beszámolók alapján az elhangzott előadások magas színvonalúak,
gondolatébresztők voltak, amelyeket gyakran élénk tudományos-szakmai vita követett.
A konferenciák előadásai közül 94-nek az írásos változatát, valamint 23 szekcióelnöki
beszámolót tartalmazó elektronikus konferenciakötetet tanulmányozhat a Tisztelt Olvasó.
A természet- és társadalomföldrajzi, valamint a rokontudományi kutatások legújabb
eredményeit, a földrajzoktatásban megjelenő új módszereket és azok tanórai felhasználásának
gyakorlati tapasztalatait bemutató publikációk jól reprezentálják a hazai geográfiai vizsgálatok
széles spektrumát, a felsőoktatási műhelyekben, az akadémiai és egyéb kutatóhelyeken,
valamint a közoktatási intézményekben folyó szakmai munkát.
PAJTÓKNÉ TARI ILONA – TÓTH ANTAL
szerkesztők
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TÁJFUNKCIÓK, ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK, TÁJREHABILITÁCIÓ
LÓCZY DÉNES
Tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet, loczyd@gamma.ttk.pte.hu
LANDSCAPE FUNCTIONS, ECOSYSTEM SERVICES, LANDSCAPE REHABILITATION
Abstract
The classification of landscape functions has a long tradition in German (Saxonian) landscape ecology. Most
(economic and social) functions are related to the human environment, but eecological functions are also essential
in maintaining landscape identity. For floodplain functions and example is floodwater retention. More challenging
is the systemization of aesthetic and cultural functions. Since the Millenium Ecosystem Assessment (published in
2005) ecologists prefer the concept ecosystem services, which are claimed to be directly associated with the needs
of human society. The paper points out inconsistencies in terminology on examples from hydrological services.
Production functions are renamed as provisioning services; regulating services include, for instance, climatic
influences and everything that contributes to human well-being is covered by cultural services. The class of
supporting services is problematic since they are of only indirect benefit for humankind. The ecosystem services
are often underpinned by an only seemingly economic concept, natural capital. Floodplain function/ecosystem
services, however, are useful concepts for landscape rehabilitation. The extent to which ecosystem services are
fulfilled is useful for assessing the effectiveness of river and floodplain rehabilitation projects.
Keywords: functional landscape classification, natural capital, river and floodplain rehabilitation

A tájfunkciók kutatása
A lipcsei (pontosabban szászországi) tájökológiai iskola egyik jelentős eredménye a tájfunkciók
rendszerezése (BASTIAN, O. 1997), változásaik monitorozása (SYRBE, R.-U. et al. 2010) és
térképi ábrázolása (BASTIAN, O. 1999). Figyelemre méltó, milyen tágan értelmezik a
tájfunkciókat (1. ábra). Az ökológiai (tájháztartási) funkciókon kívül (amelyek abiotikus és
biotikus csoportokra oszthatók), az esztétikai-kulturális funkciók is egyenlő hangsúlyt kapnak
a rendszerben. Esztétikai szempontból a táj alaki felépítése, rekreációs képessége és
élményjellege jelenik meg. A kulturális funkciók még összetettebbek. Az azonosulási funkció
olyan természeti vagy kulturális tulajdonságok összessége, amelyek lehetővé teszik
gyermekkori (otthon)élményeink újra átélését, múltbeli eseményekhez, hagyományokhoz
kapcsolódó táji értékek felismerését, ami azonosulási folyamatot indít be. Ilyesmit nyilván
nehéz beépíteni a tájtervezés szempontjai közé, mégis a tájészlelés (percepció) egyik
legfontosabb alapeleme. Gyakran hasonlítják annak a folyamatnak a hatásához, ahogyan egy
művész kivetíti lelki-érzelmi töltését egy műalkotásba. A kulturális funkciók másik összetevője
a bemutató funkció olyan táji minőségeket jelent, amelyekből egy térbeli egység kultúrtörténeti
fejlődése nem csupán nyomozható, hanem át is élhető. Metafóraként itt a „cseppben a tenger”
kifejezés használatos: akár pozitívan értékelhető (tájérték), akár negatívan felfogott (tájseb)
jellegről van szó, kultúrafüggő jelzésértéke lehet.
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Tájfunkciók
Esztétikai-kulturális funkciók

Ökológiai funkciók

Abiotikus
tájháztartás-funkciók

Biotikus
tájháztartásfunkciók

Alaki és élmény-hez
kötődő tájfunkciók

Kulturális táj-funkciók

1. ábra: A tájfunkciók átfogó osztályozása
Forrás: Drezdai Műszaki Egyetem

„Földhözragadtabb” és kevésbé teljes, de gyakran idézett OLAF BASTIAN (1997) osztályozása,
amelyben termelő (gazdasági), ökológiai (szabályozó) és társadalmi térfunkciókat különböztet
meg (2. ábra). Figyeljük meg pl., hogy a táj anyag- és energiaforgalmának szabályozása csak
látszólag egyezik meg a (később tárgyalandó) ökoszisztéma-szolgáltatások hasonló nevű
(szabályozó) kategóriájával, mert a tájfunkciók esetében a kulcsfontosságú természetes
tájalkotó tényezők (talaj, víz, éghajlat, élővilág) állapotának fenntartásáról, nem pedig az
emberi társadalomnak nyújtott haszonról van szó (LÓCZY D. 2002). Az osztályozás megfelel a
hagyományos földrajzi tájszemléletnek.

Tájfunkciók
Termelő (gazdasági)

Szabályozó (ökológiai)

Megújuló
erőforrások
biztosítása

Anyag- és energiaforgalom
szabályozása

Nem megújuló
erőforrások
biztosítása

Társadalmi

Lélektani
(esztétikai, etikai)
Információs
(tudomány, okt.)
Humánökológiai
(szűrő, tompító)
Rekreációs
(felüdülési)

2. ábra: A tájfunkciók osztályozása (BASTIAN, O. 1997 nyomán)
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Az ökoszisztéma-szolgáltatások
Az ökoszisztéma-szolgáltatások tanulmányozása a Milleniumi Ökoszisztéma Minősítés (MEA
2005) óta terjedt el (3. ábra), bár gyökerei jóval korábbra visszanyúlnak (MARTIN-ORTEGA, J.
et al. 2015). Az Amerikai Egyesült Államokban R.T. KING már 1966-ban a természetes élővilág
kereskedelmi, rekreációs, biológiai, esztétikai, tudományos és társadalmi értékéről ír.
Valamivel később Nagy-Britanniában DENIS RODNEY HELLIWELL (1969) javasolja, hogy az
ilyen értékeket a közgazdasági költség-haszon elemzésekbe is foglalják bele. Ezzel jóval
megelőzi ROBERT COSTANZA és munkatársai (1997) híres értekezését a természeti tőkéről.
COSTANZA törekvését, hogy a természeti javak értékét pénzben fejezzék ki, sokan kritikával
fogadták. Fennáll pl. a veszélye, hogy a természeti értékeket szűken értelmezett utilitarista
módon csak mint piaci árucikkeket kezelik, így ökológiai jelentőségük háttérbe szorul
(BASTIAN, O. 2016). Mások szerint viszont az ökoszisztéma-szolgáltatások lehetnek a
természeti javak „könyvelési tételei” (PEARCE, D. 1998; BOYD, J.–BANZHAF, S. 2007).

A változás közvetett
hajtóerői

Társadalmi jól-lét, a
szegénység mérséklése

népesedési folyamatok
gazdasági folyamatok
(globalizáció, piac stb.)
társadalmi-politikai foly.
(kormányzás, intézmények stb.)
tudomány és technológia
kulturális és vallási hatások (hit,
fogyasztási választások stb.)

a jó élet anyagi háttere
egészség
jó társadalmi kapcsolatok
biztonság
a választás és a cselekvés
szabadsága

Ökoszisztémaszolgáltatások

A változás közvetett
hajtóerői
földhasználat-/felszínborítottságváltás
fajok behozatala, eltávolítása
műszaki adaptáció
külső inputok (műtrágya,
növ.védőszer, öntözés stb.)
az erőforrások fogyasztása
éghajlatváltozás
biofizikai hatások (evolúciós stb.)

ellátó (élelmiszer, víz, rost,
tüzelőanyag stb.)
szabályozó (éghajlat, víz,
betegségek stb.)
kulturális (szellemi, esztétikai,
rekreációs, nevelési stb.)
támogató (primér produkció,
talajképződés stb.)

3. ábra: Az ökoszisztéma-szolgáltatások osztályozása (a Millenniumi Ökoszisztéma Minősítés 2005 nyomán)

Ha az ökoszisztémákat mint elvont modelleket fogjuk fel (ahogyan a Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai Bizottsága javasolta 1987-ben), képtelenségnek hangzik ökoszisztémaszolgáltatásokról beszélni. Ugyanakkor nyilván éppen az ökológusok részesítik előnyben az
ökoszisztéma-szolgáltatás megnevezést a tájfunkcióval szemben.
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Érdekes módon, COSTANZA egyik társszerzője, RUDOLF S. DE GROOT később az ökoszisztémafunkciókról ír (DE GROOT, R.S. et al. 2002). A holland szerzők meg is határozzák mit értenek
ökoszisztéma-funkciókon: „a természetes folyamatoknak és elemeknek azt a képességét, hogy
emberi szükségleteket közvetlenül vagy közvetve kielégítő javakat és szolgáltatásokat
nyújtsanak” (DE GROOT, R.S. et al. 2002). A funkció tehát valamiképpen a szolgáltatás mögött
áll, annak előfeltétele. A Milleniumi Ökoszisztéma Minősítés definíciója sokkal tömörebb: az
ökoszisztéma-szolgáltatások „azok az előnyök, amelyeket az emberek az ökoszisztémákból
nyernek” (MEA 2005). A Minősítés egyértelművé tette, milyen alapvető jelentősége van a
természeti javaknak az egyének és a társadalom jól-léte szempontjából (UNGVÁRI G. et al.
2012). Az ellátó szolgáltatások különböző termékeket, a szabályozók nyilvánvalóan
szabályozást, a támogatók élőhelyet, a kulturálisak pedig információt nyújtanak (MEA 2005).
B. FISHER et al. (2009) a vízzel kapcsolatos szolgáltatásokra összpontosítva a következő
fajtáikat említik: 1, élettelen inputok (pl. csapadék); 2, közbülső szolgáltatás (pl. az élővilág
nedvesség-szabályozása); 3, végső szolgáltatás (pl. állandó vízhozam) és 4, előnyök (pl.
öntözővíz, az energiatermelést vagy a rekreációt lehetővé tevő víz). Az ilyen osztályozás láttán
már felmerül a gyanú, hogy nem mégis vízzel kapcsolatos tájfunkciók „átnevezéséről” van-e
szó.
A táj szerkezete, az ökotópok összekapcsoltsága (konnektivitás) is befolyásolhatja az
ökoszisztéma-szolgáltatások teljesülését (NG, C.N. et al. 2013). Nyilván nem csupán az
ökotópok kiterjedésének csökenése okoz károkat a szolgáltatásokban, hanem az is, ha
gyengülnek köztük a kapcsolatok. Ezt a tájtervezésben, a tájrehabilitációban és a
természetvédelemben is figyelembe kellene venni. A folyó- és ártérrehabilitáció kulcskérdése
a folyómeder és az ártéri tájelemek konnektivitásának helyreállítása.
Az ökoszisztéma-szolgáltatások legújabb rendszerezése (Common International Classification
of Ecosystem Services 2012) szerint is az emberiség számára közvetlen hasznot hozó végső
szolgáltatásokat ökoszisztéma funkciók, folyamatok és struktúrák generálják. JULIA MARTINORTEGA és szerzőtársai (2015) arra figyelmeztetnek, hogy a terminológia tisztázatlansága miatt
az ökoszisztéma-szolgáltatásokon alapuló kutatási megközelítések nem tekintendők egyedül
üdvözítőknek a környezet minősítésében és közgazdasági értékelésében. Így nem tökéletes
eszközei a gyakorlati célnak, tehát a döntéselőkészítésnek.
Az ökoszisztéma-szolgáltatások megközelítés történeti áttekintése (GÓMEZ-BAGGETHUN, E. et
al. 2009) azt sugallja, hogy a közgazdasági megközelítés, a pénzbeli értékelés hasznos volt,
mivel politikai támogatást szerzett a természetvédelemnek, de a szolgáltatások „piacosítása” a
neoklasszikus közgazdasági szemléletet csempészte vissza a környezeti kérdések kezelésének
témakörébe. Gyakran hangsúlyozzák az ökoszisztéma-szolgáltatások társadalmi
beágyazottságát, jelentőségét a földerőforrás védelme, az éghajlatváltozás káros
következményeinek elkerülése vagy az egészséges emberi környezet megőrzése szempontjából
(TEEB 2010). Minél több ökoszisztéma-szolgáltatást hasznosítanak egy adott területen (akár
tudatosan, akár nem), annál nagyobb ott az ökoszisztéma-szolgáltatások összértéke (UNGVÁRI
G. et al. 2012).

Természeti tőke
Szorosan kapcsolódik az ökoszisztéma-szolgáltatások témaköréhez a természeti tőke
koncepciója (SCHRÖTER-SCHLAAK, C. et al. 2016). „A természeti tőke a tőke gazdasági
értelmezésének kiterjesztése a környezeti értékekre és szolgáltatásokra. A természeti tőke a
természetes ökoszisztémák állományként történő értelmezése, amely értékes ökoszisztémaszolgáltatásokat tud létrehozni a jövőben. … Az ökoszisztéma-szolgáltatások folyamatos árama
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azt követeli, hogy az ökoszisztémák teljes rendszerként működjenek, ezért a rendszer
struktúrája és változatossága fontos összetevői a természeti tőkének (COSTANZA, R. 2008).”
A természeti tőke általánosságban a tájnak az egykori természetes állapottól való távolsága. A
Magyarországon használatos „növényzet-alapú” természeti tőke index a MÉTA részletes
élőhely-felmérésen és adatbázison alapul (CZÚCZ B. et al. 2008). A gyakorlatban a felmérés azt
mutatja meg, hogy egy-egy táj természetes élővilágából (növényzetéből) mennyi maradt meg.
Mivel ez az eljárás nem torkollik „forintosításba”, tulajdonképpen nem is közgazdasági, csupán
mennyiségi megközelítése a „tőkevesztésnek”.

Tájrehabilitációs vonatkozások
A folyó- és ártér rehabilitáció tudományos megalapozására az elmúlt évtizedekben többféle
elméleti megközelítés is született. A vízfolyás menti folyosó (streamway corridor – CALOW,
P.P.–PETTS, G.E. 1992), majd az erodálható folyami folyosó (erodible river corridor – PIÉGAY,
H. et al. 1996; 2005) az a sáv, amelyen belül a folyó szabadon folytathatja geomorfológiai
tevékenységét, erodálhatja partját, eltolhatja a medrét, építheti árterét. Hollandiában a „teret a
folyónak” (room for the river) koncepciót egy 2006-2015 között megvalósult kormányzati terv
(Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier)1 keretében széles körben ki is próbálták.
Földrajzi szempontból különösen érdekes, hogy egy igen sűrűn lakott országban sikerült széles
parti sávokat „visszaadni” a folyónak.
A rehabilitációs potenciál (WWF 2004; WWF International 2010) lényegét az jelenti, hogy a
legtágabban felfogott tájfunkciók (vagy, ha úgy tetszik, ökoszisztéma-szolgáltatások) közül
egyidőben hánynak a működését sikerülhet biztosítani a helyreállítási beavatkozással. Folyók
és ártereik esetében ilyen funkció az árvízvédelem (árapasztás), a talajvízutánpótlás (a
beszivárgás megnövelése által), az üledék- és tápanyagraktározás, a víztisztítás, a vizes
élőhelyek, faji és táji diverzitásuk fenntartása, mezőgazdasági és speciális ártéri termékek
előállítása, kulturális értékek megőrzése, rekreáció és turizmus, az éghajlatváltozás hatásait
tompító (szénelnyelő) képesség. A rehabilitációs tevékenység sikeressége azon mérhető le,
hogy milyen mértékben sikerül kiaknázni a rehabilitációs potenciált.
Magyarországon a rehabilitációs potenciál kiaknázására pl. az Ős-Dráva Program keretében
nyílik lehetőség. A Program korábbi változata (AQUAPROFIT 2010) nagyszabású hidrológiai
beavatkozásokat tartalamzott: szivattyús vízkiemelést a Drávából, kiterjedt mezőgazdasági
területek öntözését, víztározást 500 km2 területen, holtágak feltöltését régi medreken,
csatornákon keresztül. Az új változat (2015 május – PÉCSI HIDROTERV 2015) inkább a
csapadék és a mellékvizek visszatartására összpontosít, nagyobb területet érint,
takarékosabban, kevesebb vízből kívánja megoldani az ártér alacsony fekvésű részeinek
(holtágaknak, ártéri lapályoknak) vízpótlását. Kérdéses azonban, hogy aszályos években
biztosítható-e a mező- és erdőgazdaság, valamint a természetvédelem számára a szükséges
vízmennyiség (LÓCZY D. et al. 2015).

Következtetések
A folyó- ártérrehabilitáció szükségességét a tájfunkciók, ill. ökoszisztéma-szolgáltatások
jelenlegi szintjével, sikerességét teljesülésük jövőbeli mértékével lehet lemérni. A folyóárterek
esetében nem bizonyítható, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatások koncepciója újat nyújtana a
1
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tájökológiában már korábban meghatározott tájfunkciókhoz képest. Az a gyakran hangoztatott
megállapítás, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatások közvetlenül az emberi társadalom számára
értékesek, azért nem állja meg a helyét, mert a támogató szolgáltatások (supporting services)
azonosak azokkal a tájfunkciókkal, amelyek csak közvetett módon, az ökológiai rendszer
fenntartásával szolgálják az emberiség érdekeit. A kétféle megközelítés, a tájfunkciók és az
ökoszisztéma-szolgáltatások között a legfőbb eltérések, hogy az utóbbi jobban
összeegyeztethető a tájak ökológiai szemléletével, ill. jobban megfelel a természeti javak
közgazdasági (pénzbeli) értékelése követelményeinek. A közgazdászok azt hangsúlyozzák,
hogy a tájhasználati konfliktusok feloldása érdekében multifunkcionális tájértékelést kell
alkalmazni (KOVÁCS E. et al. 2011).
A magyarországi folyó- és ártérrehabilitációs programok célkitűzésükben és
eszközrendszerükben csupán korlátozottan képesek integrálni a különböző tájfunkciókat. A
hazai árterek vízellátottságának legalább részleges helyreállítása régiónként, ill. folyónként
egyedi megközelítést igényel. Az árvízkor levonuló víztömeg visszatartása kerül előtérbe a
Tisza és a Körösök mentén tervezett és részben megvalósult beavatkozások kapcsán. Ugyanez
a cél szerepel a Duna és a Dráva medrének és árterének helyreállítási projektjeiben is, de az
elérésére megjelölt eszközök alapvetően különböznek. Árapasztó tározók építése költséges
megoldás, kialakításuk csak nagyobb alföldi folyók mentén, széles ártereken kivitelezhető,
hatékonyságuk gyakran kérdéses. A mélyen beágyazódott folyók és ártereik között a megfelelő
kapcsolatok (konnektivitás) helyreállítása és az árterek felhasználása árvízvédelmi célokra, az
árhullámok mérséklésére még nehezebb feladat. A tervezők a hangsúlyt a hullámtéri
mellékágak ökológiai állapotának javítására teszik, a lentikus környezetek mérsékelten
lotikussá alakítását tűzik ki célul, hogy a természetes élővilág diverzitását és az emberi
hasznosítás sokszínűségét fokozzák. A tervekben mindig kiemelik az ökológiai meggondolások
elsődlegességét, de maguk az alkalmazott megoldások szinte kivétel nélkül nagyszabású
mérnöki létesítményeket („hard engineering”) tesznek szükségessé (pl. a vízmegosztásban),
amelyek nem ritkán nincsenek arányban az elért előnyökkel. A tájfunkciók/ökoszisztémaszolgáltatások lényegének mélyebb megértése talán hozzásegíthet majd ahhoz, hogy a jövőben
valóban ökológiai megoldásokra („soft engineering”) térjenek át, legalábbis ott, ahol a földrajzi
környezet megengedi.
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BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

Az Egészségföldrajz szekció a konferencia legkisebb szekciója volt, ami összefügg a témakör
hazai művelőinek szerény számával is. Ennél fogva nem véletlen, hogy az előadók és a
résztvevő hallgatóság egyaránt csak néhány főt képeztek. Az viszont mindenképp biztató az
egészségföldrajz jövőjét illetően, hogy Szegeden egy egészségföldrajzi műhely van
kibontakozóban, a négy előadóból hárman ugyanis a dél-alföldi városból érkeztek.
Mindegyik előadás nagyon érdekes problémákat vetett fel és az egészségföldrajz különböző
szegmenseit érintették. Pál Viktor, aki a hazai egészségföldrajz egyik jeles képviselője a magyar
egészségpolitikai diskurzusok és intézkedések térbeli esélyegyenlőséget, igazságosságot érintő
kérdéseit, azok következményeit és ellentmondásait tekintette át. Rámutatott arra, hogy a
deklarált célok ellenére „sem a hatékonyság, sem az egyenlő hozzáférés, sem az egészségi
állapot javulása nem tud megvalósulni.” Hangodi Krisztina az egészségügyi európai uniós
fejlesztések társadalmi, gazdasági hatásait mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a kistérségek és a
megyék között lényeges differenciák figyelhetők meg és a területi egyenlőtlenségek alapvetően
nem változtak. Részben ez utóbbi gondolathoz hasonló következtetést vont le előadása végén
Kiss Éva, aki a népesség egészségi állapotának 1989 utáni területi különbségeit elemezte. Arra
a kérdésre kereste a választ néhány egészségindikátor és egészségi állapotot befolyásoló
tényező három időpontban, megyei szinten való vizsgálatával, hogy mennyire tartósak a térbeli
mintázatok. Különösen az aggasztó, hogy a rosszabb értékekkel rendelkező területek földrajzi
megoszlása nem nagyon változott az elmúlt évtizedekben. Laki Ildikó az egészség és a város
kapcsolatát taglalta. Azt, hogy mit jelent ma az egészséges város fogalma, milyen értékeik
vannak és a magyar városok közül melyik, milyen mértékben felel meg az egészséges város
kritérium rendszerének. Hazánkban 18 város birtokolja az egészséges város címet, bár a WHO
által meghatározott közös elveket és elvárásokat sokszor nem tudják teljes körűen teljesíteni.
Mindegyik témakörrel kapcsolatban merültek fel kérdések és hozzászólások. A szekció jó
hangulatban a hallgatóság aktív közreműködésével végezte munkáját. Az egyetlen és nagyon
zavaró tényező az volt, hogy a terembe előzőleg kiírt szekció kb. 40 perces csúszással fejezte
be az ülését, ezért nem kezdődhetett pontosan az Egészségföldrajz szekció. Mindezek ellenére
feszes időbeosztással sikerült időben befejezni az ülést, ami összességében véve nagyon
eredményesnek és gondolatébresztőnek mondható.
KISS ÉVA
szekcióelnök
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EGÉSZSÉGÜGYI EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK TÁRSADALMI ÉS
GAZDASÁGI HATÁSAI, TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI
HANGODI KRISZTINA
Projektmenedzser, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet; PhD hallgató, Szegedi
Tudományegyetem, hangodi.kriszta@gmail.com
THE SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS AND REGIONAL DIFFERENCES OF HEALTH EU
DEVELOPMENT
Abstract
The Semmelweis Plan drafted health system transformation concept is intrinsically linked to the New Széchenyi
Plan, which can be implemented more efficiently criteria set out in the concept. So important factor influencing
the development of health system use of European Union funds. Hungary detected in regional disparities in the
health of EU subsidies awarded based on each county, micro-regional studies. My research of the basic questions
that the individual sub-regions how they could attract funds through the EU proposal, which tendering activity and
performance. Also included how to compete for resources and thus progressivity as what level of success of subregions and regional differentiation? It based on the research that among the sub-regions and counties significant
differences occurred, which was largely influenced by the settlement infrastructure, social endowments. The
analyzes also stated that development resources are further protrusion of the developed regions, which lag behind
by a depressed regions continued to increase, regional disparities have not changed.
Keywords: egészségügy, fejlesztés, területi egyenlőtlenség, európai uniós források, kistérség

Bevezetés
A magyar egészségügyi intézményrendszer fejlesztési koncepcióját a Semmelweis Terv és az
Új Széchenyi Terv egyes prioritásai határozzák meg. A 2010-ben megfogalmazott elvek szerint
a stratégia, a koncepció és az ezekhez allokált források az egészségügyi infrastrukturális
rendszer hatékonyabb átalakításához vezetnek.
Az egészségügyi ellátás formájának alapjait az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején
fektették le (SEMMELWEIS TERV 2011). Az elmúlt, több mint húsz év során a rendszer
folyamatos átalakításokon, reformokon ment keresztül. A Semmelweis Terv szerinti
egészségügyi fejlesztési irányok kialakításával párhuzamosan új egészségügyi térségek is
létrejöttek, amelyek által megyehatáron, illetve régióhatáron átnyúló ellátási terültek
formálódtak ki, lehetőséget adva a koncentráltabb, komplexebb és a specializáltabb fejlődési
irányok megvalósításának. Napjainkban a kialakult egészségügyi ágazati stratégia állandó
felülvizsgálata jól tükrözi reformok folyamatosságát, a szakpolitikai irányelvek újragondolását
olyan innovatív módszerek alkalmazásával, amelyek a térségi, a megyei, a helyi és fenntartói
tapasztalatokat ötvözik.
Az Új Széchenyi Tervet megelőzően hazánk 2004-es európai uniós csatlakozása következtében
a hazai forrású fejlesztések mellett megjelentek az uniós támogatásból megvalósuló, nagy
volumenű beruházások az egészségügyben is. A két tervezési időszakon (2004-2006 és 20072013, későbbiekben mint Új Széchenyi Terv elnevezéssel használt) belül elkészített és
elfogadott fejlesztési stratégiák prioritásainak pályázati lehetőségei különböző ágazati és
regionális operatív programokból kerültek finanszírozásra.
A fejlesztések eredményessége különböző típusú hatástanulmányok segítségével mutatható be,
melyekben jól elkülönülnek a közvetett és közvetlen, valamint a szándékolt és nem szándékolt
hatások (pl. gazdasági, környezetvédelmi, településfejlesztési (FERTŐ I.– VARGA Á. 2015).
Ennek megfelelően az egészségügyi fejlesztések elemzései kapcsán is szükséges figyelembe
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venni a gazdasági, oktatási beruházások hatásait is, ugyanis a különféle társadalmi-gazdasági,
politikai és kulturális tényezők kölcsönhatásaiból alakul ki az egészségi állapotnak és az
egészségügynek a különböző dimenziói (PÁL V. 2002, PÁL V.– BOROS L. 2013, PÁL V.– UZZOLI
A. 2013). A komplex hatásvizsgálat alapján megállapítható az egyes kistérségek pályázói
aktivitása, sikeressége a pályázati források nagymértékű bevonásában. A kistérség gazdaságára
és a fejlesztéspolitikai összhangjára gyakorolt eredmény is kimutatható. Az egészségügyi
ágazatban a beruházások által elért hatásokat, az uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket
is érdemes elemezni.
Kutatásom alapkérdése, hogy az egyes kistérségek mennyi forrást tudtak európai uniós
pályázatok révén vonzani az egészségügyi ágazatba, milyen pályázati aktivitással és
eredményességgel. Hogyan szerepeltek a forrásokért folytatott versenyben és ezáltal
progresszivitási szintenként milyen a kistérségek sikeressége, illetve területi differenciálódása?
A kutatás során alkalmazott módszerek
A kutatás intervallumát az európai uniós tervezési ciklusnak megfelelően határoztam meg, azaz
2007-2013 (ténylegesen 2015.12.31.) között megvalósuló fejlesztések forrás allokációja
alapján.
A vizsgálat forrását egy „fejlesztési forrás-felhasználási” adatbázis és egy KSH mutatókból
összeállított adatbázis alkotja. A „fejlesztési forrás-felhasználási” adatbázis a
Miniszterelnökség Széchenyi 2020 honlapján1 található „Támogatott projektkereső” által került
manuálisan összeállításra, mivel ilyen sokrétű, többszintű adatbázis nem állt rendelkezésre. Az
„alap” adatbázis kistérségi, megyei és regionális szintű. Az egészségügyi nyertes pályázatok
leválogatásához kulcsszavas szűrést is alkalmaztam: „orvos”, „egészség”, „med”, „dent”,
„fog”, „gyógy”, „patika”, stb. Azonban ez a szűrés csak részben hozott eredményt, szükséges
volt külön-külön pályázatonként elemezni az egészségügyi fejlesztés tükrében mind a
megpályázott konstrukciót, mind a pályázót, továbbá a pályázat címét is. Az elkészített
adatbázis nyertes projektjeit az alábbi három tematikus csoportba soroltam:
1. Pályázók köre szerinti tematizálás esetén állami, kórházi, civil szervezet és vállalkozás
általi beruházások kerültek egy-egy csoportba.
2. Pályázati célterület szerint pedig az alapellátást, szakellátást, kórházat, prevenciót,
egészségügyi infrastruktúrát kiszolgáló vállalkozás fejlesztését (például: gyógyszer
gyártók, egészségügyi kutatók, egészségügyi eszközök és mobíliák gyártásával
foglalkozó vállalkozások) és az egészségügyi szolgáltatók infrastrukturális fejlesztését
(például: magánpraxist folytató orvosok, házi orvosok, fogorvosok, gyógyszertárak)
célzó pályázatokat soroltam különböző csoportokba.
3. A kistérségek legmagasabb szintű egészségügyi infrastrukturális ellátottsága szerint
meghatároztam régió központi-, megyeszékhelyi-, kórházzal rendelkező-, járóbetegszakellátással rendelkező-, és alapellátással rendelkező kistérségi csoportot.
A vizsgálat másik forrását képezte az az adatbázis, melynek alapjául a KSH adatai
felhasználásával készített adatbázis2 társadalmi, gazdasági és demográfiai mutatói szolgáltak.
A két adatbázis által létrehozott komplex mutató-rendszerrel másodlagos adatelemzést
végeztem. A mutatók részét képezték az egy főre jutó támogatás arányok, valamint ezek
gazdasági, társadalmi mutatóval kombinált változatai (mint például egy adófizetőre jutó vagy
az egy házi orvosra jutó alapellátás fejlesztési források aránya). Ezek által vizsgálhatóvá váltak

1
2

www.szechenyi2020.hu
www.ksh.hu
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regionális, megyei és kistérségi szinten is az egészségügyi uniós beruházások területi
különbségei.
A kistérségekbe érkező uniós források területi különbségei
Magyarország a Strukturális Alapokból a vizsgálat intervallumában 24,9 milliárd euró uniós
támogatást és 4,4 milliárd euró hazai hozzájárulást fordított fejlesztésre, melynek struktúráját a
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) adta 15 operatív program által (hét ágazati, hét
regionális és egy végrehajtási operatív program) (NFÜ 2012). Az egészségügyi fejlesztések
ezek közül négy ágazati és régióként egy-egy regionális operatív program forrásait is
elnyerhették területenként differenciáltan.
A hétéves tervezési időszakban az operatív programok felülvizsgálatai és a külső hatások (pl. a
2008-as pénzügyi, gazdasági válság) miatt szükséges módosító intézkedéseket hajtottak végre
a forrás-felhasználás optimalizálása érdekében a fejlesztési dokumentumokban (operatív
programok, akciótervek, pályázati kiírások).
A széles pályázói kör és a hatályos uniós szabályok alapján a támogatási intenzitások is nagy
eltérést mutattak, ezért a kutatás során uniós fejlesztési forrásként az elnyert támogatásokat
vettem csak figyelembe. Magyarországon a támogatás-intenzitások – kiemelten a
vállalkozásfejlesztésre irányuló pályázatok esetében – a 85/2004. (IV. 19.) Kormányrendelet
30.§-ban meghatározott regionális támogatás térkép szerint alakulnak, melyek befolyásolhatják
a területi egyenlőtlenséget. A regionális iránymutatás szerinti beruházási támogatások esetében
a következő maximális támogatási intenzitások vehetők igénybe: az Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%; a KözépDunántúl tervezési statisztikai régióban 40%; a Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban
és Pest megyében 30%; valamint Budapesten 2007. január 1-jétől 25%, 2011. január 1-jétől
10%. A támogatási intenzitás differenciáltsága jelentősen befolyásolja az egyes beruházások
nagyságát, ezáltal a területi egyenlőtlenséget is.
Hazánk a 2007-2013 közötti időszakban közel 772,26 mrd Ft fejlesztési forrást allokált
egészségügyi támogatásként, melynek már régiók szerinti eloszlása is markáns területi
egyenlőtlenségeket takar.
1. táblázat: Elnyert egészségügyi támogatások régiónként
Régiók
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl
Összesen:

Támogatás összege
103 676 458 271 Ft
92 582 453 137 Ft
193 043 234 549 Ft
96 839 317 528 Ft
76 282 205 530 Ft
137 741 835 312 Ft
72 099 172 413 Ft
772 264 676 740 Ft

1 főre jutó támogatás összege
77 009 Ft
90 951 Ft
85 142 Ft
73 947 Ft
68 868 Ft
45 910 Ft
72 238 Ft
514 065 Ft

Támogatások száma (db)
960
802
1174
1125
693
873
863
6490

Forrás: Támogatott projektkereső alapján saját szerkesztés3

A régiós megoszlás alapján (1. táblázat) megállapítható, hogy a legtöbb európai uniós forrást
az Észak-Alföld régió használta fel az egészségügyi fejlesztések tekintetében, melyet nem csak
az elnyert támogatások összege, hanem a nyertes pályázatok száma is jól tükröz. E mellett
3
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kiemelkedően sikeres régió a Közép-Magyarországi régió a közel 140 milliárdos forintos
fejlesztésével, annak ellenére, hogy a támogathatósági besorolása jelentősen eltér a másik hat
konvergencia régiótól. Azonban az egy főre jutó támogatást vizsgálva már a területi
differenciáltság eltérést mutat az előző vizsgálathoz képest, ugyanis jelen esetben a DélDunántúli forrás allokáció volt a legsikeresebb a legkisebb lakosság számából adódóan. Ezen
mutató alapján az Észak-Alföld a második, a Közép-Magyarországi régió pedig az egy főre jutó
legkisebb támogatást érte el a főváros és agglomerációjának állandó népessége miatt.
Mindebből az is következik, hogy a fejlesztések következtében a fejlett régiókból a fejletlen
régiókba átszivárgó hatásokkal is kell számolni, ezért a hatások a célrégiókhoz kapcsolódó
térségekben is érzékelhetőek (RECHNITZER J.– SMAHÓ M. 2011).
A NUTS 3-as szintű, vagyis megyei szintű elemzés elvégzése után az egészségügyi
támogatások allokációjának területi differenciáltsága tovább árnyalható.
2. táblázat: Elnyert támogatások megyénként

Elnyert támogatások
összege

Ebből egészségügyi
támogatások
összege

1 főre jutó
egészségügyi
támogatás
összege

1 településre jutó
egészségügyi
pályázatok száma
(db)

Bács-Kiskun

373 659 598 119 Ft

35 870 059 951 Ft

66 668 Ft

2,45

Baranya

309 773 574 252 Ft

48 688 582 780 Ft

120 478 Ft

1,30

Békés
Borsod-AbaújZemplén

296 482 542 052 Ft

22 395 004 382 Ft

60 910 Ft

3,00

512 876 939 389 Ft

56 969 876 705 Ft

72 278 Ft

1,80

Budapest

2 292 285 452 465 Ft

123 656 817 386 Ft

Csongrád

496 099 491 001 Ft

45 411 393 938 Ft

72 236 Ft
104 043 Ft

7,05

Fejér

376 634 510 912 Ft

33 110 740 241 Ft

76 285 Ft

2,25

Győr-Moson-Sopron

386 323 220 203 Ft

35 767 835 305 Ft

79 024 Ft

2,29

Hajdú-Bihar

605 432 973 376 Ft

77 227 268 758 Ft

136 082 Ft

6,62

Heves
Jász-NagykunSzolnok
KomáromEsztergom

226 365 863 894 Ft

26 207 172 124 Ft

83 029 Ft

2,63

293 121 223 121 Ft

20 572 123 485 Ft

52 514 Ft

2,86

163 536 017 302 Ft

15 935 060 397 Ft

51 176 Ft

2,36

Nógrád

116 308 525 411 Ft

13 662 268 699 Ft

65 864 Ft

1,11
1,19

Megye neve

Pest

444 668 389 019 Ft

14 085 017 926 Ft

10 297 Ft

Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg

256 817 885 157 Ft

28 953 934 098 Ft

87 708 Ft

1,04

527 888 685 164 Ft

95 243 842 306 Ft

58 986 Ft

1,69

Tolna

118 655 944 381 Ft

14 939 936 259 Ft

45 801 Ft

1,21

Vas

142 745 519 515 Ft

18 617 084 842 Ft

72 602 Ft

1,01

Veszprém

217 921 381 663 Ft

27 236 404 892 Ft

75 367 Ft

1,15

Zala

187 836 362 941 Ft

17 714 252 266 Ft

61 206 Ft

0,81

8 345 434 099 337 Ft

772 264 676 740 Ft

-

-

Összesen

Forrás: Támogatott projektkereső alapján saját szerkesztés4

4
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A megyékbe érkező uniós fejlesztési forrásokat vizsgálva megállapítottam, hogy a kutatott
megyék hetven százaléka nem érte el az átlagos 38,6 milliárd forintos támogatást, mint például
Zala, Pest vagy Bács-Kiskun megye (2. táblázat). Kiemelkedő eredményt mutat Budapest,
mind a pályázati támogatások összességével, mind pedig a nyertes pályázatok számával. Az
átlagoshoz képest több mint háromszorosa a fővárosban rendelkezésre álló egészségügyi
fejlesztési forrás. A megyék közül kitűnik Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye, ahol
az uniós támogatások az átlagoshoz képest közel két és félszerese, valamint kétszerese. Ezzel
ellentétben az egy főre jutó egészségügyi támogatás elemzése alapján Baranya, Csongrád és
Hajdú-Bihar megye emelkedik ki, mint régióközponttal, egyetemmel, illetve orvosi képzéssel
rendelkező megyék, mely funkciók hatása jól tükröződik a forrás allokációban. Az egy
településre jutó egészségügyi támogatás esetében pedig Hajdú-Bihar és Csongrád megye
pályázatainak száma, azaz a pályázói aktivitás a legmagasabb.
A területi különbségek további bizonyítása érdekében megvizsgáltam a kistérségekbe érkező
uniós támogatások nagyságát lakosságszám arányosan (1. ábra).

1. ábra: Egy főre jutó egészségügyi támogatások összege kistérségenként
Forrás: KSH és Támogatott projektkereső alapján saját szerkesztés

Ezek alapján megállapítható, hogy az egészségügyi infrastrukturális ellátottság tematikus
csoport szerint a régió központi kistérségek esetében a legtöbb uniós forrást Budapest allokálta,
kétszer annyit, mint a Debreceni kistérség 61 milliárd forint támogatásával. A Pécsi és a Szegedi
kistérség közel egyformán részesedett az egészségügyi fejlesztési forrásokból, 35-35 milliárd
forint értékben, míg Miskolci kistérség 28 milliárd forintot, továbbá a Székesfehérvári és Győri
kistérség kevesebb, mint 20 milliárd forintot allokált. A megyeszékhelyi kistérségekben a
Kecskeméti kistérség emelkedik ki 19 milliárd forintos támogatással, továbbá hét
megyeszékhelyi kistérség sikere a több mint 10 milliárd forintos fejlesztés, azonban a
Békéscsabai és Salgótarjáni kistérségek allokációja ötöde a kecskemétinek. A kórházzal
24

EGÉSZSÉGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

rendelkező kistérségek közül a legtöbb uniós forrást a Soproni és Kiskunhalasi kistérség
használta fel, a legkevesebbet pedig a Bajai, a Karcagi és a Csornai kistérség. A járóbetegszakellátással rendelkező kistérségek esetében a legsikeresebb kistérség a Rétsági kistérség, a
legsikertelenebb pedig a Tamási kistérség. Végezetül pedig a csak alapellátással rendelkező
kistérségek közül kiemelkedő forrás allokáció jellemzi a Kiskunmajsait, viszont a
legalacsonyabb támogatás bevonás pedig a Kiskőrösit, Kadarkútit és a Lengyeltótit.
Megállapítható, hogy az egészségügyi infrastrukturális ellátottság alapján kialakított tematikus
csoport jól tükrözi a területi egyenlőtlenséget az egyes kategóriákon belül és összességében
vizsgálva is.
Az összetett beruházási hatás bizonyítása érdekében a kutatás részeként a kistérségek egy
adófizetőre jutó uniós fejlesztési források elemzését is bemutatom (2. ábra), mely az előző
vizsgálathoz képest negatív eltérést mutat a Ceglédi kistérség esetében, pozitív, sikerességet
mutató változást pedig a Derecske-Létavértesi és Ózdi kistérségnél.

2. ábra: Egy adófizetőre jutó egészségügyi támogatások összege kistérségenként
Forrás: KSH és Támogatott projektkereső alapján saját szerkesztés

Az eddigi elemzéseket bővítettem az egy házi orvosra és házi gyermekorvosra jutó alapellátás
támogatás összegének vizsgálatával (3. ábra), mely szerinti területi támogatás eloszlása jól
tükrözi azon kistérségek forrás allokációját, amelyek a legtöbb fejlesztési forrást fordították az
alapellátásra. A kapott eredményt kismértékben befolyásolhatja a háziorvosok száma is,
legfőképpen azokban a kistérségekben ahol az átlagostól, azaz húsz fő házi orvostól eltérő a
számuk.
Az eddigi ábrák alapján kiemelhető, mint sikeres kistérség a Berettyóújfalui, mivel az egy főre
jutó támogatások és az alapellátás fejlesztése esetében is nagymértékű forrás allokációt ért el.
Mivel ez a kistérség a komplex programmal fejlesztendő leghátrányosabb helyzetű
(továbbiakban: LHH) kistérségek egyike, ezért kiemelt figyelmet fordítottam ezen térségekre.
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A kistérségek LHH státuszba történő besorolását „komplex mutatószám” kiszámításával
határozták meg a szakértők. Leghátrányosabb helyzetű kistérségeknek minősültek azok a
statisztikai kistérségek, amelyek komplex mutatója nem érte el a legmagasabb színvonalat
képviselő Budapest 4,28-as értékének 60%-át (2,57-et). A leghátrányosabb kistérségekben
általában nagyon kevés a munkalehetőség, alacsony a gazdasági teljesítmény és az
infrastruktúra fejlettsége, magas az inaktívak és az alulképzettek aránya, gyenge az
önkormányzatok, cégek, civilek forrásteremtő képessége. Tipikusan városhiányos,
kistelepüléses területek tartoznak ide (PÉNZES J. 2015).
Az eddig bemutatott térképeken a komplex programmal fejlesztett kistérségek jól
elkülöníthetőek, sikerességük mérhető. Az egészségügyi fejlesztések kapcsán megállapítható,
hogy a tervezett fejlesztési célok és programozás alapján sikeres a forrásbevonás a
kistérségekben.

3. ábra: Egy házi orvosra és házi gyermekorvosra jutó alapellátás támogatási összege kistérségenként
Forrás: KSH és Támogatott projektkereső alapján saját szerkesztés

Kutatásom tematikus csoportosítása alapján a projekt célterületének vizsgálata is módosítja a
kistérségek közötti területi differenciáltságot (4. ábra).
Az alapellátás projektjeit célzó célterület vizsgálata az előzőekben végzett elemzéseket
támasztja alá, tehát kiemelkednek a leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex program
általi fejlesztései.
A szakellátások pályázatai már differenciáltabban jelenik meg, azonban még itt is jól látható
azon kistérségek sikeressége, amelyek komplex programmal rendelkeztek, mint például a
Sellyei kistérség.
Minden kórházzal rendelkező kistérség esetében a kórházfejlesztések dominanciája érvényesül
a támogatások 50%-át meghaladó mértékben, kivétel azonban a Balatonfüredi.
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4. ábra: A projekt céljai alapján meghatározott, egy főre jutó támogatási összegek kistérségi eloszlása
Forrás: KSH és Támogatott projektkereső alapján saját szerkesztés

Az egészségügyi infrastruktúrát kiszolgáló vállalkozás fejlesztését illetően a régió központi,
egyetemi klinikával rendelkező kistérségei nevezhető sikeresnek, mint például Szegedi,
Debreceni és Budapest. Kivételként ebben a kategóriában is kiemelten jelenik meg a
Balatonfüredi, ahol a kórházfejlesztés aránya csekély e kategóriához képet.
Végül az egészségügyi szolgáltatók infrastrukturális fejlesztésének megjelenése két területen
mutat kiemelkedő eredményességet, egyrészt a Budapest melletti és a nyugati határ menti
kistérségek között, melynek egyik oka a területen kiemelt fogászati tevékenység jelenléte, mint
például a Mosonmagyaróvári kistérségben.
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5. ábra: A projektek pályázói köre alapján meghatározott, egy főre jutó támogatási összegek kistérségi
eloszlása
Forrás: KSH és Támogatott projektkereső alapján saját szerkesztés

A harmadik tematikus csoport elemzése kapcsán a projektgazdák köre által generált területi
különbségek kerülnek bemutatásra (5. ábra).
E csoport elemzése kapcsán jól elkülöníthetőek a komplex programmal rendelkező kistérségek,
mivel ezekben az önkormányzati fejlesztések domináltak. Szintén megjelenik a Pest megyei és
a Nyugat-Dunántúli kistérségek vállalkozásainak támogatás allokációja kapcsán a magánpraxis
fejlesztése (például fogorvosok), valamint a kórházi fejlesztések magas arányú jelenléte. Az
egészségügyi intézmények fenntartója által elnyert pályázatok révén Budapesten jelenik meg
az állami beruházások jelentős hányada.

Összegzés
A kistérségek uniós fejlesztésekhez köthető egészségügyi beruházások és ezek
településfejlesztő hatásai differenciáltak. Ezt a differenciát különösen befolyásolja a környezeti,
társadalmi adottságai, infrastrukturális ellátottsága és a gazdálkodó szervezetek szemlélete,
motiváltsága, valamint a magántőkéből megvalósult befektetések. Az egészségügyi
támogatások a kistérségekbe érkező összes uniós forrásnak a 10%-át képezik.
A vizsgált mutatók alapján a 2007-2013 közötti tervezési időszakban az uniós egészségügyi
fejlesztések a kistérségekben különböző mértékben jelentek meg. Ugyanis az eltérő
infrastrukturális ellátottság tekintetében is területi különbséget mutatnak, ezáltal nem minden
kistérség egyforma mértékben profitált a forrásokból. Szintén egyenlőtlenséget mutat a
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települések különböző szereplői által kihasznált pályázati lehetőségek típusai, melyek közül a
kórházfejlesztés és a vállalkozásfejlesztés kiemelkedő a vizsgált kistérségek életében. Az egyes
mutatók alapján a jelentős egészségügyi beruházások a régió központi kistérségekben
valósulnak meg. Az elemzések alapján is megállapítható, hogy az egészségügyi forrás allokáció
a fejlett térségek további kiemelkedésével, sikerességével jár, mely által a depressziós térségek
leszakadása növekedhet, tehát a területi egyenlőtlenség nem enyhül. A kutatásom során
bizonyítást nyert a komplex programmal fejlesztett kistérségek egészségügyi pályázatainak jól
kimutatható hatása. Ezáltal megállapítható, hogy azon kistérségek, amelyek tervezett fejlesztési
célokkal, stratégiákkal és tudatos pályázatokkal valósították meg a forrásbevonást a
kistérségekbe sikerességi mutatójuk kiemelkedő. Tehát a kistérségek szereplői számára egy
átfogó, integrált fejlesztési stratégia alkalmazása nagyobb forrás allokációt és jelentős
beruházásokat eredményez, mint ennek hiánya.
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HEALTH AND THE CITY
THE PRINCIPAL VALUE OF HEALTHY CITIES IN HUNGARY
Abstract
In my short summary I intend to provide a survey of the topic of healthy towns with healthy residents. The term
healthy town already appeared in the 1930s, naturally with different content and values in comparison to today’s
notions. The transformation of settlements, their becoming interactive spaces, necessarily triggered socio-spatial
processes resulting in healthier urban environments, rejuvenated both spatially and as communities.
In the first part of the study those international models (WHO) are elaborated on which serve as the basis of healthy
towns, focusing on goals and means. In the second part the examples of Hungarian healthy towns, the concepts
and projects of retirement and liveable communities are listed. The current Hungarian initiatives in this area are
rather modest; nevertheless, the already realized projects may generate further ones in the future.
Keywords: healthy cities, sustainable area, value of Hungarian healthy cities, development

„ A város, az emberi civilizációnak ez a bonyolult képződménye első rápillantásra könnyen
megállapodott, kihűlt formának látszik, tehát statikus jellegűnek, holott kétségtelen, hogy a
város az időben él, alakul, fejlődik, s különböző erők hozzák létre és alakítják ki formáit.”
(Granasztói Pál: Építészet, városépítés, társadalom)

Város mint képződmény
„The idea of Healthy Cities is basically a change in our way of thinking Though the way is old,
it has returned.” Így kezdi tanulmányát Len Duhl – Az Egészséges Városok: mítosz vagy
valóság? című tanulmányában (ASHTON, J. 1992). Valóban kérdés, vajon az egészséges városok
változtatnak-e rajtunk és a településeinkhez való viszonyainkon, a városi lét kialakításában.
A téma szempontjából azonban a kezdéshez elengedhetetlen magának a városnak a fogalmitartalmi kérdéseit megtekinteni, már csak azért is, mert sok esetben értelmezési gondokkal
küzdünk.
„A város fogalma nemcsak térben, hanem ugyanazon a helyen belül időben is folyamatosan
változik. A városokkal foglalkozó tudományterületek (pl. földrajz, közigazgatás, urbanisztika,
szociológia) sem egységesen tekintenek az urbánus településekre, szakterületenként más-más,
a falvaktól (vagy vidéktől) megkülönböztető tartalmi jegyeket kell viselnie a városnak. Egyesek
a városi jogállást, mások a multikulturális és polarizált társadalmi összetételt, megint mások az
urbánus környezetre jellemző sűrűbben beépített településszövetet, a felfelé terjeszkedést
tekintik a városok legfontosabb ismérveinek.” (JENEI L. et. al. 2013)
Amennyiben a városra, mint településre gondolunk, úgy megismerhetjük a statisztikai
városfogalmat, a népességszámhoz kapcsolódó városi jogállást magába foglaló fogalmat is,
illetve a funkcionális városfogalmát, amely a települést, mint ellátó és szolgáltató szereplőt
emeli ki. „Ez a definíció tehát azt a települést tekinti városnak, amely a területi
munkamegosztásban a központi, magasabb szintű, nem hétköznapi funkciókra specializálódott
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(a megfogalmazás eredetileg Mendöl Tibortól származik). Más megfogalmazásban, a városnak
jelentőségtöbblete van, szerepkörei szerint ellátja (közép- és felsőszintű szolgáltatásokkal) a
vonzáskörzetébe tartozó települések lakosságát is.” (ENYEDI GY. 2012)
A város jellemzői közé tartozik, de manapság a város egy típusának tekinthetjük a fenntartható
települést, mely a város alapvető jellemzőin túllépve, már egy másik dimenziót kíván a
városokkal foglalkozók elé vetíteni.
„A fenntarthatóság és a fenntartható város kérdése az utóbbi évtizedek során vált népszerű
kutatási témává, illetve fejlesztéspolitikai kérdéssé. Ugyanakkor a városok
fenntarthatatlansága, a „környezeti kérdések” – beleértve a társadalmi egyenlőtlenségek és a
környezeti igazságtalanságok közötti összefüggéseket – hosszú ideje foglalkoztatják a
társadalomkutatókat. Míg a marxista kritikusok Friedrich Engels A munkásosztály helyzete
Angliában (1845) című munkáját elsősorban a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata kapcsán
említik, addig Engels rávilágított a korabeli, iparilag gyorsan fejlődő, növekvő népességű
nagyvárosokon belül tapasztalható megoldatlan, súlyos környezeti és higiéniai problémákra,
valamint környezeti igazságtalanságokra is.” (CSEKE L. 2013)
Szántó Katalin és Sarlós Julianna összefoglaló tanulmányukban a fenntartható települést
„laboratóriumi körülmények között”, modellkísérlet eredményként létrejövő képződményként
definiálják. A szerzőpáros ennek értelmében a fenntartható település fogalmát manapság úgy
értelmezi „mint egy olyan – ideális – település jövőképét, amely a településen belüli és a
települések közötti, társadalmi és ökológiai szempontból is „hatékony” (vagyis több haszonnal,
mint költséggel járó) munkamegosztáson alapuló erőforrás-gazdálkodás (gazdaság) révén
képes biztosítani a mind a mai, mind a későbbi generációk számára a fajfenntartás, létfenntartás
és kiteljesedés lehetőségét – a „jól-lét” külső feltételeit a folyamatosan növekvő népességű Föld
népességeltartó-képességének megőrzése, végső soron a Föld, mint ökológiai rendszer
működő-, regenerálódó képességének fennmaradása mellett.”1
Ugyanakkor a fenntartható település nem létezhet fenntartható fejlődés nélkül, mely az élhető,
egészséges és működő városok alapfeltétele, egyben komplex fogalom a városok
fejlesztésében. Az egészséges városok működésének elve a fenntarthatóság jegyében képes
aktívvá válni. 1987-ben az ENSZ környezetért és fejlődésért felelős bizottsága, a Brundtland
Bizottság korszerű értelmezést adott a fenntartható fejlődésre, a Bizottság által
megfogalmazottak értelmében „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely a jelen generáció
igényeinek felel meg anélkül, hogy a jövő generáció azon lehetőségét veszélyeztetné, hogy saját
igényeiket és életmódjukat megválasszák.” A fenntarthatóság” ezért olyan fejlődés, amely a
jelen és jövő generációi számára lehetővé teszi az életminőség fenntartását és javítását, nem
csak nálunk, hanem az egész világon. ezért a fenntarthatóság jóval többet jelent, mint a
természeti adottságaink védelmét: az ökológiai feladatok összekapcsolódását a társadalmi és
gazdasági feladatokkal.”2

Az élhető város kérdései
A modernkori, társadalmi és területi kérdésekre irányuló fogalmak már más megközelítést
használnak, ahogy ezt a dán Jan Gehl is teszi, aki szerint „a városok olyan találkozóhelyek, ahol
1

SZÁNTÓ
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–
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Fenntartható
település,
területhasználat.
–
http://fenntarthato.hu/epites/leirasok/telepules/telepules-terulethasznalat – 2016.10.11.
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SCHUSTER, W. 2013: Fenntartható városok – a jövő élettere. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Magyarországi
Iroda. – http://www.kas.de/wf/doc/kas_37181-1522-9-30.pdf?140320155144 – 2016.10.05.
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az emberek kicserélik gondolataikat, kereskednek, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnak és jól
érzik magukat. A városi nyilvánosság területei – mint az utcák, a terek és a parkok – a
cselekvések színpadai és katalizátorai.” (GEHL, J. 2014)
Tulajdonképpen bármilyen definíciót is alkalmazunk a város meghatározására, az adatok azt
mutatják, hogy a városokban élő népesség részaránya a Földünkön egyre nő. Az urbanizáció
üteme pedig országról országra változik. (HAGGETT, P. 2006) Minden ország esetében
ugyanakkor az is látható, hogy a városok, legfőképpen a nagyvárosok a társadalom lakóhelyéül
is kiválasztott célpontjai. Egyfelől a felkínált lehetőségek esetében a városok gazdagabb
tartalommal bírnak, másfelől az egyéni, individuális élettér kiteljesedése szemszögéből a város
sokrétűbb és biztosabb pontot jelent a városlakók számára. Továbbá a szuburbanizációs
folyamatok is megjelennek, melyek egyértelműen a nagyvárostól való részbeni eltávolodást
jelentik, nem pedig az elválást.
Napjainkban megkezdődött az új térformák hódítása is. „A hagyományos városi agglomerációt,
amely egy központi nagyvárosból és a hozzá csatlakozó, szorosan együttműködő községekből
vagy kisvárosokból állt, mindinkább a nagyvárosi régió váltja fel.” (ENYEDI GY. 2012)
Ez esetben számos kérdés merül fel, azaz milyen mértékben élhetőek a települések, milyen
feltételeket képesek kielégíteni az ott élők számára, mit várnak el a városokban élők, mit jelent
számukra a város: a korlátlan kihasználhatóságot vagy az élhetőséget, esetenként a
fenntarthatóságot, vagy csak lakhelyet, életteret.
Ezeket a kérdéseket megválaszolva jutott el a tudományt művelők egy része arra a
megállapításra, hogy a városok csak abban az esetben lesznek hosszú távon fenntarthatóak, ha
élhetővé tesszük őket. Mitől élhető egy település, mit jelent az élhetőség fogalma, miként
kapcsolódik össze az egészséggel, a városi élettérrel. Egy település valójában akkor válik-e
élhetővé, ha egészséges társadalmi-területi folyamatok jellemzik, környezeti, munkaerő-piaci
és közösségi formációi biztosítják a helyben élők számára az egészséges életmódot, életvitelt.
Ezek a kérdések folyamatos megválaszolásra várnak.
„Az élő város megteremtése mögötti elvek támogatják a társadalmi fenntarthatóságra irányuló
tervezést. Az élő város igyekszik megakadályozni, hogy az emberek zárt közösségekbe
húzódjanak, és segíti az összes társadalmi réteg számára hozzáférhető, vonzó település
megteremtését.” (GEHL, J. 2014)
A nemzetközi tudományos városkutatással foglalkozó szakembereket tehát évek óta
foglalkoztatja az a kérdés, hogy miként lehet a településeket egészségesebbé tenni. Milyen
eszközöket, tartalmakat tudnak beépíteni a városfejlesztés elemei közé, mellyel mesterségesen,
illetve természetes úton fenntarthatóvá és élhetővé tudják tenni a települési tartalmakat.

Élhető városok, egészséges városok
„A modern világ „városiasságának” foka nem mérhető teljesen s pontosan azzal, hogy az
összlakosság milyen aránya él városokban. A városok nagyobb hatást gyakorolnak az ember
társadalmi életére annál, mint amit a városi lakossága aránya kifejezhetne, mert a város
nemcsak a modern ember lakó-és munkahelye, hanem egyben gazdasági, politikai és kulturális
életét ösztönző és ellenőrző központ is, amely vonzáskörzetében tartja a világ legtávolabbi
pontjait is.” (WIRTH L. 1938)
Az egészséges városok projekt gondolata az Egészséges Toronto 2000 elnevezésű kanadai
szakmai konferencián született, abból a célból, hogy Torontó egészségesebbé váljon. „Az
Egészségügyi Világszervezet Európai Régiója harmincnyolc egészségügyi szempontból
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kardinális célt azonosított Európán belül.” 1984-ben az Egészségügyi Világszervezet Európai
Irodája kidolgozta az Egészséggel kapcsolatos célok brosúráját, amely végül is elindította az
egészség kérdésének a körüljárást, az egyes területeken belüli tartalmi elemek átgondolását.
1986-ban Ottawában megtartották az első nemzetközi egészségfejlesztési konferenciát, amely
három fő egészségfejlesztési stratégiát fogalmazott meg: „a politikai döntéshozatali
mechanizmusok befolyásolását, a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdését és az egyéni
potenciális egészség maximumának elérését, valamint összehangolt tevékenységeket a
társadalom valamennyi eleme és szektora részvételével, nem kizárólag az egészségügy
berkeiből.”3
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az Európai Egészséges Városok Mozgalmát 1987-ben
indította el, melynek legfőbb célja az volt, hogy az egészségügyön kívüli szektorok –ilyennek
volt tekinthető az önkormányzatok és a közösségek köre - bevonásra kerüljenek az
egészségfejlesztési folyamatba. „Az Egészséges Városok elsődleges célja, hogy a városok
döntéshozóinak napirendjén az egyik legfontosabb helyen szerepeltesse az egészséget,
elősegítse átfogó helyi stratégiák kidolgozását az egészség és a fenntartható fejlődés
biztosítására az "Egészséget Mindenkinek" (Health for All) és az "Egészség 21" (Health 21)
európai stratégiák célkitűzéseinek alapján.”4
Ezen elvek legfontosabb sajátossága, hogy az egészség fejlesztése nem feltétlen az egészségügy
feladata kell, hogy legyen, hanem minden városi szereplőé. Emellett kiemelten fontos az is,
hogy maguk a lakók, a városban élők is egészségtudatosabbá váljanak, ezáltal növekedjen az
életminőségük és esélyegyenlőségük. A különböző társadalmi csoportok közötti
esélyegyenlőség kérdése már a kezdetekben, de még inkább az elmúlt néhány évben került
igazán górcső alá. A társadalom elöregedése, a különböző népcsoportok megjelenése,
bevándorlása komoly városfejlesztési dilemma elé állítja a városfejlesztéssel, városi
folyamatokkal foglalkozókat. További problémaként jelenik meg az elkényelmesedő
társadalom.
„A fejlett világ társadalmi viszonyaiban beállt lényeges változások új kihívások elé állították
az egészségpolitikát. A korábbi korszakokra jellemző kézi munkát felváltotta az ülő munka, a
szállítást egyre inkább az autók végzik. A problémákat gyakorta súlyosbítják a nem megfelelő
étkezési szokások, a túl zsíros ételek bőséges fogyasztása.”(GEHL, J. 2014) Ez mind arra
sarkallja az egészség területével foglalkozókat, hogy a várost tegyék alkalmassá arra, hogy
újszerű ötletekkel lépjen fel a városlakók egészségesebbé válásában segítsen. A városok
alkalmassá tételében egyik eszköz lehet a gyalogos vagy kerékpáros közlekedés, így a saját
mozgásunk mellett a környezeti ártalmak, a levegő minősége, a zöld területek egyaránt
megvédhetővé válnak. Az Európai egészségfejlesztési koncepciókban az egészségfejlesztés a
városok területfejlesztési elképzeléseiben (belefoglalva vagy különálló formában) jelentős
szerepet kap, hiszen a települések mindenkori törekvései lakóinak megtartása, ennek érdekében
a helyi életterek élhetőbbé, fenntarthatóbbá és megtartóvá váljanak.

Egészséges városok Magyarországon
„Magyarország az Egészséges Városok program 1987-es elindulása óta aktív résztvevője a
WHO kezdeményezésének. Hazánkból Pécs városa az elsők között, alapítóként csatlakozott az
európai programhoz, majd röviddel ezt követően létrejött az Egészséges Városok
magyarországi hálózata is. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 1992-ben
3
4

Egészségfejlesztés a színtereken 2004. – http://regi.oefi.hu/modszertan3.pdf – 2016.10.03.
Egészségfejlesztés a színtereken 2004. – http://regi.oefi.hu/modszertan3.pdf – 2016.10.03.

33

EGÉSZSÉGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

alakult meg, négy év hálózati együttműködést követően, tíz tagvárossal. A szövetségi tagság
napjainkban már magas szintű szakmai, várospolitikai és csekély anyagi elkötelezettséget jelent
a tagok részére.”5
A települések mindegyike úgy gondolta egy olyan kezdeményezésnek a tagjai lehetnek, mely
hosszútávon a települést élhetősége mellett fenntarthatóvá is teszi. Törekvéseikben láthatóan
azok a közös projektek, programok szerepelnek, amelyekkel a város természeti és épített
örökségére építve, régi és új beruházásokat újraélesztve vagy létrehozva elindít egy folyamatot
a városfejlesztés vagy fejlődés érdekében. Az 1987-es indulás óta, közel 30 év alatt jelentősen
bővült az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége, ma (2016) 21 települést foglal
magába a Szövetség. A települések között egy határon túli, Romániában található magyar
település is csatlakozott a kezdeményezéshez.
1. táblázat: Az egészséges városok Magyarországon
Baja
Békéscsaba
Erdőszentgyörgy
Győr
Gyula
Hódmezővásárhely
Kaposvár
Mosonmagyaróvár
Nagykanizsa
Nyírbátor
Pécs

Sopron
Székesfehérvár
Szentendre
Szigetszentmiklós
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zalaszentgrót

Forrás: http://www.hahc.hu/tagvarosaink.php

„Helyi közösségi szinten az egészséges városok fő stratégiája olyan speciális projektek
indukálásán alapszik, amelyek célzottan alkalmasak a jogszabályok befolyásolására is. A
politikai döntéshozóknak az egészséges városi környezet ideális feltételei iránti elkötelezettsége
a fentiekben olvasható stratégia egyik alapvető eleme. „Az egészséges városok program külön
kihangsúlyozza, hogy maga a folyamat, amelynek során megteremtik ezeket a feltételeket,
fontosabb egy egészséges város számára, mint bármely objektív egészségügyi mérőszám.
befolyásolására is.”6
„A közösségi színterek több szempontból is szereplői az egészségi állapotot alakító
folyamatnak. A közösségi színtereken számos sajátos, ún. hétköznapi normaképződés valósul
meg. A kialakult normák a közösség, a csoport számára értelmezési keretét adják a színtéren
kívülről érkező hatásoknak.”7
Az építészek a terek kihasználására, a környezetvédők az egészséges légtér megvalósulására, a
kereskedelmi területet képviselők a fogyasztói igények kielégítésének maximalizálására, az
oktatás és képzés képviselői pedig az iskolai lehetőségek biztosításában látják a település
egészséges megvalósulását. A településen élők igényei azonban túlmennek mindezeken, hiszen
a jóllét, a közérzet, illetve a közösségi – visszakapcsolva a közösségi színterek kérdéséhez –
formációk hasonlóan kiemelt szerepet töltenek be az egészséges város kialakulásának
feltételrendszerében.
5

http://www.hahc.hu/az_egeszseges_varosokrol_hatodik_ciklus.php – 2016.10.10.
Egészségfejlesztés a színtereken. – http://regi.oefi.hu/modszertan3.pdf. – 2016.10.15.
7
FÜZESI ZS. – TISTYÁN L.: Egészségfejlesztés és közösség. Fejlesztés
http://regi.oefi.hu/modszertan3.pdf. – 2016.10.15.
6
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Éppen ezért további elemzést és értékelést, de még inkább továbbgondolást igényel az
egészséges város fogalma, azokat a társadalmi elvárásokat sem hagyva figyelmen kívül, melyek
a társadalom, különösen a városlakó társadalom oldaláról jelennek meg.
A városodási és városiasodási folyamatok előtérbe helyeztek egy új életformát, ezt neveztük
úgy, hogy városi lét. A városok formálódásával a városi ember igényei kibővültek, de többnyire
átalakultak, alkalmazkodva a városok lakóinak elvárásaihoz (lásd Schütz Idegen című
munkáját, mely a fenomenológiai szociológia egyik kiváló alkotása). A városok túlzsúfolttá
válásával, az lakóterületek benépesítésével, az ipari és mezőgazdasági területek egyre nagyobb
térhódításával, a szolgáltatási tevékenységek egyre aktívabbá tételével, az ún. intelligens
városok megjelenésével a városok lassan élhetetlenekké váltak. A terek beépültek, a közössége
formálisakká váltak, a társadalom egyre inkább a mesterséges városi funkciók használóivá
váltak. Ebben a helyzetben lépett be az egészséges városok kialakításának elve, az egészséges
élettér kialakítására irányuló szakpolitikák, valamint civil és gazdasági törekvések megjelenése.
Az egészséges várossá válásban elengedhetetlen szerepe van a multiszektoralitásnak, az
egyenlő esélyek biztosításának – a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség
megszűntetésének, a közösségi szemléletnek, ez esetben a közösségek döntések részvételében
történő szerepvállalásának, a városi döntéshozók egészség iránti elköteleződésének, továbbá a
fenntartható fejlődésnek, ez utóbbi tartalom a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
megfogalmazásában azt jelenti, hogy a ember boldog és értelmes életvitelének előmozdításában
és a közjó kiteljesítésében nyilvánul meg. Természetesen mindezt úgy valósítja meg, hogy a
saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki az erőforrásait, hanem megőrzi és
bővíti a következő generáció számára. A nemzedékek anyagi, szellemi és lelki jólétének
elősegítéséhez a humán, a társadalmi, a gazdasági és a természeti erőforrások szükségesek.
„Városépítészeti szempontból a társadalmi-gazdasági kritériumok és a környezeti jellegű
mutatók szerepe kiegyensúlyozott mértékben fontos. A klímaváltozás, a városi hősziget
problémáinak kezelése összefüggő zöldfelületekkel és a városi infrastruktúrák megfelelő
szervezésével ugyanúgy feladata a várostervezésnek, mint a vízkezelés, a hulladékgazdálkodás
és az újrahasznosítás vizuálisan kedvező beépítése a városi környezetbe.”8

A magyarországi egészséges városok bemutatása az adatokon keresztül
„A települések, köztük a városok lakosságának egészségét nagymértékben befolyásolják a lakóés munkakörülmények, fizikai és társadalmi-gazdasági környezetük és az egészségügyi
ellátórendszerek minősége, illetve ez utóbbinak hozzáférhetősége.”9
Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetség jelenlegi városainak mindegyike más
értékkel került a tagok közé. Egyfelől mindannyian erőteljes törekvést mutattak az öt
meghatározott (korábban említett) kritérium teljesítésének megvalósítására, másfelől olyan
újszerű kezdeményezésekre tettek kísérletet, melyek tovább építhették, építhetik ezt a
városimázst, városképet. A városok fejlődési vonalának és a város iránti érdeklődésnek egyik
mérőszáma lehet a lakosságszámarány-változása, jelen esetben azok a települések, ahol a
lakosságszám emelkedő tendenciát mutat, úgy az adott város megtartó erejének, az adott
település iránti érdeklődésnek a nyomait láthatjuk, amennyiben ez a számadat csökkenő
tendenciát mutat, úgy két mögöttes gondolat vetődhet fel; az egyik a település lakosságának
8

FÜZESI ZS. – TISTYÁN L.: Egészségfejlesztés
http://regi.oefi.hu/modszertan3.pdf – 2016.10.15.
9
FÜZESI ZS. – TISTYÁN L.: Egészségfejlesztés
http://regi.oefi.hu/modszertan3.pdf – 2016.10.15.
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értékbeli változása, a település vonzerejének elvesztése, illetve az egyéni és közösségi ízlés
átalakulása. A változások másik okát – mely legtöbbször az előzővel összefüggésben
jelentkezik – a munkaerő-piaci, gazdasági és politikai hatások komplexitása adja.
A húsz magyar és egy határon túli városból hat város esetében látható lakosságszám emelkedés,
ebből négy település a nyugati határvonalon vagy határvonal mentén, két település pedig
Budapest agglomerációjában található. Kiemelkedő számarány növekedést Sopronban,
Szentendrén és a helyi lakosság által is határozottan egészséges, jól élhető településen,
Szigetszentmiklóson tapasztalhatunk. A vizsgálatok és tapasztalatok azt mutatják, ezek a
települések megteremtették és fokozatosan fenntarthatóvá is tették városi miliőjüket,
egyértelműen a gazdasági, politikai és a társadalmi tényezőknek köszönhetően.
Az itt élő lakosok által megfogalmazottakban a fejlesztéseken túl, a természeti környezeti
hatások mellett, az erőteljes a helyi közösségek aktivitása, valamint a jól működő mindennapi
városi mechanizmusok jelennek meg.
Ennek ellenére nem feltétlen állítható az a tény, hogy azok a városok, amelyekben a
lakosságszám emelkedett, valóban egészséges városoknak tekinthetőek. A kritériumoknak való
megfelelés csak egy skála, amely mentén inkább az eltérések tapasztalhatóak, nem pedig az
egyes települések valódi értékei.
2. táblázat: Egészséges városok lakosságszámának változása 1990-2015 között
település
Baja
Békéscsaba
Erdőszentgyörgy
(Románia)
Győr
Gyula
Hódmezővásárhely
Kaposvár
Mosonmagyaróvár
Nagykanizsa
Nyírbátor
Pécs
Sopron
Székesfehérvár
Szentendre
Szigetszentmiklós
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zalaszentgrót

lakosságszám (fő)
1990
38 686
67 609
129 338
34 331
51 180
71 788
30 079
54 052
13 849
170 039
55 083
108 958
19 351
19 372
78 328
85 617
74 277
62 212
1041
8 258
Forrás: Helységnévtár 2016
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lakosságszám (fő)
2015
35 718
60 334
(2011)
5166
129 372
30 658
44 795
63 742
32 752
48 241
12 259
145 985
61 780
98 673
25 542
35 656
72 786
77 866
66 791
58 959
1936
6552
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Összegzés
„Általánosságban véve nincs olyan, hogy egy város nem fenntartható. Inkább a városi és
környezeti folyamatoknak olyan sorozata létezik, mely egyes társadalmi csoportokat negatívan
érint, míg másoknak az előnyére szolgál.” (SWYNGEDOUW, E.–HEYNEN, C. N. 2013)
„A fenntarthatóság arculatához a gazdasági, társadalmi és környezeti feladatok közti megfelelő
egyensúly is hozzátartozik. Köztudott, hogy a fenntarthatóság alapelvét 1713-ban az erdészprofesszor Carlowitz fogalmazta meg mindenki számára érthetően: „Csak annyi fát vágj ki,
amennyi utána nő!” (SCHUSTER, W. 2013)
A jelen tanulmány legfőbb célja volt, hogy rövid bemutatást adjon arról, miként jutunk el a
város fogalomtól az élhető, fenntartható és egészséges városok legfőbb tartalmi eleméig. Mit
jelent ma az élhető és egészséges város közötti különbség, miért lesz egy város egészséges vagy
fenntartható, élhető vagy megújuló.
Az elméleti keretek egyfajta lehetőséget adtak arra, hogy érthetővé, megfoghatóvá tegyük a
különböző fogalmakat, megértsük, illetve adaptáljuk kutatásaink és mindennapjaink során. Az
egészség és város vonatkozásában az értelmezhetőség kérdése magába foglalja a
fenntarthatóságot, mind gazdasági, mind ökológiai, mind pedig társadalmi szempontból.
„Egy társadalom minden egyes tagjának egyenlően kell részesülnie az önmegvalósítás
lehetőségéből.”10 A különböző jogoktól való megfosztottság befolyásolhatja az egészséget, a
foglalkozást, illetve foglalkoztatást, valamint a társadalmi kapcsolatokhoz, kötelékekhez való
viszonyulást. Ezek a lehetőségek ma már a fenntartható városok vonatkozásán túl, az
egészséges és élhető városok vonatkozásában is elképzelhetetlen mutatók. Mintahogy az is,
hogy a „megújuló erőforrásokat csak olyan mértékben szabad használni, amennyire
újratermelődnek. A nem megújuló erőforrásokat csak olyan mértékben szabad felhasználni,
amennyire helyettesíthetők megújuló anyagokkal. Az olyan káros anyagokat, mint az
üvegházhatású gázok csak oly mértékben szabad kibocsátani, amennyire azt a természetes
rendszerek képesek elnyelni.”11
De vajon mivel is rendelkeznek az egészséges városok?
A hazai és nemzetközi szakirodalmak, valamint a tapasztalatok az alábbi területekkel láttatják
egészségesnek a városokat: helyi vagy területi életminőséggel, helyi társadalommal, jól
működő városi mechanizmusokkal, területi dimenziókkal, egészségpolitikai irányelvekkel és jó
(települési és területi) gyakorlatokkal.
Az életminőség elve a települési jólét-et foglalja magában, elsősorban ezt esetben arról van
szó, hogy a településeken élők szubjektív életminőségét maga a település jellege, funkciói.
Általános értelmében az életminőség azt jelenti, hogy „az egyén (vagy népesség,
népességcsoport) "jól-lét"- érzésének fokmérőre, a különböző, számukra fontos testi és lelki
aspektusok mentén - figyelembe véve az életminőség objektív és szubjektív vetületeit is.”
A helyi társadalom, a helyben élők és a helyben élőnek vallók társadalmát foglalja magába.
Egészséges települést csak abban az esetben tudunk felépíteni, ha a helyben élők közössége a
települést fontosnak, érdemesnek tartja arra, hogy hosszútávon befektessen, élhetővé tegye.

10

SZÁNTÓ
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–
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J.:
Fenntartható
település,
http://fenntarthato.hu/epites/leirasok/telepules/telepules-terulethasznalat – 2016.10.23.
11
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Az egészséges városok jól működő városi mechanizmusokkal rendelkeznek, ezek a jól
működő rendszerek a különböző szektorokat, területeket egyaránt felölelik, egymás nélkül
gyenge pontokat képesek alkotni. Az egészséges városokban szerepe van a civileknek, a
gazdasági szereplőknek – egyénként vagy szervezetként, az állami szervezeteknek, a
településen élők közösségeknek és az egyházi szereplőknek. Az egészséges városokban van
bizalom, norma és érték, erkölcs és társadalmi szolidaritás.
A területi dimenziók jelentősége hasonlóan fontos szempont, mint az előbbiekben felsoroltak.
A települések önálló entitások, sajátos jelleggel, tulajdonsággal rendelkeznek, az egészséges
jelzőnek más értelmet adva, azaz mindenki számára akár mást is jelenthet az egészséges élet
megteremtésének kérdése.
És végül az egészséges városok rendelkeznek koncepciókkal, elképzelésekkel,
egészségpolitikai irányelvekkel. Komoly elképzeléseik vannak arról, vajon miként tudják a
helyben élőket megtartani, milyen életminőségre irányuló újszerű fejlesztéseket tudnak a
településen bevezetni, milyen elvek mentén tehetik aktívabbá a városi mechanizmusaikat és
milyen jó gyakorlatokat tudnak felmutatni, mely más települések számára esetenként mintaként
szolgálhat.
Tehát milyen is az egészséges település - ahol az ember jól érzi magát, nem lesz beteg sem lelki,
sem fizikális értelemben. Tiszta a környezet, tiszta a levegő és tiszta a talaj. A helyi közösség
egymást és a környezetét óvja, védi, állandóan fejleszt és „beruház” , befekteti társadalmi és
gazdasági tőkéjét.

Irodalomjegyzék
ASTHON, J. 1992: Healthy cities. – Open University Press, Milton Keynes – Philadelphia, 15 p.
CSEKE L. 2013: Bevezetés. A fenntartható város. – In: JELINEK CS. et al.: Kritikai városkutatás. – L’Harmattan
Kiadó, Budapest, 389 p.
ENYEDI GY. 2012: Városi világ. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 241 p.
FÜZESI ZS. – TISTYÁN L.: Egészségfejlesztés és közösség. Fejlesztés a színtereken. –
http://regi.oefi.hu/modszertan3.pdf – 2016.10.15.
GIDDENS, A. 2008: Szociológia. – Osiris, Budapest, 833 p.
HAGGETT, P. 2006: Geográfia globális szintézis. – Typotex, Budapest, 513 p.
JAN G. 2014: Élhető városok. – TERC, Budapest, IX.
JENEI L. et al. 2013: Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapesti Corvinus Egyetem,
Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, 49 p.
SCHUSTER, W. 2013.: Fenntartható városok – a jövő élettere. – Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Magyarországi
Iroda. – http://www.kas.de/wf/doc/kas_37181-1522-9-30.pdf?140320155144 – 2016.10.05.
SWYNGEDOUW, E. – HEYNEN, C. N. 2013: Városi politikai ökológia, igazságosság és a léptékek politikája. – In:
JELINEK CS. et al.: Kritikai városkutatás. – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 395 p.
SZABÓ Á. 2011: Városiasság és fenntarthatóság. Fenntarthatóság és ökológia a városépítészetben. Egyetemi füzet
– digitális kiadvány. – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar,
Urbanisztikai Tanszéke, Budapest, pp. 6-15.
SZÁNTÓ
K.
–
SARLÓS
J.:
Fenntartható
település,
területhasználat.
–
http://fenntarthato.hu/epites/leirasok/telepules/telepules-terulethasznalat – 2016.10.11., 10.23.
WIRTH L. 1938: Az urbanizmus mint életmód. – In: SZELÉNYI I. 1973: Városszociológia. – Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 41 p.
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/cities/documents. – 2016.10.06., 10., 17.
http://pages.eiu.com/rs/783-XMC-194/images/Liveability_August2016.pdf – 2016.10.26.
http://www.hahc.hu/az_egeszseges_varosokrol_hatodik_ciklus.php – 2016.10.10., 10.15.

38

ÉGHAJLAT – IDŐJÁRÁS SZEKCIÓ

ÉGHAJLAT – IDŐJÁRÁS SZEKCIÓ

BESZÁMOLÓ AZ ÉGHAJLAT – IDŐJÁRÁS SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A szekcióülésre a konferencia második napján délután került sor. A Tudományos Bizottság
által ide sorolt hét előadásból ötöt hallgattunk meg. A program első felében mintegy húsz
résztvevő volt jelen, a szünet után ez a szám 6-ra csökkent.
Nyitó előadásában Jankó Ferenc (NYME, Sopron) azt a szerzőtársaival (ld. a programban)
végzett kutatását mutatta be, amely az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC)
legutóbbi, 5. Értékelő Jelentésének első kötetét, a Tudományos alapokat, illetve egy ennek
téziseit cáfolni szándékozó összeállítást vett górcső alá. Amint elhangzott, nem az egyes
állítások igazságtartalmát kívánják tisztázni, hanem bibliometriai vizsgálatokat végeznek. Az
előadást élénk vita kísérte, kiemelve a kutatás újdonságát, hasznosságát és a leküzdött
nehézségeket.
A második előadást Mika János (EKE, Eger) tartotta arról, hogy mit olvashatunk ki a globális
és a regionális klímamodellek eredmény-mezőiből arról, hogy milyen éghajlatváltozás várható
Magyarországon és annak tágabb környezetében. Azt állapította meg az előadó, hogy negyven
évvel az első globális modell-kísérlet és tíz évvel a regionális modellek hazai futtatása után még
mindig jelentős a számszerű bizonytalanság a kétféle modell-típus egyes realizációi által adott
feltételes prognózisok között. Ezt az előadást is élénk vita kísérte, amelyben a résztvevők
elsősorban azt firtatták, hogy ez a bizonytalanság miért nem tükröződik a témakör szakmai és
népszerűsítő megnyilvánulásaiban.
A harmadik előadó Farkas Andrea (Klímaklub, Budapest) lett volna, de a klímaváltozás
adaptációs lehetőségeit nem tudtuk meghallgatni. Az előadó utóbb jelezte, hogy a publikációt
az október végi határidőre elkészíti.
Kovács Ferenc (SZTE, Szeged) szerzőtársával együtt a természetes, illetve igazgatott
növénytakaró multi-spektrális távérzékelése terén sok év óta végzett kutatás legújabb
eredményeit mutatta be számunkra. E műhold-bázisú vizsgálatok célja nem egyszerűen csak az
állapotfelvétel, hanem a hosszú távú tendenciák megállapítása, amikben valószínűlég a
klímaváltozás helyi megnyilvánulásai tükröződnek. Az eljárás elsősorban a jelentős területi
felbontás, a Terra MODIS műhold adataiból levezetve 250-500 méter, okán nagy gyakorlati
jelentőséggel is bír.
A kávészünet utáni első előadást Kürti Lívia (EKE, Eger) lett volna, ám a vonzó Környezeti
biztonság – biztonságos környezet? cím mögötti tartalmat csak az összefoglalóból, illetve
később a konferenciakötetből reméljük majd megismerni.
Lakatos László (EKE, Eger) volt a szekció negyedik előadója. Szerzőtársaival a téli és a tavaszi
fagykárok kiterjedt elemzését mutatta be a CarpatClim adatbázis napi adatmezői alapján. A
célterületek a hazai borvidékek voltak, ahol különösen nagy értékű növényzet van kitéve ennek
a jelenségnek, amely ráadásul nem csak az adott évben, hanem később is korlátozza az évelő
növény termését és annak minőségét. A sok új számítást bemutató előadást élénk eszmecsere
követte, amelyből megtudtuk, hogy sok más időjárási szélsőség hasonló módszertanú vizsgálata
is folyik az előadó irányításával.
Sok más konferenciával ellentétben, a leghosszabb eszmecsere Rusz Ottilia (Meteorológiai
Szolgálat, Marosvásárhely) előadását követte, amelyben a zivatarok, mint meteorológiai
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jelenségek időbeli alakulását mutatta be a szerző állomáshelyén, Marosvásárhelyen az 19612015-ös időszakban. A konklúzió az volt, hogy a zivatarok gyakorisága szignifikánsan csökken,
ami ellentmond a klímaváltozás azon következményének, hogy egyre több vízgőz lehet a
levegőben és azzal, hogy a melegedés alulról felfelé csökken, sőt a sztratoszférában hűlés
tapasztalható. Más szóval, e feltételekből a hidrosztatikus labilitás és a kihullható vízmennyiség
fokozódása következne. Az előadó ezzel az érveléssel szemben kifejtette, hogy a jövőben meg
kívánja vizsgálni azon makrocirkulációs típusok (lásd az összefoglalóban) tendenciáit,
amelyekben leggyakrabban jelentenek zivatart.
Változatos tartalmú programot láthattunk és hallhattunk tehát, amely a két hiányzó ellenére
bőven kitöltötte a programja kínálta 3 órás időtartamot.
MIKA JÁNOS
szekcióelnök

40

ÉGHAJLAT – IDŐJÁRÁS SZEKCIÓ

KLÍMAVÁLTOZÁS SZEMPONTÚ, MULTISPEKTRÁLIS MONITORING
MEZŐGAZDASÁGI- ÉS ERDŐTERÜLETEKEN1
KOVÁCS FERENC1 – GULÁCSI ANDRÁS2
1

Egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, kovacsf@geo.u-szeged.hu
2
Doktorandusz hallgató, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék,
gulandras90@gmail.com
Abstract

In this study new remote sensing indexes was introduced. They were calculated from the Terra satellite's MODIS
sensor surface reflectance data using visible red, near-infrared and short-wave-infrared spectral bands. The
following spectral indices were examined: Difference Vegetation Index (DVI), Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI), Enhanced Vegetation Index (EVI), Difference Water Index (DWI), Normalized Difference Water
Index (NDWI), Difference Drought Index (DDI) and Normalized Difference Drought Index (NDDI). The
Difference Drought Index was proven applicable in quantifying the effects of climate change; f.i. drought intensity.
However, after comparison with reference data NDWI performed better than the other indices examined in the
study, water indices are more sensitive to changes in drought conditions than the vegetation ones. All the available
MODIS satellites images have to be processed in order to extract large enough information to forecast droughts in
short term in Hungary.
Keywords: drought, MODIS, monitoring, remote sensing, spectral index

Bevezetés
Napjaink egyik megoldásra váró környezeti problémája a Kárpát-medencében a vízhiány,
amely különösen a mezőgazdaságnak okoz károkat az aszályos években (RAKONCZAI, J. 2011).
Amikor a vízigényt a csapadék nem képes kielégíteni, mert a várthoz képest nagy hiány
jellemző, amely a tenyészidőre vagy hosszabb időszakra is kiterjed, akkor – International
Commission on Irrigation and Drainage szerint – aszályról beszélhetünk. A klímaváltozási
prognózisok az éghajlati szélsőségek növekedését jelzik előre, ezért fontos, hogy a jelenleg a
tájban zajlódó folyamatok – így az aszály – tér- és időbeliségét értékeljük, mert a klímaváltozás
ritkán érvényesül az országok fejlesztési elképzeléseiben (MIKA J. 2014), pedig a területi
tervezésnek már most készülnie kell. Jelenleg „csak” koncepció ismert; a II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia.
Az aszály nehezen definiálható; nehezen meghatározható a kezdete, a vége, nehéz
számszerűsíteni a hatásait. Inkább relatív állapot, amely régiónként, élőlényenként külön
értelmezhető. Ráadásul az aszályok különböznek egymástól intenzitásban, időtartamban,
kiterjedésben, hatását helyi sajátosságok is módosítják. A légköri aszályt a sokévi átlagnál
lényegesen kevesebb lehullott csapadék jellemzi, amihez párosul az átlagot meghaladó
léghőmérséklet és az alacsony relatív nedvességtartalom. Ez közvetlenül érinti a
mezőgazdasági termelést (mezőgazdasági aszály), amely legtöbbször szemmel és műholdról
látható a növények fiziológiai állapotán. Hossz és erősség függvényében a talajnedvességtartalom a hasznosítható vízkapacitás tört részére csökken (talajaszály). Ha a vízgyűjtőt
meteorológiai aszály sújtja, akkor a tározók, tavak és folyók vízszintje, illetve vízhozama
lecsökken (hidrológiai aszály) (PÁLFAI I. 2004).
Az 1901–2013. évi adatsor alapján mért országos +1,11 °C-os melegedés mellett a nyári
melegedés a legjelentősebb. Az utóbbi 30 évben az Alföld +2,2 °C-os változást is mutat nyáron,
1

A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
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és egyes területeken a hőhullámos érték 2 napról több mint 19 napra nőtt. Az egyre hosszabbodó
száraz időszakok jellemzőek (LAKATOS M. et al. 2014). Az 1961–1990 közötti normálértékhez
képest 2050-ig +1,1–1,9 °C-al nőhet az átlaghőmérséklet, ami nyáron például 2,6 °C is lehet.
A csapadékindexek várható alakulása szerint hazánk klímája szárazabbá válik, a nyári és az
őszi száraz időszakok növekedése várható (BARTHOLY J. et al. 2011). A csapadéktendencia
nagyobb bizonytalanságú, de a hőmérsékleti emelkedés miatt növekszik a párolgás, így
fokozottabb vízigény alakul ki (MEZŐSI, G. et al. 2016).

Az aszály érzékelésére alkalmazott adatok és módszertan
Az aszályosság téridőben való nyomon követésére több meteorológiai (statisztikai) és
távérzékelési módszereken alapuló mérőszám ismert (ZARGAR, A. 2011). A Magyarországon
általánosságban elterjedt Pálfai-féle aszályindex (PAI) térinformatikai feldolgozásával FIALA,
K. et al. (2014) elemez magyar és szerb területeket. KOVÁCS F. (2012) csupán multispektrális
vegetációindexek szerinti biomassza-produktivitás idősora alapján határolt le aszályveszélyes
területeket, míg GULÁCSI, A.–KOVÁCS, F. (2015) MODIS műholdkép alapú elemzésében már
15 éves adatsor szerint határozza meg az aszály mértékét egész Magyarországra többféle
spektrális vegetációs-, víztartalom- és aszályindexek alapján.
A nagy időfelbontású MODIS műholdképekre számított aszályindexek alkalmasak az aszály
rövid távú téridőbeli változásainak nyomon követésére, nagy területre, közepes földrajzi
léptékben. Az adatfeldolgozás során gyárilag előre kalibrált termékeket állítanak elő, melyek
ingyenesen elérhetők. A kompozitképek az eredeti műholdkép-pixelek optimális kiválasztása
alapján 8 vagy 16 napos időszakból származó felvételekből tevődnek össze. Az időpontot
illetően július első fele az egyik legalkalmasabb időpont (PÁLFAI I. 2004), viszont aratás után
nem célszerű időpontot választani.
Az aszályindex számításához a MOD09A1 (5) 8 napos, 500 m-es felbontású felszíni
reflektancia kompozitképeket (Surface Reflectance 8-Day L3 Global 500m SIN Grid), valamint
a MOD13Q1 (5) 16 napos, 250 m-es felbontású vegetációs index kompozitképeket (Vegetation
Indices 16-Day L3 Global 250m) használtuk. A sávok értékei meg vannak szorozva 10.000-el,
amin általában nem változtattunk. A MODIS katalógus H/V 19/4 (Lat/Long 45/21,2) felvételeit
töltöttük le az adatbázisból. Ha csak az időpontokat nézzük minimum 600 felvétel
feldolgozására került sor. A MODIS szárazföldi minőségértékelése alapján, GULÁCSI A. (2015)
feldolgozása szerint kizártuk a pontatlan értékekkel rendelkező képpontokat (ROY, D.P. ET AL.
2002). A feldolgozást nyílt forráskódú térinformatikai program környezetben végeztük el:
SAGA GIS 2.1, QGIS 2.4 (Python 2.7.5), GDAL 1.11.0, GRASS GIS 6.4.3, R statisztikai
szoftver, MODIS Reprojection Tool, LDOPE Tools 1.7.
A MOD09A1 adatokkal történő aszálylehatárolás egyik módszere a normalizált differenciált
aszályindex (NDDI) (1. képlet) (GU, Y. et al. 2007):
NDDI = (NDVI − NDWI) / (NDVI + NDWI)
(1. képlet)
ahol:
NDVI = (NIR858 nm − vörös645 nm) / (NIR858 nm + vörös645 nm),
NDWI = (NIR858 nm − SWIR2130 nm) / (NIR858 nm + SWIR2130 nm),
NIR: közeli infravörös, SWIR: rövidhullámú infravörös.
Magasabb NDVI a levélzet nagyobb fotoszintetikus kapacitását jelzi.
Az NDWI a növénylombozat nedvességtartalmának jellemzésére való. Ha csökken a
víztartalom, akkor a SWIR tartományban megnő a reflektancia (GAO, B.C. 1996).
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Az egyszerűbb differencia indexszel is számolhatunk (2. képlet):
DDI = DVI – DWI
ahol:
DVI (differenciált vegetáció index) = NIR858 nm − vörös645 nm,
DWI (differenciált víz index) = NIR858 nm − SWIR2130 nm.

(2. képlet)

Az új, optimalizált indexek, mint amilyen az EVI is, hibridként egyesítik más mérőszámok
jellemzőit. Az EVI az NDVI korrekciós tényezőkkel ellátott változata, minimalizálja a zavaró
hatásokat (3. képlet) (SOLANO, R. ET AL. 2010):
EVI = G·((NIR858 nm–vörös 645 nm)/(NIR858 nm+C1·vörös 645 nm+C2·kék469 nm+L))
(3. képlet)
ahol:
L: lombozat háttér igazítás
C1, C2: aeroszol-ellenállás együtthatók
G: erősítés vagy skálázási tényező.
Az együtthatók értékei: L=1, C1=6, C2=7,5 és G=2,5.
A DWI és a DVI között rendkívül erős kapcsolat áll fenn, a korrelációs együtthatók értékei a
júniusi és júliusi műholdképek alapján például 0,88–0,96 közötti (1. ábra). Az NDWI–NDVI
közötti kapcsolat önmagában validálja a vízindexeket, így az aszály vizsgálatára alkalmas az
NDWI és a DWI is, bár nem elterjedt a használatuk.

1. ábra: A differenciált vegetáció- és vízindex közötti kapcsolat a júliusi időpontban

Az aszály kiterjedésének meghatározása és összevetése referenciaadatokkal
A DDI átlagot számoltunk a vizsgált időpontokra (pl. DDIjúnius=505,67) és ha a DDI
középértéke meghaladja ezt a küszöbértéket, akkor az év aszályosnak tekintethető; 2000-2003,
2007, 2009, 2012 és 2014. Az aszályos évek DDI átlagértékeiből számtani átlagot képezve
megkapható a DDI küszöbértéke (pl. DDIjúnius=578,86). Adott osztály aszályos, ha
osztályközepe meghaladja ezt a küszöbértéket. A különbségek alapján a DWI jobban reagál az
aszályos állapotokra, vagyis a vízindexek érzékenyebbek az aszályra, mint a vegetációindexek.
Az aszályos éveket tekintve a DDI általában több aszályos területet mutat (2. ábra).
A DDI és NDWI eredmények jól egybevágnak. DDI szerint az aszály kiterjedése a vizsgált
időszak júliusában átlagosan 22.778 km2 volt, a várakozásnak megfelelően 2000-2003, 2007,
2009, 2012. és 2014. években haladta meg ezt a középértéket. A legnagyobb aszály, a 2007. évi
DDI alapján 42.452 km2-t érintett. NDWI esetében a 2000. év volt az aszályosabb, de az erősen
aszályos területek nagysága itt is 2007-ben csúcsosodott ki. A legaszályosabb évek rangsorában
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2003 és 2002 következik. Egymást követő évek közötti különbség szempontjából kiemelhetők
a 2003-2004, valamint 2006-2007 ikerévek.
A júliusi időpontok NDWI alapú aszályosságának földrajzi eloszlását mutatja a 3. ábra, ahol
jól látható a Duna-Tisza köze eleve aszályos jellege.
A spektrális indexek érvényességének megállapítása a meteorológiai aszályt jelző PAI alföldi
értékei alapján történt (VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2012), valamint a CORINE Land
Cover 2012 adatbázis segítségével a "nem-öntözött szántóföldek" kategória területeit
összevetettük KSH adatok alapján a gabonafélék termésátlagával, búza- és kukorica
termésmennyiségével, öntözővíz felhasználással (1. táblázat).

2. ábra: Az aszállyal érintett területek nagysága a júliusi időpontokban, a DDI szerint

3. ábra: Az aszályos területek földrajzi eloszlása az NDWI alapján, a júliusi időpontokban
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A júliusi korrelációs együtthatók alapján az NDWI teljesített a legjobban. A DDI, az NDDI és
a PAI értékek között monoton növekvő, míg a vegetáció- és vízindex értékek és a PAI értékek
között monoton csökkenő trend figyelhető meg. A vegetáció- és vízindexeknél a termés és a
spektrális indexek között egyenes arányosság, illetőleg az öntözővíz-használat esetén fordított
arányosság figyelhető meg. A normalizált differenciált indexek erősebb kapcsolatot mutatnak
a statisztikai adatokkal, mint a különbségindexek; leszámítva a DDI-t.
1. táblázat: Az indexértékek korrelációs együtthatói (r2) a júliusi adatsor szerint

MOD09A1

MOD13A1

Index

PAIAlföld

Gabona [kg/ha]

DDI
NDDI
DWI
NDWI
DVI
NDVI
EVI

0,87
0,85
0,81
0,90
0,60
0,78
0,63

0,67
0,65
0,79
0,80
0,69
0,72
0,81

Kukorica
[kg/ha]
0,63
0,64
0,77
0,78
0,68
0,73
0,76

Öntözővíz
[millió m3]
0,51
0,48
0,52
0,64
0,42
0,64
0,35

Biomassza produktum értékelése a Duna-Tisza közi síkvidék erdőire 2000–2016 között
Célunk a természetes vízellátottság megfigyelése a Duna-Tisza közi síkvidék erdeinek
megfigyelése alapján, amely jelenleg a 2000–2016 közötti időtartam nyári féléveire történik. A
250 m-es cellaháló szerinti, 66%-os fedettségű és minimum 3 db összefüggő pixelből álló foltok
kerülnek elemzésre a Corine Land Cover 2000, 2006, 2012. adatok alapján (4. ábra). Jellemző,
hogy a lomblevelűek aránya 52%-ról 63%-ra nőtt, míg az elegyes 35-ről 28%-ra csökkent. A
2012. évi erdők 49%-a hasonló felszínfedettségű 2000 óta.

4. ábra: Minimum 66%-os fedettség alapján megfigyelt erdőcellák leválogatása a Duna-Tisza közén
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A 2000-2016 közötti, lomblevelűeket jellemző NDVI és EVI átlagértéket mutató adatsorban
trend nem mutatható ki (5. ábra).
Az évek közötti különbségre jellemző, hogy a 2012., 2003. és 2000. évi átlagosan
legalacsonyabb értékek és a 2016., 2014., 2001. évi átlagosan magas értékek között mindössze
0,05-nyi indexkülönbség jellemző. A legmagasabb értékeket a 2006. évben találjuk, ami a 2004.
márciustól jellemző kedvező, csapadékosabb időszak csúcsértéke. Jellemző, hogy ez a 2007.
évre gyorsan lecsökken. 2010. évre is hiába jellemző, hogy rekordokat döntött
csapadékértékben, egyedülálló nedvesebb évként nem mutat kiugró indexeredményeket. A
változásokat tekintve feltűnő a 2006–2009 közötti csökkenés. A 2006. és 2010. évek
változékonyságán is jól látható a csapadék és a spektrális indexek közötti kapcsolat.

5. ábra: Lomblevelű erdő EVI és NDVI medián értékei 2000–2016 között

A biomassza-produktum, index összeg szerinti értéke, az erdők változó kiterjedése miatt a 17
éves adatsorban megbontva vizsgálható (6. ábra). Az állandó erdős felszínek értékei alapján a
2000. év óta nincs trendszerű változás, de a változékonyság mértéke egy-egy év között akár a
9%-ot is meghaladja. A lomblevelű felszínek az ezredforduló óta kb. 15%-os növekedést
mutatnak, de ennek a biomassza-produktum növekedése már 38%.
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6. ábra: Lomblevelű erdők EVI összeg értéke a CLC szerinti időbeosztásban, illetve az állandóan erdős cellák
alapján

Összefoglalás
Az új távérzékelésen alapuló aszályindexek várakozáson felül teljesítettek a vizsgálat során, ezt
bizonyítja a referenciaértékkel, a Pálfai-féle aszályindexszel fennálló nagyon szoros kapcsolat.
A jövőben várhatóan előtérbe kerülnek majd azok az indexek, amelyek a növényzet
víztartalmában bekövetkező változásokat érzékelik (lásd NDWI), mivel aszály esetén
gyorsabban következik be a növényzet vízvesztesége, mint a klorofill tartalom csökkenése.
Az összehasonlító értékelés során számításba kell vennünk, hogy a termésátlagokat az aszályon
kívül számtalan egyéb környezeti tényező befolyásolja (aratás időpontja, belvíz, kártevők).
A MODIS nagy időfelbontású termékei lehetővé teszik az egész tenyészidőszakra kiterjedő
elemzést. Ezen keresztül teljesebb képet kaphatunk a biofizikai indikátorok jellegéről, az
indexeknek a gabonafélék fotoszintetikus aktivitásával és nedvességi állapotával fennálló
összefüggéseiről.
Az éghajlati forgatókönyvek az éghajlati szélsőségek növekedését prediktálják, ezért fontos,
hogy a jelenleg a tájban zajlódó folyamatok tér- és időbeliségét monitorozzuk. Úgy véljük, hogy
a közeljövőben egy kiépítendő aszálymonitoring rendszer keretében, spektrális indexek alapján
dinamikusan lehatárolhatók a legsúlyosabban érintett térségek. Meghatározott területekre
tájhasználat-váltást, vagy víztakarékos csepegtető öntözést lehetne szorgalmazni.
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HAZAI BORVIDÉKEINK ŐSZI, TÉLI ÉS TAVASZI FAGYKÁRAINAK
ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE (1961-2010)
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CLIMATIC CHARACTERICS OF AUTUMNAL, WINTER AND SPRING FROST OCCURRENCES
IN THE WINE REGIONS OF HUNGARY (1961-2010)
Abstract
While frost is a natural phenomenon in Hungary from autumn to spring, the frost damage, causing crop damage
and yield reduction or even harvest shortfall, does not occur every year. The aim of the study was to estimate the
occurrence and frequency of frost damage in fall, winter and spring frost damage from the CarpatClim data base,
in the wine regions of Hungary. Determining the daily distribution of the LT50 function between September 7 and
May 15, with the Cold Hardiness model which contains 23 grape varieties, the occurrence probability of fall,
winter and spring frost damage can be accurately determined. The extent of frost damage, frost duration and
strength of frost is significantly affected by tolerance of grape varieties. We analysed the extent of fall, winter and
spring frost damage respectively at frost susceptible, moderately frost-tolerant and frost-tolerant grape varieties.
We examined the stepovers of frost damage thresholds by using CARPATCLIM database during the period
between 1961-2010. The results provide not only frost damage quantification, but they may also help to judge the
complex value of cultivation areas more accurately and to parameterize the crop safety of wine regions.
Keywords: frost damage, LT50 function, wine regions, wine grapes, CarpatClim data

Bevezetés
A fagy az egyik legkülönlegesebb jelenség a természetben. Jóllehet meteorológiai szempontból
a fagy nem tekinthető extrém jelenségnek, hiszen a környezetünkben előforduló hőmérsékleti
tartománynak csupán egy szeletére jellemző. Ennek ellenére fiziológiai szempontból jelentős
irreverzibilis változásokat idézhet elő az élő sejtekben. A fagy általi sejtroncsolódás illetve
dehidratáció következtében súlyos fagykárosodás jöhet létre a legtöbb növény esetében. A
fagytartomány meglehetősen széles Földünkön, az eddig mért legalacsonyabb hőmérséklet
közel mínusz 90 fok volt (89,2°C), melyet 1983. július 21-én jegyeztek fel a Déli-sarkon lévő
Vosztok kutatóállomáson. Ehhez képest elenyészőnek tűnhet a hazánkban eddig mért
legalacsonyabb hőmérséklet, -35,0 °C, melyet Görömbölytapolcán (Miskolctapolca) mértek
1940.02.16-én. A hazai szőlőtermesztés számára igen fontos annak kiderítése, hogy a főbb
borvidékeken milyen mértékű és jellegű változás mutatható ki a fagyelőfordulás időbeli
struktúrájában. A fagy előfordulása ősztől tavaszig hazánk természetes éghajlati sajátossága.
Amennyiben ennek értéke egy bizonyos fajtára jellemző, küszöbérték alá csökken, fagykárról
beszélhetünk. A tavaszi fagyveszély előfordulásának fokozódása, vagy a téli időszak során
fellépő egyre erőteljesebb mértékű felmelegedési időszak komoly nehézséget, akár jelentős
termés csökkenést idézhet elő. Az időbeli változások tanulmányozásával választ adhatunk arra,
hogy a vizsgált változók időbeli trendjei alátámasztják-e ezeket a valós félelmeket. A korábbi
fagyvizsgálatok (OLÁH L. 1979) főként arra irányultak, hogy meghatározzák a különböző
küszöbhőmérsékletű napok előfordulási gyakoriságait (DUNKEL Z.–KOZMA F. 1981): Azaz a
mínusz 17°C-os, illetve a mínusz 21°C –os küszöbértékek éghajlati gyakoriságait elemezték a
hazai borvidékek esetében. Az utóbbi időben egyre több tanulmány látott napvilágot arra
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vonatkozóan, hogy a különböző éghajlati szcenáriókra számolt indexértékek, mint például a
Huglin-index (HUGLIN, P. 1978) miként változott az elmúlt évtizedekben és hogyan módosul
majd a jövőben (HORVÁTH CS. 2008; MESTERHÁZY I. 2013). A klímaszcenáriókat nemcsak a
korábbi küszöbminimumokra vizsgálták, hanem bevezettek újabb minimumindex kategóriákat
is, mint a -15 °C, valamint -18 °C alatti fagyos napok száma (SZENTELEKI K. et al. 2011).
Ahogy melegszik a klímánk egyre kevesebb -21 °C alatti nap fordul elő. Amennyiben 10 éves
szakaszolással kívánjuk a változásokat bemutatni, könnyen előfordulhat, hogy nem lesznek
egyáltalán adatok, ennek hiányában nem tudjuk majd a változások mértékét jellemezni. A
fagykárok előfordulását a hazai kajszi és őszibarack ültetvényekben már többen vizsgálták
(SZALAY L. et al. 2000; LAKATOS L. et al. 2005 ). Az LT50 értékek ismeretében az előnyugalmi, nyugalmi, illetve kényszer-nyugalmi szakaszban fellépő jelentős fagykárosodást
előidéző napok száma, ezek előfordulási valószínűsége pontosan meghatározható. Az
eredmények jól használhatóak a fagykárok mértékének számszerűsítésére. Segítségükkel
pontosabban megítélhető az egyes termőhelyek komplex értékszáma, azaz paraméterezhető a
térségek termésbiztonsága (LAKATOS L. et al. 2006).

Anyag és módszer
A fagykárok idő és térbeli vizsgálatához a CARPATCLIM adatbázist használtuk1. A napi
minimum hőmérsékleteket az 1961-2010 közötti időszakra vonatkozóan elemeztük. A
rendelkezésre álló éghajlati adatbázis nem fedi le teljesen az országot, így a 22 hazai
borvidékből csak 21 borvidéket tudtunk vizsgálni (1. ábra).

1. ábra: A CarpatClim adatbázis hazai rácspontjai valamint a vizsgált borvidékek
területi elhelyezkedése és számozása
Forrás: Nagy R., Molják S.

A Soproni borvidék nem szerepel a vizsgálatban és a Zalai borvidék lefedése sem teljes, mivel
a borvidék folytatódik a rendelkezésre álló adatbázison túl is. A borvidéket jellemző 7 rácsponti
adat megközelítően kétharmadát fedi le az adott területnek, ezért úgy gondoltuk, hogy nem
1

www.carpatclim-eu.org Hozzáférhető: 2016. december 4.
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hagyjuk ki a vizsgálatból és ennyi adatponttal jellemezzük a borvidéket. Átlagosan 14 rácsponti
adat áll rendelkezésünkre egy-egy borvidék jellemzésére. Ez azonban elég nagy szórást mutat
borvidékenként, hiszen a Kunsági borvidéket 100 pont alapján, míg a Nagy-Somlói,
Badacsonyi, Villányi, Móri borvidékeket csak 3 rácspont alapján elemezhetjük (2. ábra).
120
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2. ábra: A 21 hazai borvidék 294 rácspontjának területi eloszlása

Az eredmények térbeni megjelenítéséhez az ArcMap 10.4-es térinformatikai szoftvert
használtuk. Az adatbázis alapján létrehoztunk egy ponthálózatot (0.1˚ x 0.1˚), majd az
eredményeket a pontokra vonatkoztattuk. A pontok értékéből spline interpolációs eljárással
raszteres térképeket generáltunk. A spline egy olyan interpolációs függvény, amely fix értékű
bemeneti pontok alapján ’rugalmas membrán’ alakját követve becsli a köztes pontok értékét,
minimalizálva a teljes felület görbületét. Ennek eredménye egy olyan simított felület, amely
tartalmazza valamennyi bementi pont értékét, de a felület görbültsége mégis minimális.
Fagy előfordulás a hazai borvidékeken
Míg a fagy ősztől tavaszig tartó időszakban természetes jelenségnek számít hazánkban, addig
a fagykár, amely növényi károsodást és terméscsökkenést vagy akár terméselmaradást is okoz,
nem fordul elő minden évben. Fagy előfordulás könnyen mérhető, illetve számítható
meteorológiai jelenség. A fagystatisztikák elkészítéséhez meghatározhatjuk a 0 °C fok alatti
napok vagy órák számát, havonta, évszakonként vagy a vegetációs, illetve a nyugalmi időszakra
egyaránt. Jelen tanulmányban az őszi, téli, tavaszi fagyok előfordulási gyakoriságait elemeztük
a hazai borvidékeken a napi minimum hőmérsékletek felhasználásával. Az őszi fagyok a szőlő
esetében általában nem jelentenek problémát, hiszen vannak borok – például a jégbor –, melyet
tipikusan olyan szőlőből készítenek, ami fagyott állapotú vagy korábban már átesett egy
fagyáson. Ezáltal a szőlőszemek beltartalmi értékei – cukor, sav – kedvezőbbek lesznek, azaz
magasabb koncentrációt, szárazanyag tartalmat mutatnak. Természetesen ez a folyamat csak
mérsékelt fagyok esetén eredményez édes és magas savtartalmú borokat. Ha az őszi fagyok
korán és erőteljes lehűléssel jelentkeznek, a mélynyugalmi időszak elején, az súlyos és
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irrevezibilis rügykárosodást okozhat. Téli időszakban, amikor a szőlő mélynyugalmi
szakaszban van, aránylag jól tűri az alacsony hőmérsékletet. Mínusz 25 °C alatti fagyok
esetében azonban jelentősebb károk jelentkeznek a legtöbb hazai borvidéken. A szőlő éghajlati
kockázatára vonatkozó elemzések általában a -17 fok alatti illetve, a -21 fok alatti fagyok
előfordulási gyakoriságait vizsgálják. Ez a két küszöbérték arra utal, hogy a fagyérzékeny és a
fagytűrő fajták fagykár előfordulási valószínűségeit külön-külön tudjuk meghatározni. Ez egy
statikus megközelítésnek tekinthető, mivel nem veszi figyelembe azt, hogy a mélynyugalmi,
valamint a kényszer nyugalmi időszakban szignifikánsan különbözik egymástól a szőlő napi
fagytűrő képessége. Pontosabban a nyugalmi időszakban naponta változik, az a letális
minimum hőmérséklet, melyet a szőlő fagykárosodás nélkül el tud viselni. A tavaszi fagykárok
akkor jelentenek termesztési kockázatot, ha a nedváramlás beindulása, vagy a rügyfakadás után
jelentkeznek. Amennyiben a globális hőmérséklet-növekedés következtében a rügyfakadás
időpontjai korábbra tolódnak akkor akár a március végi fagyok is fagykárosodást okozhatnak
majd a jövőben. A melegedés következtében természetesen a fagyok száma is csökken és a
májusi vagy április végi fagyok egyre ritkábban jelentkeznek majd, de a fagykár keletkezéséhez
elég egyetlen fagyos nap előfordulása is. Amennyiben a tavaszi fagyok előfordulásának az év
korábbi időszakára történő visszahúzódási sebessége felülmúlja a vegetációs időszak korábbi
naptári időszakra való tolódásának mértéket, jelentős fagykockázat-csökkenéssel számolhatunk
a jövőben. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül a korábbi évekhez hasonló, vagy akár nagyobb
mértékű késő tavaszi fagykár-valószínűség jelentkezhet az elkövetkező évtizedekben. Az
alábbi ábrán látható, hogy az őszi és tavaszi fagyokra azonos, 15-15% gyakorisággal
számíthatunk a hazai borvidékeken (3. ábra).

őszi

15%

15%

téli
tavaszi

70%

3. ábra: A különböző évszakokban bekövetkező fagyok százalékos megoszlása a hazai borvidékeken
1961-2010 között

A korábbi téli és tavaszi fagyvizsgálatok a téli minimum hőmérsékleteket statikusan vizsgálták.
Abból indultak ki, hogy ha a minimum hőmérséklet egy bizonyos küszöbérték alá süllyed,
akkor fagykárról beszélhetünk. Ez valóban be is következik, ha kellően alacsony küszöbértéket
választunk. Nem kell azonban nagyon alacsony hőmérsékletnek előfordulni ahhoz, hogy
fagykár érje a vizsgált növényt, ha a fagy a mélynyugalmi időszak előtt vagy után fordul elő. A
mélynyugalmi időszakban igen jó fagytűrést mutat a legtöbb vizsgált szőlőfajta, de mielőtt a
szőlő eléri ezt az állapot, vagy miután kikerül ebből az állapotból a fagytolerancia mértéke
jelentősen módosul. Úgy is mondhatnánk, hogy a korábbi vizsgálatok nem vették azt
figyelembe, hogy a szőlő és egyéb gyümölcsfák nyugalmi időszaka és ennek hatására a fagytűrő
képessége is egy dinamikusan változó folyamat.
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-17 °C alatti minimum hőmérsékletek
A szőlő fagykárok vizsgálatánál a -17 °C alatti minimum hőmérsékletű napok a kevésbé
fagytűrő, illetve fagyérzékeny fajták számára jelentenek fagykár kockázatot. A fagykár ilyen
küszöbérték alatt a mélynyugalmi időszak alatt általában nem következik be a hazai szőlőfajták
esetében. Az előnyugalmi időszak elején, illetve a kényszer nyugalmi időszak végén -17 °C
alatti minimum hőmérséklet mellett is számíthatunk fagykárra. Az 1961-2010 közötti időszak
során a hazai borvidékeken átlagosan 47 nap fordult elő, hogy a napi minimum hőmérséklet 17 fokra vagy ez alá süllyedt. Legkevesebb ilyen minimum hőmérsékletű napot a Móri
borvidéken mérhettünk – 30 napot – míg a legtöbb ilyen nap a Csongrádi borvidéken fordult
elő – 66 nap. Egy nyugalmi időszak során több alkalommal is előfordulhat, hogy a minimum
hőmérséklet a vizsgált küszöbhőmérséklet alá csökken. Ennek ellenére az az év csak
egyszeresen tekinthető fagykáros évnek. A fagy valószínűségek esetében azt elemeztük, hogy
az elmúlt 50 év során hány évben fordult elő, hogy a nyugalmi időszak alatt a minimum
hőmérséklet mínusz 17 fok alá csökkent az egyes borvidékeken. Az eredmények azt mutatják,
hogy megközelítőleg minden harmadik évben, azaz 32,4 %-os valószínűséggel számíthatunk
arra, hogy a téli időszakban legalább egy alkalommal -17 °C alá csökken a hőmérséklet a hazai
borvidékeken. A Móri borvidéken fordul elő legkisebb valószínűséggel (22,4%) a vizsgált
küszöbhőmérséklet alatti minimum hőmérséklet, míg a Zalai borvidéken a legnagyobb (43,4%)
a valószínűsége annak, hogy -17 °C alá csökken a hőmérséklet. Amennyiben a 21 borvidék
között kívánunk hasonlóságot találni vagy különbségeket kimutatni a jelentősebb fagyok
vonatkozásában, akkor erre jól használható a fagyanomália függvény (4. ábra). A -17 °C fok
alatti fagy valószínűség anomáliák +/- 10%-os különbséget mutatnak a hazai borvidékeken
1961-2010 között.
12,0
10,0
8,0

Anomália (%)

6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

Tokaji (10)

Bükki (15)

Egri (8)

Mátrai (15)

Kunsági (100)

Neszmélyi(12)

Etyek- Budai (11)

Móri (3)

Tolnai (26)

Csongrádi(18)

Hajós-Bajai (13)

Szekszárdi(6)

Pécsi (10)

Villányi (3)

Balatonboglári (12)

Zalai (7)

Badacsonyi (3)

Balatonfelvidéki (8)

Balatonfüred-Csopaki (7)

Nagy-Somlói (3)

-12,0

Pannonhalmi (4)

-10,0

Borvidékek

4. ábra: A -17 °C fok alatti fagy valószínűség anomáliák a hazai borvidékeken 1961-2010 között
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-21 °C alatti minimum hőmérsékletek
A következő fagy küszöbérték, melyet az erőteljesebb fagyok vizsgálatánál használnak, az a
-21 °C alatti minimum hőmérsékletű napok száma. Sem a mínusz 17 °C sem pedig a mínusz 21
°C nem nevesített extrém klimatikus éghajlati mutató, ennek ellenére mindkettőt használják a
fagykockázat, fagykárok mértékének jellemzésére. A -21°C-os fagy a közepesen fagyérzékeny
szőlőfajták számára jelent fagykár kockázatot. Ilyen küszöbérték alatti hajnali minimum szintén
az előnyugalmi időszak közepéig, illetve a kényszer nyugalmi időszak közepétől jelenthet
fagykár kockázatot. Az 1961-2010 közötti időszak során a hazai borvidéken átlagosan 7 nap
fordult elő, hogy a napi minimum hőmérséklet -21 fokra, illetve ez alá süllyedt. Legkevesebb
ilyen minimum hőmérsékletű napot a Móri borvidéken mérhettünk – 1 napot –, míg a legtöbb
ilyen nap a Csongrádi borvidéken fordult elő, ahol 16 nap csökkent mínusz 21 fok alá a hajnali
minimum hőmérséklet. Az elmúlt 50 év során átlagosan 4 évben fordult elő, hogy a nyugalmi
időszak alatt a minimum hőmérséklet mínusz 21 fok alá csökkent a hazai borvidékeken. Az
eredmények azt mutatják, hogy megközelítőleg tizenkét évenként, azaz 8 %-os valószínűséggel
számíthatunk arra, hogy a téli időszakban legalább egy alkalommal -21 °C alá csökken a
hőmérséklet a hazai borvidékeken. A Móri borvidéken fordul elő legkisebb valószínűséggel
(2%) a vizsgált küszöbhőmérséklet alatti minimum hőmérséklet, míg a Hajós-Bajai borvidéken
a legnagyobb (15,4%) a valószínűsége annak, hogy -21 °C alá csökken a hőmérő higanyszála.
A mínusz 21 fokos fagy anomália függvény (5. ábra) alapján megállapítható, hogy a hazai
borvidékek közül a Hajós-Bajai, illetve a Csongrádi borvidékeken számíthatunk leginkább
szélsőségesen alacsony minimum hőmérsékletre, azaz a téli fagykár kockázat itt a legnagyobb.
Legkisebb valószínűséggel a Móri illetve az Etyek-Budai borvidéken kell számítanunk -21 °C
fok alatti fagyok előfordulására a nyugalmai időszak során. A mínusz 21 °C-os anomália +/7%-os különbséget mutat a hazai borvidékeken 1961-2010 között.
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5. ábra: A -21 °C fok alatti fagy valószínűség anomáliák a hazai borvidékeken 1961-2010 között
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-1 °C alatti minimum hőmérsékletek a vegetációs időszakban
A vegetációs időszak szőlő esetében a 10 °C tartós átlépésétől számítható, amit jelen
tanulmányban úgy értelmeztünk, hogy amennyiben legalább 7 nap során a napi
átlaghőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot, akkor az az időszak már a szőlő vegetációs
időszakának tekinthető. A vegetációs időszak során természetesen több napon is előfordulhat,
hogy a napi átlaghőmérséklet 10 °C alá esik. Ilyenkor nincs növényi fejlődés, tömeggyarapodás,
de a növényi folyamatok természetesen nem állnak le mindaddig, míg a napi átlaghőmérséklet
tartósan, azaz 7 napon keresztül nem csökken 10 °C alá. Amikor ez bekövetkezik, akkortól
beszélünk nyugalmi időszakról. A mínusz 1 fok alatti napok tavasszal, elsősorban a késő tavaszi
időszak során, április és május hónapokban jelentenek termesztési kockázatot a szőlő
termesztők számára. Nyáron, június és augusztus között, ezzel a jelenséggel nem kell
számolnunk. Alacsony hőmérsékletek azonban nyáron is előfordulhatnak, ami szintén
stresszhatást okozhat a szőlő számára. Általánosan kijelenthetjük, hogy az 5 fok alatti
hőmérséklet jelentős mértékű hideghatásnak tekinthető ebben az évszakban, ami csökkentheti
a bogyók minőségi mutatóinak értékét, például a cukortartalmat. A vegetációs időszak elején,
azaz a tavaszi időszakban megközelítően 5 évente kell fagyra számítanunk. A vizsgált
borvidékek esetében fagy szempontjából leginkább kockázatos termesztési feltételek a Villányi
borvidéken jellemzőek, itt 32,6%-os a tavaszi fagy valószínűsége, azaz minden harmadik évben
számíthatunk tavaszi fagyra. A legkisebb tavaszi fagykockázattal (10,4%), a Tokaji borvidéken
kell számolnunk. Ezen a borvidéken 10 évente kell tavaszi fagyokkal számolnunk. A vegetációs
időszak kezdete ugyanis csaknem 10 nappal későbbre tolódik ebben a régióban, így április
végétől, május végéig tartó időszak során már kisebb valószínűséggel kell számolnunk fagy
kialakulásával. Amennyiben összehasonlítjuk az 1961-1990, illetve az 1991-2010 közötti
időszakok fagy valószínűségeinek értékeit a hazai borvidékeken, azt állapíthatjuk meg, hogy
jelentősen csökkent az utóbbi évtizedekben a tavaszi fagykockázat. Átlagosan 23,3%-ról,
12,7%-ra változott a hazai borvidékeken a fagyelőfordulás valószínűsége (6. ábra). A
legnagyobb mértékben a Bükki borvidéken csökkent a tavaszi előfordulás fagyvalószínűsége,
melynek mértéke eléri a 16,5%-ot. A Villányi borvidéken nem csökkent, hanem közel 1%-kal
nőtt a tavaszi fagy előfordulás valószínűsége az utóbbi 20 évben a korábbi 30 éves időszakra
jellemző értékhez képest.
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6. ábra: A vegetációs időszak tavaszán a -1 °C fok alatti fagy valószínűségek változása a hazai borvidékeken
1961-2010 között
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A kora őszi fagy általában nem jelent számottevő problémát a szőlőtermesztés számára. A friss
fogyasztású szőlő értékesítésénél előfordulhatnak minőségi problémák a fagyok után. A
borszőlő termesztésnél az arra hajlamos fajták esetében a bogyóhullás miatt,
mennyiségcsökkenéssel számolhatunk. A csekély mértékű fagy növelheti a cukor- és
savtartalmat, koncentráltabb beltartalmat mérhetünk a fagyok után a bogyókban. Az
erőteljesebb őszi fagyok azonban károsíthatják a még be nem érett vesszőkön lévő rügyeket,
így a jövő évi termést is. Az őszi fagy igen erőteljes területi eltérést mutat hazánkban. A
vegetációs időszak őszi harmadában átlagosan minden ötödik, hatodik évben számíthatunk
fagyra. Az 1961-2010 közötti időszak során a hazai borvidékeket átlagosan 17,3%-os fagy
valószínűség jellemezte. Az Egri borvidéken fordult elő a legkisebb valószínűséggel őszi fagy
(9,2%), míg a Szekszárdi borvidéken az őszi fagy előfordulás valószínűsége meghaladta a 27%ot. Amennyiben a fagyvalószínűségek időbeli változását elemezzük, azt vehetjük észre, hogy
az őszi fagyok az utóbbi 2 évtized során számos borvidéken gyakoribbá váltak, mint az azt
megelőző évtizedekben voltak. Az 1991-2010 közötti időszakban átlagos 3%-kal nagyobb
valószínűséggel fordult elő őszi fagy a vegetációs időszakban, mint 1961-1990 között. A
Csongrádi borvidéken, amint az a 7. ábrán is látható, 14,5%-kal, míg a Villányi borvidéken
13%-kal nőtt az őszi fagykockázat az 1961-1990 közötti bázisidőszakhoz képest.
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7. ábra: A vegetációs időszak őszén a -1 °C fok alatti fagy valószínűségek változása a hazai borvidékeken
1961-2010 között

Az ősszel tapasztalható fagykockázat növekedés, akár kedvező feltételeket is teremthet
speciális borfajták, például a jégbor előállításához, illetve segítheti egyéb borkülönlegességek
készítését is. Ugyanakkor kockázatot jelenthet a friss fogyasztású csemegeszőlők késői
szüretelésénél. A gyakoribb kora őszi fagyok rügykárosodást okozhatnak egyes borvidékeken,
ahol a helyi mikroklimatikus tényezők érvényesülése miatt a fagyok erőtejesebben jelenhetnek
meg és hosszabb ideig fejthetik ki a hatásukat.
Az LT50 értékek származtatása
A fagykár meghatározása kissé összetettebb feladat. Fagyasztó kamrákban elhelyezett növényi
mintákból határozhatjuk meg az egyes növényi részek, hajtások vagy virágrügyek
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megfagyásának vagy elfagyásának mértékét, azaz a fagykár nagyságát. Amennyiben bizonyos
hőmérsékletre hűtjük a vizsgált növényt, illetve annak részeit, akkor egyes minták teljesen
elhalnak, míg mások felmelegedés után semmilyen károsodást nem szenvednek. A letális
minimum (LT) hőmérsékletek ismeretében meghatározható, hogy a növényi részek meddig
hűthetők le maradandó károsodás nélkül. Az LT értékek növényfajonként, illetve fajtánként
jelentősen eltérnek egymástól. Vannak kiváló, jó, illetve kevésbé fagytűrő fajták. A
fagyérzékenységi vizsgálatok arra irányulnak, hogy pontosan meghatározzuk azt, hogy adott
fagypont alatti hőmérsékletre hűtés mellett a növényi minták hány százaléka károsodik (MILLS,
L. et al. 2006). Általában 3 letális hőmérsékleti kategóriát, azaz fagykár kategóriát szokás
vizsgálni, LT10, LT50, és LT90 értékeket. Az LT10 azt jelenti, hogy amennyiben a hőmérséklet
alacsonyabb, mint a letális hőmérséklet, akkor a vizsgált minták 10%-a, az LT50 esetében a
növényi minták 50%-a, míg LT90 alkalmazásánál a növényi részek 90%-a szenved
fagykárosodást. Jelen vizsgálatban az LT50 értéket határoztuk meg a Washington State
University által kifejlesztett modell segítségével (FERGUSON, J. C. et al. 2011). A legalább 50%os fagykárt jelentő letális minimum hőmérséklet meghatározása az 50 éves átlagok alapján
történt. Minden vizsgált borvidékre külön-külön meghatároztuk az átlagos LT50 függvényt. A
modell bemenő paraméterei a napi minimum, maximum, és átlag hőmérsékleti értékek voltak.
Az évenkénti meghatározás helyett jelen tanulmányban a sokéves napi átlagértékek alapján
határoztuk meg a letális minimum függvényt. Nem vettük figyelembe az évenkénti eltérő
hőmérsékleti viszonyok hatását, hiszen nem az évjáratok összehasonlítása volt a célunk, hanem
a borvidékek fagyérzékenységének, fagykockázatának a megítélése, és erre tökéletesen
alkalmasnak bizonyult a sokéves napi adatok előállítása szeptember 7. - május 15. között
minden egyes borvidék esetében. A modell 23 szőlőfajtára határozza meg a letális minimum
függvény menetét a teljes nyugalmi időszakra (FERGUSON, J. C. et al. 2014). Az egyszerűbb
kezelhetőség miatt csökkentettük a vizsgálatba vont fajtaszámot, azaz főként a hazánkban is
termesztett nemzetközi, illetve a mediterrán térségben termesztett melegigényesebb fajták
fagytűrését vizsgáltuk. A mediterrán fajták vizsgálatát az indokolja, hogy a globális melegedés
következtében a jövőben akár ezen fajtákat is termeszthetjük majd a Kárpát-medence
térségében. A melegebb klímához szokott fajták vélhetően nagyobb fagykockázatot fognak
mutatni, mint a hazai fajtáink.
A sokéves napi átlag, minimum, illetve maximum hőmérsékletek alapján állítottuk elő az LT50
függvényt a 21 borvidékre és 11 szőlőfajtára. A fajták között vannak kifejezetten jó fagytűrő
fajták, mint például a Riesling, Chardonnay, közepesen fagyérzékeny fajták mint például
Cabernet Sauvignon és a Merlot, illetve fagyérzékeny fajták, mint a Sémillon vagy a
Mourvèdre. A fajták évszakonkénti fagytűrése azonban jelentős eltérést mutat. Az a fajta, ami
kiváló fagytűrő télen, kifejezett fagyérzékenységet mutathat tavasszal. Ilyen például a
Lemberger, azaz a Kékfrankos szőlőfajta, amely a téli időszakban igen jó fagytűrő képességgel
rendelkezik, míg tavasszal az egyik legfagyérzékenyebbnek bizonyult a vizsgált fajták közül.
Az LT50 függvények ismeretében megállapíthatjuk, hogy a hazai vagy a későbbiekben
magyarországi termesztésre javasolható fajtákat milyen fagykárosodási valószínűség mellett
adaptálhatnánk a hazai klimatikus feltételekhez. A rendelkezésre álló modell segítségével
termőhelyenként és fajtánként meghatároztuk az LT50 értékeket szeptember 7. és május 15.
között a termőhelyekre jellemző sokéves napi átlag, minimum és maximum hőmérsékletek
alapján. Az így származtatott függvény tehát csak hőmérsékleti paramétereket tartalmaz, nem
veszi figyelembe a talajnedvesség őszi értékeit és ennek változását, sem a vesszők
nedvességtartalmának alakulását a tenyészidőszak végén. Borvidékenként és fajtánként jelentős
különbségek mutatkoznak az LT50 függvények menetében a vizsgált időszak során. Az Egri
borvidék esetében jól látható, hogy a Kékfrankos ősszel és télen az egyik legjobb fagytűréssel
rendelkezik, tavasszal azonban ez az egyik leginkább fagyérzékeny szőlőfajtánk (8. ábra). A
Riesling bizonyult a vizsgált fajták közül az egyik leginkább fagy toleráns fajtának, de őszi
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időszakban a Kékfrankos felülmúlja a fagytűrő képességét. Nem meglepő, hogy a mediterrán
és a hazai fajták téli maximális fagytűrése közötti különbség elérheti akár az 5 °C–ot is. A fajták
fagytűrő képessége közötti különbség tavasszal, április végén a legnagyobb. A modellel
számított LT50 függvény értékek közötti eltérés akár 8 °C is lehet.
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8. ábra: Az állomány legalább felét károsító hőmérsékleti értékek ( LT50) alakulása az Egri borvidéken a
vizsgált szőlőfajták esetében

A letális minimum hőmérséklet függvény hatásmechanizmusának könnyebb megértéséhez
szeretnénk bemutatni néhány szemléletes példát a korábban előfordult jelentősebb hazai
fagykárokról, az őszi, téli és tavaszi időszakra vonatkozóan, egy-egy hazai borvidéken.
Az őszi példát az 1988-as év nyugalmi időszakából vettük. Az ősz első harmadát a Hajós-Bajai
borvidéken a sokéves átlagnak megfelelő időjárás jellemezte. Az első őszi fagy a sokéves
átlaghoz képest 1 hónappal korábban, október 26-án köszöntött be a borvidéken. Egész
november hónapot negatív hőmérsékleti anomália jellemezte (9. ábra). November 5. - 12.
között a sokéves átlagnál 10 °C-kal mérhettünk alacsonyabb minimum hőmérsékleteket.
November 24-én a hajnali órákban -21,5 °C-ig süllyedt a hőmérő higanyszála, ami közel 22 °C
-kal alacsonyabb érték, mint a sokéves átlag. Jól látható a 9. ábrán, hogy a november végi
időszakban ilyen mértékű lehűlés még az igen kiváló fagytűrésű szőlőfajták számára is, mint a
Riesling, fagykárt jelent, hiszen a tényleges minimum hőmérséklet alacsonyabb, mint az LT50
függvény arra a napra vonatkozó értéke. Amennyiben ez a -21,5 °C-os minimum érték nem az
előnyugalmi időszak során következett volna be, hanem a nyugalmi időszakban, például január
vagy február hónap során, akkor csupán a fagyérzékenyebb, mediterrán fajtáknál, mint a
Sémillon, Mourvèdre fordult volna elő 50%-os fagykár. November hónap végén, illetve
december hónap elején már előfordulhatnak jelentősebb mértékű lehűlések a hazai
borvidékeken. Mivel ebben az időszakban a szőlő még általában nincs mélynyugalmi fázisban,
csupán előnyugalmi fázisban van, ezért a fagykár kockázata lényegesen nagyobb, mint a tél
további részében.
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9. ábra: Legalább 50%-os fagykár előfordulása a Hajós-Bajai borvidéken 1988 őszén

Az utóbbi években, téli időszakban ritkán volt részünk olyan zord időjárásban, mint amilyen az
1962-63 tele volt. Amint a 10. ábrán látható, meglehetősen mozgalmasan, hűvös és meleg
periódusokkal tarkítottan alakult az 1962-63-as év nyugalmi időszakának őszi harmada.
Szeptemberben a sokéves átlag alatt, októberben és november első felében a sokéves átlag
feletti hőmérsékletet mérhettünk, míg a december ismét több fokkal hidegebbnek bizonyult a
sokéves átlagnál. Az 1963-as január 6-7 °C-os pozitív hőmérsékleti anomáliával kezdődött,
majd a hónap közepén néhány nap alatt 10 fokkal lett hidegebb, mint a sokéves átlag. Ez a
szokatlanul erőteljes hideg anomália egészen február 10-ig jellemezte az 1962-63-as tél
időjárását, miközben január 24-én mínusz 26 °C alá süllyedt a hőmérő higanyszála a Csongrádi
borvidéken (10. ábra). A tartós hideg anomáliát a Magyarországtól északra lévő anticiklonnak
köszönhettük, ami fokozatosan délre húzódott, így az extrém minimum hőmérséklet a
Magyarország fölött kialakult anticiklon centrumnak köszönhettük, amint az a Péczely típusok
kategória rendszeréből jól látható (KÁROSSY CS. 2016).
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10. ábra: Legalább 50%-os fagykár előfordulása a Csongrádi borvidéken 1962-63 telén

A tavaszi fagyok elsősorban akkor jelentenek fagykárt, ha nedvkeringés beindulása vagy a
rügyfakadás után, fordulnak elő. Általában az áprilisi fagyok, már jelentős fagykárokat
okozhatnak a szőlő ültetvényekben, de a májusi fagyokról ez egészen biztosan elmondható. A
tavaszi fagykár példánkat a Bükki borvidékről vettük. Az 1976-os év erős faggyal indult és ez
a hideg jelleg végig kísérte az egész tavaszi időszakot. Már február elején igen jelentős negatív
hőmérsékleti anomáliát figyelhettünk meg, több mint 10 °C-kal mérhettünk alacsonyabb
hőmérsékletet, mint a sokéves átlag. Egész március hónapot erőteljes hideg anomália
jellemezte, melynek mértéke elérte, sőt egyes napokon meghaladta a 10 °C-ot. A szokatlanul
hideg március a tartós hótakarónak is köszönhető volt, mely csak március végén olvadt el.
A késő tavaszi fagyok kialakulásához kedvező cirkulációs helyzetet jelent, ha Magyarországtól
nyugatra anticiklon helyezkedik el, így északi áramlással hideg száraz levegő érkezhet a
Kárpát-medence térségébe, ami könnyen fagypont alá hűlhet, amennyiben felhőmentes éjszaka
fordul elő. Ez történt 1976. április 30-án, amikor a Bükki borvidéken a hajnali órákban -5,5 °Cig süllyedt a hőmérő higanyszála (11. ábra). A bekövetkező fagy jelentős fagykárt okozott a
Kékfrankos és legalább 50%-os fagykárt a Chardonnay fajtánál, a Cabernet Sauvignon
azonban, mint a 11. ábrán látható, nem szenvedett el fagykárt még ilyen késői és erőteljes fagy
mellett sem.
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11. ábra: Legalább 50%-os fagykár előfordulása a Bükki borvidéken 1976 tavaszán

Amennyiben borvidékenként előállítjuk a vizsgált 11 szőlőfajta letális minimum függvényeit,
lehetővé válik az őszi, téli és tavaszi fagykárok előfordulási gyakoriságainak meghatározása.
Ezen túlmenően kiszámolhatjuk az évenkénti fagykárok valószínűségeit a 21 borvidékre. Míg
a fagyelőfordulás valószínűsége azonos az őszi és tavaszi vegetációs időszakban, addig a
fagykárok mértéke tavasszal lényegesen nagyobb arányú, mint ősszel. A borvidékek egészére
vonatkozóan azt állapíthatjuk meg, hogy a tavaszi fagykár a legnagyobb arányú, a fagykárok
több mint kétharmada (68%) erre az időszakra esik, ezt követi a téli fagykár, melynek
előfordulási aránya 29%. A fagykárok csupán 3%-a fordul elő az őszi időszakban (12. ábra).

Őszi fagykár
Téli fagykár
3%

Tavaszi fagykár
29%

68%

12. ábra: Őszi-téli-tavaszi fagykárok százalékos aránya a hazai borvidékeken 1961-2010 között
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A fajták fagykár valószínűségi értékeinek elemzésénél jól látható, hogy ősszel nemcsak a
fagykár valószínűsége csekély, de nincs számottevő különbség a fajták fagytűrő képessége
között sem. Nagyon kis mértékben tekinthető a Cabernet Sauvignon és a Merlot
fagyérzékenyebb fajtának, mint a többi vizsgált szőlőfajta (13. ábra). A téli időszakban a
mediterrán fajtáknál (Sémillon, Mourvédre) legnagyobb arányú a fagykár valószínűség.
Tavasszal kimagaslóan nagy fagykár kockázattal számolhatunk a Kékfrankos esetében. Annak
valószínűsége, hogy a Kékfrankos fagykárt szenved valamely hazai borvidéken, meghaladja a
70%-ot. Ehhez képest jelentősen elmarad a második leginkább fagyérzékeny hazai fajtának, a
Szürkebarátnak (Pinot Gris) a fagykár kockázata, ami „csupán” 50%-os a tavaszi időszakban.
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13. ábra: A különböző évszakokban előforduló legalább 50%-os fagykár megoszlása az évszakok között a hazai
borvidékeken a vizsgált szőlőfajták esetében 1961-2010 között

A fenti eredmények természetesen nem vonatkoznak a borvidékek egészére. Fagykárnak vettük
azt is, ha a borvidéknek csak egyetlen adatpontján fordult elő, hogy a minimum hőmérséklet
elérte vagy kisebb volt, mint arra a napra vonatkozó LT50 függvényérték. Amennyiben
részletesen elemezzük, hogy a fagykárok területi aránya miként alakult a hazai borvidékeken a
vizsgált fajták esetében, a következő megállapításokat tehetjük:
Annak ellenére, hogy a tavaszi fagykár évenkénti előfordulási valószínűsége a legnagyobb és
az őszi fagykár a legritkább, területi arányát tekintve az őszi fagykár, mintegy 2%-kal múlja
felül a tavaszi fagykárt. Különösen a mediterrán fajtáknál (Sémillion, Mourvédre) figyelhetünk
meg nagyobb területen jelentkező fagykárt, de ennek mértéke sem haladja meg a 40%-ot (14.
ábra). Télen ugyanezen két mediterrán fajtánál tapasztalhatjuk a legnagyobb területi arányú
fagykárt, de 6-7%-kal kisebb értékek jellemzik. A tavaszi fagykárok területi aránya általában
5% alatt marad. Tavasszal egyébként nagy fagyérzékenységet mutató Kékfrankos szőlőfajta
fagykárának területi aránya sem haladja meg a 15%-ot (14. ábra). Összegezve azt állapíthatjuk
meg, hogy a fagyok kis területi arányban jelennek meg a hazai borvidékeken, szerencsére ritkán
fordul elő, hogy a borvidék egészét érinti a fagykár. Mivel nem lehetünk biztosak abban, hogy
mely években és a borvidék melyik részén következik majd be fagykár, a kis területei arányú
fagykár mellett is érdemes berendezkedni hosszútávú fagyvédelemre minden borvidéken.
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14. ábra: A fagykár előfordulás területi aránya a hazai borvidékeken a vizsgált szőlőfajták esetében 1961-2010
között

Az alábbiakban térképesen is bemutatjuk, miképpen alakult az őszi, téli és tavaszi időszakban
a különböző szőlőfajták fagykár valószínűségeinek területi eloszlása az ország területén, illetve
a hazai borvidékeken. A Sauvignon blanc szőlőfajta esetében találtuk a legnagyobb területi
arányú őszi fagykár előfordulást. Jól látható, hogy 5 borvidéken, a Hajós Bajai, Kunsági, Pécsi,
Szekszárdi és a Tolnai borvidékeken a fagykár valószínűség meghaladja a 2%-ot (15. ábra). Ez
a területi arány jellemző az egyéb szőlőfajtákra is, csak kisebb területi arányban, és alacsonyabb
előfordulási valószínűség mellett. Az őszi fagykárok területi eloszlásában a medencejelleg
érvényesül, azaz az ország középső és déli felében mérhetjük ősszel a legalacsonyabb minimum
hőmérsékleteket. A fagykárok kialakulásában a kisugárzásnak meghatározó szerep jut, mivel
ezen országrészben kis eséllyel számolhatunk advektív fagyokkal.
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15. ábra: Őszi fagykár valószínűsége a vizsgált hazai borvidékeken Sauvignon blanc szőlőfajta esetében
1961-2010 között
Forrás: Molják S.

A téli fagykárok területi eloszlásában, fontos szerepet játszik a hideg advekció, azaz annak
ismerete, hogy a sarki levegő hol áramlik be az országba. Gyakran fordul elő, hogy a Kárpátokat
megkerülve az ország DK-i felében éri el az országot a hideg levegő. Ezért nem meglepő, hogy
a Szürkebarát szőlőfajta fagykár valószínűsége a Csongrádi borvidéken meghaladja a 10%-ot
(16. ábra). Az északi légpályán beérkező sarki levegő elsősorban a Mátrai és Neszmélyi
borvidékeken okoz fagykárokat a téli időszakban. Az Észak-keleti Kárpátok alacsonyabb
vonulatinál is áramlik be sarki légtömeg az országba, de szerencsére abban a régióban nem
található borvidék.

16. ábra: Téli fagykár valószínűsége a vizsgált hazai borvidékeken Szürkebarát (Pinot gris) szőlőfajta esetében
1961-2010 között
Forrás: Molják S.
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A tavaszi fagykárok területi eloszlásánál is jelentős szerephez jut a hideg advekció. A fagykár
előfordulás kockázat azon években jelentősebb, mikor északi áramlással hideg, száraz levegő
áramlik az országba. Azaz mikor az anticiklon hazánktól nyugatra helyezkedik el vagy az
anticiklon centruma a Kárpát-medence területére esik. A Lemberger, vagyis a Kékfrankos
szőlőfajta mutatkozott a legérzékenyebbnek a tavaszi fagyokkal szemben. Míg a legtöbb
vizsgált szőlőfajta április végén, illetve május elején nem szenved fagykárt erőteljesebb, akár
mínusz 5-6 °C-os fagyok esetén sem, addig a Kékfrankost már mínusz 1 °C -os fagynál is 50%os vagy nagyobb mértékű fagykárosodás érheti. Tavasszal a leginkább fagyérzékeny
borvidéknek a Csongrádi, Mátrai és Neszmélyi borvidékek bizonyultak (17. ábra).

17. ábra: Tavaszi fagykár valószínűsége a vizsgált hazai borvidékeken Kékfrankos (Lemberger) szőlőfajta
esetében, 1961-2010 között
Forrás: Molják S.

Következtetések
A nyugalmi időszak során a mélynyugalmi fázisban elsősorban a szélsőségesen alacsony
hőmérsékleti minimumok okoznak komoly fagykárosodást, míg a vegetációs periódusban már
a -1 Celsius fok alatti minimum hőmérsékleteknek is jelentős fagykárosító hatása lehet.
Nyomon követve a szőlőültetvények időjárási elemekkel szembeni válaszreakcióit,
lehetőségünk nyílik arra, hogy időben megtegyük a szükséges intézkedéseket az állomány
zavartalan fejlődésének biztosítása és a káros hatások elleni védelem érdekében.
Amennyiben ismerjük a fagyok előfordulásának statisztikai mutatószámait, a fagykárok
kialakulásának valószínűségeit, lehetőségünk adódik az optimális fajtaajánlásokra a hazai
borvidékeken.
Köszönetnyilvánítás: Szerzők felhasználták az alábbi adatbázis cikkben szereplő rácsponti
adatait a térképeken látható pontokban: CARPATCLIM Database © European Commission JRC, 2013
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ZIVATAROK MAROSVÁSÁRHELYEN AZ 1961-2015-ÖS IDŐSZAKBAN
RUSZ OTTILIA
Meteorológiai Állomás, Marosvásárhely, ruszotti@freemail.hu
THUNDERSTORMS IN TARGU MURES IN THE PERIOD 1961-2015
Abstract
Thunderstorms and some related meteorological phenomena were studied from Targu Mures weather station in
the period 1961-2012. The average of the number of days with thunderstorm is 40, standard deviation is 7. But in
1975 were observed 68 days with thunderstorm, while in 2005 only 25 days. Rarely do they appear in March,
usually the first day with a thunderstorm is in April and May. In September they are yet present. Can occur still in
October, but rarely. In June and July the number of days with thunderstorm is highest: 10. There is a decreasing,
statistically significant trend as regards the number of days with thunderstorms. Based on Péczely’s macrosynoptic
types, most often occur of thunderstorms and as well of hail is in case of „Anticyclone located west of the
Carpathian Basin and „Cold front with meridional flowˮ. They can be associated with dangerous meteorological
phenomena. For example, rainfalls exceeding 30 mm/24 hours in percent of 70% occurs together with
thunderstorms, while hails in percent of 90% are accompanied by thunderstorms. In studied period it happened
only once that thunderstorm occur in winter. That is why the thunderstorm accompanied by hail in 12 January
2016 was so uncommon.
Keywords: zivatar, jégeső, Marosvásárhely

Bevezető
A meteorológiai megfigyelések során zivatarnak nevezzük a dörgést, függetlenül attól, hogy
ezt a meteorológiai jelenséget kíséri-e csapadék illetve villámlás. Ha csak villámlás van, azt
külön jegyezzük fel, és ennek megfelelő kódszámot adunk. Tehát azok a napok, amikor csak
villámlás volt, nem számítanak bele a zivataros napok számába. Cumulonimbus felhőkhöz
kapcsolódnak. Olyan esetekben, amikor nem tudjuk beazonosítani a felhőt (éjszaka, teljes
beborultság) a zivatar megléte jelzi, hogy Cumulonimbus felhővel van dolgunk.
A dolgozathoz a marosvásárhelyi meteorológiai állomáson feljegyzett adatokat használtam, az
1961-2015-ös időszakból. Figyelembe vettem a zivataros napok számát, a jégesős napok
számát. Lineáris trendvizsgálatot végeztem, és a Péczely-féle makrocirkulációs típusokat is
felhasználtam, annak érdekében, hogy megnézzem, hogy a zivatarok- illetve a jégesők milyen
típusok esetén fordulnak elő leggyakrabban. Legvégül egy rendhagyó esetet mutatok be, a
2016. január 12-én feljegyzett zivatart, amihez jégeső is társult.

Zivatarok
A marosvásárhelyi meteorológiai állomáson a zivataros napok száma a vizsgált időszakban 40
(éves középérték), szórás értéke 7 (1. ábra). De voltak elég jelentős eltérések. 1975-ben 68,
2005-ben pedig csak 25 alkalommal észleltek zivatart (2. ábra). Leggyakrabban júniusban és
júliusban fordulnak elő, átlagban 10-szer (3. ábra). Néha már márciusban megjelennek, de az
első zivatar leggyakrabban áprilisban van, de néha csak májusban. Szeptemberben még
előfordulnak, de októberben csak ritkán. A vizsgált időszakban egyetlen egyszer fordult elő téli
zivatar: 1989. február 27-én. Villámlást is jegyeztek fel néhányszor télen, de csak a decemberi
és februári hónapokban.
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1. ábra: Dobozdiagram (box plot), zivataros napok száma Marosvásárhelyen (1961-2015)

2. ábra: Zivataros napok száma Marosvásárhelyen (1961-2015)
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3. ábra: Zivataros napok száma Marosvásárhelyen, hónapi középértékek (1961-2015)

A lineáris trendvizsgálatot a Mann-Kendall (MANN, H.B. 1945; KENDALL, M.G. 1975) teszttel,
illetve a Sen’s slope estimate segítségével végeztem el a Makesense soft felhasználásával
(SALMI, T. et al. 2002). Úgy a hónapi, mint az éves idősorok esetében csökkenő, statisztikailag
szignifikáns trend mutatható ki. A nyári hónapokban valamivel mérsékletebb a trend
meredeksége (4. ábra). De Marosvásárhelyen a Cumulonimbus felhők is csökkenő trendet
mutatnak (RUSZ O. 2014).

4. ábra: Zivataros napok száma, lineáris trend (Mann-Kendall teszt, Sen’s slope estimate)

Az éves zivataros napok számát illetően a háromrészes regresszió egy igen meredek csökkenést
mutat a 70-es évek közepétől a 80-as évek elejéig (5. ábra). A hatodfokú polinomiális
regressziós vonal az utóbbi évekre egy gyenge növekedést jelez (6. ábra). Ezeket a
vizsgálatokat az AnClim szoft segítségével végeztem (STEPANEK, P. 2007).
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5. ábra: Három részes regresszió, Marosvásárhely, zivataros napok száma (1961-2015)

6. ábra: Polinomiális (hatod fokú) regresszió, zivataros napok száma, Marosvásárhely (1960-2015)

Jégeső és egyéb veszélyes meteorológiai jelenségek
A jégesők 90%-ban zivatarral együtt jelentkeznek. A jégesős napok száma egy éven belül 1.
1966-ban és 1980-ban 4-szer jegyeztek jégesőt a meteorológiai állomáson. De néhány évben
előfordult, hogy egyáltalán nem volt jégeső. 2000 és 2009 között csak egyetlen évben, 2005ben észleltek jégesőt (7. ábra). A vizsgált időszakban a legkorábbi jégesőt 1988. március 26án észlelték, míg a legkésőbbit 1962. szeptember 9-én.
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7. ábra: Jégesős napok száma Marosvásárhelyen (1960-2015)

A zivatarok egyéb veszélyes meteorológiai jelenségekkel is társulhatnak, így például erős
széllel és szélviharral. De a 24 óra alatt lehullott, 30 mm-nél nagyobb csapadékok 70%-ban
zivatarok kíséretében fordultak elő. Zivatarral társult a legnagyobb napi csapadékmennyiség,
ezt 1975. július 2-án jegyezték, és az elmúlt évszázad egyik legpusztítóbb árvizét okozta a
vidéken.

Péczely-féle makroszinoptikus típusok
1. táblázat: Péczely-féle makroszinoptikus típusok zivatar esetén (százalékban)

Péczely-féle makroszinoptikus típusok zivatar esetén
Magyarország egy kelet-európai ciklon hátoldali áramrendszerében található
Anticiklon a Brit-szigetek fölött
Magyarország egy mediterrán ciklon hátoldali áramrendszerében található
Magyarország egy nyugat-európai ciklon előoldali áramrendszerében található
Anticiklon Magyarországtól keletre
Magyarország egy mediterrán ciklon előoldali áramrendszerében található
Zonális, ciklonális
Nyugat felől kiterjedő anticiklon
Anticiklon Magyarországtól délre
Anticiklon Magyarországtól északra
Anticiklon Fennoskandinávia fölött
Anticiklon a Kárpát-medence fölött
Ciklon a Kárpát-medence fölött

%
14
10
4
8
4
6
3
20
2
11
6
5
7

A Péczely-féle makroszinoptikus típusokat véve figyelemben (PÉCZELY G. 1983; KÁROSSY CS.
2004), leggyakrabban az „anticiklon a Kárpát-medencétől nyugatra” (20%) illetve a „ciklon
hátoldali áramrendszere” (14%) típusok esetén fordulnak elő zivatarok (1. táblázat) és jégeső
(2. táblázat) is Marosvásárhelyen. Nem számíthatunk zivatarra, még kevésbé jégesőre az
„anticiklon Magyarországtól délre” makroszinoptikus helyzet esetén.
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2. táblázat: Péczely-féle makroszinoptikus típusok jégeső esetén (százalékban)

Péczely-féle makroszinoptikus típusok jégeső esetén
Magyarország egy kelet-európai ciklon hátoldali áramrendszerében található
Anticiklon a Brit-szigetek fölött
Magyarország egy mediterrán ciklon hátoldali áramrendszerében található
Magyarország egy nyugat-európai ciklon előoldali áramrendszerében található
Anticiklon Magyarországtól keletre
Magyarország egy mediterrán ciklon előoldali áramrendszerében található
Zonális, ciklonális
Nyugat felől kiterjedő anticiklon
Anticiklon Magyarországtól délre
Anticiklon Magyarországtól északra
Anticiklon Fennoskandinávia fölött
Anticiklon a Kárpát-medence fölött
Ciklon a Kárpát-medence fölött

%

17
9
7
9
5
3
5
19
0
9
7
2
9

2016. január 12: zivatar és jégeső

8. ábra: Az időjárási helyzet 2016. január 12-én, 00 órakor (UTC)
Forrás: OMSZ

Nagyon ritka a zivatar a téli hónapokban A vizsgált időszakban egyetlen télen volt zivatar
Marosvásárhelyen, 1989 február 27-én. Villámlás ötször fordult elő, de csak februárban és
egyszer decemberben. Ezért is volt rendkívüli a legutóbbi, 2016. január 12-én észlelt zivatar,
amely jégesővel társult. Habár mindkettő záporszerű csapadék, a jégesőt a jégdarától leginkább
a mérete különbözeti meg, és a jégeső a meleg időszakban fordul elő, míg a jégdara a hidegebb
periódusokra jellemző. Ezen a napon a jégdarabok maximális átmérője 7 mm volt. Egy nagy
kiterjedésű ciklon helyezkedett el Európa fölött (8. ábra). A kontinens déli részére jeleztek előre
zivatart (9. ábra), de Marosvásárhelyre az instabilitási indexek nem mutattak zivatart.
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9. ábra: A zivatarok előrejelzése 2016. január 12-13-ra (Estofex)

A zivatar és a jégeső a déli órákban volt, nem tartott sokat. Aznap a maximum hőmérséklet 8.9
°C, a minimum pedig 0.7 °C volt, és 8.2 mm csapadékmennyiség hullt. A Dél-Erdélyi
Meteorológiai Regionális Központhoz tartozó meteorológiai állomások egyike sem észlelt
zivatar és jégesőt, csak a marosvásárhelyi. Az utóbbi időben előfordult néhány különleges
meteorológiai jelenség ezen az állomáson, ami máshol nem. Így például néhányszor száraz
légköri homályt jeleztek innen. De például 2014. december 31-én az egész országból csak innen
jelentettek havazást. Mindezek valószínűleg az Azomures kombinátnak tudhatók be (RUSZ O.
2015) Ez Maros megye legszennyezőbb létesítménye, műtrágyákat gyárt. Így nem kizárt (habár
ennél jóval alaposabb tanulmányozást igényel), hogy a 2016. január 12-én bekövetkezett
zivatart és jégesőt a kombinát idézte elő.

Következtetések
A zivataros napok száma átlagosan 40, a szórás 7. De voltak kirívó esetek, például 1975-ben
68, 2005-ben pedig csak 25 alkalommal észleltek zivatart. Ritkán már márciusban megjelennek,
de az első zivataros napokat áprilisban és májusban jegyzik, szeptemberben még előfordulnak,
de októberben már ritkán. Júniusban és júliusban a legnagyobb a zivataros napok száma: 10.
Csökkenő, statisztikailag szignifikáns trend a jellemző. A Péczely-féle makroszinoptikus
típusokat véve figyelemben, leggyakrabban az „anticiklon a Kárpát-medencétől nyugatra”
(20%) illetve a „ciklon hátoldali áramrendszere” (14%) típusok esetén fordulnak elő zivatarok
és jégesők Marosvásárhelyen. Veszélyes meteorológiai jelenségekkel társulhatnak. Így például
24 óra alatt lehullott, 30 mm-nél nagyobb csapadékok 70%-ban zivatarok kíséretében fordultak
elő. A jégesők 90%-ban zivatarral együtt jelentkeznek. Néha erős szél vagy szélvihar is jelen
van. A vizsgált időszakban egyetlen télen volt zivatar Marosvásárhelyen, 1989 február 27-én.
Ezért is volt rendkívüli a legutóbbi, 2016. január 12-én észlelt zivatar, amely jégesővel társult.
73

ÉGHAJLAT – IDŐJÁRÁS SZEKCIÓ

Irodalomjegyzék
KÁROSSY CS. 2004: Péczely’s macrosynoptic types, 1988-2003. – Manuscript.
KENDALL, M.G. 1975: Rank correlation method, 4th Ed. – Charles Griffin, Londres.
MANN, H.B. 1945: Non-parametric test against trend. – Econometrica, 13, pp. 245-249.
PÉCZELY G. 1983: Catalogue of the macrosynoptic types for Hungary (1881-1983). 1st ed. – Budapest: Hungarian
Meteorological Service. Budapest, 116 p.
RUSZ O. 2014: Cumulonimbus clouds and related weather phenomena at Târgu Mureş, Romania. – Air and Water
Components of the Environment, Cluj-Napoca, pp. 293-298.
RUSZ O. 2015: Influențe ale combinatului Azomureș asupra observațiilor meteorologice de la stația Târgu Mureș.
– Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice al ANM, a tudományos szesszió kivonatfüzete.
SALMI, T. – MÄÄTTÄ, A. – ANTTILA P. – RUOHO-AIROLA, T. – AMNELL, T. 2002: Makesens 1.0.
STEPANEK, P. 2007: AnClim - software for time series analysis (for Windows). – Dept. of Geography, Fac. of
Natural Sciences, Masaryk University, Brno.
***** Meteorológiai táblázatok (TM1, TM11), Marosvásárhelyi Meteorológiai Állomás archívuma.
http://www.estofex.org – 2016.01.11.
http://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/front – 2016.01.12.
http://cost733.geo.uni-augsburg.de/cost733cat-1.2/PECZELY – 2014.11.13.

74

FÖLDTAN ÉS NEGYEDIDŐSZAK SZEKCIÓ

FÖLDTAN ÉS NEGYEDIDŐSZAK SZEKCIÓ

BESZÁMOLÓ A FÖLDTAN ÉS NEGYEDIDŐSZAK SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A szekcióban hat előadás hangzott el, melyek mindegyike igen részletes kutatómunkán alapult,
és legtöbb esetben módszertani újdonságokat mutatott be.
Viczián István és szerzőtársai a régészet eredményeit használták fel a Duna jelenkori
(neolitikum utáni) morfológiai változásainak, a klímaváltozások folyókra gyakorolt hatásainak
feltárásához. A Komárom és Paks közötti szakasz szigeteinek komplex megközelítésű
vizsgálata komoly előrelépést hozott a szárazabb és nedvesebb korszakok meghatározásában.
Nagy Balázs (a szerzőtársak közül előadta Deák Márton) a dunai ártérfejlődés kérdésével
foglalkozott a római Brigetio térségében végzett kutatások során. Ebben is komoly szerepet
kaptak a régészeti kutatások, és újdonságképpen a domborzatmodell segítségével végzett
elöntés-szimulációk.
Gábris Gyula egy tiszazugi homokfeltárás rétegeinek nehézásványtani elemzései és
lumineszcens kormeghatározása alapján – ez utóbbi Novothny Ágnes munkája – pontosította a
Tisza nagy átváltásának korát ebben a térségben.
Árvai Mátyás mutatta be a szerzőtársaival együtt végzett dendrokronológiai kutatásának
eredményeit. A hazai uszadékfák vizsgálatai nem nyúlnak vissza hosszú időre, de az eddigi
eredmények bíztatóak, és egy olyan magyarországi tölgykronológia kidolgozását célozzák,
amely kapcsolatot teremthet a kelet-közép-európai és a mediterrán tölgyzóna között.
Szeberényi József előadásában egy kísérleti fázisban levő módszer előzetes eredményeit tárta
a résztvevők elé. Munkatársaival végzett vizsgálatok a lösz-paleotalaj sorozatok
tulajdonságainak, eredetüknek jobb megismerését, az egyes feltárásokon belüli változékonyság
kimutatását eredményezheti.
A bükkaljai ignimbritek kvarc fenokristályainak szerkezeti vizsgálata szintén új megközelítés
a témában. A szerzők közül Biró Tamás mutatta be a kifejezetten módszertani jellegű
vizsgálatokat, melynek eredményeit a további kutatások során – pl. a lerakódási hőmérséklet,
valamint az eredeti rétegvastagság megállapítására – lehet majd hasznosítani.
Összefoglalóan megállapítható, hogy érdekes és olyan újszerű módszerek kikísérletezése és
használata volt jellemző mindegyik előadásra, amelyek a későbbiekben alkalmasak lehetnek új
eredmények elérésére.
GÁBRIS GYULA
szekcióelnök
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TISZAZUGI HOMOKBÁNYA – AZ ALFÖLDI VÍZHÁLÓZAT KULCSFELTÁRÁSA1
GÁBRIS GYULA1 – NOVOTHNY ÁGNES2
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TISZAZUG SAND PIT – A KEY SECTION OF THE RIVER NETWORK DEVELOPMENT
IN THE GREAT HUNGARIAN PLAIN
Abstract
The Tiszazug do a landscape of our country which barely made geographical study. A fluvial sand succession was
excavated at Tiszasas section, close to the present course of the River Tisza. The sand pit proved to be a key aspect
in paleo hydrographic development of the Great Plain. It was possible to distinguish between sediments of two
different palaeo-rivers within the sediment record by means of heavy mineral analysis. In order to obtain age
constraints for the re-arrangement of the drainage pattern in this area, luminescence dating was carried out on ten
samples. Most of the OSL ages (ranging between 10.4±1.1 ka and 17.8±1.1 ka) and pIRIR ages (ranging between
10.4±0.6 ka and 15.2±1.0 ka) are in agreement within uncertainty. Relatively continuous sedimentation occurred
at Tiszasas from the end of Late Pleniglacial (c. 26.5- 15 ka) to the Lateglacial period (c. 13.5-11.7 ka). When the
Danube had abandoned this area very likely a so-called „Third River” occupied the present course of the Tisza
River during the end of Late Pleniglacial carrying sediments from the Northern Carpathians. During Lateglacial
the palaeo-river network has significantly changed due to the subsidence of the western and northern margins of
the Great Hungarian Plain, the Tisza and Körös Rivers occupied their present channel in this area.
Keywords: luminescent age, heavy minerals, palaeo-river, Tisza

Bevezetés
Az Alföld felszínfejlődésének kulcskérdését a folyóhálózatának mindenkori állapota, vízrajzi
tengelyének, a Tiszának és mellékfolyóinak helyzete, időbeli helyváltoztatása képezi. A
medence fiatal feltöltődése jórészt alluviális eredetű, s a folyóvízi feltöltődés helyét és jellegét
döntő módon a medence térben és időben egyenlőtlen süllyedése irányította. Az erősebben
süllyedő területek jelölték ki a folyók alföldi szakaszának futásirányát, hosszát, a
legalacsonyabb részeken pedig a mocsárvilágot. A lassúbb mozgású, magasabban maradt és
így szárazra került térszíneken viszont az eolikus felszínalakulás uralkodott. Az Alföld
fejlődésének megértésében kezdetektől a függőleges mozgások meghatározása játszott
kiemelkedő szerepet. A vízhálózat változásait tehát nem véletlenül először SÜMEGHY J. (1944)
vizsgálatai nyomán rajzolhattuk meg. A geográfia számára az akkori legújabb
kutatáseredmények alapján SOMOGYI S. (1961) dolgozott ki összefoglalást. A hatvanas évek
elejére nagy vonásaiban kialakult kép alapja a Duna átlós folyása a mai Duna–Tisza közén,
valamint a Tisza által elfoglalt Érmellék–Berettyó–Körös süllyedő mélyvonal, amelynek hatása
a feltételezések szerint az egész pleisztocénben érvényesült (két tengelyű vízhálózat). A
jelenlegi helyzet, vagyis a Tiszának a Középhegység hordalékkúpjai előtti lefolyása, az
Érmellék másodrendűvé degradálódása eszerint egyedi, egyszeri és különleges esemény. A
nagy átváltás idejét ekkor, főként a Nyírség geomorfológiai és pollenanalitikai vizsgálatai
szerint (BORSY Z. 1961) – a részletek itteni mellőzésével – a fenyő-nyír elejére tették, amikor
megszűnt a hordalékkúp folyóvízi továbbépülése és a Tisza az alföldperemi fiókmedencék
vonala mentén az Érmellékről jelenlegi helyére került.

1

Kutatásainkat az EGT/Norvég Alap, a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány valamint a DAAD (German
Academic Exchange Service) támogatta.
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A harmadik folyó
A kérdést tovább bonyolítja, hogy több bizonyítékunk van egy jelentős méretű folyó létezésére
a Tisza megjelenése előtt az Alföld északi részén – nagyjából a mai Tisza Tokaj alatti szakaszán
–, amely elég nagy vízhozamú lehetett, de a vízgyűjtője csupán az Alföldnek az északiészakkeleti peremvidékére, hegykeretére terjedhetett ki (GÁBRIS GY. 2002; GÁBRIS, GY.–
NÁDOR, A. 2007). Ennek a „harmadik folyónak” valószínűleg a mai Bodrog nyugati összetevői,
a Tapoly, Ondava lehettek a forráságai, és hozzá kapcsolódhattak a tőle nyugatra levő
jobboldali mellékfolyók. SÜMEGHY J. (1944) óta ismert, hogy az Alföld mélyén a legfiatalabb
üledékek vastagsága alapján tulajdonképpen kettős vályú helyezkedik el: az Érmellék−Körösárok mellett a gyengébb Jászság−Hevesi-ártér−Sajó menti-árok (1. ábra). Ez utóbbi kisebb
jelentőségű, szakaszosan működő süllyedék, amelynek azonban a pleisztocén végén igen nagy
szerepe lehetett a folyóvizek futásirányának meghatározásában. Ennek a megsüllyedése hozta
létre előbb a fentiekben említett pleniglaciális–későglaciális „Sajó−Bodrog”-ot (miközben a
Tisza még az Érmellék-Körösök vidéken folyt), majd a jelenlegi Tiszát. Feltételezhetjük, hogy
időszakonként, mint az Alföld harmadik folyója vízrajzi tengelyeként szolgált, ahol
összegyűltek a mai Tisza északi mellékfolyói és egyesülve annak mintegy előképét alkották,
miközben a körös-vidéki főfolyó is létezett. A földtani és geomorfológiai kutatások eredményei
(lásd a Középső-Tisza tárgyalásakor leírtakat) egyaránt azt látszanak alátámasztani, hogy
utoljára ez a tengely éppen a Tisza nagy átváltása, mai helyére kerülése előtt működhetett.

1. ábra: A negyedidőszaki üledékek vastagsága az Alföldön (FRANYÓ F. térképe, 1992)

Az utóbbi évtizedekben sok új földtani és geomorfológiai vizsgálatot végeztek, melyek
eredményei elsősorban a Tisza nagy irányváltozásának időpontja meghatározása körül
csúcsosodtak, és így különböző évszámok kerültek forgalomba. Kutatásaink ehhez járulnak
hozzá új eredményekkel.
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Tiszasas környéki homokfeltárás
A Tisza mentén folyt évtizedes kutatásaink során a fenti kérdés szempontjából igen fontosnak
mutatkozó feltárást találtunk Tiszasas környékén (2. ábra).

2. ábra: A terület geomorfológiai térképe (fekete négyzet jelzi a feltárás helyét)

A Tisza balpartján emelkedő homokvidék ártér felé eső magaspartjában az árvízi védekezéshez
kitermelt homokbánya mintegy 6 méter vastag feltárása nagyrészt folyóvízi homokrétegeket
mutatott. A keleti falon egymástól 6 m-es távolságban két szelvényt (A és B) tisztítottunk le a
mintavételhez. Néhány réteg csak a B szelvényben volt megtalálható, a legalsó pedig csak az
A-ban. A két legfelső réteget kivéve mindegyik enyhén lejtett A-tól B irányában, de a lejtés
felfelé fokozatosan csökkent (3. ábra).

3. ábra: A feltárás rétegsora a mintavételi helyekkel
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Nehézásványtani vizsgálatok
A nehézásvány analízis hatékony módszer a különböző területekről származó üledékek
szétválasztására. E vizsgálatokat TAMÓ-BOZSÓ E. végezte a MFGI-ben. A 4. ábra diagramjai
mutatják a felső (A3 2264) és a két alsó minta (A7 2273, A8 2275) nehézásvány összetételét.

4. ábra: A homokminták nehézásványtani összetétele

A minták durvább szemcséit (közép- és nagyszemű homok, 0,2-1,0 mm) elsősorban csillámok
(dominánsan muszkovit), kvarcit, ill. kvarc szemcsék, földpátok, valamint vulkáni
kőzettöredékek és opak ásványok alkotják.
A minták aprószemű homokjában a gránátok, a piroxének és az amfibolok dominálnak, jelentős
az opak ásványok (magnetit+ilmenit) és a klorit részaránya. Az A3 (legfelső) mintában a
piroxének, az A7 és A8 (középső és alsó) mintákban a gránátok a leggyakoribbak. A piroxének
részaránya mindhárom mintában meghaladja az amfibolokét. „Fésűs” végű hornblende pedig
az A3 mintában fordul elő.
Mindhárom homok tartalmaz metamorf, magmás és üledékes eredetű anyagot. Az alsó két
mintában több a metamorf eredetű alkotórész (kvarcit, kianit, sztaurolit, epidot, klorit, a gránát
nagy része, és valószínűleg a kékeszöld amfibol is). A felső homokban pedig több a vulkáni
eredetű anyag (vulkáni kőzettöredék, kőzetüveg, piroxén, hornblende, és a biotit nagy része).
Mindhárom mintában kimutatható, hogy idősebb üledékes kőzetek lehordásából is érkezett
üledékanyag. A kerekített, erősen koptatott ásványok jelenléte is áthalmozásra és/vagy hosszú
szállításra utal.
A tiszasasi minták és a korábban vizsgált hazai recens folyóvízi homokok nehézásványos
összetételét klaszter-anlízis segítségével összehasonlítva a következők állapíthatók meg:
● Az A7 és az A8 minták egymáshoz nagyon hasonló összetételűek, és rokonságot mutatnak
egyes Duna, Zagyva, Sajó üledékekkel. Anyaguk Észak-Magyarországi lehordási területre utal,
amiben benne lehet a Zagyva–Tarna–Eger és a Sajó–Hernád. Esetleg a Bodrogból is azok,
amelyek az Eperjes–Tokaji hegységből hoznak hordalékot. Ezeknek mind magas a
gránáttartalma és viszonylag kevés bennük a piroxén.
● A legfelső, A3 minta a másik két mintától eltérő összetételű, és hasonlít a Tisza, a FeketeKörös, a Hármas-Körös, a Berettyó, és a Maros egyes homokjaihoz is. Földrajzi helyzetére
alapozva a felső mintát a Tisza üledékének lehet tekinteni: kevés gránát sok piroxénnel. A
Körösök viszont nem ilyen ásványokat hordanak.
Mivel a vizsgált homokok ásványos összetétele elég kevert képet mutat, ezért biztosabb
következtetést csak egyéb földtani adatok segítségével lehetne levonni.
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Lumineszcens kormeghatározás
Kormeghatározás céljából összesen 10 mintát gyűjtöttünk a feltárásból (2266-2275) a 3. ábra
szerint. A vörös fényben előkészített (10% HCl, 0,01 N Nátrium-oxalát és 30 % H2O2)
mintákból leválasztottuk a 100-150 μm-es tartományt, majd elkülönítettük a kvarcot és a Kföldpát ásványokat. A kvarcok esetében 40%-os HF maratást is végeztünk. A méréseket az
ELTE Lumineszcens Laboratóriumában és a hannoveri LIAG Intézet laboratóriumában
végeztük Risø TL/OSL-DA-20 műszerek segítségével. A mérések részletes leírása a
NOVOTHNY Á. et al. 2017 German journal of Geology cikkben található meg.
OSL
Feltehetőleg fiatal, fluviális minták esetén, a kvarcon használható OSL SAR (Single Aliqout
Regeneration) módszer (MURRAY, A.S.–WINTLE, A.G. 2003) adhatja a legpontosabb
korbecslést, főleg, ha kisméretű korongokon (~ 10-20 kvarcszemcse) sok mérés elvégzésével
és az ún. „Minimum Age Model” alkalmazásával az esetleges kor-felülbecslést is
kiküszöböljük (ami a nem teljesen lenullázódott, pl: fluviális mintáknál előfordulhat). Sajnos a
tesztmérések a kvarcminták földpáttal való szennyezettségét és nagyon gyenge lumineszcens
jelet mutattak. A földpáttal való szennyezettséget a post-IR OSL módszer használatával
küszöböltük ki, a gyenge lumineszcens jel miatt pedig közepes méretű korongokat (20-50
szemcse) alkalmaztunk. A pulsed-OSL módszer ugyancsak alkalmas a kvarcból és a földpátból
(jelen esetben mint szennyezőanyagból) érkező jelek elkülönítésére. Így a hannoveri laborban,
ahol pulsed-OSL egység is rendelkezésre állt, ezzel is lemértük a kvarc mintákat.
IRSL
A földpátokon mérhető IRSL módszer alkalmazása a fiatal, fluviális minták esetén nem
célszerű, de mivel a kvarc frakció mérésekor túl sok problémával szembesülhetünk, ezért –
mintegy ellenőrzésként – elvégeztük a K-földpát szeparátumok mérését is. Ebben az esetben a
post-IR IRSL-225 módszert (BUYLAERT, J.-P. et al. 2009) választottuk, aminél a rendellenes
kifakulásból (anomalous fading: WINTLE, A.G. 1973) adódó kor-alulbecslés mértéke
elhanyagolható, illetve szükség esetén korrigálható. Ez a mérési protokoll alkalmas arra, hogy
fiatalabb mintákon is a kvarcon mért OSL-hez hasonló korokat szolgáltasson. A módszer
hátránya, hogy a K-földpátok post-IR IRSL jelének lenullázódása nehezebb, így a folyóvíz által
szállított üledékben nagyobb maradékszint halmozódhat fel, ami kor-felülbecsléshez vezet.
Ennek, és az ezzel pont ellentétes irányba ható rendellenes kifakulás kiküszöbölésére mindig el
kell végezni a minták maradékszintjének mérését és a kifakulási teszteket is. A
maradékszinteket mindig le kell vonni a mérési eredményekből. Ha egy minta kifakulási rátája
meghaladja az 1,5%/dekád értéket, akkor korrigálni szükséges. Ennek a két korrekciónak az
alkalmazásával pontos post-IR IRSL korokat kaphatunk a K-földpát frakcióból is.
Dózisráta
A dózisráta meghatározásához a mintákat kiszárítottuk, majd Marinelli-edényekbe töltöttük és
teljes lezárás után a 222Rn–226Ra egyensúly beálltáig, 4 hétig pihentettük. A minták 238U, 232Th
és 40K tartalmát mértük meg gamma-spektrométer segítségével. Ezekből az értékekből,
valamint a minták becsült víztartalmából (15±5%) és a mintát érő kozmikus sugárzás értékének
kiszámításából (PRESCOTT, J.R.–HUTTON, J.T. 1994) határoztuk meg a mintát érő teljes
dózisráta nagyságát, külön a kvarc és külön a K-földpát frakciókra.
A kormeghatározás eredményei
Az 1. táblázatban (a tanulmány végén) és az 5. ábrán láthatók a minták post-IR OSL, pulsedOSL és post-IR IRSL-225 korai. Az ábrán látható, hogy az egyes minták különböző
módszerekkel mért korai a hibahatárok figyelembevételével jó átfedést mutatnak. A post-IR
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IRSL-225 korok a minták többségénél még egy kicsit alacsonyabbak is, mint a kvarcból mért
post-IR OSL korok, így nagy biztonsággal állítható, hogy a minták a lerakódásuk előtt teljesen
lenullázódtak, ami nem evidens egy folyóvízi minta esetén. Ugyanis, ha a teljes lenullázódás
nem történt volna meg, akkor a K-földpát frakción mért post-IR IRSL-225 koroknak jóval
magasabbaknak kellene lenniük a kvarcon mért post-IR OSL koroknál, mert a földpátok postIR IRSL jelének nullázódása nehezebben valósul meg, mint a kvarcok OSL jelénél.

5. ábra: Post-IR IRSL (piros jel), post-IR OSL (kék jel) és pulsed OSL (zöld jel) korok valamint a nehézásvány
analízis eredménye a szelvényben

A korokat vizsgálva megállapítható, hogy egy viszonylag gyors szedimentációs periódust
észlelhetünk maximum 17 ka és minimum 10 ka között. Koruk alapján a mintákat két csoportba
oszthatjuk: egyik részük (2275-2273) a felső-pleniglaciális végén rakódott le 17 ka és 14 ka
között, a másik részük (2272-2266) pedig a későglaciális alatt, valamikor 14 ka és 11 ka között.
A kérdés tüzetes vizsgálata (diszkusszió)
A post-IR OSL és a post-IR IRSL korok nagyon gyors és rövid üledékképződésre utalnak. A
rétegsorban komolyabb erózió vagy réteghiány nem volt észlelhető. A nehézásványtani
vizsgálatok alapján a homoktömeg két részre osztandó. Az alsó rész (A7 és A8 minták) és a
felső rész (A3 2267 minta) anyagát különböző ősfolyók rakták le. Ezt a különbséget a minták
post-IR OSL, post-IR IRSL kora is tükrözi. A lumineszcens korok még tovább erősítik ezt a
felosztást; a két réteg határozottan eltérő korban képződött.
Az eredmények interpretálását a post-IR OSL adatokra alapozva arra a következtetésre
jutottunk, hogy az üledék alsó része (2275-2273 minták) nagyon valószínűleg a felsőpleniglaciális végén, valamikor 18 és 16 ezer év között rakódott le a 17.0±1.3 ka, 16.4±0.9 ka,
17.8±1.1 ka and 16.2±1.2 ka post-IR OSL korok alapján. A felső rész pedig (2266-2272 minták)
a későglaciális során képződött, nagyjából 15 és 12 ezer év között, ahogyan ezt a 12.5±0.7 ka,
16.3±1.2 ka, 14.4±0.8 ka, 14.5±0.8 ka and 14.4±1.1 ka post-IR OSL korok sugallják.
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Az alsó rétegeket a korábbi vizsgálatok Dunai eredetűnek tartották (GEDEONNÉ RAJETZKY M.
1973; THAMÓ-BOZSÓ E.–Ó. KOVÁCS E. 2007), de a viszonylag fiatal koruk (felső-pleniglaciális
legvége) ellentmond ennek, hiszen a Duna ekkor már nyugatra tolódott és nagyjából a jelenlegi
helyén folyt. Az eltolódás idejét geomorfológiailag a Duna mentén végig kialakult legfiatalabb
(felső-pleniglaciális, vagyis II/a) terasz jelzi, ahogyan PÉCSI M. (1959) leírta. Az újabb
Dunavarsány környéki kutatások során megállapítást nyert, hogy ott a dunai folyóvízi homokok
már legalább 18 ezer éve lerakódtak (UJHÁZY K. et al. 2003), és terasszá formálódásuk az I.
termináció, vagyis a későglaciális során megtörtént (GÁBRIS GY. 2006). Megjegyzendő, hogy
a század eleji lumineszcens mérések során még nem korrigálták a rendellenes kifakulást, így
ezek a korok feltehetőleg 10-30%-kal alulbecsültek (eszerint 20-23 ezer évesek lehetnek).
A fenti ellentmondást az alábbiak szerint lehet feloldani: Az alsó rétegek eredetileg az Ős-Duna
által egy sokkal korábban lerakott üledék fiatalabb áthalmozása révén került a mai helyére.
Ebben az esetben a homok „lumineszcens órája” ezt a későbbi szállítást és lerakódást mutatja.
Természetesen ekkor az áthalmozás miatt az üledék is átkeveredett az újabb folyó hordalékával.
A két alsó minta nehézásványainak 38-43 %-a gránát, ami csaknem megegyezik a dunai
üledékek 35-45 %-os arányával, tehát nem látszik „hígulás”, és a Tiszára jellemző piroxén (1520 %) is hiányzik belőle (GEDEONNÉ RAJETZKY M. 1973; THAMÓ-BOZSÓ E.–Ó. KOVÁCS L.
2007). Inkább azt kell feltételeznünk, hogy az üledéket a feljebb jelzett, s nagyjából a mai Tisza
vonalában haladó „harmadik folyó” rakta le. E szerint az eltávozó Ős-Duna helyén megjelenő
ősfolyó összegyűjtötte északról a sok gránátot (Zagyva ~25%, Tarna ~55%, Sajó 30-35%)
szállító folyók vizét, és lerakta a magas gránáttartalmú hordalékát, mégpedig jóval korábban,
mint ahogy a Tisza nagy átváltása megtörtént volna. Ennek komoly bizonyítékát a Tiszadob–
Martfű közötti ultranagy felbontású szeizmikus szelvények feldolgozása adta. NAGY Á. (2007)
és CSERKESZ-NAGY Á2. (2014) kutatása nemcsak a létét tárta fel ennek az ősfolyónak, de
méretét, fejlődését is. A Tiszaliget környékén mélyített ellenőrző fúrások anyagának
lumineszcens vizsgálata szerint a nagyméretű kanyarulatokat fejlesztő ősfolyó kora 46–47±5
ezer évnek (középső pleniglaciális) adódott. A felette települt kisebb méretű folyó
övzátonyaként értelmezett egység pedig 39±4 ezer éves OSL korú. Sajnálatos módon a
fúrásokból nyert anyag nehézásványtani vizsgálata nem történt meg. Mivel azonban ez az
eltemetett szeizmikus egység felfelé végig követhető Tiszadobig, így ez az ősfolyó tekinthető
az egyetlen megoldásnak a nehézásvány-összetétel magas gránát és csekély piroxén
tartalmának magyarázataként.
A feltárás felső része valószínűleg a későglaciálisban rakódott le. Nehézásvány összetétel
alapján anyaga a kárpát-medence keleti–északkeleti szegélyéről származik, és a Tiszáéhoz
kapcsolódik. Az alatta fekvő felső-pleniglaciális végi üledék viszont északi irányból érkező
folyók hordaléka lehetett. Rétegsor tehát a Tisza nagy átváltását mutatja ki ezen a területen.
Ez az átváltás egyedi jelenség az Alföld vízrajzának változásai között, amelynek kora a jelenség
felismerése óta viták tárgyát képezi. Az első vélemények (az átváltás a pleisztocén–holocén
határán történhetett) még nem alapulhattak fizikai alapú kormeghatározásra, viszont
századunkban szaporodtak a különféle, elsősorban lumineszcens kormeghatározások. Közülük
elsőként említendő TIMÁR G. et al (2005) tanulmánya, amelyben Magyari E. pollenvizsgálatait
kalibráló radiokarbon adat alapján 16-18 ezer évre teszi Tisza megjelenését Polgár környékén.
Ehhez jól illeszkednek THAMÓ-BOZSÓ E. et al. (2007); NÁDOR A. et al. (2007) kutatásai, melyek
szerint a Tisza az Érmelléket ~14 ka (OSL) körül hagyhatta el. MAGYARI E. (2010) újabban
felülvizsgálta korábbi eredményeit, és a Polgár környéki Sarló-háti kanyarulat legalsó
rétegének radiokarbon koraként 11,400 cal yr BP adott meg. Ezt úgy értelmezte, hogy a Tisza
nagy átváltása utáni legkorábbinak tartott meder a későglaciálisban (14,300–11,500 cal yr BP
2

Ugyanaz a személy!

82

FÖLDTAN ÉS NEGYEDIDŐSZAK SZEKCIÓ

között) lehetett aktív. Ez az adat jól korrelál a Tiszasasi homokbányában kapott lumineszcens
korokkal, ami szerint a tiszai eredetű homokok nagyjából 15 és 12 ezer év között rakódtak le,
tehát ez adja meg a folyó itteni megjelenésének idejét.

Összefoglalás
A Tisza–Hármas-Körös köze hazánk olyan kistája, amelyről alig készült természetföldrajzi
tanulmány. Az ezredforduló utáni években a területén végzett geomorfológiai térképezés során
nemcsak felszínfejlődésének egyes állomásait sikerült felvázolni, hanem a Tiszasas melletti
homokbánya az Alföld paleohidrográfiai kérdéseinek szempontjából kulcsfeltárásnak
bizonyult. A viszonylag folyamatosnak tekinthető folyóvízi üledékképződés a felsőpleniglaciálistól (kb. 26,5–15 ka) a késő-glaciálisig (kb. 13,5–11,7 ka) tartott. A
nehézásványtani vizsgálatok alapján azonosított két különböző folyó üledékeiből vett tíz minta
lumineszcens korának meghatározása rávilágított az alföldi vízhálózat fejlődésének
alapproblémájára: miután a Duna – valószínűleg még az utolsó glaciális maximum előtt –
elhagyta ezt a területet, előbb az ún. „harmadik folyó” (Ős-Bodrog, ill. Ős-Sajó–Hernád)
foglalta el azt a felső- (középső?) pleniglaciálisban. A Tisza megjelenése a mai helyén a
későglaciálisra tehető.
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1. táblázat: A tiszasasi homokbánya mintáinak lumineszcens korai
Minta

Össz dózis ráta

Össz dózis ráta

Post-IR OSL

Post-IR OSL

Pulsed OSL

Pulsed OSL

PIRIR-225

PIRIR-225

szám

n

kvarc [Gy/ka]

K-földpát [Gy/ka]

De [Gy]

kor [ka]

n

De [Gy]

kor [ka]

n

De [Gy]

kor [ka]

2266

45

1,97 ± 0,07

3,11 ± 0,17

22,49 ± 0,75

11,4 ± 0,6

11

22,55 ± 2,24

11,4 ± 1,2

5

32,41 ± 0,61

10,4 ± 0,6

2267

35

1,74 ± 0,07

2,78 ± 0,16

24,23 ± 0,83

13,9 ± 0,7

34

18,64 ± 1,19

10,7 ± 0,8

5

35,73 ± 1,17

12,8 ± 0,8

2268

9

1,63 ± 0,07

2,62 ± 0,15

9,51 ± 1,64

5,8 ± 1,0

10

17,00 ± 1,56

10,4 ± 1,1

5

32,10 ± 0,83

12,3 ± 0,8

2269

35

1,85 ± 0,07

2,96 ± 0,16

24,22 ± 0,84

13,1 ± 0,7

12

21,04 ± 1,97

11,4 ± 1,1

5

34,68 ± 0,53

11,7 ± 0,7

2270

41

2,25 ± 0,07

3,59 ± 0,19

29,28 ± 1,02

13,0 ± 0,6

11

29,75 ± 3,27

13,2 ± 1,5

5

35,88 ± 0,39

11.6* ± 0.9*

2271

12

1,93 ± 0,08

3,45 ± 0,19

26,13 ± 1,64

13,5 ± 1,0

11

23,80 ± 0,91

12,3 ± 0,7

5

40,75 ± 0,39

11,8 ± 0,7

2272

18

1,71 ± 0,07

2,55 ± 0,15

26,60 ± 1,42

15,6 ± 1,0

12

26,25 ± 2,82

15,4 ± 1,8

5

36,12 ± 0,67

14,2 ± 0,9

2273

34

1,60 ± 0,07

2,40 ± 0,15

24,10 ± 0,94

15,1 ± 0,9

12

23,77 ± 2,18

14,8 ± 1,5

5

34,24 ± 3,39

14,3 ± 1,7

2274

39

1,45 ± 0,07

2,31 ± 0,14

23,37 ± 0,75

16,1 ± 0,9

36

21,71 ± 1,46

15,0 ± 1,2

5

35,30 ± 0,72

15,3 ± 1,0

2275

12

1,76 ± 0,07

2,84 ± 0,16

26,93 ± 1,76

15,3 ± 1,2

9

22,30 ± 2,66

12,6 ± 1,6

5

37,63 ± 1,49

13,3 ± 0,9
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CLASSIFICATION OF QUARTER SEDIMENTS BY JOINT DRS AND HIERARCHICAL CLUSTER
ANALYSIS
Abstract
Minerals of sediments samples show unique curves (1760 data/sample) using method of Diffuse Reflectance
Spectrophotometry (DRS). The databse can classify using hierarchical cluster analysis and discriminance analysis.
Position of samples are definiable in a coordinate system and can make groups based on distance from each other,
so groups can identify whitout overlaps. According our oppinion the created groups are individual sediment types.
These clusterized DRS sediment types were compared with other proxies. These are often applied methods for
example: magnetic susceptibility, carbonate concentrate and granulometry. The most characterized sample of each
groups were identified based on minimum distance from group centroids. Concrate mineral components of these
samples were measured using X-ray diffractometer (XRD).
Using this method can define exact and good identified types of quarter sediments. Paleosoils and the non
pedogenic horizons were classified more sediment types.
Keywords: Diffuse Reflectancia Spektrum (DRS), klaszteranalízis, lösz, paleotalaj, negyedidőszaki üledékek

Bevezetés, kutatási háttér
A löszkutatás nagyjából 200 éve kezdődött, de a korábbi definiciók (LEONHARD, K.C.V. 1824;
LYELL, C. 1834; RICHTHOFEN, E.V. 1882; BERG, L.S. 1916, 1964; LOZEK, V. 1965; LIU, T.S.
1988; PYE, K. 1987, 1995; PÉCSI M. 1990, 1995) és napjaink ajánlásainak (KOCH, R.–
NEUMEISTER, H. 2005; SMALLEY, I.J. et al. 2011; SPRAFKE, T. et al. 2013; SVIRCEV, Z. et al.
2013; MUHS, D.R. et al. 2014; SMALLEY, I.J.–MARKOVIC, 2014) ismeretében mind a mai napig
egy rendkívül összetett és sok szempontból tisztázatlan témáról van szó. A lösz-paleotalaj
sorozatok különböző mérési módszerekkel alapvetően jól jellemezhetők (pl. munsell, mágneses
szuszceptibilitás, karbonát tartalom, szemcse eloszlás). HAASE, D. et al (2007) munkájában
összefoglalta a fontosabb negyedidőszaki hullóporos üledékek variációit, mellérendelve
néhány körülbelüli értéket szemcseösszetételre, karbonáttartalomra és ásványos összetételre
nézve.
A Diffuse Reflectancia Spektrum (DRS) mérés során, a vizsgált anyag a megvilágított
felületéről visszaverődő fény segítségével standard spektrum alapján azonosítható be. Az ilyen
típusú méréseket a negyedidőszaki üledékekkel kapcsolatban először mágnesezhető és nem
mágnesezhető ásványok kimutatására próbálták ki (DEATON, B.C.–BALSAM, W.L. 1991;
TORRENT, J. – BARRÓN,,V. 2003). Ezzel a rétegeken belül nyomon lehet követni a talajosodás
során keletkező magnetit mennyiségi változásait és a hematit-goetit arány módosulását. A
módszert a kínai (LIU, Q.S. et al 2011, HU, P. et al. 2013), dél-szibériai és cseh (BÁBEK, O. et
al. 2011) pleisztocén löszöknél, a dél-afrikai folyóvízi teraszokra települt paleotalajoknál
(RICHARD L. et al. 2014) és a tibeti holocén proglaciális üledékeknél (ZHANG, J. et al. 2015)
alkalmazták.
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Tapasztalataink szerint a minták DRS méréseinek görbéi koordinátarendszerben értelmezhető,
számszerű adatokat adnak. Ezért az adatbázis bizonyos feltételek mellett matematikai alapú
csoportosításra alkalmas, ezért a minták klaszteranalízissel történő csoportosításával
üledéktípusok hozhatók létre. A módszert kis mintaszámban lösz-paleotalaj sorozatok rétegtani
egységeinek elkülönítésére (BRADÁK B. et al. 2014) alkalmaztuk. Ugyanez a módszer
talajeróziós folyamatok követését (SZALAI Z. et al. 2016) is szolgálhatja.
A tanulmány céljaként tűztük ki, hogy egy kiválasztott feltárás részletesen feldolgozott löszpaleotalaj sorozatán, a DRS mérések eredményeinek klaszterezésével üledéktípusokat
határozzunk meg, majd ezeket ismert módszerek eredményeivel vessük össze.

Kutatási terület
Olyan negyedidőszaki üledékösszletet kerestünk, ahol több féle paleotalajt, in situ és helyben
áthalmozódott üledékrétegeket együtt tudunk vizsgálni. A Szlovákia területén található Kicsind
(Malá nad Hronom) melletti (1/A ábra) felhagyott bányaudvarra esett a választás, amely egy
korábbi IVF által támogatott projekt részét képezte.
A felhagyott bányaudvar a Garam egyik feldarabolt teraszmaradványának nyugati oldalában
található. A feltárás alsó része típusos lösz, amelybe egy finoman laminált, felszíni lefolyás
maradványaként értelmezhető réteget tartalmaz. A középső részen két, egymással közel
párhuzamos paleotalaj (P1 – gyengén fejlett, P2 – jól fejlett) található. A P2 alsó részén markáns
mészfelhalmozódási szint jelenik meg. A löszösszlet felső része típusos löszként definiálható.
A 80 méter hosszú és 15 méter magas feltáráson négy, egymással párhuzamos szelvényt
alakítottunk ki. A keleti és a nyugati oldalon a teljes összletet átfogó (MNH1 és MNH3) profil
található, míg a középső részen (MNH2a és MNH2b) csak a paleotalajokat magukban foglaló
rétegeket vizsgáltuk. Az MNH1 feltárásban a P1 paleotalajból és a felette lévő löszrétegből
neolit leletek kerültek elő, amely ezen a részen a rétegek keveredését okozza. A négy
szelvényből összesen 208 darab mintát vettünk meg.

1. ábra: A kutatási terület elhelyezkedése (A) és az üledékösszlet vázlatos szelvénye

Módszerek
Reflektancia mérések
A mintákat a méréséhez történő előkészítésekor teljesen kiszárítottuk, megőröltük, majd 250
μm szitán engedtük át. A mérés UV-3600 (UV-VIS-NIR) spektrofotométeren történt. A műszer
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BaSO4-tal bevont speciális integráló gömb, fényút-, tükör- és detektorrendszer használatával
nanométeres felbontású spektrum felvételével ásványfázisok azonosítására képes.
A mintáinkat 240-2000 nm tartományban (1.0 nm részletességgel) mértük. A visszavert fény
mennyiségének (R%) meghatározásához referenciaanyagként BaSO4-ot használtunk. Az
eredményeket a Shimadzu UVProbe 2.42 szoftver segítségével görbék formájában jelenítettük
meg és rögzítettük táblázatos (1760 adat/minta) formában.
Geomatematikai műveletek
A vizsgált anyagok görbéi standardgörbékkel való összehasonlítás alapján azonosíthatók. A
negyedidőszaki hullóporos üledékek azonban jelentős mennyiségű ásványt tartalmaznak
ismeretlen arányban keveredve. Az általunk lemért minták eredménygörbéi tehát alapvetően
nem azonosíthatók ilyen módon. Ellenben elmondható, hogy minden egyes minta egyedi
görbével jellemezhető, a R% értéke alapján pedig egzakt módon koordinátarendszerben
értelmezhető, így klaszteranalízis és diszkriminancia analízis segítségével ezek alapján
csoportok hozhatók létre. A módszer segítségével az üledékösszletet önmagukban definiálható
üledéktípusokra lehet elkülöníteni. Ennek segítségével az összletet alegységekre lehet osztani,
amelyek ismétlődhetnek, illetve egymásba is települhetnek.
Az 1760 adattal jellemezhető görbéket 20-as ritkítással 88 szakaszra bontottuk. Az egyes
pontok koordinátarendszerben felvett helyzete és egymástól való távolsága alapján csoportok
valószínűsíthetők (2. ábra). Az eredményeket dendrogamon ábrázoltunk (a módszerről
részletesebben: NORUSIS, M.J. 1993; BRADÁK B.–KOVÁCS J. 2013). A koordinátarendszerben
ábrázolt csoportok középponjai jól meghatározhatók, így az elkülönített üledéktípusok
jellemzése a középponthoz legközelebb eső minták alapján történhet meg.

2. ábra: A csoportosítás elméleti ábrája (kétkomponensű diagramon)

A klaszterezett DRS üledéktípusok ellenőrzése
A csoportosítás eredményét más proxykkal vetettük össze. Terepi adatfelvétel során
meghatároztuk az egyes minták színét (munsell) és terepi kappaméterrel a mágneses
szuszceptibilitás értékeit. Laboratóriumi mérések során Scheibler-féle kalciméterrel a
mésztartalomra, majd lézerdiffrakciós elven a szemcseméretre vonatkozó adatokat határoztuk
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meg. Ezek alapján összesen hat adatsort kaptunk (munsell, mágneses szuszceptibilitás,
mésztartalom, homok tartalom, kőzetliszt tartalom és agyagtartalom). Az egyes rétegekre
vonatkozó értékeket intervallumokba rendeztük, majd a feltárások rétegsorait ennek
megfelelően felosztottuk rétegekre a rétegek közti átmenetekre. Az egyes intervallumok
változása köthető minden esetben ez utóbbihoz köthető. A rétegeket átmeneti zónák nélkül
ábrázoljuk (3. ábra, szürke téglalap), majd ezeket összevetjük a klaszterezett DRS
üledéktípusokkal.

3. ábra: A klaszterezett DRS üledéktípusok összevetése más proxykkal

Az egyes koordinátarendszerben értelmezett üledéktípus-csoportok középpontjaihoz
legközelebb eső mintákra jellemző proxykat külön táblázatban mutatjuk be, illetve ezeket a
mintákat XRD mérésekkel részletesen is megvizsgáltunk.
Eredmények
A kutatás során a négy feltárásból összesen 208 darab mintát vizsgáltunk meg. Reflektancia
vizsgálatok során meghatározott értékeket hierarchikus klaszteranalízis alkalmazásával 7
csoportba osztottuk, amelyeket dendrogramon ábrázoltunk (4/A ábra). Az egyes csoportok a
két legjellemzőbb függvény felhasználásával kétkomponensű diagramon is ábrázolhatók (4/B
ábra).

4. ábra: A reflektanciavizsgálat eredményeinek klaszteranalízis útján való csoportosítása dendrogramon (A)
ábrázolva, illetve …a két legjellemzőbb függvény alapján, kétkomponensű diagramon (B) ábrázolva
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A csoportok jól körülhatárolhatók, tagjainak poziciója egyértelműen meghatározható, vagyis
átmenet nélkül, síkokkal választhatók el egymástól. Minden csoport egyedi üledéktípust
képvisel, amely alapján a paleotalajokat (két üledéktípus: P1 és P2), a löszöket (két üledéktípus:
L1 és L2), a kettő közti átmeneti üledékeket (két üledéktípus: T1 és T2) és a mészfelhalmozódási
szint (1 üledéktípus: M) tudtunk meghatározni. Az átmenti üledékek közül az egyik típus a
paleotalajokhoz (T1), a másik a löszökhöz (T2) áll közelebb (5. ábra).
A csoportok proxykkal való jellemzéséhez elvégeztük a szükséges méréseket. A 208 darab
mintát összesen 12 féle színnel tudtuk jellemezni. A mágneses szuszceptibilitás értékek 0,23 –
1,29 között mozognak, ezek rendeződése alapján 5 kategória határozható meg. A karbonát
tartalom 0 – 41% közötti értékei alapján szintén 5 kategória ismerhető fel. A homoktartalom 325% közötti értékei alapján 4 kategória, a kőzetliszt tartalom 72 – 88% közötti értékei alapján
3 kategória, az agyagtartalom 2 – 17% közötti értékei alapján 4 kategória hozható létre. A négy
feltárás egyidejű vizsgálata szerint az egyes kategóriák között némi átfedés tapasztalható (5.
ábra). Az összevetésre használt proxykkal a minták 73%-át (151 minta) lehet egyértelműen
valamelyik réteghez kapcsolni, a fennmaradó 27% (57 minta) rétegek közti átmenetet képvisel.

5. ábra: A klaszterezett DRS eredmények összevetése proxykkal

A proxykkal meghatározott rétegek minden esetben jól megfeleltethetők valamelyik
klaszterezett DRS üledéktípussal. Az egyes üledéktípusokba sorolt minták értéktartományai a
P2 és az M üledéktípusok között átfedésekkel jellemezhető, folyamatos változást mutatnak. A
táblázatban megjelenítettük az értéksorozatok mediánjait is, amely megkönnyíti az összefüggés
felismerését (1 táblázat). P2-től az M-ig a szuszceptibilitás értékek csökkennek, a mésztartalom
pedig növekszik. A homok tartalom alapján a P2 és az L2 között növekedés, a kőzetliszt és az
agyagtartalom alapján csökkenés mutatható ki. A mészfelhalmozódási szint a szemcseeloszlás
alapján inkább a T2 környékére helyezhető, ezt az anomáliát a változó méretű CaCO3 szemcsék
okozzák.
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1. táblázat: A Klaszterezett DRS üledéktípusokra jellemző mediánértékek a tradicionális módszerek alapján

Üledéktípusok

Átmeneti
üledékek

Mészfelh.

nem talajosodott

Löszök

talajosodott

Paleotalajok

P2
P1
T1
T2
L1
L2
M

MS
(*10-3)
értéke
Med.
k
0,581
1,29
0,530,56
0,68
0,380,57
0,68
0,320,51
0,7
0,280,36
0,66
0,260,39
0,51
0,250,3
0,33

Mésztartalom
(%)
értékek
0,006,05
0,218,17
0,8715,56
7,3318,07
12,6125,86
16,6928,36
26,2941,41

Homoktartalom
(%)

Med. értékek
1,26
1,5
4,23
14,6
19,7
22,3
31,8

3,4910,76
6,6711,76
7,1513,48
7,0925,84
10,8223,51
11,2821,65
6,0214,13

Med.
8,1
9,5
9,8
12,2
12,4
14,3
11,7

Kőzetliszt
tartalom (%)
értékek
77,4188,55
79,5886,69
75,0587,23
71,9487,83
73,8184,75
75,8485,41
75,7983,67

Agyagtartalom
(%)

Med.

értékek
3,5315,94
3,4412,15
2,3213,5
2,2212,56
2,287,2
2,456,65
4,5217,06

84,73
83,76
83,1
80,54
82,42
82,33
80,17

Med.
7,27
7,13
6,65
6,13
5,28
3,55
7,22

Az egyes klaszterezett DRS üledéktípusok csoportközéppontjaihoz legközelebb eső minták
XRD vizsgálata megtörtént (2. táblázat). Alapvetően elmondható, hogy az üledéktípustól
függetlenül a minták kvarctartalma 50% körül mozog. E mellett 7 féle ásvány jelenik meg. Az
agyagásványok az elvártakkal ellentétben nem mutatnak kiugró értékeket a paleotalajok esetén.
Viszont a többihez képest egyértelműen plagioklászban gazdag, illetve kalcitban és dolomitban
szegény mintákról van szó. A plagioklász és a kalcit változása jól nyomon követhető a P2 és az
M üledéktípus között. Az XRD eredmények alapján kaptunk némi információt, de a jelentősebb
összefüggések levonásához még további és részletesebb vizsgálatokra van szükség.
2. táblázat: Csoportközéppontokhoz legközelebb eső minták XRD eredményei

Illit /
csillám

Klorit /
kaolinit

K-földpát

Plagioklász

Kalcit

50,5 49,5

4,1

10,2

4,1

0,0

71,4

10,2 0,0

P1

59,4 40,6

4,9

12,2

4,9

17,1

48,8

12,2 0,0

T1

50,2 49,8

6,4

9,9

5,3

10,2

43,3

15,6 9,3

T2

49,5 50,5

7,8

9,8

5,9

7,8

39,2

19,6 9,8

L1

49,5 50,5

3,9

19,6

9,8

13,7

29,4

13,7 9,8

L2

44,6 55,4

8,9

14,3

5,4

8,9

17,9

35,7 8,9

M

39,6 60,4

3,3

9,8

4,9

3,3

13,1

57,4 8,2
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Dolomit

Duzz.
agyagásv

Mészfelh.

nem talajosodott

Löszök

talajosodott

Átmeneti
üledékek

Egyéb (%)

P2

Üledéktípusok

Paleotalajok

Kvarc (%)

Egyéb, kvarc nélkül (%)
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Konklúzió
Tanulmányunkban egy kiválasztott lösz-paleotalaj sorozat mintáinak klaszterezett diffúz
reflektancia spektrumának vizsgálatát mutattuk be. Az általunk elvégzett spektrofotométeres
vizsgálatok részletes, (1760 adat/minta) eredményei alapján egy egzakt értékekkel jellemezhető
koordinátarendszerbe helyezve matematikai módszerekkel kiszámítható távolságok alapján
egyértelműen eldönthető az egyes minták hovatartozása.
A módszer segítségével a kicsind melletti téglagyár felhagyott bányaudvarában található
negyedidőszaki üledékek részletes vizsgálata alapján jól értelmezhető csoportok alakíthatók ki.
Más proxyk egyenkénti alkalmazása nem képes a löszösszlet finomrétegtani felosztására. A
proxyk összesítésével vizsgálva el lehet különíteni üledéktípusokat egymástól, de az egyes
csoportok határétékei a jellemző értékintervallumok az átfedései miatt így is nehézkes, a minták
több, mint ¼-e rétegek közti átmenetként értelmezhetők. A számszerűsíthatő proxyk értékei a
jól fejlett paleotalaj típusok és a lösztípusok között folyamatosan változnak, így a meghatározott
üledéktípusok sorba rendezhetők. A meghatározott üledéktípusok különböző feltárások egyes
egységeinek összehasonlítására is alkalmas lehet.
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A DUNA HOLOCÉN HIDROMORFOLÓGIAI VÁLTOZÁSAI A KOMÁROM ÉS
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HYDROMORPHOLOGICAL CHANGES OF THE DANUBE IN THE HOLOCENE: A STUDY BASED
ON RECORDS OF ARCHAEOLOGICAL SITES ON THE RIVER’S ISLANDS BETWEEN
KOMÁROM AND PAKS
Abstract
Natural floods are highly sensitive to even modest changes of climate. A change in the frequency and magnitude
of floods is the main response of river systems to climatic change. Floods basically determine the floodplain
evolution and the feasibility of human land use and inhabitation on the islands and floodplains. The study revealed
that those small islands of large rivers which have the surface rising only some meters above the river are
particularly suitable research objects of Holocene climate variability as they are exposed to floods, react sensitively
to environmental changes and their evolution may be paralleled with human history. The research area covers the
more than 50 islands of the Danube between Komárom and Paks in Hungary. 570 archaeological sites are known
on those islands from Neolithic to Modern Ages. Island’s occupation history reflects the changes in discharge,
climate, geomorphology, floods and human impacts and indicates historical periods with low or high probability
of inundation. The most favourable periods for an island’s occupation concerning the flood risk of its surfaces –
and consequently of the banks along the river – are the first parts of a stable, warmer and drier period after a humid
period, which is usually linked with revolutionary development of cultures. The Middle Neolithic, the Late Copper
Age, the Early and Late Bronze Ages, the Late Iron Age and the first part of the Roman Period, the High Middle
Age are among the favourable periods, while the periods in between are characterised by frequent floods, higher
water level and unfavourable environmental conditions.
Keywords: Danube; islands; Holocene; climate change; geoarchaeology; geomorphology

1. Bevezetés
A holocén éghajlati változások kisebb vagy nagyobb mértékben, de hatást gyakorolnak az
emberek mindennapi életére, a társadalom fejlődésére és a történelem alakulására. Az éghajlat
csapadékosabbá vagy szárazabbá válása, hűvösebbre vagy melegebbre fordulása
megváltoztatja a környezet állapotát, a környezet és ez ember kapcsolatát, hat az
élelmiszertermelés biztonságára, a népességszám alakulására, a társadalmi elégedettségre, a
politikai rendszerek stabilitására, járványok és háborúk kitörésére. A környezetben
bekövetkező változások különösen a határhelyzetű területeken látványosak, például a tavak és
tengerek partjai mentén, ahol a vízszint változik, a magashegységek térségében, ahol a hó és
erdőhatár feljebb vagy lejjebb vándorol, a száraz, sivatagos zónák peremein, vagy a magas
szélességi körök közelében lévő településeken (pl. Grönland), ott ahol a természeti adottságok
és a megélhetés lehetőségei alapvetően alakulnak át az éghajlatváltozások nyomán. Hazánkban
a folyókat kísérő területek reagálnak hasonló érzékenységgel a változásokra. A korábbi
kutatások már rámutattak arra, hogy a magyarországi Duna vagy a Tisza vizsgált szakaszai
mentén bizonyos korok régészeti lelőhelyei jellemzően a folyóhoz közebb, más korok
lelőhelyei pedig csak attól távolabbi, magasabb térszíneken fordulnak elő és ennek köze lehet
az éghajlattal változó gemorfológiai folyamatokhoz, a vízszint és a vízhozam változásához is
(SOMOGYI S. 1988, HORVÁTH A. 2000, PINKE ZS. et al. 2015).
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A geoarcheológiai, környezettörténeti munkákban igen elterjedt módszer, hogy az éghajlat
változásait a vízszint (mocsarak, tavak, tengerek vagy a talajvízszint) változásaival
párhuzamosítják, és ezzel összefüggésben vizsgálják a part menti régészeti lelőhelyek adatait.
Ez a módszer a folyók esetében csak korlátozottan alkalmazható, mert a folyók sokkal
változékonyabb, dinamikus rendszerek. A holocén éghajlati változások, folyóvízi,
geomorfológiai, környezeti és társadalmi hatásainak vizsgálatára egy új megközelítést
alkalmaztunk: elemeztük a Duna szigetein feltárt régészeti lelőhelyek egy-egy korhoz tartozó
számát és helyzetét a folyó Komárom és Paks közötti, 250 km-es szakaszán. Találtunk olyan
történelmi korokat, melyek lelőhelyei nagyobb számban fordulnak elő a szigeteken, és vannak
olyan korok is, amelyekből ugyanott nincsenek vagy csak lényegesen kisebb számban vannak
lelőhelyek. Az emberi megtelepedés helyszíneinek számbéli változásai – a történelmi okok
mellett – a környezeti változásokkal is magyarázható. A szigeteken – és így a folyót kísérő
alacsony- és magasártereken – a történelem során folyamatosan változott a települések és a
gazdálkodás lehetőségeinek biztonsága. Hosszabb ármentes időszakokban az ártéri területeket,
jobban belakták, intenzívebben használták, a gyakori árvizek, vagy tartósan magas vízállás
esetén a területet elhagyhatták, távolabbi, magasabb fekvésű területekre költöztek.
Kutatásuk fő célja a Duna holocén történetének megismerése volt a régészeti lelőhelyek
vizsgálatával, feltárva az árvizek jellegének (magasságának, gyakoriságának és tartósságának)
változásait, a geomorfológia és folyóvízi folyamatokat, az így kapott eredményeket a
környezet-, és éghajlattörténeti irodalommal összhangban értelmeztük.

2. A kutatás háttere és a vizsgált Duna szakasz
Az árvizek jellegének megváltozása igen érzékenyen jelzi az éghajlat – akár legkisebb mértékű
– változásait is (KNOX, J.C. 1993, 2000). Az éghajlatváltozás folyókra gyakorolt hatásai
legközvetlenebbül az árvizek gyakoriságának és nagyságának változásában mutatkozik meg
(MACKLIN, M.G. et al. 2012). A szigetek – melyek felszíne általában csak alig pár méterrel
emelkedik a folyó közepes vízszintje fölé, és ezért az árvizeknek különösen kitettek – igen
érzékenyen reagálnak a környezeti változásokra. A szigetek fiatal felszínformák, kialakulásuk,
fejlődésük vizsgálata az emberi történelemmel párhuzamba hozva kutatható. Annak ellenére,
hogy felszínük mindig is többé-kevésbé veszélyeztetett volt árvizektől az emberi megtelepedés
és területhasználat nyomai a neolitikumtól kezdve visszatérően megtalálható rajtuk. A régészeti
lelőhelyek sokrétű adatokkal szolgálnak az adott korról, korukat is sokkal biztosabban meg
lehet határozni, mint a szigetek üledékeinek és az azokban található szerves anyagok korát,
melyek sokszor távoli területekről érkeztek és többszörösen áthalmozottak. A szigeteken feltárt
régészeti lelőhelyek száma vagy azok hiánya összefüggést mutat az adott kor éghajlati,
környezeti adottságaival, a folyó vízjárási viszonyaival és árvizeinek jellegével. A korábbi
kutatások során részletesen vizsgált szigetek (VICZIÁN I. et al. 2014) adatai azt mutatják, hogy
a régészeti leletek koruktól függetlenül lényegében azonos tengerszint feletti magasságú
helyekről kerültek elő, a gyakori árvizektől védett magasabb térszínek (magasártéri szint)
területén bárhol előfordulhatnak. A helykiválasztásban lehet helyi szerepe a szigetek
jellemzően sík felszínét tarkító domborzati formáknak és a megtelepedés kedvelt helyszínei a
magasártér pereméhez közeli felszínek is. E területek sem bizonyulnak azonban teljesen
védettnek, mert a legnagyobb árvizek a szigetek teljes területét elboríthatják. Kedvező
klimatikus, folyóvízi adottságok mellett a szigetek magasabban fekvő részei hosszabb
időszakokra is biztonságossá válnak, kedvezőtlen körülmények mellett felszínüket gyakorta
járják az árvizek.
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Az árvizek hatásai sokkal közvetlenebbül és gyorsabban érvényesülnek, mint az
éghajlatváltozáshoz igazodó, azokat megkésve követő geomorfológiai változások. A meder és
az ártér formálódása, a teraszok és ártéri szintek kialakulása (PÉCSI M. 1991, GÁBRIS GY. 2006,
GÁBRIS, GY. et al. 2012) nem egy egyirányú folyamatként zajlott le a holocénben, hanem az
rövidebb szakaszokra bontható, melyekben jelentősen különbségek voltak a bevágódás vagy
feltöltődés folyamata, az üledékszállítás jellege, vagy az árvizek gyakoriságának és
nagyságának tekintetében (MACKLIN, M.G. et al. 2012).
A vizsgált Duna szakasz Komáromtól, a Kisalföld üledékgyűjtő medencéjének keleti peremétől
Paksig, a Kalocsai és Bajai süllyedékektől meghatározott folyószakasz északi határáig terjed,
több mint ötven kisebb (alig pár száz méter vagy néhány km hosszú) sziget vagy egykori sziget
és a két nagy sziget található benne. A vizsgált szakasz szigetei különböző méretűek és
eredetűek. Ha a hazai geomorfológiában elterjedt sziget definíciót elfogadjuk, ami a szigetek
ismérveként az ármenetes teraszfelszín létét adja meg, akkor a Csepel és Szentendrei-sziget
kivételével a többi sziget csak mederközepi és parti zátonysziget. A két nagy sziget apró
területeit leszámítva felszínük a folyó (1-3 m relatív magasságú) alacsony- és (5-10 m relatív
magasságú) magasártéri szintjeihez tartozik, mely szintek a pleisztocén végén, ill. a holocén
során keletkeztek (GÁBRIS, GY. et al. 2007, 2012).

3. Anyag és módszer
A mai is létező szigetek mellett a kutatás során számításba vettük azokat a szigeteket is,
amelyek az I-III. katonai felmérések térképein vagy más archív térképeken visszatérően
szerepeltek, de ma már a parti területekhez épültek vagy kapcsolták őket, esetleg elkotorták.
Az eddig ismert régészeti lelőhelyek pontos területét és korát a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti adatbázisának alapján dolgoztuk
fel. E-z úton is köszönjük az adatok rendelkezésre bocsájtását! A vizsgált szigeteken 570
régészeti lelőhely ismert 285 helyszínről. Az lelőhelyekhez tartozó korokat és kultúrákat
egységes rendszerbe rendeztük az 1. ábrán szereplő korbeosztás szerint. A szigeteken (alacsony
és magasártér) való megtelepedés szempontjából kedvező és kedvezőtlenebb adottságú
időszakok követték egymást, ami megmutatkozik a lelőhelyek számában is. Természetesen az
árvízveszély nagyságán kívül sok más tényező is befolyásolja egy terület használatát vagy
elhagyását (BROWN, A.G. 1997), de mégis azt kellett látnunk, hogy a kedvező adottságú
időszakokban jelentősen megnőtt a vizsgált lelőhelyek száma, míg a kedvezőtlenebb
időszakokból hiányoznak vagy lényegesen kisebb számban találhatók meg. Ezek alapján
következtettünk a környezeti változásokra.
Az adatok feldolgozása során ArcGIS 10.2 és Microsoft Excel programokat használtuk. A
lelőhelyek területét a második katonai felmérés (1819-1869) digitális térképein helyeztük el. A
vizsgált Duna szakasz környezetéről geomorfológiai térképet szerkesztettünk, melynek
készítése során felhasználtunk korábbi térképeket is (BALOGH J.–SCHWEITZER F. 2011., PÉCSI
M. et al. 1972, 1980).
Az emberi megtelepedésre legkedvezőbb körülmények akkor alakultak ki, amikor a folyó
vízszintje alacsony, vízjárása kiegyenlített és a nagy árvizek valószínűsége kicsi volt. A
rekonstrukció során a Duna vízgyűjtője és tágabb környezetének éghajlat és környezettörténeti
irodalmát dolgoztuk fel, de figyelembe vettük a helyi morfológiai sajátosságokat (pl.
jégtorlaszok kialakulása, ártér szélessége, szigetek, zátonyok helyzete) és az üledékforgalmat
befolyásoló emberi hatások (pl. erdőirtás, mezőgazdaság, legeltetés) következményeit is
(STARKEL, L. et al. 1996, KALIS, A.J. et al. 2003, GĘBICA, P. 2013).
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A vízgyűjtő éghajlati jellemzőit és hidro-morfológiai adottságait főképp az óceáni, a mediterrán
vagy a kontinentális klímahatások felerősödése vagy háttérbe szorulása alapján változó éghajlat
határozta meg. A holocén folyóvízi változások tekintetében HORVÁTH A. (2000) és GÁBRIS,
GY. et al. (2007, 2012) modelljét vettük figyelembe. Ez a nedvesebb klímaperiódusokban
nagyobb növényzeti borítottsággal, bőségesebb és egyenletesebb évi eloszlású csapadékkal és
fokozódó mederbevágódással, a száraz szakaszokban pedig gyérebb növényzettel, nagyobb
felületi lepusztulással és üledékmennyiséggel, a meder és ártér feltöltődésével, a csapadék
egyenletesebb évi eloszlásával számol. Ezek alapján a nedves klímaperiódusok második
felében (kimélyült meder és egyenletes csapadékeloszlás mellett) és a száraz időszakok első
felében (még mély meder, kis vízhozam) esetén a legjobbak az emberi megtelepedés
lehetőségei az ártereken és a szigeteken. Míg a száraz időszak második felében (feltöltődött
meder, szezonális csapadékcsúcsok) és a nedves időszak első felében (még nem eléggé
bevágódott meder, megnövekedett vízhozam) a legnagyobb az árvizek valószínűsége, területi
hatása és kedvezőtlenek az adottságok a megtelepedéshez.

4. Eredmények
A régészeti lelőhelyek adatait a pleisztocén végi és holocén éghajlati, környezeti változások, az
emberi történelem és az árterek fejlődéstörténetének összefüggéseiben vizsgáltuk és az éghajlat
és környezettörténeti szakirodalom eredményeivel együtt értelmezve mutatjuk be.

4.1. Késő glaciális, korai holocén (preborális, boreális fázis)
Ebből az időszakból nincs ismert lelet a szigetekről. A Csepel- és Szentendrei-szigeteken
található kis területű II/a. sz. teraszfelszínek (PÉCSI M. 1991) a Bølling-Allerød interstadiálisban
(14700–12700 BP) alakultak ki, köszönhetően a melegebb, csapadékosabb éghajlatnak és a
vízgyűjtőről érkező hatalmas mennyiségű olvadékvíznek (GÁBRIS GY. 2006, GÁBRIS, GY. et al.
2012, SÜMEGHY, B.–KISS, T. 2012, STARKEL, L. et al. 2015). Ekkor alakultak ki a Csepel-sziget
északi része (FIAR S. 2004) és azok az első szigetmagok is, melyek később összeépülve a mai
Szentendrei-szigetet alkotják (MARI L. 2002). A két sziget nagyobb része és a kisebb szigetek
ekkor még nem léteztek, vagy csak zátonyok voltak mai területükön. Az ezt követő hűvös és
száraz fiatal dryas stadiális (12.800–11.600 BP) kedvezőtlen éghajlati és környezeti
feltételekkel (WEBER, M.J. et al. 2011), a növénytakaró ritkásabbá válásával, homokmozgással
(KISS, T. et al. 2014), több hordalékkal, mederfelötlődéssel és jeges árvizek kialakulásával járt.
A pleisztocén és holocén (11.600- BP) átmenet gyors felmelegedést és világszerte jelentős
változást hozott az ember és környezetének kapcsolatában (STRAUS, L.G. et al. 1996). A Tisza
akkori vízhozama három–nyolcszorosa volt a mainak (KISS, T. et al. 2014). A Duna is
intenzíven vágódott be korábbi árterébe és ekkor alakította ki a mai magasártéri szintet (GÁBRIS,
GY. et al. 2012), így a vizsgált szigetek magterületeit is. Az időszak első századaiban – amikor
a meder még nem volt elég mélyen bevágódva – az árvízveszély nagyobb volt, mely utóbb
jelentősen mérséklődött.
A magasártér felszínét borító eolikus homokformák az árvizek felszínformáló hatásának
visszaszorulását jelzik. A preboreális és a boreális fokozatos felmelegedéssel és meglehetősen
száraz éghajlattal jellemezhető, amit jeleznek a kiterjedt területeket érintő boreális
homokmozgások (GÁBRIS GY. 1995), ami az árterek, medrek feltöltődésével is együtt járt. A
korai holocénben egy hirtelenül bekövetkező, szokatlanul száraz időszak (8.200 BP) köszöntött
be, aminek következtében a mai Törökország és Délkelet-Európa egyes részei elsivatagosodtak,
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az ott lakó, korai mezőgazdálkodást folytató népesség pedig északnyugatabbra költözött
(BERGER, J.F.–GUILAINE, J. 2009, WALKER, M.J.C. et al. 2012). A földművelést és állattartást
ismerő népesség a folyók mentén fokozatosan haladva a Balkánon át 7.400 BP érkezett meg a
magyar Alföld területére (BONSALL, C. et al. 2002). A mezőgazdaság forradalmi fejlődése
jelentős népességszám növekedéssel és a folyók menti területek, így a szigetek fokozottabb
benépesülésével járt. A mezőgazdasági népesség és kultúra nyugatabbra áramlása a mai
Magyarország területén lelassult (PELC, M. et al. 2007), erre több magyarázat ismert. Egyes
kutatók az okát abban látják, hogy a balkáni típusú mezőgazdaság környezeti, éghajlati
szükségleteinek itt volt az északi határa (SÜMEGI, P. et al. 2013), mások a gyakoribb és
magasabb árvizek előfordulását nevezik meg gátoló tényezőként. A fokozottabb árvízi
tevékenységre az Al-Duna és Közép-Európa több lelőhelyéről vannak bizonyítékok a 8.2607.900 BP és a 7.500-7.250 BP időszakokra (BONSALL, C. et al. 2002). A gyakori árvizek a
fokozott ciklon tevékenységnek (MAGNY, M. et al 2003), és a boreálisból a korai atlanti fázisba
való átmenet (GÁBRIS GY. 1995, STARKEL, L. et al. 1996) csapadékosabb éghajlatának
köszönhetők (BONSALL, C. et al. 2015).

4.2. Atlanti fázis
Az Atlanti fázis (8200–5.100 BP) a meleg, holocén éghajlati optimum (9.000–5.500 BP, KALIS
A.J. et al. 2003) időszakának, és a történelmi neolitikum (7950–6400 BP), korai rézkor (6.400–
5.950 BP), középső rézkor (5.950–5.500 BP) és a késő rézkor (5.500-4.700 BP) első részének
felel meg (HORVÁTH F. 2003).
A korai neolitikumban (7.950–7.400 BP) a mai Magyarországnak csak a keleti és déli részeit
lakta a mediterrán gyökerekkel rendelkező, agrár, neolit népesség, a nyugati és északi részeken
vadászó, gyűjtögető mezolit közösségek éltek (SÜMEGI, P. et al. 2013). A boreális fázisban az
árterek, medrek feltöltődése zajlott, az ezt követő a korai atlanti fázis csapadékos klímája,
nagyobb vízhozama ezért pusztító, nagy árvizekkel járt együtt (BONSALL, C. et al. 2002). Az
atlanti fázis elejének csapadékos időszakát követően az éghajlat idővel szárazabbá vált (GÁBRIS
GY. 1995, KISS, T. et al. 2014). A meder fokozatos bevágódása és ezzel együtt a magasártér
formálódásának megújulása a boreális és az atlanti fázis határán, ill. az atlanti fázis első
harmadában zajlott le (GÁBRIS GY. 1995, HORVÁTH A. 2000). Ebben az átmeneti időszakban a
korai neolitikum alatt jelentős árvizek pusztítottak, ez magyarázatot ad arra, hogy miért nincs
ismert régészeti lelet a szigeteken ebből a korból.
A középső neolitikumra (7.400-6.900 BP) már kellőképp bevágódott folyómederrel
számolhatunk. A középső mezolitikum meleg, stabil klímája kedvező körülményeket biztosított
a mezőgazdaság forradalmi fejlődéséhez. Ez lehet a történelmi oka a szigeteken való emberi
megtelepedésnek is. A vizsgált szigeteken sok, összesen 25 lelőhely ismert ebből az időszakból
(1. ábra), ami azt mutatja, hogy a meder bevágódása és a kedvező éghajlati adottságok
következtében a kisebb szigetek (magasártéri szint) felszíne kellőképpen árvízbiztossá vált és
hosszabb időszakra biztosított jó körülményeket a megtelepedésre. A középső neolitikumi
leleteket olyan kis szigeteken is feltártak, aminek szélessége alig néhány száz méter és felszíne
is csak pár méterrel emelkedik a folyó vízszintje fölé, mint például a Helemba-sziget
Esztergomnál vagy az Óbudai-sziget. Hasonló geomorfológiai helyzetben a Szentendrei-sziget
part közeli részein is ismert 15 lelőhely.
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1. ábra: A Duna Komárom és Paks közötti szakaszának szigetein ismert régészeti lelőhelyek száma az egyes
történelmi korokban (Viczián I.)
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Az atlanti fázis második felének, meleg és száraz klímája mellett a leletek száma lényegesen
lecsökkent és a szigetek fokozatosan elnéptelenedtek. A késői neolitikumból (6.900-6.400 BP)
mindössze 4, a korai rézkorból egyetlen sem, a középső rézkorból csak 6 lelőhely ismert, azok
is többnyire magasabb tszf. térszíneken találhatók vagy ideiglenes tartózkodásra szolgáltak
(VICZIÁN I. et al. 2014). Ez a meder feltöltődését, szeszélyesebb vízjárást és gyakoribb árvizeket
jeleznek. A homokmozgások is felújultak (GÁBRIS GY. 1995, 2003), az égetéses mezőgazdaság
(SÜMEGI, P. 2004) és az erdőirtás pedig (GĘBICA, P. 2013) a felületi erózió és a folyóba jutó
üledék mennyiségének növekedését fokozta. A más közép-európai folyók mentén is a
feltöltődés volt jellemző ebben az időszakban (BOUZEK, J. 1993, DRESLEROVÁ, D. 2001)
intenzívebb folyóvízi tevékenység volt jellemző a Kárpátok északi előterében is a 6.500-6.200
BP között (STARKEL, L. et al. 1996, GĘBICA, P. 2011). Az Alpokban jelentősen visszahúzódó
gleccserek (SIMONNEAU, A. et al. 2014) hatalmas mennyiségű olvadékvizet szolgáltattak, ami
növelte a Duna menti területek árvízi veszélyeztetettségét. Az Alpok magasan fekvő völgyei a
neolitikum meleg időszakjaiban (neolitikus optimum) folyamatosan lakottak voltak (MÜLLER
W. et al., 2003). A neolitikum és a rézkor határán élt „Ötzi a jégember”, épen maradt múmiáját
is nagy magasságban (3 210 m) találták meg az Ötztáli Alpokban az osztrák-olasz határ
közelében. Testét röviddel a halála után 5.300 BP éve hó és jég fedte be és legközelebb csak
1991-ben olvadt ki újra, ami azt mutatja, hogy a neolitikumi optimum óta nem volt még ennyire
enyhe klímájú időszak (SPINDLER, K. 1995). Az Alpok újbóli eljegesedését a következő időszak
csapadékosabbá és hűvösebbé válása okozta.
A késő rézkor éghajlata inkább nedves, hűvös éghajlata az olvadékvizek és a tavaszi, nyári
csapadék mennyiségének növekedését eredményezte. A Balaton déli partja közelében feltárt
lelőhelyek kagyló leletei szén- és oxigénizotópos elemzések alapján 5310 cal. yr BP év körül a
települések távolabbi, magasabb térszínekre való költözése figyelhető meg, ami a tó illetve a
talajvíz szintnövekedésére utal (SCHÖLL-BARNA, G. et al. 2012). A települések magasabb
térszínekre való költözése más hazai folyók mellett is ismertek a réz és bronzkor idejéből
(SOMOGYI S. 1988).
Az atlantiból és a szubboreális fázisba való átmenet idején az időjárás változékonnyá vált, a
gyakori árvizek, a szélsőséges évi csapadékelosztás és vízhozam, a mederbevágódás
felerősödése a megtelepedés szempontjából kedvezőtlen feltételeket hozott a szigeteken, ami a
lelőhelyek számának csökkenésében és a települések magasabb térszínekre húzódásában is
megmutatkozik (1. ábra).

4.3. Szubboreális fázis
A szubboreális fázis (5.000-2.500 BP) a késő részkor (5500-4700 BP) második felének,
bronzkornak (4.600-2.800 BP), a korai és középső vaskornak felel meg (2.800-2.400 BP).
A késő rézkor közepétől az éghajlat kiegyenlítettebbé, melegebbé és kevésbé csapadékossá vált
(SCHÖLL-BARNA, G. et al. 2012), ami kedvező körülményeket biztosított a szigeteken való
emberi megtelepedéshez is. A késő rézkorban (5.500-4.700 BP, 35 lelőhely) a kisebb vízhozam
és árvízi veszélyeztetettség miatt lehetővé vált az alacsony tszf magasságú, kis szigeteken való
megtelepedés is, úgy, mint a neszmélyi Felső-sziget vagy a Pap-sziget (Szentendre) esetében,
de hasonló geomorfológiai helyzetben további 12 lelőhely ismert a Szentendrei-sziget part
menti területeiről is.
A szubboreális fázis alatt az éghajlat hűvösebbé és csapadékosabbá vált (GÁBRIS GY. 1995,
2003; SIPOS, GY. et al. 2010). A még szárazabb korai bronzkorban (76 lelőhely) még találunk
néhány lelőhelyet az alacsony fekvésű területeken, a kis Helemba-szigeten, a mai esztergomi
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jobb part részét képező egykori sziget területén vagy pár helyen a két nagy sziget partjai mentén,
de a lelőhelyek többsége már magasabb térszíneken található. A csapadékosabb középső
bronzkor 19 lelőhelye – a Nagy-Gödi-szigeten lévő lelőhely kivételével – mind csak a két nagy
sziget magasabban fekvő területein találhatók. Ez a csapadékosabb klímaszakasz és az azt
követő szárazabb léte Közép-Európa több részére nézve igazolt (JÄGER, K.D. 1997).
A késő bronzkor (3.300-2.800 BP) lelőhelyei (48 db) már újra az alacsonyabb térszíneken
található meg a két nagy sziget partjai mentén vagy a kis szigeteken (Felső-sziget Neszmélynél,
Helemba-sziget Esztergomnál, Pap-sziget Szentendrénél és a Bölcskei-sziget and Dunaföldvár
és Paks között), ami a szárazabb időszak, kisebb vízhozam és árvízi veszélyeztetettség létét
bizonyítja. A következő időszak csapadékosabb éghajlatának köszönhetően a vízszint és az
árvizek veszélye megnőtt és az alacsonyabb térszínek elnéptelenedtek.
A késő rézkor szokatlanul száraz éghajlata nagy hatást gyakorolt a történelemre is, a mediterrán
régió keleti részeinek városias területei kiszáradtak, lakatlanná váltak 3.000 BP (Kr. e. 1.200),
ez volt a görög történelem sötét kora, és ekkorra tehető a Hettita Birodalom bukása is (DRAKE,
B.L. 2012).
A korai és középső vaskor (2.800-2.400 BP) kevés (9, ill. 1 db) lelőhelye is mutatja a vizsgált
szigetek fokozatos elnéptelenedését. Az éghajlat csapadékosabbá és hűvösebbé vált a Kr. e. 9.
és 8. század során (SÜMEGI, P. 2004, BÓKA G. 2012) ekkor érte el a Balaton történetének
legmagasabb vízszintjét a tó környéki geoarchaeologiai kutatások alapján (SÜMEGI P. et al.,
2007, SÜMEGI, P.–JAKAB, P. 2007, KISS, V.–KULCSÁR, G. 2007) a vaskori települések is
magasabb térszínekre és a folyóktól távolabbra húzódtak (HORVÁTH A. 2000, BÓKA G. 2012).
A megnövekedett vízhozam gyakori árvizekkel járt, kedvezőtlenek voltak a feltételek a
szigeteken is. A szubboreális második részében és az követően, a késő vaskorban a meder
bevágódása intenzívebbé vált, ekkor alakult ki a folyó alacsonyártéri szintje. Az alacsonyártér
a magasártér szintje alatt 1-2 méterrel lejjebb található (GÁBRIS, GY. et al. 2007, 2012). A
bevágódás következtében a szigeteket övező folyómedrek jól beágyazottak lettek, több kisebb
zátony és sziget ekkor egyesült, olvadt össze.
4.4. Szubatlanti fázis
A szubatlanti fázis (2.500 BP-től napjainkig) a késő vaskornak, a római kornak a népvándorlás
korának, a középkornak, a kora újkornak és a modern kornak felel meg.
A szubatlanti fázis alatt három ártéri szintet (bronzkortól a római korig, középkori, újkori)
fejlődött ki a német Alpok előterében a Lech és Duna völgyeinek találkozásának
környezetében. Ez tovább tagolható további négy-hat szintre (vaskor, római kor, koraközépkor,
késői középkor, kora újkor, modern kor) osztható (SCHELLMANN, G. 2010, SCHIELEIN, P. et al.
2011) ami jól mutatja az elmúlt 5000 év éghajlatának jelentős ingadozását.
A késő vaskor (2.400-1.850 BP) nagyszámú (48 db) lelőhelye mutatja, hogy a mederbevágódás
hatására biztonságosakká váltak a szigetek. A leletek különböző tszf magasságú felszíneken
(többinyire magasabb fekvésű felszíneken) találhatók és kis szigeteken is előfordulnak
(Óbudai- és Margit-sziget).
A római korban (Kr.u. 1-5 sz., 87 lelőhely) újra benépesültek az alacsony fekvésű területek a
folyó mentén (VICZIÁN I.–HORVÁTH F. 2006, VICZIÁN, I. et al. 2013, 2014), a nagy és a kis
szigeteken is (Óbudai-, Fürdő-, Margit-sziget és a Szalki-sziget Dunaújvárosnál). Még a római
helytartó palotája is a kis Óbudai-szigeten épült Kr.u. 106-ban (PÓCZY K. 1958). A Dunának
kitüntetett szerepe volt a birodalom keleti határainak védelmében, a folyó mentén épült ki a
határvédelem erődített rendszere a limes, maradványai sok esetben a folyóhoz közeli igen
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alacsony térszíneken is megtalálható. Dendrokronológiai vizsgálatok alapján száraz,
szubmediterrán jellegű klíma valószínűsíthető a római kor első felében (GRYNAEUS A. 2004).
A szárazabb éghajlat mellett az intenzív földhasználat is hozzájárult a meder és ártér
feltöltődéséhez. A római optimum meleg időszaka a 2-3. századig tartott, amikor az éghajlat
hűvösebbé és csapadékosabbá vált. A Balaton vízszintje lényegesen megemelkedett és a part
menti településeket felhagyták (PÁSZTÓKAI-SZEŐKE J.–SERLEGI G. 2013). Az Óbudai-szigeten
épült helytartói palotát is tervezett módon ürítették ki és hagyták el a 3 sz. utolsó harmadában
(KÉRDŐ H.K. 2014), ami a vízszint és az árvízveszély növekedését mutatja.
A korai középkor, a népvándorlás kora (5-10. sz., 51 lelőhely) változékony éghajlatában a
kontinentális klímahatások felerősödtek, hűvösebb, szárazabb, szélsőségesebb körülmények
voltak, a legszárazabb időszak a 8. sz.-ra tehető a korábbi kutatások szerint (VADAS, A.–RÁCZ,
L. 2013, GYŐRFFY GY.–ZÓLYOMI B. 1994). A felújuló homokmozgásokért nem csak a
szárasság, hanem a fokozottam területhasználat emberi hatásai is hozzájárultak (NYÁRI, D. et
al. 2007). Az időszak régészeti lelőhelyei a Szentendrei-sziget partjai körül és a Csepel-sziget
magasabb fekvésű területei találhatók.
A középkor éghajlatát egy meleg időszak (középkori optimum) és az ezt követő hidegebb
időszak (kis jégkorszak) jellemezte (VADAS, A. 2010, KISS, A.–LASZLOVSZKY, J. 2013, PINKE
ZS. et al. 2015). Az érett középkor (11-14. sz.) kedvező éghajlata tükröződik a szigetek régészeti
lelőhelyeinek igen nagy számában (104 db) és a lelőhelyek alacsony fekvésében is, így több kis
szigeten (Felső-, Helemba-, Óbuda-sziget, és Esztergom, ill. Pilismarót egykori szigetei) és a
Szentendrei-szigetek part menti részein. A lelőhelyek helyzete is egy kiegyensúlyozott, meleg
éghajlatra, alacsony vízszintre és kis árvízi veszélyeztetettségre utalnak. Az egyik legjobb példa
lehet a kis Helemba-sziget (1,5x0,15 km), ahol az érett középkorból egy templom, temető és
érseki nyaraló maradványait tárták fel (KOVALOVSZKI, J. 1990), melyek első említése 1234-re
tehető (ANDREAS rex 1234).
A kis jégkorszak időszakában (14-19. sz.) az Alpokban a gleccserek és az állandó hó határa
alacsonyabb tszf. magasságokra húzódott le (HOLZHAUSER, H. et al. 2005, SCHIMMELPFENNIG,
I. et al. 2014). Az extrém hideg telek, hűvös csapadékos nyarak, gyakori árvizek járványok,
háborúk voltak jellemzők Európa szerte (BEHRINGER, W. 2010). A magyarországi tavak és
lápok üledékeinek komplex vizsgálata is a 14. sz. végétől a 19. sz. közepéig egy jellemzően
hűvös időszakot jeleznek (SÜMEGI, P. et al. 2009). A Duna németországi szakaszán az árvízi
események gyakoribbá válása mutatható ki az 1500, 1650 és 1750 évek környékén (BÖHM, O.–
WETZEL, K. 2006). Régészeti és üledékvizsgálatok alapján a Duna vízszintjének és a környező
területek talajvízszintjének általános emelkedése és az árvizek gyakori jelentkezése mutatható
ki a 14-16. században, amin belül a 16. sz. második felében jelentkezett a csúcs (MÉSZÁROS
O.–SERLEGI G. 2011, KISS, A.–LASZLOVSZKY, J. 2013).

5. Következtetések, összefoglalás
A szigetek geomorfológia fejlődését és a holocén éghajlatváltozás folyamatait és a szigeteken
való emberi megtelepedés történetét párhozamosan, együtt vizsgálva szoros összefüggéseket
figyelhettünk meg e tényezők között. A késő pleisztocén és holocén éghajlatváltozások
nagyban meghatározták az ártér fejlődését, a szigetek kialakulását, a medrek bevágódásának és
feltöltődésének folyamatát, a szigetek és a folyó tágabb ártere árvizeinek gyakoriságát,
nagyságát. Az árvizek által veszélyeztetett, alacsony fekvésű szigetek csak korlátozottan
alkalmasak az emberi megtelepedésre és ez nem csak földrajzi, topográfiai értelemben igaz,
hanem az egyes történelmi vagy klimatikus időszakokra is.
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Az emberi megtelepedésre legkedvezőbb, legkevésbé árvízveszélyes időszakok a nedves
éghajlati szakaszt követő meleg, száraz, kiegyenlített éghajlatú periódusok első fele volt, ami
általában egybe esik a társadalom és kultúra gyors fejlődési időszakaival is. Pont ezekből az
időszakokból találunk régészeti lelőhelyeket a kis szigeteken és a két nagy szigeten is ezekből
a történelmi korokból ismertek lényegesen nagyobb számban leletek. A középső neolitikum, a
késő rézkor, a korai és késő bronzkor, a késő vaskor és a római kor első fele, az érett középkor
tartozik ide, míg a közbenső időszakok leletmentesek vagy lényegesen kevesebb lelőhellyel
rendelkeznek, ami magasabb vízszintre, gyakrabban előforduló árvizekre és kedvezőtlenebb
környezeti adottságokra utal.
A legkorábbi ismert régészeti leletek a szigeteken a középső neolitikumból vannak és ez
magyarázható azzal is, hogy a szigetek nagy részét kitevő magasártéri szint
továbbformálódásának ideje és a meder jelentős bevágódása a megelőző időszakban a boreális
és atlanti fázis átmentére és az atlanti első harmadára tehető.
Az atlanti fázis későbbi részében az éghajlati változások eredményeként az árvízveszély
megnőtt, a települések magasabb térszínekre húzódtak, a szigetek fokozatosan elnéptelenedtek.
A szubboreális elején, a késő rézkor második felében újra kedvezőek lettek a körülmények a
megtelepedésre, az árvízveszély csökkenésével párhuzamosan a kis szigetek és az alacsony
fekvésű területek is benépesültek. A korai és különösen a középső bronzkorban az éghajlat
fokozatos hűvösebbé és csapadékosabbá válásával a települések ismét magasabb térszínekre
kényszerültek, a kis szigetek elnéptelenedtek. A késő bronzkor újra kedvező volt ellentétben a
szubborális fázis második felével, amikor a vízhozam, a vízszint és a nagy árvizek gyakorisága
megnőtt, a szigeteket felhagyták. Az intenzív folyóbevágódás következében a késő vaskor
elején alakult ki az alacsonyártéri szint. A szubatlanti fázis elején a késő vaskorban és
különösen a római klimatikus optimum idején újra kedvezővé váltak a feltételek a szigeteken
való megtelepedésre. Később az éghajlat változékonyabbá, hűvösebbé válásával a vízszint
megemelkedett, az árvízveszély megnőtt ezért a római kor végén és a korai középkor lelőhelyei
magasabb térszínekre korlátozódnak. Az érett középkor éghajlati optimuma kedvező folyóvízi
adottságai a kis szigeteken is nagy számban megjelenő lelőhelyek számában is megmutatkozik,
még a késő középkor és a kora újkor barátságtalan klímája (kis jégkorszak) az árvízveszély
növekedésével és szigetek fokozatos elhagyásával járt.
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Az előadás az elektronikus kiskereskedelem felívelése témában a hazai és nemzetközi
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A VÁROSOK POZÍCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A VILÁGGAZDASÁG
IRÁNYÍTÁSÁBAN 2006 ÉS 2015 KÖZÖTT: TÜNDÖKLŐ KELET, HALVÁNYULÓ
NYUGAT (?)1
CSOMÓS GYÖRGY
Főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszék, csomos@eng.unideb.hu
RANKING WORLD CITIES ON THE BASIS OF THEIR COMMAND-AND-CONTROL FUNCTIONS,
2006-2015: RISING EAST AND FADING WEST (?)
Abstract
Contemporary world city/global city literature relies on two main theories: Friedmann’s world city hypothesis and
Sassen’s global city concept. However, there is a major difference between these two approaches, i.e. that the
former one primarily focuses on the concentration of the headquarters of transnational corporations when defining
world cities, while according to the latter one global cities are the post-industrial focal points of advanced producer
service firms and financial service companies. In recent years, the global city theory has become more widespread,
thereupon transnational corporations have lost their significance regarding the designation of leading cities in the
global economy. On the other hand, a new tendency has appeared surfaced: while international financial markets
have been ruled by some global cities (e.g. New York, London, Tokyo, and Paris) for decades, in developing
countries powerful manufacturing transnational corporations, even banks have emerged. This process has led to
heavy competition on the global markets, primarily in Africa, Latin-America and Asia, between companies of the
developed countries and developing countries. Beyond the radar, the manufacturing-oriented world economy has
been significantly changing similarly to its global control. Furthermore, the financial crisis of 2007–08 negatively
affected many financial actors of the developed world, while large Chinese banks rose to the status of global
players.
The process seems obvious: the East Asian, especially the Chinese cities are occupying an increasingly important
role in the command-and-control of the global economy, while many western cities are fading away. Beijing as a
command-and-control centre had already appeared among the New York−London−Tokyo−Paris quartet by 2015,
and since that time the Chinese capital has taken over the leading position. Shanghai, Shenzhen, Hong Kong,
Mumbai, Delhi and other Southeast Asian capitals have also shown significant strengthening. However, the west
to east shift of the command-and-control of the global economy is more sophisticated. In the United States, the
San Francisco Bay Area has become the home of many leading information technology firms, such as Apple,
Facebook, Google and Intel, making this conurbation one of the most important command-and-control centres in
the world. Furthermore, while accepting the fact that the command-and-control function of New York has been
declining for years now, second tier cities, such as Chicago, Dallas, Houston, San Diego, and Los Angeles, seem
to occupy increasingly favourable positions. Japanese cities have not stopped losing position in East Asia in
contrast with China and South Korea, while most cities in the European Union still suffer from the effects of the
crisis (except, for example, London, Munich, and Stockholm).
In this paper, I have ranked cities on the basis of their global command-and-control function in 2006 and in 2015.
Keywords: world city, command-and-control, world economy, multinational corporation

Bevezetés
Az elmúlt évek egyik leghatásosabb gazdasági elemzése szerint a globális gazdaság
csomópontjában mindössze 147 világcég áll (VITALI, S. et al. 2011). Az ETH Zürich kutatói
43060 vezető transznacionális vállalat tulajdonosi szerkezetét elemezték, és arra a
következtetésre jutottak, hogy az aszimmetrikus csokornyakkendő alakú hálózat
középpontjában álló cégek (főleg bankok) ellenőrzik egymás és a többi cég vagyonának 40%át, illetve egy bővebb, 737 cégből álló csoport rendelkezik a teljes vagyon 80%-ával. A
1

A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatta.
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transznacionális vállalatok, bankok azonban nagyfokú területi koncentráltságot mutatnak: a
vállalatok a globális irányítását ellátó döntéshozó központjaik megválasztásakor egyes
városokat előnyben részesítenek. Ezek a városok a világgazdaság irányító és ellenőrző
központjai (command and control centres), amelyeket gyakran – azonban meglehetősen tévesen
– azonosítanak a világvárosokkal (world cities), vagy a globális városokkal (global cities). A
definíciók közötti különbségek és összefüggések feltárása érdekében szükséges néhány
alapvető elméletet röviden áttekinteni (lásd részletesen CSOMÓS GY. 2014).
A világváros elméletet JOHN FRIEDMANN dolgozta ki 1986-ban, felhasználva és modernizálva
SIR PETER HALL 1966-os világváros kritériumrendszerét (HALL, P. 1966; FRIEDMANN, J. 1986).
Friedmann szerint azok a városok nevezhetőek világvárosnak, amelyek kiemelkedő pénzügyi
központok, transznacionális vállalatok, és leányvállalataik székhelyei, nemzetközi szervezetek
központjai, az üzleti szolgáltatások gyorsan növekvő központjai, a termelés fontos színterei,
kiemelkedő közlekedési csomópontok, jelentős népességtömörülések, anyaországuk pedig a
világgazdaság centrumához tartozik. Ennek a kritériumrendszernek az értelmében a következő
városok minősültek (elsődleges) világvárosoknak: Európából London, Párizs, Rotterdam,
Frankfurt és Zürich; Észak-Amerikából New York, Chicago és Los Angeles; Ázsiából pedig
Tokió.
A globális város koncepciót 1991-ben publikálta SASKIA SASSEN. Meglátása szerint a vezető
városok már hosszú ideje központjai a nemzetközi kereskedelemnek és pénzügyeknek, azonban
funkciójuk négy új területre is kiterjed: egyrészt nagyfokú koncentráltságot mutatnak a
világgazdaság irányításának szervezésében, másrészt elsődleges célterületei a pénzügyi
szervezeteknek és a vezető gazdasági szektorok között a hagyományos gyáripari termelést
felváltó speciális szolgáltatásoknak, harmadrészt a termelés, különösen az innovatív termelés
legfontosabb színterei, és végül piacai is a termelésnek és innovációnak. SASSEN szerint a
globális városok a következők: New York, London, Tokió, Frankfurt és Párizs.
Jól látható, hogy az irányítás és ellenőrzés funkció mindkét elméletnek fontos építőköve, mint
az alapdefiníció egyik összetevője. TAYLOR, P.J. (2004) azonban úgy látja, hogy SASSEN célja
elszakítani a globális város koncepciót a Friedmann-féle világváros elméletben kitűntetett
szereppel rendelkező hagyományos irányítás és ellenőrzés funkciótól, és a globális város
megközelítés fókuszába inkább a világgazdaság pénzügyi ellenőrzését helyezni. SMITH, R.G.
(2014) viszont meggyőző bizonyítékok hiányában megkérdőjelezi az irányítás és ellenőrzés
funkció létét is, például azért, mert – legalábbis SMITH szerint – sok világcégeknek hiába van
ugyanabban a városban a központja, ha azok teljesen eltérő iparágakban működnek, vagy ha
meg is egyezik az iparprofiljuk, akkor inkább versenytársaknak számítanak, mint sem
együttműködő partnereknek. Pro és kontra, tagadhatatlan azonban, hogy vannak olyan városok,
amelyek más városokhoz képest – függetlenül az okoktól – igen jelentős mértékében adnak
otthont a meghatározó transznacionális vállalatok és bankok döntéshozó központjainak (lásd
ERDŐSI F. 2003).
Induljunk ki tehát abból a hipotézisből, hogy az irányítás és ellenőrzés funkció létezik (erre
talán több a bizonyíték, mint amennyit SMITH ellenérvként felsorol), márpedig ha létezik, akkor
mérhetőnek kell lennie. HALL, P. (1966), FRIEDMANN, J.−WOLFF, G. (1982), FRIEDMANN, J.
(1986) és SASSEN, S. (1991) az elméleteket kidolgozó munkáikban természetesen nem
kvantitatívan közelítették meg az irányítás és ellenőrzés funkciót, mindössze jelezték, hogy
létezik, fontosságát pedig saját megközelítéseik szempontjából hangsúlyozták. Az első
fontosabb empirikus elemzés BEAVERSTOCK, J. et al. (1999) nevéhez fűződik, akik a fejlett
szolgáltató cégek (advanced producer services firms) központjainak száma alapján készítettek
egyfajta világváros-klasszifikációt, azzal a céllal, hogy egyrészt a gyakorlatban igazolják
SASSEN, S. (1991) munkájának helytállóságát, másrészt kidolgozzanak egy objektív taxonómiát
109

GAZDASÁGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

(ez utóbbit a Globalization and World Cities Research Network kétévente aktualizálja). Az
elkövetkező években nagyszámmal készültek olyan empirikus elemzések (lásd többek között
TAYLOR, P.J. et al. 2002, TAYLOR, P.J. et al. 2009, LEE, E.K.S. et al. 2012, illetve MasterCard,
UN-HABITAT, Z/Yen Group elemzései), amelyekben a világvárosok rangsorolása különböző
indexek (például Business Command Index, Financial Command Index, Centers of Commerce
Index, Global Financial Centres Index) alapján történt meg. Ezeknek az indexek nagy előnye,
hogy az előállításuk módszertana jól követhető, rendszeres (akár évenkénti) publikálásuk pedig
hosszútávú elemzéseket tesz lehetővé, illetve alkalmas tendenciák felállítására. Hátrányuk
azonban egyrészt az, hogy döntően a pénzügyi szektorra fókuszálnak, másrészt inkább a
cégközpontok számának koncentrációjából kerülnek levezetésre, és nem jelenítik meg a valós
gazdasági erőt. Ez utóbbit SASSEN, S. (2006), illetve a McKinsey Global Institute (2013) szerint
akár a cégek forgalma alapján is ki lehet fejezni. Az említett hátrányok néhány példán keresztül
szemléltetve a következők: A Z/Yen Group (2014) által alkalmazott Global Financial Centres
Index értéke alapján Zürich a világ ötödik legjelentősebb pénzügyi központja, vezető
bankjainak és egyéb pénzügyi cégeinek forgalma 2014-ben közel 230 milliárd dollár volt.
Ugyanakkor – az ágazati kérdések miatt erre a Z/Yen Group nem tér ki – a zürichi bányaipari
cégek forgalma 2014-ben meghaladta a 261 milliárd dollárt, vagyis nagyobb volt, mint a svájci
város világhírű bankszektorának teljesítményét. Természetesen a döntéshozó cégközpontok
(headquarters) száma is fontos indikátor lehet a város világgazdasági szerepének megítélése
során. Probléma viszont, hogy nem tükrözi a városok tényleges gazdaság erejét, hiszen
maguknak a cégeknek a teljesítményét sem veszi figyelembe. A világ egyik legjelentősebb
gazdasági tömörülése az Osaka/Keihanshin városrégió, amelyben 2015-ben 35 Forbes cégnek
volt a központja. Ezeknek a cégeknek az összesített forgalma mintegy 493 milliárd dollár volt,
miközben a Bentonville, Arkansas székhelyű Wal-Mart Stores diszkontáruház-lánc önmagában
is 485 milliárd dollár forgalmat produkált. Az említett aszimmetriák miatt a napjainkban
készített legtöbb városrangsor torzított képet ad a városok pozíciójáról a globális gazdaságban,
éppen ezért szükséges lehet egy új megközelítés alkalmazása.
A jelen tanulmány első (empirikus) felében rangsorolom a világgazdaság irányításában
meghatározó szereppel rendelkező városokat, a második felében pedig bemutatom azokat a
városokat (városrégiókat), amelyek – figyelembe véve a jelenlegi iparági trendeket – a
közeljövőben a globális gazdaság irányítás potenciális magterületei lehetnek.

Adatok és módszerek
Az elemzés alapját a Forbes „The 2006 Global 2000” és a „The 2015 Global 2000” rangsor
jelenti, amelyek a világ 2000 legnagyobb tőzsdei cégét tartalmazzák. A cégek négy jellemző
pénzügyi paraméteréből (forgalom, profit, eszközök, piaci érték) egy komplex mutatót
alkottam, az ún. Irányítás és Ellenőrzés Indexet (IEI), amelynek módszertani kérdéseit
részletesen a Tér és Társadalom folyóirat 2013/2. számában mutattam be (CSOMÓS GY. 2013).

A városok rangsorolása a világgazdaságra gyakorolt irányító és ellenőrző funkciójuk
alapján
2006-ban a SASSEN által globális városnak nevezett városok álltak az IEI rangsor élén, New
York viszonylag jelentős fölényével (1. táblázat). Továbbá 2006-ban a vezető gazdaságirányító
városok döntően a fejlett országokból kerültek, kivételt csak két kínai város, Peking és
Hongkong jelentett (bár utóbbit, mint de facto önálló városállamot, sokan a fejlett államok
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csoportjába sorolnak). SASSEN, S. (2001) úgy látta, hogy a rohamosan fejlődő és erősödő Kína
az 1990-es években Hongkongon keresztül csatlakozott a világgazdasághoz, és Hongkong,
mint a hatalmas kínai gazdaság „kapuvárosa” a jövőben könnyen felzárkózhat a globális
városok csoportjához. Az IEI viszont azt mutatja, hogy Hongkong világgazdasági pozícióját
beárnyékolja Peking erősödése. A kínai főváros ugyanis nemcsak nemzetközi relációban vált
befolyásos gazdaságirányító központtá (ez ugyanis elsősorban Hongkongra jellemző), hanem a
hatalmas belföldi piacon is, megelőzve Hongkong mellett Sanghajt és a Gyöngy-folyó
torkolatának nagyvárosait is (LAI, K. 2012; CHEN, K.−CHEN, G. 2014; TIMBERLAKE, M. et al.
2014). Ezt világosan tükrözi, hogy amíg Peking 2006-ban a 19. helyen állt a rangsorban, addig
2015-ben az első helyre került (2013-ban még csak harmadik), és megelőzte a globális városnak
nevezett New Yorkot, Tokiót, Londont és Párizst. Ennek oka alapvetően abban keresendő, hogy
a kínai kormányzat ellenőrzése alatt álló stratégiai jelentőségű óriásvállalatok (különösen az
olajipari és építőipari cégek, valamint a vállalti hitelezést is folytató kereskedelmi bankok)
központjai szinte kivétel nélkül Pekingben találhatók (erre részletesen a későbbiekben térek ki).
Ezzel szemben Sanghaj és, különösen Hongkong sokkal tágabb teret biztosít a privát szférának,
ám a magán tulajdonban álló cégek mérete (pénzügyi teljesítménye) nem vetekedhet az állami
óriásokéval. A 2015-es rangsorban persze nemcsak kínai városok képviselik a feltörekvő
gazdaságokat. Oroszország fővárosa, Moszkva, sajátos átmenetet mutatott a fejlett és fejlődő
világ között: bár viszonylag magas IEI értéke miatt a rangsor élcsoportjába került (15.
helyezés), azt döntően az energiaszolgáltató, energia- és bányaipari vállalatai határozták meg,
azonban más szektorokban érdekelt (különösen a fogyasztást kiszolgáló) jelentős cégekkel
viszont alig rendelkezett.
1. táblázat: A vezető városok IEI értéke 2006-ban és 2015-ben
2006
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Város
New York
Tokió
London
Párizs
Amsterdam
San Francisco
Dallas
Zürich
Szöul
Chicago
Washington
Houston
Charlotte
Köln
Toronto
Madrid
München
Oszaka
Peking
Atlanta
Minneapolis
Stockholm
Edinburgh
Nagoja
Hongkong
25 vezető város
Összes város

2015
Ország

Egyesült Államok
Japán
Egyesült Királyság
Franciaország
Hollandia
Egyesült Államok
Egyesült Államok
Svájc
Dél-Korea
Egyesült Államok
Egyesült Államok
Egyesült Államok
Egyesült Államok
Németország
Kanada
Spanyolország
Németország
Japán
Kína
Egyesült Államok
Egyesült Államok
Svédország
Egyesült Királyság
Japán
Kína/Hongkong

IEI
10,02
8,09
6,60
5,70
3,31
3,20
2,20
1,80
1,66
1,58
1,55
1,51
1,49
1,46
1,41
1,35
1,35
1,30
1,29
1,18
1,16
1,06
1,03
1,02
1,02
63,32
100
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Város
Peking
New York
Tokió
London
Párizs
San José
San Francisco
Szöul
Hongkong
Washington
Toronto
Dallas
Chicago
Zürich
Moszkva
Houston
Sanghaj
Stockholm
München
Minneapolis
Sencsen
Seattle
Sydney
Madrid
Mumbai
25 vezető város
Összes város

Ország
Kína
Egyesült Államok
Japán
Egyesült Királyság
Franciaország
Egyesült Államok
Egyesült Államok
Dél-Korea
Kína
Egyesült Államok
Kanada
Egyesült Államok
Egyesült Államok
Svájc
Oroszország
Egyesült Államok
Kína
Svédország
Németország
Egyesült Államok
Kína
Egyesült Államok
Ausztrália
Spanyolország
India

IEI
7,61
6,67
6,28
5,14
4,50
2,37
2,32
2,24
2,23
1,75
1,51
1,51
1,47
1,47
1,28
1,21
1,11
1,03
0,99
0,97
0,97
0,94
0,93
0,91
0,90
58,33

100
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A trendeket azonban világosan tükrözi, hogy amíg az észak-amerikai, japán, nyugat-amerikai
városok 2006 és 2015 között jellemzően 15-25% közötti gyengülést mutattak, addig a
feltörekvő gazdaságok metropoliszai akár 100-150%-os növekedést is elérhettek (1. ábra). A
kínai városok viszont még ezen is túltettek: Peking irányító funkciója 400% felett bővült,
Sanghajé 630%-kal, a Gyöngy-folyó delta központjának, Sencsennek, viszont egészen
elképesztően, közel 800%-os mértékben növekedett meg a gazdaságirányító funkciója. Már
rövidtávon is prognosztizálható a kínai városok további erősödése, illetve számuk gyarapodása,
a globális gazdaságra gyakorolt hatásuk azonban kérdéses (lásd például KOTKIN, J. 2014).

Kínai városok
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1. ábra: A vezető városok IEI értékének változása 2006 és 2014 között

A fejlett világ vezető városainak többsége ugyanakkor folyamatosan veszített IEI értékéből, a
2015-ben második helyen álló New York például többet, mint a nyolcadik helyen álló Szöul
teljes IEI értéke. Ez elsősorban a pénzügyi szektorának igen komoly gyengülésére vezethető
vissza. Ugyanakkor New York az egyik legösszetettebb gazdasági szerkezettel rendelkező
város (amelyhez csak Tokió, Párizs, London és Szöul gazdasági struktúrája mérhető), pozícióját
döntően befolyásolja világviszonylatban is kiemelkedő méretű média szektora (pl. News Corp,
Time Warner, Viacom, Thomson Reuters, CBS) és gyógyszeripara (pl. Pfizer, Johnson &
Johnson, Merck & Co, Bristol-Myers Squibb). A Köln-Düsseldorf központú Rajna-Ruhr és
különösen az Amszterdam-Rotterdam központú Randstad városrégiók veszítettek sokat 2006os IEI értékükből. Jelentős különbség azonban, hogy amíg előbbi esetében az energetikai cégek
(RWE, E.ON) szenvedetek el hatalmas veszteségeket, addig utóbbi esetében a pénzügyi
szervezeteket roppantotta össze a 2007/2008-as pénzügyi válság (az ABN AMRO és a Fortis
Bank meg is szűntek). Amszterdam/Randstad gazdasági erejét tovább csökkentette, hogy a
világ második legnagyobb repülőgépgyártója, az Airbus 2013-ban elhagyta a városrégiót (bár
anyacége, az EADS továbbra is Leidenben maradt) és Franciaországba, a Toulouse melletti
Blagnac-ba költözött.
A fejlett országok vezető városai közül mindenképpen ki kell emelni Washingtont, Houstont és
Zürichet, hiszen mindhárom város speciális esetnek számít.
Az IEI értékének tekintetében Washington mutatta a legnagyobb mértékű növekedést,
amelynek az oka egyértelműen a Fannie Mae és a Freddie Mac kiugró teljesítményében
keresendő. 2014-ben például a két ingatlan hitelező cég összesen közel 133 milliárd USD
profitot ért el, majd négyszer annyit, mint a világ legértékesebb cége, az Apple Inc. Washington
azonban nemcsak a pénzpiaci szervezetein keresztül vesz részt a gazdaságirányításban
(különösen, hogy azok többsége az Egyesült Államokon kívül nem is működik), hanem a
roppant erős ipari szegmensével is. Washington ugyanis a legfontosabb amerikai védelmi cégek
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központja (pl. Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman), amelyek
tevékenysége nyilvánvalóan nem nélkülözi a kapcsolatot városrégióban található szövetségi
kormányzattal (Washington D.C.) és a védelmi minisztériummal (Arlington).
Houston gazdasági szerkezetét döntően meghatározzák az energiaipari cégek: 28 cége közül 20
az energia szektorban működik, a város IEI értékének pedig 87%-át adják. Egy-egy szektor
ilyen mértékű dominanciája azonban azt a veszélyt is magában hordozza, hogy az esetleges
iparági válságok miatt a város egész gazdasága összeomolhat (lásd Detroit és az autóipar
válságának összefüggését). Ezzel szemben az összetett iparprofilú városok – pl. New York,
London, Tokió – kisebb-nagyobb ingadozásokkal képesek kivédeni az iparág-specifikus
kríziseket. Houston esetében ez már csak azért is érdekes kérdés, mert a 2014-ben elindult
masszív olajárzuhanás következtében az energiaipari cégek pénzügyi mutatói (különösen a
profit és a piaci érték) radikálisan zuhannak, ez pedig negatívan befolyásolja a város globális
gazdaságirányító pozícióját.
A harmadik speciális esetet Zürich jelenti, amelyet sokan Európa és a világ egyik legfontosabb
pénzügyi központjának neveznek (FAULCONBRIDGE, J.R. 2004; MAINELLI, M. 2006). A város
IEI értékét és pozícióját azonban – természetesen a pénzügyi szektora mellett – jelentősen
meghatározza az alapanyag- és energiaipari szektora: a Zürich városrégió olyan hatalmas
bányaipari vállalatoknak adott otthont, mint a Magyarország GDP-jénél közel kétszer nagyobb
forgalommal rendelkező Glencore (korábban Glencore Xstrata), illetve olyan jelentős olaj- és
gázipari cégeknek, mint a világ egyik legnagyobb offshore cégbirodalmát kiépítő Transocean
olajipari szolgáltató.
2006-ban Budapest a középmezőny elején foglalt helyet, a 0,67-es IEI értékével a 316
cégközpont-város közül a 136. helyezett volt. 2015-re viszont 80 helyet veszítve a 216.
pozícióba került, ám mivel a cégközpont-városok száma jelentősen növekedett (a rangsor a
2006-os 316 várossal szemben 2015-ben már 391 várost tartalmazott) Budapestet továbbra is a
középmezőbe lehet pozícionálni.

Peking, a globális irányítás és ellenőrzés
A globális városhierarchia élén 2015-ben a kínai főváros, Peking állt (1. táblázat). Ez nem csak
azért érdekes, mert Peking kevesebb, mint egy évtized alatt képes volt átlépni a legnagyobb
régiós riválisain, Tokión és Szöulon, hanem azért is mert, egyedüliként ékelődött be a New
York−London−Tokió−Párizs négyesbe. Peking ezt a roppant dinamikus előretörést alapvetően
két szektornak, a pénzügyeknek és az energia szektornak köszönheti, hiszen mindkét szektor
vonatkozásában a rangsor élen áll. Az energia szektorbeli elsősége talán nem is meglepő: a
hatalmas kínai gazdaságot2, és az egyre nagyobb fogyasztást generáló társadalom igényeit
kiszolgáló állami tulajdonú olaj- és gázipari óriásvállalatok (PetroChina, Sinopec, CNOOC)
központja kivétel nélkül a kínai fővárosban található (PEGG, S. 2012; PAN, F. et al. 2015).
A pénzügyi szektorban megfigyelhető előretörése, illetve annak mértéke azonban korántsem
tükrözi kielégítően Peking globális súlyát. Pusztán a számok alapján elmondható (lenne), hogy
Peking az új gazdasági világrend vezető pénzügyi központja, szektorbeli IEI értéke (4,33)
nagyobb, mint a hatodik helyezett San Francisco teljese IEI értéke (4,27), vagy másképpen:
Peking a szektorra jellemző összesített IEI 11,3%-val rendelkezik. A valóság azonban a
2

A kínai gazdaság bővülésének mértékét jól jelzi, hogy mindössze nyolc év alatt (2006-2013) a GDP-je 3,4szeresére növekedett, és 2010-ben Japánt megelőzve a nemzetgazdaságok rangsorának második helyre került. A
jelenleg az első helyen álló Egyesült Államok ez idő alatt mindössze 1,2-szeres bővülést mutatott, az amerikai
GDP növekedése tehát alig egyharmada a kínai gazdaság növekedésének.

113

GAZDASÁGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

számokból levonható következtetéseknél sokkal árnyaltabb, Peking ugyanis nemhogy globális
szinten, de még Kínában sem tekinthető a pénzügyi élet vezető városának. Ennek okát világosan
magyarázza GÁL, Z. (2010), aki szerint a kínai piacokon továbbra is fennálló, az
intézményrendszer alulfejlettségéből, a szabályozás, illetve az információs pool
hiányosságaiból (kötöttségeiből) fakadó korlátok a közeljövőben nem teszik Kínát alkalmassá
arra – a megtermelt tőke mennyisége ellenére sem –, hogy a jelenlegi globális központokhoz
hasonló fejlettségű pénzügyi központtá váljon (ZSIBÓK ZS. 2010). Tény ugyan, hogy a hatalmas
állami tulajdonú óriásbankok – szinte minden más szektor állami tulajdonú vállalatihoz
hasonlóan – pekingi központtal rendelkeznek, azonban a belföldi és nemzetközi pénzpiaci
tevékenységek más városokra hárulnak (pl. Sanghajra, Hongkongra és Sencsenre) (LAI, 2012;
CHEN, K.−CHEN, G. 2014). A kínai főváros jövőbeni szerepe a globális pénzügyi életben
azonban jelenleg beláthatatlan. Egyrészt – mint roppant kritikus tényező – Pekingben nincs
tőzsde (szemben a globális pénzügyi központokkal), így az ott bejegyzett vállaltok papírjai
Sanghajban és Hongkongban, de sokkal inkább New Yorkban, Londonban, Frankfurtban
forognak (GILLIS, P. 2014). Másrészt – és erre utalt GÁL Z. (2010) is – a kínai főváros bankjai
hatalmas mennyiségű tőkét kezelnek: 2014-ben a 18 vezető pekingi bank, biztosító, brókercég,
stb. összesen közel 12900 milliárd USD eszközállománnyal rendelkezett, amely 3,5-szer több
mint Németország GDP-je (IMF, 2014), és több mint bármely más globális pénzügyi központ
releváns értéke.
A kínai fogyasztás jelenleg relatíve alacsony szinten áll. A Világbank adatai szerint a kínai
társadalom fogyasztásának hozzájárulása a GDP-hez nem éri el az 50%-os sem, miközben ez
az érték az Egyesült Államokban 80% feletti, de még Magyarországon is meghaladja a 70%-ot
(THE WORLD BANK 2015). A McKinsey Global Institute szerint pl. a kínai fogyasztói gazdaság
alig nagyobb az olasznál, annak ellenére, hogy több mint 20-szoros a differencia a
népességszámban, viszont még az egy főre jutó éves kínai fogyasztás nem éri el az 550 USD-t
sem, addig az olasz meghaladja a 11500 USD-t (MGI, 2006). A kínai piac azonban roppant
dinamikusan bővül: 2025-re várhatóan Kína lesz a világ harmadik legnagyobb fogyasztói piaca,
nem sokkal lemaradva Japántól, és a hatalmas tartalékok miatt (1,4 milliárd lakos, és még
mindig csak 2300 USD körüli egy főre jutó éves fogyasztás) belátható időn belül Kína akár a
világgazdaság legnagyobb piacává is válhat. Mindez azt jelenti, hogy a pekingi pénzügyi
szervezetek még nagyobb forgalmat és profitot generálhatnak, a mainál sokkal nagyobb vállalti
tőkeállományt kezelhetnek, nem is beszélve a GDP 51,8%-át elérő lakossági megtakarításokról
(EASTASIAFORUM 2014). Kérdés tehát, hogy mikor jön el az a kritikus pont, amikor a kínai
bankoknak érdemes lesz átlépni a belföldi piacokon, és mekkora tőkét tudnak bevonni a külföldi
terjeszkedéshez.
Érdemes mindemellett megjegyezni, hogy Peking pozícióját ugyanúgy fenyegetheti a pénzügyi
szektor felé mutatott szélsőséges kitettsége, mint ahogyan – a korábban elmondottak szerint –
globális vezetővé is teheti. New York, London, Tokió és Párizs a SASSEN, S. (1991, 2001) által
megalkotott globális város koncepció szerint többek között, de elsősorban a pénzpiacokon
mutatott rendkívüli szerepükért került egy mindenekfelett álló „globális város” kategóriába. Az
IEI rangsorban is ezek a városok állnak az élen – eltekintve a roppant speciális helyzetű és nem
globális városnak számító Washingtontól –, és a világgazdaságra gyakorolt irányítószerepüket
is meghatározza a pénzügyi szektoruk. Ám korántsem olyan mértékben, mint az a kínai
fővárosnál jelenleg kimutatható: Tokió esetében az IEI 36%-át, New York és Párizs esetében a
44%-át, míg London releváns értékének 47%-át adja a pénzügyi szektor, azonban Peking IEI
értékéhez 65%-kal járul hozzá. Egy 2011-es, a New York Times-ban megjelent
publicisztikájában a Nobel-díjas közgazdász, PAUL KRUGMAN arra hívta fel a figyelmet, hogy
Kína éppen azon az úton halad, mint Japán az 1980-as évek végén, és az Egyesült Államok a
2000-es évek közepén: a GDP növekedés legfontosabb forrásává a túlfűtött ingatlanberuházási
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boom vált, amit az is világosan tükröz, hogy az ingatlanberuházások hozzájárulása a GDP-hez
nagyjából duplájára növekedett 2000-től. Az ingatlanbuborék széthasadás viszont hasonló
eredményhez vezethet, mint Japán elveszett évtizede, vagy az Egyesült Államokból kiinduló
2007/2008-as pénzügyi, majd gazdasági világválság. Másrészt – mintegy megcáfolva
KRUGMAN nézeteit – a McKinsey Global Institute előrejelzése szerint 2030-ra a kínai városi
népesség eléri az 1 milliárdot, ez a hatalmas népességtömeg pedig mintegy 40 milliárd
négyzetméter új lakóterületet igényel 5 millió új épületben (amelyekből egyébként 50 ezer lesz
felhőkarcoló, vagyis tízszer újraépülhetne New York) (MGI, 2009). Végül éppen ezek a
tényezők erősíthetik tovább Peking pozícióját, hiszen a legnagyobb kínai építőipari tervező és
kivitelező cégek központja is a fővárosban találhatók.

Összefoglalás
Az elmúlt közel félévszázadban, de alapvetően JOHN FRIEDMANN 1986-ban publikált világváros
hipotézisének megjelenésétől különösen népszerűvé vált a világgazdaság vezető városait a
multinacionális/transznacionális vállalatok koncentrációja, teljesítménye alapján rangsorolni,
valamint különböző hierarchikus csoportokba sorolni. Az Egyesült Államokból, illetve az
Egyesült Királyságból az 1980-as években elindított neoliberális gazdaságpolitika azonban
jelentős változásokat hozott: a posztindusztriális gazdaságokban a pénzpiacok szerepe
nagyságrendekkel fontosabbá vált, a hagyományos materiális termelésnél. Az 1990-es évektől,
elsősorban SASKIA SASSEN globális város teóriájának (SASSEN, S. 1991) hatására, a
világvárosokkal foglalkozó kutatók mind inkább a pénzügyi szektoruk jelentősége alapján
rangsorolták a városokat. Ez a megközelítés azt eredményezte, hogy a korábban a rangsorok
élére pozícionált, alapvetően a hagyományos termelésben érdekelt, világviszonylatban is
meghatározó multinacionális vállalatóriásokkal rendelkező városok elvesztették
jelentőségüket, legalábbis a kutatások szempontjából. Mindez számtalan ambivalens helyzetet
eredményezett, hiszen a városok globális gazdaságban betöltött szerepének vizsgálatát
végletesen egysíkúvá tette. A Globalization and World Cities Research Network például
messze előkelőbb pozícióba helyezi a világgazdaság irányításában betöltött funkciója alapján
egyébként nem különösebben kiemelkedő Dubajt (Alfa+), mint a világ egyik legnagyobb
gazdasági tömörülésének számító Szöult (Alfa–). A Friedmann-féle világváros megközelítés
alapján azonban egészen más dimenzióba helyezhető a két város: a több, mint 1300 milliárd
dollár összesített forgalommal rendelkező 53 világcégnek otthont adó Szöul, a világgazdaság
egyik vezető irányító központja áll szemben a 16 milliárd dollár összesített forgalommal
rendelkező hat világcéget (vagy inkább regionális viszonylatban meghatározó céget)
felvonultató Dubajjal. Ebből – a napjainkban kevésbé vizsgált – megközelítésből tehát a mérleg
nyelve egyértelműen Szöul felé billen.
Az elemzésemben visszatértem a Friedmann-féle világváros hipotézis kiinduló pontjaihoz, és a
multinacionális vállaltok teljesítménye alapján vizsgáltam meg a városok pozícióját, egy
komplex mutató, az Irányítás és Ellenőrzés Index (IEI) értéke alapján. Eredményeim szerint
New York, London, Tokió és Párizs világgazdasági irányító funkciója az elmúlt évtizedben
kisebb-nagyobb mértékben meggyengült ugyan, ám továbbra is a városhierarchia élén állnak.
A globális városok közé – legalábbis az irányító és ellenőrző funkciók vonatkozásában –
mindössze Peking tudott beékelődni, amely erejét tekintve 2015-ben már megelőzte a vezető
globális városokat. A világgazdasági változásokat, különösen az Európát és Észak-Amerikát
ért 2007/2008-as pénzügyi/gazdasági sokkot, úgy tűnik a feltörekvő gazdaságok kevéssé tudták
kihasználni: a vezető gazdaságirányító városok között kizárólag Moszkva, illetve Peking és
Sanghaj szerezett meg pozíciókat (igaz Peking a legsikeresebben).
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A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER HELYZETE ÉS JÖVŐKÉPE
SZÉKELYFÖLDÖN
MÁTHÉ CSONGOR
Egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet,
csongor.mathe@geografie.ubbcluj,ro
THE CURRENT CONDITION AND THE FUTURE DEVELOPMENT PROSPECT OF
SEKLERLAND’S ROAD TRANSPORT NETWORK
Abstract
The main task of this research was the deep analysis of Seklerland’s road network system. In order to achieve this
goal, the first step was the creation of the digital model of the region's road and settlement network. Thus, the
theoretical catchment areas of the major cities of Seklerland could be determinate, and further complex
accessibility analysis could be done. Major problems regarding Seklerland’s road network are the inadequate
quality of the lower category roads. Road traffic congestion in the region according to statistical data is generally
moderate. Motorization level is rising, but is still far away from the EU more developed country’s motorization
level. Motorways construction in Romania is slow and expensive, and currently they completely avoid the subject
area. The national development strategy is under strong political influence. Thus the General Transport Master
Plan (GTMP) for short, medium and long term include two motorway linkage for this region: the Tîrgu Mureş –
Iasi (A8) and Braşov – Bacău (A5), which will significantly improve Seklerland inland connectivity and
international accessibility. In order to increase economic growth and living standards the development of
transportation infrastructure is strongly required.
Keywords: traffic flows, catchment area, Seklerland, road transport infrastructure

1. Bevezetés
A közlekedési rendszer, mint a területet kiszolgáló infrastruktúra meghatározó eleme
kulcsfontosságú szerepet tölt be az adott térség életében. A civilizáció fejlődésével a gazdasági
és társadalmi viszonyok egyre szerteágazóbbá és komplexebbé válnak, optimális működésük
egyre inkább megköveteli az anyag-, energia-, információ-, valamint a személyek hatékony
térbeli mozgását. Modern logisztikai tevékenység folytatásának elengedhetetlen feltétele a jól
szervezett és fejlett közlekedési rendszer, a kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtése. Az
infrastruktúra fejlettsége ma már komoly telepítési tényezővé vált a külföldi tőkebefektetések
esetében, az alulfejlett infrastruktúra komoly versenyhátrányt jelent a telephely kiválasztási
folyamatában. Amennyiben Székelyföld hosszabbtávon is meg akarja őrizni regionális
identitását, amelyet egy kiegyensúlyozott regionális gazdaság megteremtése által tudd
fenntartani, akkor a közlekedési rendszer fejlesztési koncepcióját és a hatékony térbeli
kapcsolatok kiépítését prioritásként kell kezelnie.

2. A közlekedési rendszer fejlődését meghatározó tényezők és folyamatok
Egy adott közlekedési hálózat jelenlegi térbeli kifejlődése lényegében egy hosszadalmas
folyamat végeredményeként értelmezhető. Több „külső tényezőnek” meghatározó szerepe van
e folyamatban, egyes esetekben akár markánsan behatárolják a hálózat fejlődésének ütemét,
térbeli kiterjedésének irányát és határait. A hálózatok kialakulását és fejlődését leginkább a
történelmi-, természetföldrajzi-, politikai tényezők, a térség technológiai színvonala és
gazdasági fejlettsége befolyásolja (WHITE, H. P.–SENIOR, M. L. 1983). Mindezek mellett fontos
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kérdésnek tekinthető még a területegység településszerkezetének jellemzői is, mint a
települések száma, jellege, térbeli megoszlása. Mivel a különböző területi egységek (országok,
régiók, települések), mind-mind egyedi adottságokkal, feltételekkel rendelkeznek, ezért ahány
régió, annyi egyedi közlekedési rendszer létezik. Ezek a sajátságos jellemvonások
legszembetűnőbben a közlekedési hálózatok változatos topológiájában (alkotó elemek
nyomvonalának összessége, alaprajza) nyilvánulnak meg. Számos tanulmány látott napvilágot
különböző hálózatok topológiai vizsgálatairól, viszont fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy
önmagában nem csak a hálózat térbeli megjelenésének formája a fontos, hanem az, hogy
mennyire képes hatékonyan feltárni a területet és kiszolgálni a társadalom által támasztott
igényeket (ERDŐSI F. 2000), mennyire teszi lehetővé a forgalom gördülékeny lefolyását, és
végül, de nem utolsó sorban hogy milyen elérhetőségi viszonyokat indukál.
Történelmi és politikai tényezők
Közlekedési infrastruktúra elemek létrehozása nagy volumenű munkálatok elvégzését igényli,
ráadásul ezek erőforrás szükséglete magas, és a kivitelezés sok esetben hosszabb
időintervallumot ölel fel. Ebből adódóan a közlekedési hálózatok változékonysága alacsony
fokúnak tekinthető, hiszen a nyomvonalak hosszú évtizedeken át vannak üzemeltetve, még
akkor is, ha az építés korszakának viszonyrendszere különböző okokból kifolyólag időközben
gyökeresen megváltozik, és kezdeti szerepüket már nem képesek optimálisan betölteni. Jó példa
erre a vasútvonal és autópálya nyomvonalak. Amennyiben Székelyföld jelenlegi közlekedési
rendszerét elemezzük, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az utóbbi 150 év hagyatékát. A terület
modern korinak tekinthető közlekedési rendszerének csiráját lényegében a XIX. század végi
vasútépítési mozgalom képezi. Ekkor Székelyföld a monarchia keretében, mint kettős periféria
értelmezhető (PÁL J. 1997): egyrészt térbeli pozíciójából adódó határmenti periférikus helyzete,
másodsorban gyengén fejlett ipara következtében gazdasági értelemben is alulfejlett térségnek
számított. Széchenyi István már a XIX. század derekán felismerte a közlekedési kérdés
fontosságát, és halaszthatatlan fejlesztésének problémáját. Művében (SZÉCHENYI I. 1848),
melyet a hazai úthálózat kiépítésére vonatkozó első átgondolt tervszerű javaslatnak
tekinthetünk, ekkor még a közúthálózatnak kiegészítő szerepet szánt (helyi igények
kiszolgálása, vasútvonalak kiszolgálása). Székelyföldet mindössze a Székelyudvarhelyen
áthaladó, majd az Ojtozi szoroson át vezető vasútvonal terve érinti. A „székely körvasút”
későbbi teljes kiépülése (1871-1915) is több évtizeddel megkésetnek mondható. A közúthálózat
tervszerű fejlesztése lényegében a második világháború utáni időszakra tehető. Ekkorra viszont
az újonnan kialakított közigazgatási rendszer lényegében felülírta a több évszázadig létező
funkcionális kapcsolatokat. A szocialista államvezetési modell ráadásul a helyi, közösségi
törekvéseknek kevés teret engedett, lényegében a stratégiai döntések központilag születtek, a
legfőbb célkitűzést a főváros és országrészek kapcsolatának javítása képezte. A megyerendszer
1968-ban történő bevezetését követően a megyeszékhelyek elérhetőségének javítása és
gazdasági megerősítése elsődleges szemponttá váltak. Ez sok esetben átrajzolta a hagyományos
kistérségi- és regionális térbeli kapcsolatokat. Szintén ebben a periódusban fektették le országos
úthálózat hierarchiáját, amelyet ezt követően lényegében csak a gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztése módosított jelentősebb mértékben. A közúthálózat fokozatos korszerűsítése mellett,
Erdélyben egészen az ezredfordulóig a gyorsforgalmi úthálózat kiépítését tekintve nem történt
érdemi előrelépés, habár már a szocialista rendszer első felében elkészült a gyorsforgalmi utak
nyomvonalának tervezete1. Ezt később a 71/1996 sz. törvény, majd ennek jogutódjaként a
363/2006-os jogszabály révén új alapokra helyezték.

1

3200 km autópálya, forrás: Institutul de Proiectari pentru Transporturi Auto, Navale si Aeriene (IPTANA).

119

GAZDASÁGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

Természetföldrajzi adottságok és településhálózat
Annak ellenére, hogy Székelyföld az ország szívében helyezkedik el, nem tudja ezt az
elméletileg kedvező térbeli pozícióját maradéktalanul kiaknázni. Korlátozó tényezőként lép fel
a térség domborzata, mivel a Keleti-Kárpátok masszív természeti akadályt képeznek, és így a
keleti országrész fele haladó kommunikációs csatornák csupán néhány kiépített összeköttetésre
– hágók, szorosok és átkelők – szorítkoznak. A Persány – Hargita – Görgényi havasok vonulata
észak-dél irányban kettészeli a régiót, és mint természeti akadály további zavarokat okoz a
térségi közlekedési kapcsolatok kiépülésében. A hegyes-dombos domborzat az infrastruktúra
elemek megépítésének magasabb fajlagos költsége révén közvetlenül befolyásolja a hálózatok
fejlődését, hatására elsősorban a folyóvizek alsó teraszszintjei, a szurdokvölgyek és szorosok
lettek kijelölve a nyomvonalak számára. E jelenség hátránya az, hogy több fontos reláció
esetben jelentős hálózati távolságtöbblet lép fel. A székely körvasút hiányosságai is lényegében
ide vezethetőek vissza. Székelyföldnek akkor sem volt és most sincs akkora endogén gazdasági
ereje, hogy önerőből ezt a hátrányos helyzetet leküzdje. A domborzati adottságok napjaink
infrastruktúrafejlesztési projektjeire is rányomja bélyegét, a Marosvásárhely – Jászvásár
autópálya átlagköltségét 30 millió euró/km becsülik, az átlagosnak számító 4-6 millió euró/km
értékhez képest.
Szoros kapcsolat létezik továbbá a természetföldrajzi adottságok és településszerkezet között
is, így a domborzat közvetett hatása sem elhanyagolható. A Hargita-Görgény hegylánc által
nyugati irányban lezárt hegyközi medencékben a nagy lakosságszámú halmazfalvak a
dominánsak, ezek felfűzése lényegében egyszerű feladat. Ezzel szemben a nyugati hegylábi
dombság, valamint a Székelymezőség sokkal színesebb település szerkezetet mutat, ebből
kifolyólag e térség közúthálózata is összetettebb. A hegyvonulatok Hargita és Kovászna megye
esetében a masszívumok két oldalán lévő hegylábi települések kapcsolatrendszerét is
megnehezítik. Hargita megye gyakorlatilag ez által kétpólusú térré válik, Székelyudvarhely és
Csíkszereda is markáns vonzáskörzettel rendelkezik. Kovászna megyében az Olt- és a
Feketeügy folyók által kialakított szélesebb medencék jelenléte némiképp szerencsésebb
helyzetet eredményez, itt a Baróti medence elszigeteltsége jelenti a fő problémát.
Más megyékhez viszonyítva Hargita és Kovászna megye népsűrűsége az országos és regionális
átlagértékek alatt helyezkedik el. A városi lakosság részaránya alacsony, ebből kifolyólag a
településsűrűség magas, 4,6 ill. 4,5 település/10 km2, mindez összetett közúthálózatot
eredményez. A nagyobb lakossággal rendelkező városok alacsony száma kedvezőtlenül hat
továbbá a térség közlekedés-földrajzi felértékelődésére nézve. Az a tény, hogy Székelyföld nem
egy síkság, vagy egy klasszikus medence összességében egy sor nehezen leküzdhető problémát
eredményez. Közlekedésföldrajzi szempontból az sem elhanyagolható kérdés, hogy ilyen
körülmények mellett idővel melyik város válhat a régiót polarizáló nagyvárossá, mert jelenleg
a domborzati viszonyokból fakadóan is négy város verseng erre a pozícióra. Lakosságszámát,
gazdasági erejét és a közeljövőben várhatóan kiépülő autópálya csomópont státusza révén
Marosvásárhely esélyei a legjobbak, viszont Székelyföldön belüli periférikus elhelyezkedése
ez ellen szól, akárcsak az a tény, hogy a funkcionális kapcsolatok szintjén Kovászna megye és
az Alcsíki medence jelenleg egyértelműen Brassó vonzáskörzetébe tartoznak.
Politikai tényező
Románia esetében általánosan elmondható hogy a nemzetstratégiai célok kőkemény
megjelenése jellemző a közlekedésfejlesztési koncepciók kidolgozásában. Ékes példája ennek,
hogy az EU és NATO integráció utáni időszakban erőteljesen felértékelődtek a Nyugat (Északnyugat) – Dél-kelet kapcsolatok. Akárcsak a szocialista időszakban most is jószerével minden
stratégiai kérdést a kormány hoz meg, különös kép igaz ez a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés
120

GAZDASÁGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

tekintetében. Jellemző a Bukarest centrikus fejlesztés, mely kiegészül a policentrikus
területfejlesztési modell által érintett nagyvárosok elérhetőségének javítására tett kísérletekkel.
Az elsődleges gazdasági-politikai célkitűzést a Konstanca-Bukarest-magyar határ korridor
kiépítése képezi, immáron 20 éve. Komoly problémát jelent viszont a következetesség hiánya
a fejlesztési terveket tekintve. Gyakori a tervek „átrajzolása”, főképp politikai érdekek menetén.
Mindez lassítja a gyorsforgalmi úthálózat kiépülését, másrészt a bizonytalanságnak komoly
gazdasági és területfejlesztési vetületei is vannak. Az utóbbi 15 év megvalósításai ugyanakkor
azt is bizonyítják, hogy az állam önerőből képtelen jelentős hálózatbővítés kivitelezésére.
Magas fokú az EU-s forrásokra való rászorultság, gyakorlatilag hangsúlyosabb előrelépés
kizárólag a TEN-T gerincvonalak nyomvonalán tapasztalható. Székelyföld szerény politikai
befolyással rendelkezik, továbbá az interkontinentális kommunikációs folyosók is jobbára
elkerülik. Egyedüli kivétel a Marosvásárhely – Jászvásár (Iasi) tengely, mely a TEN-T
gerinchálózatának része. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy az autópálya építés elkerüli a
térséget.
3. Közúthálózat fejlettségi mutatói
A közúthálózat kiterjedésére és minőségére vonatkozó általános közvéleménynek a statisztikai
adatok némiképp ellentmondanak. Az országos átlagértékeket alapul véve legjobb helyzetben
Kovászna megye van, ellenben a kövezett- és földutak részaránya botrányosan magas, és ez
nem csak Székelyföldre nézve igaz. Az úttestek minőségét döntő mértékben befolyásolja az
adott útszakasznak az országos nomenklatúrába való besorolása, fontossága.
Következésképpen azok a kistérségek melyeket elkerülnek a fontosabb tranzitútvonalak
küszködnek elsősorban a rossz útburkolatok problémájával. A fő probléma a községek és a
rurális jellegű zárt medencék elszigetelődésében érhető tetten. Az úthálózat minőségbeli
fejletlensége ugyanakkor negatívan érinti a települések elérhetőségét.
1. táblázat: Közúthálózat minőségére vonatkozó statisztikai adatok
Területi
egység

Brassó
Fehér
Hargita
Kovászna
Maros
Szeben
Közép FR3
Románia

úthálózat
(km)

1656
2930
2085
862
2132
1691
11356
86080

korszerűsített
47,7
52,6
39,8
58,5
22,1
54,6
44,6
37,9

melyből (%)
könnyű
kövezett út
aszfaltborítású2
16,5
27,2
0
24,7
11,6
29,9
16,2
21,6
45,4
26,7
15,7
21,3
16,6
25,7
24,6
25,2

útsűrűség
(km/100 km2)

földút
8,6
22,7
18,7
3,7
5,8
8,3
13,1
12,3

30,9
46,9
31,4
23,2
31,8
31,1
33,3
36,1

Forrás: INSSE Tempo Online adatbázis felhasználásával, letöltve: 2016.07.14.

A térséget három európai út szeli át. Gyorsforgalmi utak jelenleg nincsenek a térségben, az
európai utak és országos főutak egyaránt menetirányonként 1x1 forgalmi sávval rendelkeznek.
Összességében elmondható hogy a jelentősebb Székelyföldi városok közötti közutak minősége
az utóbbi évtizedben jelentősen javult. 2012 júniusában ért véget a Kököst Maroshévizzel
összekötő 12-es kódjelű nemzeti út korszerűsítése4, amely Székelyföld legfontosabb É-D irányú
2

Egyszerű alapozással és vékony aszfaltborítással ellátott utak.
Központi Fejlesztési Régió, melyet Brassó-, Fehér-, Hargita-, Kovászna-, Maros- és Szeben megyék alkotják.
4
A felújított útvonal összhossza168 km, melyet az Európai Beruházási Bank társfinanszírozásával kiviteleztek.
3
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forgalmi artériáját képezi. Ma már kijelenthető, hogy Székelyföld főúthálózatának minősége
országos viszonylatban is átlag felettinek tekinthető. A térség közúthálózatát tekintve a fő
problémát az országos főutak áteresztőképessége, terhelhetősége valamint a községeket és
falvakat kiszolgáló megyei és községi utak átlagosan gyenge minősége jelenti. Ahhoz, hogy az
eljutási idők csökkenjenek (kvázi javuljon az elérhetőség) a településeket elkerülő
gyorsforgalmi utakra és tehermentesítő körgyűrűkre lenne szükség. Figyelembe véve az
aktuális közlekedésfejlesztési stratégát, ez utóbbira 2030-ig viszonylag kevés esély mutatkozik.
2. táblázat: Székelyföld közúthálózatának fő elemei
Európai utak (E)
E60: Brassó – Segesvár – Marosvásárhely (DN13,
DN15)
E578: Szászrégen – Gyergyószentmiklós –
Csíkszereda – Kökös (DN15, DN12)
E574: Brassó – Kökös – Kézdivásárhely - Oneşti
(DN11)
Lehetséges autópálya szakaszok
Torda – Marosvásárhely – Brassó (A3)
Marosvásárhely – Jászvásár (A8)
Brassó – Kézdivásárhely – Bákó (A5)

Fontos országos főútvonalak (DN)
Parajd – Gyergyószentmiklós (DN13B)
Balavásár– Székelyudvarhely – Csíkszereda
(DN13A)
Földvár – Sepsiszentgyörgy – Kovászna Bodzaforduló (DN13E)
Héjjasfalva (Segesvár) – Székelyszentlélek (DN13C)
Csíkkozmás – Kászonok – Kézdivásárhely (DN11B)
Csíkszereda – Gyimes – Bákó (DN12A)
Maroshéviz – Borszék – Piatra Neamţ (DN15)
Kézdivásárhely – Focşani (DN2D)
Szászhermány – Bodzaforduló – Buzău (DN10)

Forrás: Országos Autópálya- és Közútkezelő Társaság – http://www.cnadnr.ro/ – 2016.07.14

A 2010-re vonatkozó forgalmi felmérés eredményeit (1. ábra) értelmezve kijelenthető, hogy
Székelyföld közúthálózatát - pár útvonalat leszámítva - országos tekintetben közepes forgalmi
terheltség jellemzi.

1. ábra: Országos főutak forgalmi terheltsége (ÁNF, 2010)
Forrás: Romániai Országos Országút és Autópálya Társaság adatai alapján (2014), szerkesztve
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A teljes gépjárműforgalmat tekintve a legforgalmasabb útszakaszok Székelyföld határai mentén
figyelhető meg: Segesvár (23509 ÁNF) DN13, Radnót – Marosludas (13641 ÁNF) és
Marosvásárhely – Szászrégen (13109 ÁNF) DN15. Ezt követi pár fontos főútvonal 10 ezernél
több ÁNF értékkel, mint a Balavásár – Ákosfalva (12517 ÁNF) DN13 és Sepsiszentgyörgy –
Kézdivásárhely (10377 ÁNF) DN11/DN13E. Habár a forgalmi terheltség szintje 2010-hez
képeset egyértelműen növekedő tendenciát mutat5, kijelenthető hogy a térséget átszelő országos
főútvonalakat leszámítva a forgalmi terheltség szintje alacsony. A megvalósult teherforgalmat
tekintve a Marosludas – Aranyos6hadrév (2512 ÁNF), Sepsiszentgyörgy – Kézdivásárhely
(2467 ÁNF) és Segesvár (2441 ÁNF) jegyezte a legmagasabb értékeket. A forgalmi adatokból
megállapítható, hogy a térség legjelentősebb közlekedési csomópontja Segesvár, illetve hogy a
legforgalmasabb tengely a Maros völgyében húzódik. Szintén kiolvasható, hogy pusztán csak
a forgalmi volumenek nem indokolják a gyorsforgalmi utak megépülését. Az autópálya
kérdéskör elsősorban Székelyföld interregionális és nemzetközi kapcsolatait tekintve fontos,
különös tekintettel az idegenforgalmi potenciál kiaknázása, valamint a gazdasági
mechanizmusok7 fejlődését tekintve. Nyilvánvaló, hogy az alacsony népsűrűség, ill. a
nagyvárosok hiánya nem indokolja egy „Székelyföldi autópálya” kiépítését, viszont lényeges
kérdés az, hogy a térség milyen feltételek mellett csatlakozhat rá a gyorsforgalmi úthálózatra.
A közeljövőben várhatóan Brassó forgalomelosztó funkciója meghatványozódik, logisztikai
szempontból felértékelődik, ezért elsősorban Hargita és Maros megye összeköttetéseinek
alakulása kényes kérdés. A térség kohéziójára és gazdasági fejlődésére egyaránt előnyös,
ugyanakkor reális elvárás lenne a térség jelentősebb városait összekapcsoló négysávos
közlekedési tengelyek kiépítése.

4. Elérhetőség és mobilitás
Az elérhetőség összetett fogalomként értelmezhető (FLEISCHER T. 2008), melynek több
komponensét különböztetjük meg: a közlekedési összetevő mellett a térbeli-, időbeli- és
személyre szabott összetevők is meghatározóak. Ezek közül viszont talán a térbeli- (hol
helyezkednek el a tevékenységi helyszínek?), és a közlekedési összetevő (hogyan érjük el az
adott helyszínt?) alkalmas leginkább a modellezésre. Az elérhetőség GIS programkörnyezetben
való modellezéséhez szükség volt a terület úthálózatát, határvonalait és településeit tartalmazó
vektoriális adatbázisra. Elérhetőségi viszonyokat tükröző térképek alkotása történhet az
útvonalakon mért hálózati távolságok (km) alapján, a valósághoz közeli eredmény eléréséhez
viszont célszerű az eljutási időn (perc) alapuló modellezés (MÁTHÉ, CS. 2011) . Települések,
vagy egyéb fontos objektumok elérhetőségének meghatározásához ez utóbbi esetben szükséges
az utazási sebesség figyelembevétele. Az adott útvonal státusza és minősége alapján több
osztályt határoztam meg, melyekhez egy-egy átlagsebesség értéket társítottam: országos
főútvonalak 85 km/h, nemzeti utak 75 km/h, megyei utak 60 km/h, települések határain belül
km/h, bekötőutak esetében 40 km/h, kövezett útburkolat esetében 30 km/h (BENEDEK, J. et al.
2013).
Az eredmények grafikus ábrázolása (2. ábra) jól szemlélteti a térség közlekedési hálózatának
gyenge pontjait, mint a megyeközpontok nehézkes elérése, a regionális központok
vonzáskörzetébe való betagolódás kérdése. Mindkét esetben Hargita megye északi-, valamint
Maros megye észak-keleti harmada érintett leginkább. A növekedési pólusnak nyilvánított
5

A kézirat lezárásáig a 2015-ös forgalmi felmérés adatait nem sikerült az Országos Autópálya- és Közútkezelő
Társaságtól megszerezni, a becslés terepi felmérés valamint a gépjárműállomány gyarapodására alapul.
6
Település Maros és Kolozs megye határán, a Marosvásárhely-Kolozsvár közlekedési tengely mentén.
7
Külföldi tőkebefektetések vonzása, nemzetközi piacok elérése elsősorban.
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nagyvárosok kiemelkedő szerepet töltenek be az ország életében. A kormány a vonzáskörzetük
alá tartozó területegységek gazdaság fejlődését, felzárkózását reméli a centrumvárosok
fejlődésének elősegítésétől. E cél eléréséhez jelentős anyagi forrást (POR 1-es tengely) is
hozzárendeltek. Székelyföld magterülete elsősorban Brassó vonzáskörzetéhez tartozik, míg
Marosvásárhely és a Székelymezőség már Kolozsvár fele konvergál. A gazdasági folyamatokra
való ráhatás mellett a nagyvárosi centrumok térbeli pozíciója közlekedésföldrajzi szempontból
is nagy jelentőséggel bír, hiszen egyrészt a kiépülő gyorsforgalmi úthálózat sarokpontjait
képezik, másrészt a légi közlekedés kiszolgáló pontjai is itt találhatóak.

2. ábra: Községek és megyeközpontok kapcsolata a modellezett eljutási idők függvényében
Forrás: Saját szerkesztés ESRI ArcGIS, 10.2 alkalmazásával

Székelyföld számára jelenleg a Marosvásárhely melletti Transilvania repülőtér elérhetősége a
legkedvezőbb, viszont a Vidombákon (Brassó mellett) épülő korszerű repülőtér új helyzetet fog
eredményezni kedvező elérhetősége valamint a várható szélesebb desztináció paletta, és a
sűrűbb járatszám következtében (MÁTHÉ, Cs. 2012). További, új, Székelyföldet kiszolgáló
regionális repülőteret racionálisan nézve nehéz elképzelni, habár a Mikó tervben van erre
utalás8.
A motorizációs index országos szinten vizsgálva európai dimenzióban mérve alacsonynak
mondható (259 személygépjármű /1000 lakos), mintegy fele az EU fejlett tagállamaira jellemző
értékeknek. Ugyanakkor jelentős különbségek figyelhetőek meg a megyék szintjén, ahol a
legmagasabb motorizációs fokkal Bukarest-Ilfov térség rendelkezik (464 személygépjármű
/1000 lakos), míg a legalacsonyabbakkal Vaslui és Călăraşi megyék, 144 ill. 142
személygépjármű/1000 lakos értékekkel. Mindez előrevetíti, hogy a vidék gazdasági
fellendülése esetén meglehetősen magas a gépjárműállomány látványos növekedésének esélye,
tehát várható a közúthálózat terheltségének növekedése is! A motorizáció kérdése egyrészt a
8

Szentegyháza, 92. oldal, http://www.neppart.eu/admin/data/file/20130919/miko-imre-terv-webre.pdf
2016.02.11.
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személyi mobilitás fejlettsége, másrészt a közúthálózat igénybevételének szempontjából
releváns. Az utóbbi években enyhén növekvő gépjármű állományt elsősorban az külföldről
behozott használt gépjárművek forgalomba helyezése váltotta ki. A térség személygépjármű
ellátottsága országos viszonylatban (3. táblázat) a középmezőnybe sorolható be: Kovászna
megye a 20-dik pozíciót foglalja el az országos listán, Maros és Hargita megyék pedig a 18 és
17 helyen találhatóak. Figyelembe véve a térség alacsony urbanizációs szintjét ez nem
tekinthető gyenge eredménynek.
3. táblázat: Motorizációs ráta alakulása
Területi egység

2003

2014

2015

Fehér
Brassó

129
173

248
277

263
291

Kovászna

136

226

239

Hargita

127

233

246

Maros

137

228

240

Szeben

215

266

279

Közép Fejlesztési Régió

152

249

263

Románia

130

246

259

Forrás: Román Statisztikai Hivatal adatai alapján (2015), szerkesztve

5. A közúthálózat fejlesztés várható hatásai
Ha országos szinten értelmezzük a helyzetet, akkor Fleischer Tamás gondolatait adaptálva
(FLEISCHER T. 2002) néhány alapvető kritérium fogalmazható meg a hatékony és fenntartható
közlekedési hálózat kialakításával szemben. Elsődleges cél kel, hogy legyen a régiók
bekapcsolása egy régióközti hálózatba, valamint hogy a „régióközti hálózat - funkciójának
megfelelően - az alsóbbrendű, és a főúthálózattól elkülönült struktúrát alkosson.” Románia
gyorsforgalmi úthálózatának tervét elemezve megállapítható, hogy ezek a szempontok sajnos
csak kis mértékben teljesülnek. Az autópálya hálózat egyértelműen Bukarest centrikus, a
sugaras-gyűrűs rendszert ráadásul kevés elem alkotja. Fő cél a TEN-T gerinchálózat elemeinek
kiépítése, mely párosulva az ország szűkös pénzügyi mozgásterével kényszerpályára helyezte
a teljes fejlesztési koncepciót. A Közlekedésfejlesztési Mestertervet Románia Kormánya
megbízásából az AECOM vállalat készítette el. Az eredeti anyag 2015 folyamán több
módosítást is szenvedett, végül a fejlesztési stratégiát az Európai Bizottság 2015. június 23-án
hagyta jóvá. A terv kulcsfontosságú mivel a Nagyinfrastruktúra Operatív Program 2014-2020
alapját képezi, tehát az Európai Unió által közlekedési kérdésekre megítélt támogatás (mintegy
5,1 milliárd euró9) lehívásának alapfeltétele, továbbá meghatározza a 2030-ig előirányzott
stratégiai fontosságú infrastruktúrafejlesztések pontos részleteit. 2030-ig mintegy 43,5 milliárd
euró értékű beruházást irányoz elő a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Többek közt 1.200
km autópálya, 1.900 km kiemelt fontosságú út (körgyűrűk, gyorsforgalmi utak) megépítése a
cél 26 milliárd euró értékben10. A Közlekedésfejlesztési Mesterterv legfontosabb székelyföldi
vonatkozását, az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya kijelölése képezi, mely lényegében a
IV. és XI transzeurópai folyosók közt létesítenie kapcsolatot, tehát nemzetközi jelentőséggel is
bírna. A kérdés tehát az, hogy hol fog ez végighaladni és mikor válik valóra? A Kelet-Nyugat
9

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014 – 2016.10.28.
Közlekedésfejlesztési Mesterterv 2014-2030 – http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plangeneral-transport/documente-master-plan – 2016.05.12.
10
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kapcsolat megvalósulására sokáig két terv versengett: a Brassó – Bákó (A5) és a Nyárádtő –
Târgu Neamţ (Németvásár) – Jászvásár (A8). Pozitív fejleményt mindössze a 2012. márciusban
fogasasított TEN-T hálózat kibővítése képezi, amely során a Marosvásárhely - Jászvásár
tengely is bekerült az új európai törzshálózatba. A Cioloş kabinet legfrissebb döntése
értelmében, első fázisban az A8 autópálya kivitelezésére kerül sor, de csak 2023 után várható.
Ez a döntés a Gyergyói medence és a Nyárádmente települései számára jelent elsősorban
előnyös helyzetet. Első körben a Nyárádtő – Gyergyóditró szakasz fog megépülni, a 96 km
nyomvonal kivitelezése előzetes becslések szerint 1,22 milliárd euróba11 fog kerülni. Jelenleg
a meglévő megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata van folyamatban. A későbbiekben
amennyiben az Aranyosgyéres – Marosvásárhely autópálya is megépül, Nyárádkarácson
község térségében egy igen jelentős csomópont jön létre, ami a logisztikai tevékenységek
számára ideális helyszínt jelenthet. Jó példa a logisztikai telephelyek autópályák
szomszédságában történő megjelenésére a Torda mellett kibontakozó logisztikai központ, a
majdani Szászváros-Torda és az A3-as autópálya csatlakozási övezetében. Mindez
Marosvásárhely vonzáskörzetének gazdasági megerősödésében játszhat fontos szerepet,
továbbá ösztönzőleg hatna a székelyföldi turizmus számára is.

3. ábra: Nyárádkarácson (A3 és A8 autópályák leendő csomópontja) vonzáskörzetének alakulása: balra a
jelenlegi helyzet, jobbra a 2020-ig esedékes autópálya építkezés modellezett hatása
Forrás: Saját szerkesztés ESRI ArcGIS, 10.2 alkalmazásával

Annak ellenére, hogy a tervezett A8 autópálya nyomvonala csak rövid szakaszon, mintegy 100
km-en érintené Maros és Hargita megyét, viszont logisztikai szempontból ez is sokat jelentene.
Fontosabb tervezett forgalmi csomópont (a DN13A úttal) Maros megyében Szováta délkeleti
kijáratánál van tervezve. Szováta nemzetközi jelentőségű turisztikai desztináció, emellett ez a
csomópont az Udvarhelyi medencében lévő települések a gyorsforgalmi hálózatra való
rácsatlakozását tenné lehetővé. Hargita megyében három forgalmi csomópont - Bucsin tetőBorzont, Gyergyószárhegy és Tölgyes – van kijelölve. A Gyergyói- és Felcsíki medencék,
nyugati irányultságú forgalmát a Gyergyószárhegy és Borzont melletti csomópontok vezetik
majd le. Reális esély mutatkozik itt is a logisztikai- valamint idegenforgalmi szolgáltatások
felfutására, mely Gyergyószentmiklós fejlődési kilátásait is jelentősen javítaná. Problémát
jelent viszont hogy az Alcsík-i és Háromszék-i medencékben lévő települések számára továbbra
is nehézkes lesz az autópályák elérése. Az állami szerepvállalás buktatóit jól szemlélteti az
Észak-Erdélyi autópálya építésének kudarca, amelynek közvetlen kihatása van Székelyföld
nemzetközi elérhetőségére is. A tét nagy Székelyföld számára, mert ha teljesen autópálya nélkül
maradna, az a regionális gazdaság fejlődését korlátozná, és hátrányosan érintené
11

Romániai Országos Országút és Autópálya Társaság – http://www.andnet.ro/ – 2016.05.10.
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versenyképességét is. Várhatóan az Észak-Erdélyi autópálya utolsó láncszeme a
Marosvásárhely – Brassó szakasz lesz, melyet úgy tűnik a Brassó – Bákó autópálya megépítése
is meg fog előzni.

6. Összegzés
Kedvezőtlen domborzati adottságai, valamint a nagyvárosok hiánya következtében a
stratégiailag fontos közúti artériák elkerülik Székelyföldet. A térség jelenlegi-, és középtávú
közlekedésföldrajzi helyzete, több meghatározó tényező együttes hatása következtében, nem
tekinthető kedvezőnek. A térség személygépjármű ellátottsága az országos középmezőnynek
felel meg, ebből adódóan magas forgalmi terheltség jelenleg csak a legfontosabb
tranzitútvonalakon tapasztalható. A közlekedési rendszer felülről irányított fejlesztési
koncepciója számos ponton érzékenyen érinti a térség belső- és külső kapcsolatait, valamint
fejlődési perspektíváit. Kulcsfontosságú kérdés, hogy a térség milyen körülmények közt tud a
nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatra rácsatlakozni, ugyanakkor a térség rurális jellegéből
adódóan a falvak és kisvárosok nehézkes megközelíthetősége sem elhanyagolható probléma.
Erős régió csakis hatékony térbeli kapcsolatokra épülhet, a Székelyföldi városok közötti
kapcsolat, interakció viszont lehetne magasabb szintű. Hatékony és fejlett közlekedési rendszer
hiányában, félő hogy a térség széthull a közeli nagyvárosok vonzáskörzetébe betagolódó
területekre. Marosvásárhely méretéből és pozíciójából kifolyólag viszont csak mérsékelt
polarizációs erővel rendelkezik, ráadásul a térségen belül periférikus elhelyezkedésű. A 2030ig várhatóan kiépülő gyorsforgalmi úthálózat javarészt a térség peremvidékét érinti majd.
Marosvásárhely, valamint alsó Háromszék (Sepsiszentgyörgy – Kézdivásárhely tengely)
rendelkezik kedvező közlekedési- és logisztikai helyzettel, és várhatóan ezek a térségek fognak
még inkább felértékelődni a gyorsforgalmi úthálózat kiépítése következtében. A tervezett
infrastrukturális beruházások várhatóan közvetve tovább erősítik majd Brassó, mint külső
központ befolyását. Mindezek tükrében középtávon Brassó és Marosvásárhely központi
szerepkörének megerősödése várható, a székelyföldi középvárosok kárára.
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EFFECT OF THE INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY OF MEDICAL AND HEALTH
TRAININGS ON THE ECONOMY OF CITIES
Abstract
Hungary has joined the increasingly intensifying process of the internationalisation of higher education. More than
25.000 international students are enrolled in Hungarian higher education institutes nowadays, the majority of
whom are seeking degrees in health sciences, especially general medicine. Accodringly, one can encounter their
largest numbers at the Universities of Debrecen, Pécs and Szeged, as well as the Semmelweis University in
Budapest. The aim of this study is to reveal their impact on cities, through the results of questionnaire surveys
conducted among international students in two large university towns, Pécs and Debrecen. The surveys examined
their housing, traffic and spatial patterns, as well as their satisfaction with these cities. The study points out the
differences in these results, and includes an estimation on international students’ spending in the examined cities.
They have a serious impact on the local economy, through spending money on housing, living, recreation, traffic,
the amount of which is equal to their tuition fees. They also have an important role in the lives of institutions, since
the tuition fee they pay is essential to the universities’ operation.
Keywords: international students, economic impact, University of Pécs, University of Debrecen

A tanulmányi célú nemzetközi migráció jelentősége a világban
A XX. század végére a migráció egyik jelentős népességszámot érintő szegmensévé vált az
oktatási célú vándorlás (SALT, J. 2003). Bár az ideiglenes mozgások kategóriájába tartozik,
ezzel együtt világviszonylatban komoly tömeget érint napjainkban (TEICHLER, U. et al. 2011).
A külföldön tanuló hallgatók száma és aránya egyre nő a világban: becslések szerint (OPEN
DOORS 2015) több mint 5 millió főre tehető a külföldi státuszúak száma. 2020-ra a felsőoktatási
hallgatók száma várhatóan 250 millióra, ezen belül a külföldieké 7 millió felettire emelkedik
(1. táblázat). A jelenség jelentőségét mutatja, hogy a migráció 10 legfontosabb vállfaját elemző
migráció-kutató központ (MIGRATION POLICY INSTITUTE) a 9. helyre sorolta a tanulmányi célú
vándorlásokat. Számuk különösen a fejlett országokban magas, a felsőoktatásban tanulók 2,5%a (Európában 7,5%) külföldön végzi tanulmányait. Ebben a számban a „kredit mobilitásban”,
illetve a „diploma mobilitásban1” szereplők egyaránt megjelennek (BERÁCS J. et al. 2009).

Magyarország a „nemzetköziesedés” folyamatában
A rendszerváltást követő években Magyarországon is emelkedett a külföldi hallgatók száma. A
növekedése két, egymástól jól elkülöníthető csoportból származik. Hagyományokon
alapulónak, tradicionálisnak tekinthető a határontúli magyarok megjelenése a magyar
felsőoktatási intézményekben. Újraéledtek történelmi kapcsolatok, a trianon által elszakított
1

A „kredit mobilitás” a rövid periódusú (tanulmányi, vagy gyakorlati célzatú) tanulmányokat, a „diploma
mobilitás” a diploma megszerzéséhez szükséges teljes időszakot külföldön folytatókat jelöli.
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területekről hallgatók jelentek meg felsőoktatási intézményeinkben. Az anyanyelven tanulás
lehetőségével éltek/élnek és a kisebbségi identitás megőrzésnek célja fellelhető motivációik
között. Szakirány választásukat hagyományos vonások jellemzik, a tudományegyetemek
klasszikus (bölcsészeti, természettudományi) karait célozzák elsődlegesen.
Időben ezzel párhuzamosan Magyarország a modern tanulmányi célú migrációs folyamatokba
is bekapcsolódott. Itt már a gazdasági racionalitás szempontjai érvényesülnek elsődlegesen. A
felsőoktatási piac nemzetközivé vált, jó ár-érték arányú képzések (diplomák) érdekében a
hallgatók vállalják a külföldön végzett tanulmányokat. Magyarország felsőoktatási kínálatából
az orvos, műszaki, közgazdasági és informatikai képzések szerepelnek e tekintetben a
legjobbak között.
A magyar felsőoktatás nemzetközivé válása esetében mind a tradicionális, mind a modern
szempontok érvényesülése felismerhető. A kettő együttes hatásaként kerültünk fel a nemzetközi
felsőoktatási térképre. Időben természetesen változó a tényezők súlya. A rendszerváltások körül
a tradicionális nemzetközi mozgások, napjainkban a modern (szolgáltatást vásárló) hallgatók
vannak túlsúlyban (1. ábra).
1. táblázat: A tanulmányi célú nemzetközi migráció által érintett hallgatói létszámok
Év

A tanulmányi céllal migrálók száma

1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2014
2025 (becslés)

0,8 millió
1,1 millió
1,1 millió
1,3 millió
1,7 millió
2,1 millió
3 millió
4,1 millió
5,0 millió
7,2 millió
Forrás: UNESCO, 2015

Egyéb külföldi

Határontúli magyarok

15753
11763
13074
10574
7413

8458 8170 8468
7915 8038 8178 8367
8448

4370 4311

4875

5423

6123

6652

9609
7620
8545 8276 8406

6743

7289

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. ábra: Az összes külföldi és a határon túli hallgatók számának változása az ezredforduló után
Forrás: Oktatás-statisztikai Évkönyv 2014
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Tanulmányunkban a szolgáltatást vásárló, modernnek tekinthető nemzetközi tanulmányi
migráció magyar „zászlóshajójával”, az orvosképzéssel foglalkozunk két vidéki egyetemváros
példájának feldolgozásával.

Külföldi hallgatók a Debreceni Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen
Jelen tanulmány Magyarország két jelentős vidéki egyetemén, a Pécsi Tudományegyetem
(PTE) és a Debreceni Egyetem (DE) orvosi képzésein (általános orvosi, fogorvosi és
gyógyszerészeti) tanuló nemzetközi hallgatók várossal való kapcsolatát, városi térhasználatát,
valamint városra gyakorolt gazdasági hatását igyekszik feltárni. Pécs és Debrecen egyaránt
fontos csomópontjai a Magyarországra irányuló nemzetközi hallgatói mobilitásnak, hiszen a
PTE-n 1984-ben, a DE-n pedig 1987-ben indult el az angol nyelvű orvosi oktatás, így az
intézmények már a rendszerváltozás előtt nyitni kezdtek a nemzetközi piac felé. Emellett a PTE
Általános Orvostudományi Karán 2004 óta német nyelvű képzés is folyik. Az orvosi programok
ennek megfelelően töretlen popularitásnak és keresletnek örvendenek mindkét egyetemen: a
kutatás idején Pécsett 1774, Debrecenben pedig 2507 volt az idegen nyelvű orvosi képzésekre
beiskolázott külföldi hallgatók száma. A küldő országok közti eloszlásuk azonban földrajzilag
erősen eltér egymástól (2. ábra), melyben közrejátszik az eltérő toborzás és marketing, a két
város különbözősége, illetve az egyetemek nemzetközi kapcsolataiban és képzési kínálatában
mutatkozó különbségek. Míg Pécsett Németország magasan vezeti a küldő országok rangsorát
(691 fő) a német nyelvű orvosi képzéseknek köszönhetően, addig Debrecenben egy teljesen
más kultúrájú ország, Nigéria képviselteti magát hasonlóan kimagasló arányban (652 fő). De a
többi ország eloszlásából is kiderül, hogy a PTE az európai országok felé épített ki nagyobb
vonzáskörzetet, míg Debrecen esetében az Európán kívüli térségek dominálnak, hiszen Nigéria
mellett a Közel-, valamint a Távol-Keletről érkezik a legtöbb nemzetközi hallgató.

2. ábra: A DE és a PTE nemzetközi vonzáskörzete, 2015 tavasz
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A kérdőíves felmérés eredményei – általános adatok
A tanulmány alapjául szolgáló empirikus kutatás gerincét a két vizsgált egyetem idegen nyelvű
orvosi képzésein részt vevő külföldi hallgatók kérdőíves felmérésének eredményei adják. A
kérdőívet a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán 334 hallgató töltötte ki,
míg a Debreceni Egyetemen 268 válaszadót sikerült elérni (Debrecenben három karon zajlott
az általános orvosi, a fogorvosi, valamint a gyógyszerészeti képzés, míg Pécsett a kitöltés
időpontjában mindhárom képzés az Általános Orvostudományi Kar alá tartozott). A kutatásra
2015 tavaszán került sor. Az adatfelvétel önkitöltéses kérdőívvel, személyes megkereséssel
valósult meg.
A válaszadók átlagéletkora Pécsett 22,25, míg Debrecenben 22,92 év volt, így elmondható,
hogy nem az elsőévesek adták a többséget. A nemi megoszlást tekintve mindkét intézményben
a nők magasabb aránya regisztrálható a kitöltők között (Pécs: 50-44%, és 6% nem válaszolt;
Debrecen: 52,6-47,4%). Ami a felmérésben részt vevő hallgatók származási országait illeti, a
PTE válaszadói összesen 36, míg a debreceniek 41 különböző országból érkeztek (2. táblázat).
2. táblázat: A lekérdezett mintába legalább öt főt adó országok a két vizsgált egyetem esetében
PÉCSI
Tudományegyetem
(PTE)
Németország

Hallgatók száma
(fő)

DEBRECENI
Tudományegyetem
(DE)
Nigéria

124

Hallgatók száma (fő)
67

Norvégia

51

Izrael

21

Jordánia

20

Brazília

18

Spanyolország

15

Irán

18

Dél-Korea

12

Izland

18

Nigéria

11

Egyesült Királyság

14

Irán

11

Törökország

9

UAE

9

Svédország

8

Egyesült Királyság

7

Vietnám

9

Brazília

5

Svédország

8

Izrael

5

Kanada

6

USA

5

Norvégia

5

Szaúd-Arábia

5

Egyéb
Összesen

65

Egyéb

334

Összesen

56
268

A PTE esetében a 124 német kitöltő jól tükrözi a teljes létszámban képviselt arányukat, a
debreceni nigériaiak esetében viszont ez az arány némileg alacsonyabb, hiszen a teljes
sokaságot tekintve ők is hasonló létszámban vannak jelen Debrecenben, mint a németek
Pécsett.
Fontos kitérni arra a jelentős különbségre, amely a két egyetemen tanuló európai és nem európai
diákok arányát tekintve rajzolódik ki: míg a pécsi orvoskaron 220 európai és 91 nem európai
válaszadót regisztráltunk e kutatás során (a származási országáról nem válaszoló 23 fő mellett),
addig a debreceni kérdezettek közül csupán 60-an érkeztek Európából, míg 199-en voltak a
kontinensen kívülről (9 hallgató nem adott e kérdésre választ). Ez a tény, azaz a származási
ország szerinti különbség jelentősen befolyásolja a kutatás során kapott eredményeket. Jól
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ismert, hogy alapvető társadalmi, kulturális, vallási és életmódbeli különbözőségek húzódnak
az európai és nem európai országok döntő többsége esetében, nem beszélve a gazdasági
fejlettségről, a centrum és periféria kettősségének kérdéseiről.
A következőkben az empirikus kutatás eredményei kerülnek tárgyalásra a felmérés egyes
kérdéseire lebontva.

Lakhatás
A hallgatók lakhatására vonatkozóan két különböző kérdés szerepelt a kérdőívben: az elsőben
arra adtak választ, hogy kollégiumban, saját lakásban, bérelt lakásban vagy egyéb helyen laknak
(3. táblázat), a másik kérdés pedig a városrészek jellegére irányult (4. táblázat).
3. táblázat: A külföldi hallgatók lakhatási jelleg szerinti eloszlása a válaszok alapján
Pécs
Kollégium
Saját ház vagy lakás
Bérelt ház vagy lakás
Egyéb
Nem válaszolt

Debrecen
8,38%
9,58%
80,24%
0,3%
1,5%

12,31%
5,97%
80,6%
0%
1,12%

A 3. táblázatban látható, hogy a hallgatók négyötöde bérelt lakásokban él, egyértelmű tehát,
hogy mindkét városban ez a lakhatási forma dominál az orvosi képzésen tanuló külföldi
hallgatók között, ami jelentős bevételt feltételez a lakástulajdonosok számára. A debreceniek
valamivel nagyobb aránya lakik kollégiumban, míg a pécsiek közül többeknek van saját lakása,
ez utóbbiak gyaníthatóan a gazdagabb országokból érkező hallgatók közül kerülnek ki, a
különbségek azonban nem számottevők, a legfontosabb információ itt a bérelt lakásokban élők
aránya.
4. táblázat: A külföldi hallgatók válaszai az általuk lakott városrészek jellegére
Pécs
Városközpont, jellemzően üzleti funkcióval
Belváros, jellemzően lakófunkcióval
Szuburbán lakóövezet
Jellemzően kampuszterület, „egyetemváros”
Rurális jellegű terület
Nem válaszolt

Debrecen
43,41%
15,57%
8,38%
27,25%
3,29%
2,1%

18,66%
20,9%
13,43%
46,27%
0%
0,75%

A hallgatók lakhatására vonatkozó második kérdés a városrészek jellegére helyezte a hangsúlyt
(4. táblázat). Itt konkrét, nevesített városrészeket nem kérdeztünk az összehasonlíthatóság
érdekében, a hallgatóknak csupán funkcionális városrésztípusokat kellett megadniuk. Elsőre
szembetűnő, hogy Pécsett lényegesen többen jelölték a jellemzően üzleti funkciójú
városközpontot, míg Debrecenben az egyetemi kampuszok környezete kapott hasonlóan magas
arányt. Jellemzően lakófunkciójú belvárost viszonylag kevesen jelöltek mindkét város
esetében, azonban ezek az adatok inkább irányadó jellegűek, hiszen nem minden esetben
húzódik éles, mindenki által elkülöníthető határ pl. a lakófunkciójú belváros és az
egyetemvárosi részek között.
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Közlekedés
A hallgatók közlekedését illetően a kérdés arra irányult, hogy leggyakrabban milyen módon
teszik meg az egyetemük és lakóhelyük közti távolságot, továbbá mekkora ez a távolság saját
becslés alapján, és mennyi időbe telik a megtétele (3. ábra, 5. táblázat).
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3. ábra: A hallgatók leggyakrabban használt közlekedési módjai a lakóhelyük és az egyetem között a válaszok
alapján

Látható, hogy mindkét város esetében a külföldi orvostanhallgatók legnagyobb csoportja
gyalog közlekedik az egyetem és a lakóhelye között, az arány Pécsett különösen magas.
Valószínűsíthető, hogy a lakásválasztás során a külföldi hallgatók számára is fontos szempont
az egyetemi karuk közelsége. A gyaloglás mellett a kerékpárral közlekedők aránya is a pécsiek
között magasabb: különösen a német hallgatók részesítik előnyben a biciklizést, közöttük az
arány egészen magas, 30%. A városban a kiépült egyetemvárosi kerékpárút meg is teremti
ehhez a szükséges infrastruktúrát. Debrecenben viszont lényegesen magasabb a
tömegközlekedéssel egyetemre járók aránya: csak 9%-kal marad el a gyaloglókétól, míg Pécsett
a két csoport között gyakorlatilag 50%-nyi eltérés van, a két városban tehát óriási különbség
van a tömegközlekedés népszerűsége között a külföldi hallgatók körében. Ez nem meglepő,
hiszen Debrecenben szélesebb a tömegközlekedés kínálata a villamosnak köszönhetően. A saját
gépjárművel közlekedők és a taxizók aránya alacsony mindkét városban, ami érthető, hiszen
arra kérdeztünk rá, hogy leggyakrabban hogyan járnak az egyetemre, saját autót és taxit pedig
általában inkább csak alkalmanként használnak a hallgatók erre a célra.
5. táblázat: A válaszadók által saját becslésként megadott átlagos utazási idő és távolság a lakóhelyük és az
egyetem között
Pécs
Becsült átlagos távolság
Becsült átlagos utazási idő

Debrecen
1634 m
12,94 perc
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Az utazási idő és a lakóhely és egyetem közti távolság becsült értékei is a funkcionális
városrészekhez hasonlóan inkább csak irányadóként szerepelnek, azonban érdekes a 360
méternyi különbség, ami az átlagos távolságok között mutatkozik Debrecen javára, ahogy az
is, hogy erre a 360 méterre csak kevesebb, mint fél perc átlagos időtöbblet jutott. Ez némileg
azért azt sugallja, hogy a városi közlekedés az alföldi városban hatékonyabb, mint Pécsett.
Persze a két város szerkezete merőben eltér egymástól, ami a helybeli közlekedési
lehetőségeket nagyban meghatározza.

Elégedettség a várossal
A külföldi hallgatók várossal való kapcsolata és városra gyakorolt hatása során rendkívül fontos
kérdés, hogy mennyire elégedettek a város bizonyos jellemzőivel, szolgáltatásaival. A felmérés
során a pécsi és debreceni válaszadók is hét különböző szempontot értékeltek ötfokozatú skálán
történő osztályozással (4. ábra).
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4. ábra: A lekérdezett hallgatók átlagos elégedettsége a városhoz kapcsolódó különböző jellemzőkkel
(1 – lakókörnyezet minősége; 2 – közlekedés kínálata és minősége; 3 – közbiztonság; 4 – szolgáltatások kínálata:
fodrász, kozmetikus, bevásárlás stb.; 5 – szabadidős, kulturális, szórakozási kínálat; 6 – megélhetési költségek:
lakhatás, alapvető szükségletek; 7 – egyéb költségek: szabadidő, szolgáltatások árai)

Látható, hogy várossal kapcsolatos elégedettségre érkezett osztályzatok közül egyik sem érte
el a 4-es átlagot sem Pécsett, sem Debrecenben, az értékek jellemzően a közepes és a jó közé
esnek. A lakókörnyezet minősége, valamint a szolgáltatási kínálat szinte azonos átlagot kapott
Pécs és Debrecen esetében, utóbbi kapcsán a közepest alig meghaladó átlag azt jelzi, hogy
mindkét városnak lenne hová fejlődni ezen a téren. Szembetűnő Debrecen óriási fölénye a
közlekedés és közbiztonság terén: ez részben összefügghet az európai-Európán kívüli
kettősséggel, hiszen a hallgatók az itteni állapotokat minden bizonnyal a saját hazájukhoz
viszonyítják. Ennek megfelelően a Németországból, Norvégiából érkező hallgatók vélhetően
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magasabb minőséget társítanak a 4-es és 5-ös osztályzatokhoz, mint amit jelenleg Pécs nyújt,
ez a közlekedésre és a közbiztonságra egyaránt érvényes, míg a Debrecenben nagyobb arányt
képviselő fejlődő országbeli hallgatóknak az itteni viszonyok már nagyobb eséllyel jónak
számítanak az otthoni helyzethez mérve. Ezen felül Debrecenben valóban jobban megoldott a
városi közlekedés, elég, ha csak a villamosra gondolunk, míg Pécsett a kelet-nyugati tengellyel
merőleges irányokban (pl. Kertváros elérése) sokszor időigényes a közlekedés, és a belváros
elérése sem mondható problémamentesnek a város egyes pontjairól. A pécsiek ezzel szemben
elégedettebbek a város szabadidős kínálatával, bár látható, hogy ez nem valódi elégedettséget
jelez, csupán azt, hogy a közepesnél alig nagyobb átlag még így is jócskán meghaladja
Debrecen rendkívül alacsony, 2,78-as értékét. Ezen felül a különböző termékek és
szolgáltatások áraival is a pécsi orvostanhallgatók vannak jobban kibékülve debreceni
társaiknál. Itt ismét a földrajzi eloszlás a magyarázat: amennyiben az ideérkező hallgatók az
otthoni árakhoz viszonyítják a célország árait, úgy érthető, hogy egy német vagy norvég miért
lesz elégedettebb a Magyarországra jellemző költségekkel, mint egy nigériai, iráni vagy brazil.

Városi létesítmények látogatása
Egy újabb fontos, és ennek megfelelően komplex kérdés a külföldi hallgatók városi
térhasználata, illetve a különböző szolgáltatástípusok általuk történő igénybevétele, hiszen a
nemzetközi hallgatók az egyetemen kívül is szerves részét alkotják a város életének, saját
térhasználati mintákkal rendelkeznek. A kérdőívben 13 különböző létesítménytípusra
kérdeztünk rá aszerint, hogy azokat átlagosan milyen gyakorisággal látogatják a hallgatók (5.
ábra), azonban konkrét, nevesített helyek megadását nem kértük tőlük az összehasonlíthatóság
miatt.
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5. ábra: Különböző városi létesítménytípusok átlagos látogatottsága a válaszadók által Pécsett és Debrecenben
(1 – hetente többször; 2 – hetente egyszer; 3 – havonta kétszer vagy háromszor; 4 – havonta egyszer vagy
ritkábban; 5 – évente egyszer vagy ritkábban; 6 – soha)
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Az ábráról jól kiolvashatók a tendenciák mindegyik létesítménytípus esetében, az alacsonyabb
értékek értelemszerűen a gyakoribb átlagos látogatottságot jelölik, míg az 5 és 6 közötti átlagok
azt jelzik, hogy sokan csupán évente egyszer, vagy abszolút nem keresik fel az adott helytípust.
Összességében nem meglepő, hogy a legfrekventáltabban látogatott helyek a vendéglátói
szektorból kerülnek ki, azaz a ábra felső négy sorában szereplő helytípusok, a többi típus közül
egyedüliként az edzőtermek rendelkeznek hozzájuk hasonló látogatottsággal. A
vendéglátóhelyek mindegyike esetében láthatjuk, hogy Pécsett összességében gyakrabban
látogatják őket a külföldi hallgatók, mint Debrecenben. A legkisebb eltérés az éttermeknél
figyelhető meg, a másik három esetében jelentősebb különbségek vannak. Utóbbi városban
sokkal nagyobb arányban vannak azok, akik évente egyszer, illetve egyszer sem járnak
kávézóba, italbárba, vagy szórakozóhelyre, ezzel párhuzamosan a pécsiek közül sokkal többen
látogatják hetente legalább egyszer ezeket a helyeket. Ez a jelentős különbség valószínűleg
visszavezethető a küldő országok szerinti összetételre, hiszen a nagyobb részben európaiakból
álló pécsi sokaság esetében a bárok, szórakozóhelyek látogatása szerves részei az egyetemista
létnek, míg a Debrecenben nagyobb arányt képviselő afrikai, ázsiai (sok esetben muzulmán
vallású) hallgatóknál ez már nem annyira jellemző. Az edzőtermek látogatása esetében a
„hetente többször” kategóriában van viszonylag nagy különbség Pécs javára. A mozik terén
Debrecen van kisebb előnyben, hiszen valamivel több hallgató néz meg egy vetítést hetente
egyszer, illetve havonta két-három alkalommal, mint Pécs esetében. A színházak és múzeumok
viszont népszerűbbek Pécsett, már amennyire a kapott értékek alapján népszerűnek mondhatók
egyáltalán, de mindenképp nagy különbség, hogy a debreceniek között mindkét helytípusnál
mintegy 20%-kal vannak többen azok, akik soha nem jártak még itt, míg Pécsett több hallgató
van, akik havonta egyszer, vagy legalább évente egyszer látogatnak színházat, múzeumot vagy
galériát. Sportesemények megtekintése esetében Pécs javára van némi különbség azok között,
akik havonta egyszer vagy ritkábban teszik meg ezt, de összességében egyik városban sem
népszerű ez a típus. Ez sem mondható meglepetésnek, hiszen a külföldi hallgatók nem
valószínű, hogy túlzottan érdeklődnek a magyar sportegyesületek rendezvényei iránt, nagyobb
nemzetközi sportesemény pedig aligha van ebben a két városban. A szabadidőparkok és
városkörnyéki rekreációs terek kapcsán nem meglepő, hogy a pécsiek közül többen járnak
sűrűbben ilyen helyekre, hiszen a Mecsek, illetve a Malomvölgyi tó (vagy akár Orfű) is jó
adottságokkal rendelkezik a rekreáció szempontjából. Állatkertbe, illetve élményparkba
Debrecenben jóval többen járnak évente többször, ezzel párhuzamosan Pécsett 20%-kal többen
vannak azok, akik még soha nem látogatták ezeket a helytípusokat. A lekérdezés idején a pécsi
állatkert felújítás alatt állt, előtte pedig nem számított túl korszerűnek és színvonalasnak, a
2016. májusi nyitást követően elképzelhető, hogy a külföldi hallgatók közül is jóval többen
látogatnak majd el az új létesítménybe. A fürdő és wellness létesítményekre kapott értékek
között nem található lényeges eltérés, élő zenei koncertre viszont többet járnak a pécsiek,
azonban ők is inkább csak havi rendszerességgel, vagy ritkábban. Mindent összevetve
elmondható, hogy a Pécsi Tudományegyetem külföldi orvostanhallgatói aktívabbnak tűnnek a
különböző szabadidős és kulturális tevékenységek terén a városban, mint debreceni társaik, ami
jól leolvasható a leggyakrabban látogatott helyekre érkezett értékek közti különbségekből.
Ebben a trendben is minden bizonnyal jelentős szerepe van a hallgatók származási országai
között húzódó eltérésnek, és az ebből fakadó kulturális és életmódbeli különbségeknek. Minden
jel arra mutat tehát, hogy a városokban található (elsősorban vendéglátó típusú) létesítmények
az európai hallgatókból profitálnak jobban.
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A külföldi hallgatók által elköltött összegek
Legutolsó kérdésként arra voltunk kíváncsiak, hogy a hallgatók havonta átlagosan mennyi
pénzt költenek a városban, hiszen a gazdasági hatásuk leginkább ebből mérhető fel. Az
összegeket hat különböző tételcsoportra osztottuk:
lakhatás (kollégiumi díj / lakbér / rezsi)
alapvető szükségletek (élelmiszer, háztartási cikkek)
egyéb vásárlás (ruházat, kiegészítők, műszaki cikkek, dohányáru stb.)
közlekedés (saját jármű üzemeltetése / taxi / tömegközlekedés)
tanulmányokkal kapcsolatos kiadások a tandíjon felül (jegyzetek, könyvek,
vizsgadíjak stb.)
• szabadidős költés (színház, mozi, sportolás, szórakozás stb.)
A havi átlagos összegeket a 6. táblázat szemlélteti.
•
•
•
•
•

6. táblázat: A lekérdezett hallgatók által havonta átlagosan elköltött összegek Pécs, illetve Debrecen városában
Pécs (HUF)
Lakhatás
Alapvető szükségletek
Egyéb vásárlás
Közlekedés
Tanulmányok
Szabadidő
Összesen

Debrecen (HUF)
88 170
52 320
20 100
13 510
13 710
14 780
202 590

108 810
62 310
29 760
12 400
32 860
21 080
267 220

Látható, hogy a debreceni orvostanhallgatók jóval többet költenek a pécsieknél, a közlekedés
kivételével mindegyik tételcsoport esetében a debreceni oldalon szerepel a nagyobb összeg.
Arányaiban nézve a tanulmányokra fordított kiadásoknál a legnagyobb a különbség, több mint
kétszeres. Ami némileg meglepő lehet, az a szabadidős költségek esetén mutatkozó mintegy
egyharmados debreceni többlet, hiszen az előzőekben kiderült, hogy ők jóval kevesebbet
látogatnak különböző létesítménytípusokat, mint a pécsiek, de ezek szerint mégis többet
költenek szabadidőre. Összességében pedig a 65 000 forintnyi differencia azért is lehet
meglepő, mert a földrajzi összetételből látható, hogy a pécsiek közül a hallgatók nagyobb
aránya érkezett gazdaságilag fejlettebb országokból, ezek szerint a szegényebb országokból is
alapvetően a tehetősebb családok gyerekei kerültek Debrecenbe orvosi képzésre. Ha a
végösszegeket felszorozzuk a külföldi orvostanhallgatók teljes létszámára, akkor is Debrecen
lesz fölényben, mert ők eleve többen vannak a pécsieknél, igaz, maga a város is nagyobb több
mint 50 000 fővel.

Konklúzió
Magyarországon Budapestet leszámítva három városban van jelen nagyszámú külföldi
hallgató: Debrecenben, Szegeden és Pécsett, mivel a fővároson kívül ezekben a városokban van
orvosi képzés. Budapest esetében kevésbé jelentős, továbbá kevésbé mérhető a nemzetközi
hallgatók városra gyakorolt gazdasági és kulturális hatása, egyrészt a város mérete miatt,
másrészt ebből fakadóan más ágazatok, elsősorban a turizmus erőteljes jelenléte okán. A másik
három város esetében viszont jelentős lesz a külföldi hallgatók városfejlődést befolyásoló
szerepe, a számuk további növekedésével pedig ennek a további erősödése várható. Az
empirikus kutatás idején Pécsett 1774, Debrecenben pedig 2507 hallgató vett részt idegen
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nyelvű orvosi képzésen, de az összes kart beleértve a külföldi hallgatók teljes létszáma még
ennél is több volt (2500, illetve 3968), és folyamatosan növekszik, ilyen mértékben pedig a
városok gazdasági életére, fejlődésére is egyre nagyobb hatást gyakorolnak. A két egyetem
nemzetközi vonzása földrajzilag nagyban különbözik, ez pedig számos dolgot befolyásol a
különböző térhasználati mintáiktól az egyes szolgáltatásokkal való elégedettségükig, de az
mindkét esetben nyilvánvaló, hogy a külföldi hallgatók egyre inkább a városgazdaság
motorjává válnak. Fontosságukat pedig még tovább növeli, hogy a létszámuk emelkedésével
párhuzamosan a hazai hallgatók száma mindkét egyetemen évről évre csökken, így arányaiban
is egyre nagyobb a jelenlétük hatása az egyetemisták között. Jelenleg csak az orvosi képzéseken
részt vevő külföldi hallgatók Pécsett mintegy 3,5 milliárd, Debrecenben pedig 6,5 milliárd
forintot költenek el egy évben a tandíjon felül, így mindkét város elemi érdeke, hogy minél
jobban megfeleljen az igényeiknek.
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EFFECT OF THE DECREASING OIL PRICES IN THE OIL EXPORTING COUNTRIES ECONOMY
Absract
Generally the oil is the basic element of the blood circulation of the world economy, in 2013 the share of oil in
total world energy consumption was more than 45 percentage. In the last one and half decade the proved reserves
increased substantially. The main reasons are the discovered oil reserves in Venezuela, Iraq and Canada and the
shale or light tight oil production surge in the USA. The oil market was relatively balanced between 2011 and
2013, and in the second half of 2014 the sharp decline in oil prices was an unexpected event for most of the market
players. The effect of crude’s rapid price slump after the end of the year 2014 is mainly positive on the world
economy, but the uncertainty (economic, social and political) of the oil exporting countries significantly increased.
In this study many statistics (export intensity index, terms of trade index, export sensitivity, Herfindahl-Hirschman
index), and furthermore the Bennett method is applied to quantify the effects of economy of the 14 most important
oil exporting nations.
Keywords: energy, oil price, energy security, economic effect, oil exporting

Elméleti háttér
A kőolaj a mai napig a világ energiafelhasználásának meghatározó eleme, a világkereskedelem
legfontosabb, legnagyobb mennyiségben szállított terméke. A kőolaj ára jelentős hatást
gyakorol mind az olajexportáló, mind az importáló országok gazdaságára, a világgazdasági és
kereskedelmi folyamatokra. A nem konvencionális készletek feltárása és kitermelése átalakítja
az olaj kereskedelmének kialakult pozícióit. A 2010-es évek elejének magas olajára után 2014.
második felében az árak összeomlása a piaci szereplők jelentős részét váratlanul érte, és nagyon
súlyos gondokat okozott egyes meghatározó exportőr államok gazdaságában. A főbb nettó
olajexportőr országok gazdasági gondjai, sebezhetőségének számszerűsítése érdekes alapot
adnak a vizsgálatoknak.
Az energetikai, illetve az olajpiacokkal szembeni sebezhetőségnek mind a mai napig nincs egy
egységesen kialakult meghatározása. Az olajpiacokkal szembeni sebezhetőség többdimenziós
fogalomként értelmezhető, melyet általában az importőr országok nézőpontja dominál.
Megkülönböztetünk az olajárakban bekövetkező változásokkal szembeni sebezhetőséget (piaci
kockázat), illetve a kínálati oldalon tapasztalható, egyéb sokkoknak való kitettséget (kínálati
oldalról jövő kockázat, például geopolitikai konfliktusok, készletek nagysága). Ehhez társul
még a környezeti kockázat, mely a klímaváltozással, globális felmelegedéssel,
környezetszennyezéssel van összefüggésben. Az emelkedő olajárak időszakában a kutatások
jelentős része az olajimportáló, fejlett országokra fókuszált, esetükben kerültek kiszámításra
különböző kockázatokat, illetve sebezhetőséget mérő indikátorok. A megközelítések széles
skáláját - így közgazdaságtani, nemzetbiztonsági, geopolitikai, környezeti-ökológiai munkákat
- találjuk. Fontos megjegyezni, hogy a sebezhetőség mértékének vizsgálatát követően a legtöbb
kutatás az energiabiztonságra fókuszál, mely a gazdasági biztonság egyik központi kérdése.
Alatta elsősorban energetikai függetlenséget értenek, amelyet az energiaimport csökkentésével,
továbbá a diverzifikáció (mind az energiamixben, mind a szállítók tekintetében) mértékének
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növelésével lehet elérni. Ugyanakkor COHEN, G. et al. (2011) arra hívja fel a figyelmet, hogy
egy szállítótól való nagyobb függőség alacsonyabb energiabiztonságra utal, ugyanakkor nem
biztos, hogy maga a sebezhetőség is magasabb. Így célszerű a két fogalmat külön-külön is
vizsgálni. Míg a sebezhetőség esetében elsősorban a fogadó (jelen esetben kibocsátó) ország
gazdasági és energetikai jellemzőire fókuszálunk, addig az energiabiztonság vizsgálatánál
sokkal inkább az ellátó országot értékelik az elemzők, kiemelten annak gazdasági, politikai,
társadalmi kockázatait (ez utóbbi részletes leírását adja JOBBÁGY SZ. 2010).
A szakirodalomban olvasható vizsgálatok jelentős része az olajimportőr országok oldaláról
közelít, ROWIES, D. (2015) azonban az olajexportőr országokat vizsgálta, és a sebezhetőségi
indikátorok áttekintésénél az olajbevételek teljes exporthoz viszonyított arányára fókuszál,
továbbá, hogy mekkora részét képezik a kormányzati bevételeknek. Mellette GALLAND, R.
(2015) írt az olajexportáló országok sérülékenységéről, és sorolta csoportokba őket különböző
ismérvek alapján.
Azok a tanulmányok, melyek a csökkenő olajárak időszakában vizsgálják az exportőr országok
sebezhetőségét, mindössze néhány makrogazdasági adat egyszerű, idősoros elemzéséből
vonnak le következtetéseket. Nem aggregálják a kiválasztott indikátorokat, nem alkotnak olyan
komplex mutatót, melyből egyértelműen meghatározható lenne a sebezhetőség mértéke. Ezzel
szemben elemzésünkben a kereskedelmi számításokon túl egy szintetizált mutatót alkotunk a
Bennett-módszer segítségével, mely nemcsak a vizsgált országok (pozícióit) rangsorát mutatja
az olaj sebezhetőség esetén, hanem az egymáshoz viszonyított abszolút távolságot is megadja.
Bár súlyokat nem alkalmaz a módszertan, ennek ellenére nagyon informatív és sokrétű
eredményekkel szolgál, melyekkel lehetővé válik az elemzésbe bevont országok csoportosítása,
a szükséges és differenciált gazdaságpolitikai eszközök kiválasztása.

Az olajárcsökkenés okai és következményei
A 2008-ban érzékelhető válság hatására az évezred eleje óta növekvő olajárakban jelentős
mértékű esés következett be. A sokk után ismét növekedni kezdtek a jegyzési árak, és a 20112013-as években az olajpiacot az abszolút fellendülés jellemezte, stabil hordónkénti 100 USD
körüli olajárral (EIA 2016), ugyanakkor az árak összeomlása a piaci szereplők jelentős részét
igen váratlanul érte. A jelenlegi árcsökkenés keresleti- és kínálat oldali sokkok következménye:
csökkenő kereslet és rohamosan növekvő kínálat az okozója (bár a kínálat oldali tényezők a
meghatározóbbak).
Az elmúlt mintegy másfél évtizedben jelentősen nőttek a világon a bizonyított olajkészletek.
Ennek legfőbb oka a Venezuelában, Irakban és Kanadában feltárt mezők voltak (emellett még
több, mint 15 százalékkal nőttek a készletek Katarban, Kazahsztánban, az Amerikai Egyesült
Államokban és Nigériában 1991 és 2014 között), továbbá a palaolaj és a nem konvencionális
készletek megjelenése, a kitermelés megerősödése. 2011 és 2014 között ez az egyensúlyinak
tekinthető, 100 USD körüli ár elsősorban a Közel-Keleten végigsöprő arab tavasz, illetve az
Amerikai Egyesült Államokban elért termelésbővülés (ebben az időszakban évente nagyjából
1 millió hordóval nőtt a napi kitermelés) következménye volt (az említett első eseménysorozat
felfelé mozgást, az utóbbi áresést okozott volna önmagában). A 2014-es év második felére
azonban helyreállt a líbiai és az iraki kitermelés, továbbá a gyengülő világgazdasági, különösen
a kínai növekedési kilátások (illetve a fejlett országok fogyasztása sem érte el a 2008 előtti
szintet) az árak egyre nagyobb mértékű eséséhez vezettek. A helyzetet tovább fokozta, hogy
Szaúd-Arábia a piaci részesedésének fenntartását helyezte előtérbe. Egyes vélemények szerint
így kívánják hosszú távon elvenni a befektetők kedvét, hogy a nehezebben kitermelhető
olajforrások felé forduljanak (például olajpala, mélytengeri mezők), továbbá elbizonytalanítani
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a piacra frissen érkezett vállalatokat (elsősorban az amerikai palaolaj kitermelésében érdekelt
cégeket). 2016 januárjára az árak a harmadára estek vissza (30 USD alá) 2014 augusztusához
képest. Az esetleges áremelkedést az Iránnal szembeni szankciók feloldása még inkább kitolja,
hiszen újabb kitermelővel gazdagodik a piac.
Annak ellenére, hogy az olajárak alakulásából származó nyereségek, illetve veszteségek - a
termelők és a fogyasztók között – kiegyenlítik egymást (összegük zéró), mégis a csökkenő
olajárak világgazdasági hatása összességében pozitívnak mondható. Az elemzők konszenzusos
véleménye szerint a világgazdaságban elérhető hasznok nagyságrendileg meghaladják az olajés gáziparban tapasztalható veszteségeket. Az alacsonyabb olajárak hatására szintén
csökkennek a termelési költségek, mely alacsonyabb fedezeti pontot indukál és magasabb
nyereséget (elsősorban az anyag- és energiaigényes ágazatokban). Az alacsonyabb költségek a
termékek árainak csökkenését eredményezik (csökken az infláció), mely pozitívan hat a
fogyasztásra, illetve a gazdasági növekedésre (bár a fogyasztás növekedése függ attól, hogy az
olajárcsökkenés mennyire csapódik le az üzemanyagárakban, közüzemi számlákban, stb…).
Fokozódnak a beruházások, a legtöbb országban javul a folyó fizetési mérleg egyenlege, az
alacsonyabb infláció pedig további monetáris lazításra ösztönzi a központi bankokat.
Fontos megvizsgálni a csökkenő olajárak hatását a kitermelő országokban. Mivel a kitermelés,
illetve a készletek jelentős része politikailag és társadalmilag instabil térségekre koncentrálódik,
ezért a csökkenő bevételek a bizonytalanság növekedését hozzák magukkal. A
munkanélküliség növekedése, a gazdasági recesszió a társadalmi elégedetlenség növekedését
okozhatja. Azokban az országokban, ahol jelentős az állami kontroll (például ártámogatások az
üzemanyag, élelmiszer, víz, illetve egyéb fogyasztási cikkek esetében) ott a költségvetési
bevételek csökkenésével ezen támogatások megvágására kényszerül a kormányzat, mely
felszínre hozhatja a mélyen lappangó feszültségeket. A VILÁGBANK (2015) becslése szerint az
olajárak 10 százalékos csökkenése ezen országok jelentős részében 0,8-2,5 százalékkal veti
vissza a GDP-t, továbbá a költségvetés - mivel a költségvetés egyensúlyához szükséges
hordónkénti olajár jóval magasabb - jelentős korrekciójára kényszerülnek. Az IMF (2015)
becslése szerint 2016-ban az olajexportőr országok gazdasága várhatóan átlagosan 3,5
százalékkal fog zsugorodni. Ezekben az országokban mind a reál jövedelmek, mind az
olajtermelésben elért nyereség csökkenése várható (mindez tulajdonképpen tükörképe az
olajimportáló országokban végbemenő folyamatoknak), ugyanakkor ezen visszaesés mértéke
jelentősen függ az olajexport gazdasági súlyától, illetve a gazdaságpolitikai válaszoktól, a
korábban megtett óvintézkedésektől. A legtöbb országban a fiskális deficit bekövetkezése egy
valószínű forgatókönyvnek tűnik.

Módszertan
Tanulmányunkban számos kereskedelmi mutatót (exportintenzitási mutató, cserearány mutató,
exportérzékenység, Herfindahl-Hirschman index), továbbá a komplex elemzést lehetővé tevő
Bennett-módszert alkalmazunk.
Az exportintenzitási mutató a gazdasági nyitottság mérésére alkalmas, a cserearány-mutató az
exportár és importár-index változásának hányadosa, az exportérzékenység megmutatja, hogy a
GDP elemi elmozdulása milyen mértékű változást enged meg az exportvolumen területén, a
koncentráció mérésére pedig a Herfindahl-Hirschman index-et használtuk.
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A Bennett-módszer segítségével heterogén mutatókból juthatunk szintetizált mutatóhoz. A
módszer lényege, hogy minden mutató esetében azon területegység adatát tekintjük bázisnak,
amelynél a mutató értéke a legnagyobb. Bennett az egy-egy területegységre kapott
viszonylagos értékek összegét tekintette a számítás eredményének (pontszámának). Általános
képlet:
=
(i=1,2,…,n) és (k=1,2,…,m)
ahol:
aik: az i-edik naturális mutató viszonylagos nagysága k területegységben
Aik: az i-edik naturális mutató értéke k területegységben
Aimax: az i-edik naturális mutató maximális értéke (a figyelembe vett területegységekben)
m: a vizsgálatba bevont területegységek száma
n: a vizsgálatba bevont mutatók száma (ABONYINÉ PALOTÁS J. 1999)
A Bennett-módszerrel végzett számítások feltétele, hogy valamennyi mutató egyenes (minél
magasabb értékű, annál magasabb fejlettséget mutat) legyen. Mutatónként a legmagasabb
értéket kiválasztva, minden területegységre, jelen esetben a vizsgált országokra ki kell
számítani, hogy hány százaléka a legfejlettebb, legmagasabb értékkel rendelkező ország
értékének. Ezután területegységenként összeadandók a százalékos értékek és ezen összegek
rangsorolhatók, és az egyszerű rangsor mellett láthatóvá válik a különbség mértéke is. Így
látható, hogy egyes értékek mely területegységekben a legmagasabbak, illetve ezek milyen
relatív fejlettséget mutatnak. Minél magasabb az adott területi egység által elért érték, az annál
jobb pozíciót mutat (esetünkben kisebb sebezhetőséget). Számításainkban fajlagos mutatókat
alkalmazunk (például egy főre jutó GDP, stb…), illetve a mellékletben jelöltük, hogy az adott
indikátor hogyan hat a sebezhetőségre: fokozza vagy csökkenti azt.
Elemzésünkben az elérhető adatok széles körét használjuk fel. A vizsgálatba azon országok
kerültek bevonásra, melyek esetében az olajexport értékének (USD) folyó áron mért, GDP-hez
(USD) viszonyított aránya meghaladta a 15 százalékot 2013-ban (ezt tekintettük bázisnak,
hiszen ez volt az utolsó év, amikor stabilan 100 USD körül volt a hordónkénti olajár, tehát jó
viszonyítási alapot nyújt a későbbi áresés hatásainak vizsgálatához). Ezek a következők:
Algéria, Bahrein, Irak, Kuvait, Kazahsztán, Katar, Norvégia, Omán, Nigéria, Oroszország,
Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen és Venezuela. Az olajexportba a COMTRADE
(2016) adatbázis, HS osztályozás szerinti 2709-2715 közötti árufőcsoportokat soroltuk. Azért
határoztuk meg a 15 százalékos limitet, mert ezalatt már olyan országok is szerepelnének a
számításainkban, melyek nem számítanak hagyományosan jelentős olajexportálóknak, például
Belgium, Hollandia, Litvánia vagy Szingapúr. Ezek gazdasága messzemenően diverzifikált,
nem tartottuk indokoltnak a sebezhetőség vizsgálatát az esetükben. Felmerülhet a kérdés, hogy
bizonyos, hagyományosan jelentős olajexportálónak számító országok - mint Angola, Líbia és
Irán - miért nem kerültek bele a vizsgálatba. Esetükben a COMTRADE (2016) adatbázisban nem
érhető el kereskedelmi adat, így ezek elemzését nem állt módunkban elvégezni.
Éves adatokkal vizsgáljuk a 2000-2014 között eltelt mintegy másfél évtizedet, az
eredményekből így következtetni lehet, hogy ezen országok gazdasága mennyire volt
felkészülve az áresésre. A képet természetesen sok esetben árnyalják az aktuálpolitikai
események, egyéb országspecifikus jellemzők, melyekre jelen tanulmány keretein belül csak
korlátozottan tudunk kitérni.
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Eredmények
Az olajexportáló országok gazdaságának sebezhetősége szempontjából fontos elem az olaj
részesedése az összes exportból, továbbá az adott ország társadalmi, gazdasági fejlettsége,
melyet jelen esetben az egy főre jutó GDP segítségével mutatunk be. Két tényező függvényében
pozícionáltuk a vizsgált országokat. Irak, Venezuela, Algéria, Nigéria azok az országok,
melyek esetében az olajexport meghatározó szerepet játszik az exporton belül, és ez alacsony
egy főre jutó GDP-vel párosul. Ezen országokban a kivitel majdnem teljes egészét az olajexport
teszi ki, mely rendkívül sérülékennyé teszi gazdaságukat. Szaúd-Arábia, Kuvait és Katar
esetében ez az arány szintén jelentős (több, mint 85 százalék), viszont a GDP alapján jóval
gazdagabb országokról van szó (az egy főre jutó, vásárlóerőparitásos GDP meghaladja a 45.000
USD-t a 2013-as Világbank adatok szerint). A diverzifikáltságot tekintve egymáshoz képest
hasonló szinten áll Kazahsztán, Oroszország, Jemen és Omán, bár az egy főre jutó,
vásárlóerőparitásos GDP széles skálán szóródik (Jemen 3.609 USD, Omán 41.186 USD volt
2013-ban). Bahrein, az Egyesült Arab Emirátusok és Norvégia esetében a legalacsonyabb az
olajexport aránya az összes kivitelhez viszonyítva, bár e két utóbbi igen távol helyezkedik el
egymástól a képzeletbeli skálán (1. ábra).
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1. ábra: Elért pozíciók az olajexport aránya és az egy főre jutó GDP alapján, 2013
Forrás: COMTRADE (2016) és a Világbank (2016) adatai alapján saját szerkesztés

A nettó olajexportnak nemcsak az összes exporthoz, hanem a GDP-hez viszonyított aránya is
tanulságokkal szolgál. Ez a mutató – Omán kivételével - csökkenést mutat a vizsgált
országokban, és ez nemcsak a csökkenő olajárak időszakára igaz, hanem 2011-től
megfigyelhető; ezt a későbbiekben az exportérzékenység-mutató magyarázza.
Az exportintenzitási mutató – ami a gazdasági nyitottságot jellemzi – alapján jól elkülöníthető
csoportot alkotnak a kis öbölmenti államok, és a mind GDP, mind népesség tekintetében
144

GAZDASÁGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

nagyobb országok. Az Egyesült Arab Emirátusok esetében kiugró értékeket találunk, az
exportintenzitás értéke 2012-ben és 2013-ban is meghaladja a 100 százalékot. Bahrein, Katar
és Kuvait egy további csoportba sorolható, az exportintenzitás értéke 70 százalék körüli, vagy
azt meghaladó, mely nagyobb fokú nyitottságra és sérülékenységre utal. 40 és 50 százalék
közötti értékkel bír Szaúd-Arábia, Irak, Kazahsztán és Norvégia, a legzártabb pedig
Oroszország, Algéria és Nigéria. A mutató értéke az elmúlt években általában csökkenő
tendenciát mutat, bár Ománban és az Egyesült Arab Emirátusokban ez csak 2014-ben
következik be.
A Bennett-módszerrel végzett, a sebezhetőség mértékére vonatkozó számítás eredményei (2.
ábra) megerősítik GALLAND, R. (2015) következtetéseit, bár árnyalják azt. Így a legsebezhetőbb
ország egyértelműen Jemen és Irak, előbbiben ráadásul a költségvetés egyensúlyához szükséges
olajár az IMF 2016-os évi becslése szerint 300 USD felett van.
A sebezhetőség szempontjából Nigéria és Venezuela esetében folyamatos leszakadás figyelhető
meg a vizsgált időtartamban, így itt kijelenthető, hogy a gazdasági kockázatok a
meghatározóbbak (az előző csoporthoz képest). Még a stabil, 100 USD-os hordónkénti olajár
időszakában sem tudtak érdemi változást elérni. Nigéria 2016 év elején az IMF segítségét kérte,
mivel tartalékainak közel a felét elvesztette és képtelen költségvetését egyensúlyba hozni. A
MOODY’S (2016) adatai szerint mindkét ország esetében komoly lehetősége van az
államcsődnek az elkövetkező 5 évben. Ennek Venezuelában elsősorban gazdasági és politikai
okai vannak: a néhai Chavez elnök az állami szerepvállalás túlzott erősítésével, a gazdasági
struktúraváltás elmaradásával, elszabaduló inflációs rátával, saját hatalmi jogkörének
kibővítésével egy eleve gyenge lábakon álló, romló gazdasági kilátásokkal terhelt örökséget
hagyott utódjára. Ezt követően a csökkenő olajbevételek tovább fokozták az
egyensúlytalanságot, így mára kijelenthető, hogy csakis egy teljes gazdaságpolitikai irányváltás
lehet a megoldás
Oroszország, Algéria és Kazahsztán alkotják a következő csoportot: az elmúlt években
egyértelműen a magas olajárakból származó jövedelmekre rendezkedtek be, komoly
infrastrukturális projekteket indítottak, javítottak a szociális ellátórendszeren. Jelenleg a
központi költségvetés kiigazítása, a nemzeti valuta stabilizálása az egyik legfontosabb teendő.
Mindhárom ország pozíciója abszolút értelemben romlott 2000 és 2014 között. A Putyin elnök
vezette orosz kormányzat elsősorban a belpolitikai problémák elől menekülve kezdett aktív
külpolitikai szerepvállalásba, melyben közrejátszott még érdekszférájának megsértése is
(vagyis Ukrajna Európához kötése az uniós szabadkereskedelmi megállapodás révén), továbbá
az energetikai status quo fenntartása (erről lásd bővebben KOVÁCS K. 2015). A jelenlegi
helyzetben gazdaságát nemcsak a szénhidrogének alacsony ára, hanem az ellene bevezetett
szankciók is gyengítik (fokozva ezáltal a sebezhetőséget), ugyanakkor tartalékainak
köszönhetően még néhány évig képes finanszírozni önmagát.
Algéria egészen más helyzetben van. Bár gazdasági mutatói alapján egy egészen felkészült
nemzetgazdaság képe bontakozik ki, de ha jobban megvizsgáljuk a jelenleg zajló eseményeket,
láthatjuk, hogy ebben a csoportban Algéria a legsebezhetőbb. Valutája erőteljesen
leértékelődött, a szociális és gazdaságélénkítő programok megvágása már részben lezajlott, a
kormányzat az állami ártámogatások csökkentésére kényszerült. Stabilitását erősen aláássa a
szomszédos líbiai polgárháború, továbbá az innen, illetve Maliból érkező iszlamisták. A berber
kisebbség önállósági törekvéseinek felerősödése várható, egyes szakértők az ország
szétszakadására figyelmeztetnek (melynek veszélyét az utódlás körüli bizonytalanság – idős
uralkodó – is növeli). Kijelenthető, hogy Algériában az olajárak esése olyan negatív
folyamatokat indíthat el (illetve részben már el is indított), melyek az aktuális geopolitikai
eseményekkel kiegészülve erősen sebezhetővé teszik az országot.
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Kazahsztán sebezhetőségi szintje megfelelőnek tekinthető, bár vannak figyelmeztető jelek, így
a deviza leértékelődése és a tartalékok csökkenése. Ugyanakkor – ellentétben – a legtöbb
olajkitermelő országgal – politikailag és társadalmilag stabil országról van szó, jó kilátásokkal.
Hamarosan megkezdődhet a Kashagan olajmező kitermelése, mely által plusz jövedelemhez
juthat az ország, elindulva a növekedés útján.
A hagyományosan gazdagnak számító, öböl-menti monarchiák közül a legsérülékenyebb
Bahrein és Omán, melyek így külön csoportba sorolhatók. Bahrein esetében a vizsgált évek
alatt nem növekedtek a nemzetközi tartalékok, ráadásul 2016-ban is 100 USD felett van a
költségvetés egyensúlyához szükséges olajár. Omán a legtöbb mutató tekintetében jól teljesít,
az egy főre jutó, vásárlóerőparitásos GDP igen magas (2016-ban is meghaladja a 45.000 USDt). Ugyanakkor a költségvetés egyensúlyához szükséges olajár megközelíti 2016-ban a 100
USD-t, illetve a nemzetközi tartalékok is jelentősen csökkentek 2013. évet követően, mely
fokozza sérülékenységét. Itt jegyeznénk meg, hogy az olajexportáló országoknál több esetben
árnyalhatja a képet, módosíthatja a sebezhetőséget a különféle állami tartalékok megléte,
amelyek különböző alapokban, befektetésekben kezelt, egyes esetekben több tízmilliárd
dolláros összegek is lehetnek, ezeket megbízható adatok hiányában nem volt módunk vizsgálni.
A csökkenő olajárak hatása a lista elején elhelyezkedő Norvégia, Katar, Egyesült Arab
Emirátusok, Szaúd-Arábia és Kuvait számára lesz a legkisebb. Számításaink szerint ezek a
legkevésbé sebezhető országok az olajexportálók közül: jelentős mennyiségű devizatartalékkal
rendelkeznek, kitermelési költségeik (nagyjából 10 USD/hordó, kivéve Norvégia, ahol 35-40
USD/hordó) a legalacsonyabbak közé tartoznak, illetve a gazdaságuk növekedési motorja
(Kuvait és Szaúd-Arábia kivételével) már az olajon kívüli iparágak. Valószínűleg néhány éven
keresztül könnyen ellensúlyozni tudják az alacsony olajárakból származó negatív gazdasági
hatásokat. Kivételt egyedül Szaúd-Arábia képvisel, melynek - habár nem a legrosszabbul
teljesítő ország ebben a csoportban – nemcsak gazdasági problémákkal kell megküzdenie,
hanem politikai és társadalmi feszültségekkel is. Egyrészt költséges háborút vív Jemen ellen,
melynek a vége, illetve következményei beláthatatlanok. Gyenge kezű, idős uralkodó, illetve
bizonytalan trónutódlás mellett aggodalomra ad okot a közszolgáltatások alacsony színvonala.
A tartalékok csökkenését jelzi a nemzeti olajvállalat, a Saudi Aramco privatizációjának
kényszere. Mindezeket figyelembe véve a sebezhetősége komolynak mondható a csoporton
belül, ugyanakkor ezen ország egymaga képes lenne az olajárakon változtatni a termelés
visszafogásával (politikájának megváltoztatásával), mely a gazdasági körülmények romlása
esetén valószínűleg bekövetkezik.
A Bennett-módszer segítségével bemutatott, országok közötti abszolút különbségek jól
érzékeltetik az egyes nemzetek közötti hatalmas szakadékot. Míg a legkevésbé sebezhető
csoportba tartozó Norvégia és Katar jóval 1.000 százalék feletti értéket ért el a vizsgálat során,
addig a leszakadó Nigéria, Venezuela, Irak és Jemen 2014-ben 400 százalék alatt maradt.
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2. ábra: A vizsgált országok sebezhetőség terén elért pozícióinak változása a Bennett-módszer alapján (%, 20002014)
Forrás: saját számítás

Összegzés
Tanulmányunkban olyan országok sebezhetőségét vizsgáltuk meg 2000 és 2014 között, melyek
esetében a világon a legnagyobb az olajexport GDP-hez viszonyított aránya. Az elemzéshez a
gazdasági mutatókon kívül társadalmi és politikai indikátorokat is felhasználtunk. Az
eredmények az egyes nemzetgazdaságok felkészültségét mutatják a csökkenő olajárak negatív
hatásai tekintetében, az értékelés során figyelembe vettük a jelenleg is zajló geopolitikai
eseményeket is. Kijelenthető, hogy az exportőr országok esetében a sebezhetőség vizsgálatának
jelenleg nincs egységesen kialakult módszertana (szemben az importőr országokra vonatkozó
elemzésekkel), ugyanakkor a Bennett-módszer alkalmazásával lehetőség nyílik az országok
rangsorolására (a sebezhetőség tekintetében), és a szükséges gazdaságpolitikai intézkedések
differenciálására. A kereskedelmi mutatók (exportintenzitási mutató, cserearány mutató,
exportérzékenység, Herfindahl-Hirschman index) számítása további információkkal szolgál,
megalapozottabbá teszi következtetéseinket.
A főbb olajexportőr országok vizsgálata során a következő, főbb megállapításokat tettük. 1. A
2014 év vége óta tartó olajárcsökkenés világgazdasági hatása pozitív, ugyanakkor az exportáló
országok bizonytalansága (gazdasági, társadalmi és politikai) jelentősen megnőtt.
Véleményünk szerint ezekben az országokban a gazdasági növekedés ütemének lassulása
(kivéve Nigéria és Szaúd-Arábia, ahol 2016-ban és 2017-ben is bővülés várható az IMF 2016.
szerint) tovább folytatódik az elkövetkező 2 évben (2016-2017). 2. A sebezhetőség
szempontjából a legrosszabb helyzetben Jemen és Irak van, Nigéria és Venezuela helyzete egy
szinttel jobb besorolást tesz lehetővé (bár szintén kritikusnak mondható). Oroszország, Algéria
és Kazahsztán alkotják a következő csoportot, mely bizonyos mértékig átmenetinek tekinthető
a kritikusnak tekinthető és a stabil csoport között. A jó kilátásokkal rendelkező csoportba az
öböl-menti országok tartoznak (továbbá Norvégia), bár Bahrein és Omán leszakadása
figyelhető meg. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a sebezhetőség vizsgálata elsősorban a
gazdaság állapotára világít rá, ehhez természetesen figyelembe kell venni a nemzetspecifikus
tényezőket (például politikai berendezkedés, geopolitikai viszonyok), melyek tovább árnyalják
a kialakult képet.
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Kijelenthető, hogy jelenleg a vizsgált országok kormányainak legfontosabb feladata, hogy
költségvetésüket a jelenlegi olajárakhoz igazítsák. Az, hogy ezt mennyire gyorsan és
drasztikusan kell megtenniük, az függ a nemzetközi tartalékaiktól, továbbá a korábban elemzett
makrogazdasági mutatóiktól, sebezhetőségüktől. A monetáris politika eszközeinek gondos
megválasztásával stabilizálhatják nemzeti valutájuk árfolyamát, csökkenthetik az inflációs
nyomást.
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Melléklet
1. táblázat: A számítások során felhasznált adatok
Alkalmazott
számítás

Felhasznált adat
Javak és szolgáltatások exportja és importja (éves adatsor, 20002014, USD, forrás: UNCTAD)
Exportárindex (éves adatsor, 2000-2014, forrás: UNCTAD,
2000=100%)
Importárindex (éves adatsor, 2000-2014, forrás: UNCTAD,
2000=100%)
Olajexport desztináció szerint (éves adatsor, 2000. és 2013. év,
forrás: Világbank World Integrated Trade Solution, 1000 USD)
Bizonyított olajkészletek (milliárd hordó, éves adatsor, 2000-2014,
forrás: BP)
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exportintenzitási
mutató
exportérzékenység
egyszerű cserearánymutató
egyszerű cserearánymutató
HerfindahlHirschman index
Bennett-módszer

Hatása a
sebezhetőségre
(+: fokozza;
-: csökkenti)

-
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Bruttó államadósság, GDP százalékában (éves adatsor, 2000-2014,
forrás: IMF)
Bruttó nemzeti megtakarítások, GDP százalékában (éves adatsor,
2000-2014, forrás: IMF)
CPI korrupciós index (éves adatsor, 2000-2014, forrás: Transparency
International, Corruption Perceptions Index)
Egy főre jutó GDP, PPP (PPP), (USD, folyó áron, éves adatsor,
2000-2014, forrás: IMF)
Elszámoltathatóság, becsült adatok (éves adatsor, 2000-2014, forrás:
Világbank, Worldwide Governance Indicators adatbázis)
Folyó fizetési mérleg egyenlege, GDP százalékában (éves adatsor,
2000-2014, forrás: IMF)
GCI versenyképességi index (éves adatsor, 2000-2014, forrás: World
Economic Forum)
GDP, folyó áron (USD, éves adatsor, 2000-2014, forrás: Világbank
és IMF)
Infláció, átlagos fogyasztói árváltozás (éves adatsor, 2000-2014,
forrás: IMF)
Jogállamiság, becsült adat (éves adatsor, 2000-2014, forrás:
Világbank, Worldwide Governance Indicators adatbázis)
Kormányzati hatékonyság, becsült adat (éves adatsor, 2000-2014,
forrás: Világbank, Worldwide Governance Indicators adatbázis)
Korrupció ellenőrzése, becsült adat (éves adatsor, 2000-2014, forrás:
Világbank, Worldwide Governance Indicators adatbázis)
Munkanélküliségi ráta, a teljes munkaerőállomány százalékában
(éves adatsor, 2000-2014, forrás: Világbank és IMF)
Olajexport kereskedelmi értéke, HS 2709-2715 kód (USD, éves
adatsor, 2000-2014, forrás: ENSZ, Comtrade adatbázis)
Olajtermelés (ezer hordó/nap, éves adatsor, 2000-2014, forrás: BP)
Országkockázat (éves adatsor, 2000-2014, forrás: OECD, Country
Risk Classifications of the Participants to the Arrangement on
Officially Supported Export Credits adatbázis)
Politikai stabilitás, erőszakmentesség, terrorizmus megfékezése,
becsült adat (éves adatsor, 2000-2014, forrás: Világbank, Worldwide
Governance Indicators adatbázis)
Szabályozás minősége, becsült adat: (éves adatsor, 2000-2014,
forrás: Világbank, Worldwide Governance Indicators adatbázis)
Teljes beruházások, GDP százalékában (éves adatsor, 2000-2014,
forrás: IMF)
Bizonyított olajkészlet (éves adat, 2000-2014, 1000 millió hordó,
forrás: BP)
Forrás: saját szerkesztés

149

Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer;
exportintenzitási
mutató
exportérzékenység
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer
Bennett-módszer

+
+
-

+
+
- (fajlagosan: a
folyó áron mért
GDP-hez
viszonyítva)
+
- (fajlagosan:
egy főre vetítve)

GAZDASÁGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET PIACHELYEINEK
FOGYASZTÓORIENTÁLT TAPASZTALATAI1
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PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola,
csilla90@gamma.ttk.pte.hu
Abstract
Rural-, economic and regional development – nowaday, these fields have the highest priority in Hungary. These
development types can help not only the disadvantaged settlements but also the advanced territories like Lake
Balaton Recreational Area. According to this territory’s future aspect, the ecological and local activities could be
a solution for the local problems. The market places and local food preferences fit to this developing plan, but the
role of the regional market places and the consumer attitudes of these are unknown. The three part of the analysed
region have different social and economical speciality as the measured towns, too.
This study presents the characteristics of the market places’ consumers around the Lake Balaton (age, educational
attainment, home/residence, etc.); and it describes the role of the present market places (purchase, entertainment,
public place, etc.). According to the measured data, the regional inequality are not proven, unlikely the difference
between the urban societies. The regional data are similar to the national ones.
Keywords: consumer attitudes, Lake Balaton Recreational Area, market place

Bevezetés, fókuszpontok
Magyarországon a gazdaságfejlesztés, a vidékfejlesztés és a területfejlesztés jelenleg kiemelten
kezelt fejlesztési célterületek, amelyeknek a hátrányos helyzetű területek mellett a gazdaságilag
prosperáló térségekbe is kell, hogy irányuljanak, azok versenyképességének, gazdasági,
társadalmi és környezeti működőképességének megőrzésére. Az országos jelentőséggel
rendelkező, s a jelenlegi jogi szabályozás szerint is létező Balaton kiemelt üdülőkörzet (röviden
BKÜ) célzott fejlesztései ennek tekintetében éppúgy lényeges kérdésként, célterületként
jelenhetnek meg, mint az ország egyéb területei – figyelembe véve a térség sajátos adottságait,
használatát / hasznosítását és az azokból eredő konfliktusokat, problémákat (1/2014. (I.3.) OGY
határozat A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióról2).
A különböző fejlesztési célokat megfogalmazó és alátámasztó kutatások, tevékenységek a BKÜ
térségében egy egységes arculat kialakításában, a több ágazatot érintő minőségbiztosítási
rendszer kiépítésében, a helyi környezeti fejlesztésekben, az infrastrukturális átalakításokban,
a térségi társadalom megerősítésében és mindezekhez köthető gazdasági fejlesztő
tevékenységekben, akár jó gyakorlatok átültethetőségének vizsgálatában jelennek meg. A
térségben alkalmazott és előirányzott tervek a Balaton régió jövőképének négy pilléréhez
igazodnak, mint a természetesség, a megújuló képesség, az egészség és a fenntarthatóság.3 A
tervekhez, tervezetekhez kapcsolódóan, primer kutatásomon alapuló tanulmány arra keresi a
választ, hogy a fenntarthatóságon belül értelmezhető társadalmi fenntarthatóság, vagyis
fogyasztói igények milyen módon jelentkeznek, milyen sajátosságokat hordoznak, amelyekre
1
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik szakmai tanácsaikkal lehetővé tették a témakör pontosabb
feldolgozását: Majdánné dr. Mohos Mária docens asszonynak (témavezető), Dr. Szigeti Orsolya tanszékvezető
docens asszonynak, Oláh Miklósnak szociológus, kutatásvezetőnek, Dr. Dóczy Katalin osztályvezető asszonynak,
és Szabó Dorottya tudományos segédmunkatársnak, titkárságvezetőnek.
2
Forrás: https://www.nth.gov.hu/hu/tevekenysegek/eu-2014-2020/orszagos-fejlesztesi-es-teruletfejlesztesikoncepcio, 2016-08-08
3
Forrás: http://www.balatonregion.hu/regiofejlesztes, 2016.08.08.
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a területi tervezőknek, fejlesztőknek és minden térségi szereplőnek lehetősége van
válaszadásra.
A kutatásom az alábbi kérdésekre kereste a választ:
1. Hogyan hat a szezonalitás a népesség ellátására a Balaton üdülőkörzetben?
2. Van-e, illetve milyen szerepe van ebben az agráriumnak?
3. Milyen formában, közvetítőkön keresztül jelenik meg a népesség alapvető élelmiszerszükségleteinek biztosítása ebben a térségben?
4. Milyen a vásárlók (fogyasztók) megítélése a Balaton térségének élelmiszerellátottságáról a piacokon keresztül? Mi a piacok tulajdonképpeni funkciója? Valóban
megjelenik-e a rekreáció szerepe a piacra való látogatás során, és ha igen, milyen
mértékben?
5. Milyen társadalmi, demográfiai sajátosságokkal lehet jellemezni a Balaton térségi piaci
vásárlókat, illetve a Balaton térségében fekvő piacok vásárlóit?
6. Van-e területi eltérés aszerint, hogy az északi, a déli vagy a nyugati parton helyezkedik
el az értékesítési pont?
Ezen kérdések alapján a szezonalitás, az agrárium, a vevő és az árusító találkozása, a piac
funkciója, a vásárlók társadalmi jellemzői és a területi eltérés az elemzésben megjelenő
fókuszpontok.

Kutatási módszerek
A tanulmányom a 2016 tavaszán végzett face-to-face kérdőíves, három települést érintő
mintavételen alapul. A helységek kiválasztását egy 2015-2016-os felmérésem előzte meg,
amelyben a regisztrált és a működő piacok helyszíne, árusítóinak, vevőinek átlagolt
számossága, a termékskála jellege, a piac konkrét típusa, valamint több üzemeltetésre
vonatkozó adatot rögzítettem (NEZDEI CS. 2016). A mintavételi helységeket (Fonyód (F),
Tapolca (T), Keszthely (K)) a Balaton-törvény besorolása, a településhálózatban betöltött
szerepük és az említett felmérés eredménye alapján választottam ki. A piactípus mindhárom
esetben úgynevezett „hagyományos”, több évtizedes működési időszakra visszatekintő piacnak
nevezhető értékesítési pont (MOHOS M. 1984).
A mintavételt a Balaton térség szezonalitásához (előszezon) igazodva folytattam le. A felmérés
során 90 darab, egyenként mintegy 32 kérdést tartalmazó kérdőívet töltettem ki a válaszadásra
hajlandó személyek körében. Az adatok tisztításával 88 elemzésre alkalmas kérdőív maradt az
adatbázisban.
A felmérésem és a tanulmányom elkészítését a piacokra, a termékskálára, a réspiaci termékekre
és a területi jellegű elemzésekre vonatkozó (SZIGETI O. et al. 2014, SIKOS T. T. 2013, SZAKÁLY
Z.–SZABÓ G. 2009, CSÍKNÉ MÁCSAI É. 2012, BUDAY-SÁNTHA A. 2007, 2011, SEBESY ZS.–
TENK A.–SÁNTHA A. 2013), a vásárlói és fogyasztói magatartás megismerésére (TÖRŐCSIK M.
2006, 2007, 2011), a módszertani elemekre (MALHOTRA, N. K. 2001), valamint a piactípusok
jelenlegi vidékfejlesztésben való megjelenésére vonatkozó szakirodalmi források, jogi
szabályozók, mezőgazdasági hivatali elemzések és a területi, szakági programozást tartalmazó
írások (ld. felhasznált források) és Központi Statisztikai Hivatal területi statisztika, STADAT
adatbázisai segítették.
A felmérés szemléltetéséhez a helyszínen készített fotókat, a Microsoft Office irodai
programcsomagot és az ArcMap 9.3-as verzióját alkalmaztam.
A kutatásomat több, hibalehetőséget hordozó tényező nehezítette. A mintavétel önkényes
jellegéből és az alacsony elemszámból eredően a reprezentativitás nem biztosított. A
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tanulmányomban szereplő előszezoni eredményektől a turisztikai fő- és utószezon eredményei
eltérhetnek (a termékek jellege, számossága, valamint a vásárlók és az árusítók számossága),
valamint az alacsony elemszám miatt a reprezentativitás hiányából eredően vezethet
torzításhoz.

Kutatástörténeti áttekintés
Fogalmak
A tanulmányban használt fogalmak (a „hagyományos” piac, a helyi termelői piac, a vásárló, a
fogyasztó, az értékesítési csatorna) értelmezésére számos szakirodalmi leírás szolgál, az
említett kifejezések tartalmát a következő definíciókban lehet összegezni.
A piacoknak több típusát különíthetjük el, amelyet vagy a hivatalosan regisztrált típusuk, vagy
az annak keretei között árusított terméktípus(ok) alapján lehet elkülöníteni. A piac fogalma a
2005. évi CLXIV. Törvény 2. §. 19. pontja alapján „olyan épület, épületegyüttes vagy terület,
ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel
folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet”. Az e tekintetben tágan értelmezett piac fogalma a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által nyilvántartott lista, valamint a saját települési
szintű adatgyűjtésem alapján konkretizálódott. Az előzetes kutatási tervvel ellentétben a piac
és a 2005. évi CLXIV. Törvény 2. § 5a. pontjában megfogalmazott helyi termelői piac4 nem
volt összevethető az előszezonban, a vásárlók és az árusítók számossága, a helyi termelői
piacok termékskálájának idényjellege és időszakossága miatt.
A vásárló és a fogyasztó fogalmi különbsége a megvásárolt termék végső fogyasztójának
személybeli eltéréséből ered. A vásárló fogalma a termék megvételét végző személyt, a
fogyasztó definíciója viszont a terméket ténylegesen használó, fogyasztó személyét határozza
meg. A vásárló fogyasztó, de a fogyasztó nem feltétlenül végez vásárlást minden alkalommal.
A fogyasztó a vásárlás folyamatát, annak egyes elemeit átruházhatja másra, akár családtagra,
rokonra, ismerősre, döntését mindig az adott helyzet befolyásolja (TÖRŐCSIK M. 2006, 2007,
2011; TOMCSÁNYI P. 1988).
A tanulmányomban értékesítési csatorna alatt az egyes termékek hivatalos beszerzési forrásait
értem, azaz egyaránt ide sorolandóak az üzletláncok, a falusi vendéglátás vonatkozó
tevékenységei, a kiskereskedelmi egységek, vagy a piacterek.
Kutatástörténet
A magyar és nemzetközi vonatkozásban egyaránt jelentős „magyar tenger” térségéről, a
Balaton kiemelt üdülőkörzetről az eddigi ismeretek szerint nem készült a piachelyek fogyasztói
jellemzőit feltáró kutatás.
A piacokon, mint hagyományos értékesítési pontokon árusított termékeket országosan az
Agrárgazdasági Kutató Intézet (röviden AKI) 2012-2013-as kutatása foglalta össze (SZABÓ D.–
JUHÁSZ A.), amely szerint a legmagasabb arányban a felsőfokú végzettséggel rendelkező, 50100.000 Forintos egy főre jutó havi nettó jövedelmű, 2,6 fős háztartások látogatják a piacokat
vásárlási céllal. A szervezet adatai jól illeszkedtek a Gfk Hungária Kft. és más hazai piackutató
cégek felméréseinek eredményeihez a felmérés időpontjában. A termékek jellege elsősorban
4

„Olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy
Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságból származó mezőgazdasági-, illetve
élelmiszeripari termékét értékesíti.”
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élelmiszer és nem élelmiszer kategória szerint osztható fel, amelyek eltérő arányban jelennek
meg az egyes piactípusokon (például piac, helyi termelői piac, kézműves vásár, vásár,
vásárcsarnok). A termékek egyedisége lehet a réspiaci sajátosságuk, amelyek szűk elterjedése
alacsony értékesítési arányt eredményez; az értékesítési helyre vonatkozó adatok minden
esetben másodlagosnak számítottak (HÁMORI J.–HORVÁTH Á. 2010, GERGELY, É.–SZABÓ, B.
2013, SZIGETI O. et al. 2014, TEMESI Á.–HAJTÓ J. 2014). Az áttekintett szakirodalmi
eredmények tükrében a piachelyi értékesítési forma elmaradt például a háztól, vagy a falusi
vendégasztal formában történő eladásoktól, holott az értékesítés közvetlen vagy rövid ellátási
lánc jellege mindegyikben meghatározó (megbízhatóság, minőség, egészség, személyes
kapcsolat…) (SZAKÁLY Z.–SZABÓ G. 2009, CSÍKNÉ MÁCSAI É. 2012, BUDAY-SÁNTHA A. 2011.,
SEBESY ZS.–TENK A.–SÁNTHA A. 2013).
A termékmegjelenések, valamint az elárusító helyek szerint többségében településszintű (pl.
FÖLDI K. 2014) és országos felmérések adnak áttekinthető képet (SZABÓ D.–JUHÁSZ A. 2013,
Gfk 2016, KSH Gyorstájékoztatók, Kiadványtár…), azonban a Balaton térségi elemzett piacok
jellemzőiről nem adnak számot.
A vizsgált piachelyek kialakulásában hangsúlyt kell helyezni a településhálózatban elfoglalt
helyzetükre (térségi központ, települési funkciók, időbeli/térbeli változás), valamint figyelembe
kell venni, hogy a hagyományos típusú értékesítési helyszínek mellett a technológiai, technikai
és infrastrukturális fejlesztések lehetővé tették újszerű típusok létrejöttét is, amelyek újabb
értékesítési csatornaként versenyhelyzetet is eredményezhetnek a már működő létesítmények
számára. A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési időszak magyar Vidékfejlesztési
Program Rövid Ellátási Lánc (röviden REL) alprogramjában részletezett típusok jól
érzékeltetik a kereskedelmi helyszínek sokszínűségét.

A BKÜ piachelyeinek fogyasztói ismérveiről
A BKÜ térségében, mint a vízparti turizmus egyik kiemelt hazai helyszínén, üzemeltetett
piacok áruösszetétele (áruszerkezet, termékválaszték és -mennyiség) és a vásárlók számossága
hasonló idényjelleget mutat, mint a nyári turisztikai szezon.
A Balaton környezetében működő piacok többsége a parti településeken helyezkedik el, a
háttértelepüléseken lévők többnyire városokban, a szűkebb várostérséghez tartozó helységben,
vagyis azokon a területeken, ahol magasabb, döntően 1000-2000 főt meghaladó
népességszámot rögzítenek a statisztikák (1-2. ábra). Mindezek alapján a piaci értékesítés a
jellemzően nem tartós fogyasztási cikkek beszerzéséhez szolgáltat egy plusz lehetőséget, a
vegyesboltok, zöldség-gyümölcs szaküzletek, hiper- és szupermarketek, kereskedelmi láncok
mellett (kínálatbővítés). A piactípustól függően az árusított termékek köre változik (helyi
termelői piac, biopiac, vegyes termékkörű piac, bolhapiac, vásár, vásárcsarnok), amelyek
infrastrukturális ellátottságukban, megközelíthetőségükben, elérhetőségükben egyenlőtlen
adottságúak. A szezonalitásban kimutatható változásra utal a felmérésbe vont helységben
állandó lakóhellyel rendelkező piaclátogatók száma, amely összességében 52,3% volt
(F=41,9%, T=53,6%, K=76,5%). Hasonlóan alakult a BKÜ állandó lakóhelyű polgárainak
(összes=71,1%, F=60%, T=82,1%, K=82,4%) megoszlása.
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1. ábra: A Balaton kiemelt üdülőkörzet településeinek népességnagysága
Forrás: KSH Helységnévtár alapján szerk.: Nezdei Cs. 2016

2. ábra: A Balaton kiemelt üdülőkörzet piachelyei 2016. februári adatok szerint
Forrás: Saját felmérés alapján kész.: Nezdei Cs. 2016
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Az agrárium technikai-technológiai-szakmai fejlődését a Pannon Egyetem keszthelyi
Georgikon Kar mezőgazdasági szakmai tevékenységei, kutatásai erősíthetik, viszont a
helységek lakónépességével korrigált őstermelői arányszámok mindezt nem támasztják alá (3.
ábra).

3. ábra: A Balaton kiemelt üdülőkörzet őstermelőinek lakónépességgel korrigált aránya
Forrás: KSH STADAT alapján kész.: Nezdei Cs. 2016

A helyszíni információgyűjtésem alapján megerősíthető, hogy a piacokról hiányoznak a
korábbi években még piacozó „parasztnénik”, távolmaradásukat a vásárlók számos alkalommal
nehezményezték (minőségi garancia, referencia jelleg a nagybani piacról beszerzett
termékekkel szemben). A népesség ellátásában a térség agráriumának jelentős szerepét
hangsúlyozhatnánk, a déli és az északi part (Tapolcai-, Káli-, Pécselyi-medence) földrajzi, táji
adottságai alapján, azonban a termelők számának alakulása megnehezíti a vásárlók részéről
jelzett igények teljesítését. A kínálat az idénynek megfelelően folyamatosan bővült
(zöldségfélék, gyümölcsök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, méz, tojás) a vizsgált piacokon.
Mindhárom helyszínen a kínálatot nem (közvetlen) élelmiszer jellegű árusított termékek
szélesítették (kertészeti/növényvédelmi termékek, palánták, használati tárgyak, iparcikkek,
használtcikkek).
A népesség alapvető élelmiszer-ellátása az ország más területeihez hasonlóan számos formában
elérhető. Az üzletláncok telephelyei nagyszámú versenytársat jelentenek (48 egység).5 Érdemes
kiemelni a rövid ellátási láncként nevezett négy értékesítési formát: a közvetítő útján, a háztól
történő, a nyitott gazdaság keretei között gazdára találó és az értékesítési pontokon keresztül
folyó eladást. Mindegyik lehetőség kétirányú, a régi típusok mellett az újszerű módok (virtuális
értékesítési formák, kézműves vásárok, fesztiválok…) is mindinkább elterjednek, amely az
árutömeggel és a választás feladatával szembenálló vásárlót akár hátráltathatja is (TOMCSÁNYI
P. 1988).
5

Az üdülőkörzetben fekvő Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco üzletek figyelembevételével számolt érték.
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A piachely helyszíne több szakirodalom szerint nem kizárólag vásárlásra használt tér, hanem
többlettartalommal felruházott: a kikapcsolódást, az élménykeresést, a vásárlás örömét, családi
programot egyaránt jelentheti. A kutatásom tavaszi időszakában feltárt eredmény azt mutatja,
hogy a többlettartalom (2,5-25%) mindhárom mérési ponton egyértelműen alárendelt helyet
foglal el, a vásárlás domináns (98%) szerepe mögött (4. ábra).
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4. ábra: A Balaton kiemelt üdülőkörzet vizsgált piachelyeinek funkcionális megítélése
Forrás: saját felmérés

A fogyasztói oldal vizsgálata során lényeges kérdés volt a piacteret használók társadalmidemográfiai jellemzőinek megismerése, amely lehetővé teszi a kínálat, vagy akár az
infrastrukturális adottságok alakítását a jelzett igényekhez mérten.
A legtöbb válaszadók lakóhelye az egyéb város kategória volt (F=58%, T=61%, K=88%),
emellett a várostérségiek képviseltek közel 30%-os arányt. A megyei jogú városokból vagy a
fővárosból érkezők száma elmaradt a többi csoport értékétől: ez egyrészt lehetővé teheti a
tanulmányban szereplő eredmények városra, pontosabb lehatárolással az elemzett
várostérségekre való kiterjesztést nagyobb elemszámnál; másrészt utal az időszak alacsony
turista-részvételére. A piaclátogatók körében meghatározó a 40 év felettiek (40+) aránya,
kiemelkedően a 60-69 évesek csoportja; Fonyódon, Tapolcán és Keszthelyen egyaránt. A 20
évnél fiatalabb, valamint a 20-as és 30-as kohorszok súlya alulmarad a piaci adatsorban a 40+
korcsoportok arányaira vetítve. Az országos átlaghoz igazodik a vevők nemi aránya: a
vásárlások több mint 70%-át nők végzik, a férfiak jellemzően kisegítés vagy közös feladat
„szerepben” látogatnak ki a piachelyekre.
A legmagasabb iskolai végzettségként az érettségi, illetve a középfokú iskolai végzettség
emelkedik ki, Keszthelyen a felsőfokú iskolázottság az elsőrangú.6 Mindez illeszkedik az
országos adatokhoz is. A leginkább távolmaradó réteg az alapfokú végzettséget szerzett,
alacsony jövedelemmel rendelkező, fiatal korosztály, amely az árszint megállapításával, a
fogyasztói tudatossággal és lehetőségekkel lehet összefüggésben. Látni kell azonban, hogy a
mérési pontok városokban helyezkedtek el, amelyhez kapcsolódóan a várostérségek lakosainak
iskolai végzettsége magasabb, foglalkozása rangosabb, főképp a fejlettebb várostérségek
esetében (BARÁTH G.–VÁRADI ZS. 2009, SZIRMAI V. 2009).
6

Kistérségi összevetésben a Keszthelyi statisztikai kistérség felsőfokú végzettséget szerzett lakosságának aránya
a Zalaegerszegit (megyeszékhely) is meghaladja, a 2011-es települési szintű népszámlálási adatok alapján.
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A piaci vásárlók családi állapota az esetek 62,5%-ában házas volt (F=65,12%, T=53,57%,
K=70,59%). Tapolcán az özvegyek rátája a megkérdezettek életkora és foglalkozási státusza
(60+ kohorszok, nyugdíjas (inaktív)) miatt kiemelkedő (21%) (5. ábra). A foglalkozást nézve
a nyugdíjasok adják a legfőbb piaci vásárlói csoportot, Fonyódon és Keszthelyen az
alkalmazotti státuszúak egyaránt nagyobb mértékben veszik igénybe ezt az értékesítési
csatornát. Azt viszont látni kell, hogy a válaszadást a piacnap és nyitva tartás megválasztása
nagymértékben módosítja (hétköznap/hétvége, reggel/délelőtt/délután eltérése). Hasonlóan az
aktív – inaktív csoportok piacra járási szokásai, időpontjai is eltér(het)nek, a tapolcai értékhez
képest a további két mérési pont egymással hasonló tendenciát mutat.
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5. ábra: A felmérésben részt vevők foglalkoztatási státuszára vonatkozó adatok
Forrás: saját felmérés

Területi különbség megközelítésben a mérési pontok északi, déli és nyugati, illetve
parti/partmenti és háttérterületi vizsgálatát végeztem el.
Az előszezonban a piachelyi válaszadók döntően helyi lakosok voltak (T=60,71%, F=58,14%,
K=76,46%), kevésbé a turista minőségre utaló megyei jogú városi és fővárosi lakóhelyűek
(T=10,71%, F=18,6%, K=11,76%). A Keszthelynél tapasztalt alacsony, helyben lakóhellyel
nem rendelkezők aránya azonban az alacsonyabb elemszám velejárója is lehet. A társadalmidemográfiai jellemzőkben Keszthely markánsan különböző értékei utalhatnak a város
polgárosodására, a térségben évszázadot meghaladva is fontos, városi szerepére (mint Balaton
fővárosa az 1800-as években), valamint sajátos városkörnyéki helyzetére. Fonyódon a déli parti
tömegturizmus máig élő, a várost fejlesztő hatásai, Tapolcán a turizmus mellett jelen lévő
városi, térségközponti funkciók fejlesztő hatásai mutatkoznak meg.
A kutatási eredmények tehát arra engednek következtetni, hogy a válaszadók lakóhelye (helyi
és térségi lakosok döntő súlya) és a társadalmi jellemzők (iskolázottság) területi eltérést
mutatnak. Az elemzett piachelyek északi, déli és nyugati elhelyezkedése szerint nem
figyelhetőek meg különbségek. Történeti-társadalmi-gazdasági tényezőivel tehát Fonyód parti
településként nagyobb hasonlóságot mutat a háttértelepülés besorolású Tapolcával, mint a
szintén parti fekvésű Keszthellyel.
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Összegzés
Összegezve a kutatás vizsgált célkitűzéseit: a szezonalitás jelentkezését és hatását, a termékek
elérhetőségét biztosító helyszíni formákat, a funkció tisztázását, valamint a társadalmidemográfiai sajátosságokat a felmérésem eredményei igazolták. A „hagyományos” vegyes
termékkörű piachelyek a vásárlási lehetőségek körének egyik aspektusát jelenítik meg a
látogatók számára, amelyet elsősorban az idősebb, 60 év feletti, házas, nyugdíjas státuszú,
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, mintegy 70%-ban női csoport választ. A kutatás
első szakaszában mért adatok tehát illeszkednek az országos felmérés eredményeihez. Az
egyértelműen hiányzó vásárlói szegmenst a 30 év alatti, tanulói és/vagy vállalkozói státuszú,
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők jelentik.
Az agrárium helyi jelentőségét a táji adottságok, a szakmai háttér biztosíthatja, azonban további
felmérés szükséges annak megállapításához, hogy pontosan milyen szerepet tölt be a Balaton
körül élők számára. A területi eltérést igazoló társadalmi-demográfiai adatok (indikátorok)
jelenlegi számossága alapján nem jelenthető ki a földrajzi fekvésből eredő különbség igazolása
vagy elvetése, mert pl. a Keszthelyen tapasztalt eredmények fakadhatnak a többi helyszínhez
viszonyított alacsony esetszámból.
Több, hibalehetőségként megjelenő fejlesztendő fókuszpontot kell figyelembe venni tehát a
konklúzió során:
1. Az elemszám alapján iránymutatás adható, de általánosíthatóságot, reprezentativitást az
előszezoni eredmények nem biztosítanak.
2. A piacok időbeli megrendezése – ami a hétköznap és a hétvége elsődleges
különbségében értelmezendő – önmagában is torzíthatja a piaci vásárlók csoportjának
háttérváltozóit. Habár kvótás mintavétellel ez elkerülhető lett volna, azonban az
pontosan a hagyományos piacokat valóban felkereső személyek arányát nem mutatta
volna ki.
3. Habár az üdülőkörzet északi, déli és nyugati részén is volt egy-egy mintavételi helyszín,
az mégis döntően a nyugati térségre irányult. Ez azért kiemelendő, mert a fővároshoz
közelebbi fekvésű Balatonfüred, Tihany, Siófok piaci jellegű helyszínei az első
felmérésben nem szerepeltek, így a területi különbség nem terjeszthető ki teljes
bizonyossággal az egész üdülőkörzetre.
4. A piactípusok közötti különbség magában hordozza azt a kérdést, hogy közülük
egyáltalán melyek alkalmasak az összevetésre.
Jövőbeli fejlesztési, elemzési irányokat jelentenek további kutatásomban:
1. az elemszám növelése, egy-egy települési piachelyről nagyobb elemszámú minta;
2. hétköznapi/hétvégi és délelőtt/délután különbségének vizsgálata;
3. több helyszínen történő mintavétel, amely kiterjed a tó keleti medencéjére, jobb
lefedettséget biztosítva, pontosabb helyzetképet készítve (pl. Balatonfüred…);
4. a piactípusok közötti összevethetőség vizsgálata, eltérő típusokon próbakérdezés
lefolytatása;
5. mindezek által törekvés a térségi vagy a települési reprezentativitás biztosítására.
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ÚJ SZÍN A BARNAMEZŐK KUTATÁSÁBAN
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Tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, gntolnai@caesar.elte.hu
NEW COLOUR IN THE RESEARCH OF BROWNFIELD ZONES
Abstract
Although the literature of brownfields in Hungary, especially that of Budapest, is fairly rich, the analysis of
postindustrial waterfronts and neighboring zones has not received too much attention yet. However one can find
significant areas belonging to this type in the Hungarian capital city. In this paper I attempt to carry out a theoretical
contextualisation of the topic on the basis of international articles and other publications in English. Firstly the
notions of „waterfront development” and „waterfront regeneration” is examined. Secondly the attention is called
on the concept of „bluefield” that can become a key concept in the research of waterfront brownfields. Finally the
relevance of the topic is illuminated in the case of Budapest, the concerned zones of the city are briefly described.
The importance of the topic is indicated by the expectations that, although the real estate investments has declined
since the last financial crisis, the attractiveness of waterfront sites faces rapid increasement in the near future.
Keywords: waterfront, bluefield, theoretical context, Budapest

Bevezetés
A barnamezők vizsgálata során kínálkozó lehetőség a „színekkel való játék”, amint az több
korábbi, a témához kapcsolódó tanulmányban meg is jelenik. A barnamezőkben rejlő fejlesztési
potenciál volumenére utalt a „rozsdából aranyat” hasonlat (VARGA ÖTVÖS B. 2003), a fogalom
tágítását, újraértelmezését segítette a „szürkemező” definiálása (OROSZ É. 2012).
Városfejlesztési dokumentumokban gyakori a „zöldülés” előirányzása (azaz a zöldterületek
javára eltolódó területhasználat) a barnamezős zónákban. A vízparti – egykori, kifejezetten
vízhez kötődő ipari, szállítási, raktározási tevékenységek helyszínein visszamaradó –
barnamezők speciális csoportot alkotnak, amelyek egy lehetséges megnevezése a „kékmezők”.
A fogalom egyelőre nem túl elterjedt, a hazai szakirodalomban külföldi szerző munkájában
bukkant fel, Pozsony Duna-parti területhasználati viszonyainak ismertetése kapcsán
(MACHALA, B. 2014). Budapest (és néhány dunai kikötővel rendelkező városunk) esetében
érdemes lehet megvizsgálni ennek az új fogalomnak az alkalmazhatóságát, relevanciáját. Ehhez
természetesen nem csak ennek – az egyébként nemzetközi szinten sem általánosan elterjedt –
meghatározásnak a szakirodalmi hátterét szükséges áttekinteni, hanem a sokkal ismertebb,
elfogadottabb és elterjedtebb „waterfront development” (vagy „waterfront regeneration”)
témakörét is. Ez nem ismeretlen hazai szakmai körökben, ugyanakkor az, hogy nincs specifikus
magyar fordítása, rámutat arra, hogy itteni kontextusban nem jellemzőek a vizsgálatok.
A dolgozatban először áttekintjük a „waterfront”-hoz kapcsolódó kutatások kialakulását, majd
röviden ismertetjük annak jellemző megközelítéseit, ide kapcsolva a kékmező („bluefield”)
fogalmát, végül kísérletet teszünk mindezek budapesti alkalmazására, rövid áttekintést adva
arról, hogy fővárosunkban hol találhatóak ilyen zónák.
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A „waterfront” fogalma
A „waterfront” legtágabb értelmezésben „a víz (folyó, tó vagy tenger) és az urbanizált
szárazföldi területek találkozása, mely egyedi térbeli határfelületet hoz létre” (DAVIDSON, M.
2009b, p. 12:221). A fogalmat használó szakirodalom ugyanakkor bizonyos szempontból
fókuszáltabb, mert az esetek többségében a vízparti ipari, közlekedési, szállítási tevékenységek
átalakulásával vagy eltűnésével visszamaradó területek hasznosítási lehetőségeivel és
gyakorlataival, illetve ezek társadalmi és gazdasági hatásaival foglalkozik. Az International
Encyclopedia of Human Geography fent idézett definíciót tartalmazó szócikke is a téma
értelmezését segítő, bevezető fogalommagyarázat keretében többek között a barnamező, a
szennyeződés, a posztindusztriális város kifejezéseket határozza meg (továbbá a társadalmi
oldalhoz kapcsolódó dzsentrifikció, illetve a gazdasági-politikai vonatkozású helymarketing és
városfejlesztő társaság kifejezéseket ismerteti). Kimondja, hogy az indusztriális város
kialakulása során bekövetkező – a korábbiakat nagyságrenddel felülmúló – iparosítás,
kikötőfejlesztés hagyta a mai urbanisztika számára az egyik legnagyobb kihívást a vízparti
városok esetében. Az erre a kihívásra adott felelet a vízpartok megújítása („waterfront
regeneration”).
Árnyaltabb képet ad a „waterfront” témájának sokszínűségéről, ha nemcsak direkt úton
keresünk rá a kifejezésre. Az International Encyclopedia of Human Geography esetében az
(épített) örökség és azzal való gazdálkodás, a neoliberális vállalkozói városvezetési
gyakorlatok, a közterek használata és az azokhoz való hozzáférés, vagy éppen a turizmus
fejlesztésével összekapcsolt városfejlesztési gyakorlatok vonatkozásában is jellemző
helyszínként jelenik meg a vízpart. A Dictionary of Human Geography-ben a posztindusztriális
város barnamezőinek kontextusában, illetve a dzsentrifikáció kapcsán is találkozunk vele,
szintén azzal a megjegyzéssel, hogy az 1980-as évektől e jelenségek egyre jellemzőbb helyszíne
(DEREK, G. et al. [szerk.] 2009). Ugyanígy az Encyclopedia of Human Geography is közli a
fogalmat implicit módon: Neil Smith dzsentrifikációhoz és bérleti rés-elmélethez kapcsolódó,
illetve David Harvey vállalkozói városvezetéshez, városi politikai-gazdaságtanhoz kapcsolódó
munkáira hivatkozva (WARF, B. [szerk.] 2006).
Ezek alapján előzetesen is megállapítható, hogy a „waterfront” fogalma erősen kötődik egy
bizonyos városi területhasználati kategóriához, illetve az egykori tevékenységek üresen
maradó, vagy alulhasznosított zónáihoz. Kezelése és megújítása azonban komplex szemléletet
igényel, a vele járó gazdasági és városszerkezeti átalakulásnak jelentős társadalmi hatása van,
a város(térség) távolabbi részein is érződik.
Bár a „waterfront” magyarra fordításakor kifejezőbb lenne a város és vízfelület érintkezése vagy
a város és vízfelület találkozási zónája kifejezés, az egyszerűség kedvéért indokolt a
továbbiakban a (városi) vízpart megnevezés használata.

A „waterfront” fogalmának megjelenése, elterjedése
Álló- vagy folyóvízzel a legtöbb városnak van valamiféle kapcsolata, és a vízpart hasznosítása
is az esetek jelentős részében magával a településsel egykorú. Igen gyakori, hogy ez a
hasznosítás a belvároshoz közvetlenül kapcsolódott, vagy ahhoz nagyon közeli helyen valósult
meg, ugyanakkor az esetek jelentős részében a kikötői és vízparti ipari tevékenység nem túl
esztétikus zónái elválasztják a belvárost a víztől, a város hátat fordít a vízfelületnek (SHAW, B.
2001). E zónák, mint kiemelt térségek fejlesztése és átstrukturálása nem újkeletű jelenség, mint
ahogy az sem, hogy ennek irányításáért, befolyásolásáért különböző szereplők összeütközésbe
kerülnek (DESFOR, G. et al. 2011). Ha csak az újkortól, a globális gazdasági rendszerek
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kialakulásától tekintjük is át a vízparti városok fejlődését, a vízparti megújulások három nagy
korszakáról lehet beszélni: a gyarmatosítás és a világkereskedelem kialakulásának időszakáról,
az ipari forradalmak során az indusztriális városok létrejöttének időszakáról és a posztmodern,
globalizált nagyvárosok fejlődésének időszakáról. A waterfront-szakirodalom azonban
kifejezetten a harmadik periódusra fókuszál (SMITH, H.–FERRARI, M. S. D. 2012).
A vízparti indusztriális város motorjaként funkcionáló kikötők és ipari zónák hanyatlása az
1960-70-es évektől kezdve vált egyre látványosabbá az észak-atlanti térségben. Ehhez a
hagyományos ipari termelés hanyatlása mellett nagyban hozzájárult a nemzetközi vízi szállítás
jelentős átalakulása is. A méretgazdaságosság elvét követve, a folyamatosan bővülő árukereslet
ösztönző hatására a korábbi szállítási módokat a könnyebben automatizálható, hatékonyabb
konténeres szállítás vette át, az egyre nagyobb méretű hajók pedig már nem fértek be a korábbi
kikötőkbe, így azok helyett újakat építettek a tengerpartokon a folyótorkolatok közelében
(HOYLE, B. S. 1988).
A hátramaradó, városmaghoz közelebbi, alulhasznosított vízpartok fejlesztése, azaz a tényleges
„waterfront development” a’60-70-es évek fordulójától jelent meg Észak-Amerika néhány
városában, majd a ’80-as évekre Európában és az angolszász világ más nagyvárosaiban is
felbukkant, fokozatosan átterjedt a fejlettnek nevezett országok kisebb városaira is, az
ezredfordulótól pedig a fejlődőnek nevezett országokban is megjelent (SCHUBERT, D. 2011).
A jelenség a városi térrel foglalkozó diszciplinák érdeklődését is felkeltette, így a ’80-as évek
végétől fokozatosan egyre szélesebb szakirodalmi háttere alakult ki a témának. Az úttörő
művek (HOYLE, B. S. [szerk.] 1988; BRUTTOMESSO, R. [szerk.] 1993; HOYLE, B. S. [szerk.]
1996; MALONE, P. [szerk.] 1996) és az azokat követő összefoglaló tanulmánykötetek
(MARSHALL, R. [szerk.] 2001; DESFOR, G. et al. [szerk.] 2011) bázisán számtalan önálló cikk
és esettanulmány született, egyre inkább szerteágazó témákkal, mind a földrajzi
helyszínválasztást, mind a fókuszban álló szempontot, mind a vizsgálat módszerét tekintve.
Ezek két fő típusa a politikai, társadalmi, gazdasági kontextusban való elhelyezés, tudományos
szempontú jellemzés és értékelés (geográfiai, szociológiai, politikai-gazdaságtani munkák),
illetve a projektek ismertetése, az eredmények további felhasználásának, más helyen való
megismétlésének előkészítése (építészeti, városfejlesztési, településpolitikai munkák). Az
előbbiekre jellemzőbb a többféle szempont feltárása, a konfliktusok értelmezése, a kritikai
szemlélet, míg az utóbbiak esetében csekélyebb a reflexivitás, mérnöki-fejlesztői szemmel
tekintenek a jövőbe (PINCH, P.–MUNT, I. 2002; DESFOR, G. et al. 2011). Az interdiszciplinaritást
bizonyítja, hogy a „waterfront” fogalma jelen van David Harvey, Manuel Castells és Edward
William Soja nagy jelentőségű elméleti munkáiban, mint esettanulmányok helyszíne, és a
gyakorlatorientált urbanisztikában, fejlesztéspolitikában egyaránt (SMITH, H.–FERRARI, M. S.
D. 2012). A „waterfront” saját diszciplínát teremtett (MARSHALL, R. 2011), a témával
foglalkozó szakemberek nemzetközi kapcsolati hálókat építettek ki, megteremtették a
publikációs és intézményi keretrendszert (MEYER, H. 1999), Észak-Amerikában és NyugatEurópában szakmai szervezetek, központok is létrejöttek a bevált gyakorlatok terjesztése
érdekében (SMITH, H.–FERRARI, M. S. D. 2012).
„Waterfront” nemcsak a kikötők, dokkok térsége lehet, bár azokhoz általában szorosan
kapcsolódik. Ide tartoznak az egyéb, a víz közelségéhez csak lazábban vagy alig kapcsolódó
létesítmények is, mint egyes gyárak, vasúti közlekedés terei, valamint a kikötői munkások
lakóhelyei és a hajózási, szállítási vállalatok irodái stb. Fontos elkülöníteni a vízparti fejlesztés
(„waterfront development”) vagy újrafejlesztés („waterfront regeneration”) és a
kikötőfejlesztés („port development”) fogalmát. Míg az utóbbi esetében a funkció nem változik,
csak modernebb, versenyképesebb környezetet hoznak létre számára, addig az előbbi(ek)
esetében a vízfelület valójában csak esztétikai elem, értéknövelő tényező, az új funkciók már
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nem igényelnék azt működésükhöz (SCHUBERT, D. 2011). A waterfront-szakirodalomban
természetesen megjelenik a kikötők újjáélesztésének témája is, de jellemzően inkább a
funkcióváltásra és annak társadalmi és gazdasági következményeire fókuszál.

A „Waterfront development” térbeli elterjedése és értékelésének változásai
A vízparti újrafejlesztés egy 5 lépcsős modellben írható le általánosan (SCHUBERT, D. 2011):
először megtörténik a hagyományos kikötői-ipari funkciók kiköltözése a területről, ezt
követően elhanyagolttá, alulhasznosítottá válik a terület, majd tervek születnek
újrahasznosítására, azután elkezdődnek a beavatkozások, átalakítások, végül a megújulás
átterjed a környező területekre is. A folyamat általában a belvároshoz legközelebbi vízpartokon
kezdődik, majd fokozatosan kiterjed a távolabbi hasonló zónákra is.
A fenti folyamat azonban nem egyszerre indult el a világ különböző részein levő városokban,
sőt ahol később kezdődött a megújulás, az általában a korábbi példák hatása alatt állt. Ez alapján
a „waterfront development” helyszínei különböző generációkba sorolhatóak (SHAW, B. 2001).
Az első generációhoz csak néhány amerikai egyesült államokbeli város tartozik: Baltimore,
Boston és San Francisco vízpartján történtek az első – ekkor még pontszerű – beavatkozások
az 1960-as évek végén. Ezek eseti projektek által vezérelt, a folyamat során kialakított
gyakorlatokkal megvalósított centralizáltan irányított beavatkozások voltak (COOK, A. et al.
2001). E területek főleg a szórakoztatás, szolgáltatások helyszíneivé váltak.
A második periódusban kifejezetten a revitalizáció irányítására létrejött városfejlesztő
társaságok beavatkozásai valósultak meg, egyrészt a fent említett észak-amerikai nagyvárosok
további vízparti zónáiban, másrészt az angolszász világ fejlett országainak nagyvárosaiban
(Toronto, Sydney, Fokváros), harmadrészt Nyugat-Európában a ’80-as évek második felétől
(London, Barcelona). Léptéküket tekintve jóval nagyobb, akár városrésznyi zónák újultak meg.
A magánszektor tőkéje és know-how-ja nélkül hamar kifulladtak volna a fejlesztések. Azonban
a piaci elveket követő irányító szervezetek túl nagy szabadságot kaptak, sőt sok esetben a
szabályozási előírások alóli mentességet is élveztek, így gyakorlatilag a közszféra
támogatásával nyerhetett teret aránytalan mértékben a befektetői érdek. A területet korábban
használó társadalmi rétegek sok esetben kiszorultak az egykori kikötői-ipari zónából,
korlátozottá válhatott a köz hozzáférése a megújult területhez. Újonnan megjelenő funkciók az
irodaépületek és a luxuslakások, amelyek térnyerése a dzsentrifikációt fokozta. Bár globális
léptékben a város pozícióját javították a beruházások, lokális szinten szociális és gazdasági
polarizációt eredményeztek (BROWNILL, S. 2011). Az ekkortájt megszülető szakirodalomra
pozitivista retorika jellemző, inkább a fejlesztések kedvező oldalát ismerteti: „a városok
megnyílnak a vízfelületek felé” (DESFOR, G. et al. 2011, pp. 300-301.).
A harmadik időszakban a kisebb városok a kipróbált módszereket alkalmazva kezdtek saját
fejlesztésekbe. Mivel egyre inkább teret nyert a vízparti újrafejlesztések kritikai értékelése is,
megfigyelhető a magántőke-orientált folyamatok visszásságainak csökkentésére irányuló
igyekezet. Nemzetközileg elismertté vált a ’90-es évek közepétől az ezredforduló környékére a
„Bilbao-modell”, ahol a siker kulcsát az közigazgatási szféra valamint a lakosság és a helyi
vállalkozók együttműködése, illetve a regionális és lokális lépték összehangolása jelentette
(MARSHALL, R. 2001b; VEGARA, A. 2001). Rotterdam, Hamburg, Genova, Amsterdam, Dublin,
Cardiff említése mellett hosszan lehetne folytatni a sort Európa azon városaival, melyek a PPP
elvét követve, kisebb vagy nagyobb léptékű beavatkozásaikkal ekkor kapcsolódtak be a vízparti
megújítás globálissá váló folyamatába. A korábbiakhoz képest jelentősebbé vált a közterületek
aránya, a fejlesztők szélesebb társadalmi rétegek számára szerettek volna hozzáférést
biztosítani. Az előző generáció városai közül több folyamatában korrigálta a beavatkozásokat,
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ilyenek voltak például Vancouver (MARSHALL, R. 2001a), Toronto (DESFOR, G. 1993) és
Boston (GORDON, D. L. A. 1997). Ugyanakkor a globális városversenyben feltörekvő,
eredetileg kevésbé fejlett államok nagyvárosai, például Sanghaj (MARSHALL, R. 2001b;
MOUNTJOY, A. 2013) és Buenos Aires (KANE, S. C. 2011) esetében a (második generációs)
nyugati minták másolása nem hozott megfelelő eredményeket.
Az ezredfordulótól kezdődően nyert teret a megaprojektek preferálásával szemben a források
átgondoltabb felhasználása, a fenntarthatóság eszméje. Az új megközelítés a posztindusztriális
időszakot a formálódó információs társadalom kontextusában értelmezi, mint egy arrafelé
vezető átmeneti jelenséget (SHAW, B. 2001). A „waterfront” az új városmarketing stratégiák
kulcseleme lesz: „az a különleges helyszín, ahol az indusztriális városból a posztindusztriális,
tudás-alapú városba való átmenet leginkább tökéletesíthető” (SCHUBERT, D. 2011, p. 93.). A
vízparti fejlesztések esetében a vegyes használat terjed, de a közösségi érdek tudatos
támogatása továbbra is szükséges. A szakirodalom egyre inkább szerteágazó. Találkozhatunk
többek között a vízparti fejlesztéseikről már ismert nagyvárosok beavatkozásainak kritikai
újragondolásával, akár az aktorok szerepének oldaláról (HOYLE, B. S. 1999; FRANTZESKAKI, N.
et al. 2014.), akár technológiai, fenntarthatósági oldalról (LAIDLEY, J. 2007; ERNST, L. et al.
2016). Korábban vízparti fejlesztéssel nem érintett térségekből érkeznek esettanulmányok,
Isztambultól (GUNAY, Z.–DOKMECI, V. 2012), Kuala Lumpuron át (LATIP, N. S. A. et al. 2009),
Kenyából (HOYLE, B. S. 2001) és a Karib-térségből (GIDEL, M. 2011). Néhány szerző az egyre
diverzebb folyamatok rendszerezésére is kísérletet tesz (HUANG, W. C. et al. 2011), igaz ilyen
célú tanulmányok már korábban is megjelentek (MANN, R. B. 1988).

Kékmezők: a multifunkcionális vízparti fejlesztések potenciális zónái
A vízparti fejlesztések legjellemzőbb helyszínei az egykori kikötői és egyéb kapcsolódó ipari,
szállítási zónák; összefoglalóan: a vízparti barnamezők. Ezek egyediségét kiemelendő
elnevezésükbe gyakran beleviszik a kék színt (pl. „Blue Ribbon Network” Londonban
[BROWNILL, S. 2001; DAVIDSON, M. 2009a], „Blue Belt” az Egyesült Királyság egyéb részein
(PINCH, P.–MUNT, I. 2002), vagy „Blue Space” és „Blue Square” egyes észak-európai
városokban [SMITH, H.–FERRARI, M. S. D. 2012]).
Érdemes azonban különbséget tenni a csupán vízparti területek és a vízzel valóban
összeköttetést is jelentő partszakaszok között. A megújítás legújabb gyakorlatában már
hangsúlyos vegyes használat egyik fontos eleme a vízfelülethez szorosabban kapcsolódó
funkciók jelenléte, amire leginkább az utóbbi parttípusok kínálnak lehetőséget. PINCH, P.–
MUNT, I. (2002) használja az ilyen területekre a „bluefield”, azaz kékmező elnevezést. Amellett,
hogy a kapcsolódási pontok fontosságára hívják fel a figyelmet, újszerű szempont, hogy ebben
a kapcsolati rendszerben a szárazfölddel szemben a vízfelületeket / vízi tereket („waterspace”)
helyezik előtérbe. Ez a gondolkodásmód szembe helyezkedik a vízparti megújítás korábbi
gyakorlatával, amit a profitorientáltság miatt az építési területekre fókuszáló megközelítés
jellemzett. Szerintük a revitalizáció során nemcsak arra kell figyelni, hogy a partokon milyen
funkciók valósíthatóak meg, hanem arra is, hogy a vízfelület mit tesz lehetővé. Definíciójuk
szerint a vízfelület és a szárazföld összeköttetésének és kölcsönös egymásra hatásának tereit,
„az olyan infrastrukturális elemeket, mint a rakpartok, mólók, kikötők, hajógyárak… (stb.), a
vízi terek fejlesztéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozóként kell kezelni és összefoglalóan
„kékmezőknek” lehet nevezni…” (PINCH, P.–MUNT, I. 2002, p. 172.) E zónák multidimenziós
karakterét fontos megőrizni, fejlesztésük – a szállítás, közlekedés, termelés és fogyasztás,
rekreáció és ökológiai folyosók egyensúlyának megtalálása – a fenntartható város
megvalósítása felé mutat. A definíció alapján egyébként kékmezőket nemcsak barnamezős
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zónában találhatunk, hiszen a rekreációs célú vízi közlekedéshez és vízisporthoz kapcsolódó
vízparti infrastrukturális elemek is ide tartozhatnak.
A „waterfront” (város és víz határvonala) fogalmától a „bluefield” (város és víz
összekapcsolódása) fogalmáig való eljutás szimbolikusan is kifejezi a vízparti fejlesztések
értékelésének változásait.

„Waterfront” és kékmezők Budapesten
A vízparti (újra)fejlesztések témájával kapcsolatban joggal merülhet fel a kérdés, hogy van-e a
hazai településföldrajz számára releváns mondanivalója, végezhetőek-e kapcsolódó vizsgálatok
nálunk. A jelenség kialakulását és elterjedését bemutató részben többségében tenger- vagy
óceánparti nagyvárosok, világkereskedelmi szempontból is kiemelkedő kikötővárosok kerültek
említésre. Ugyanakkor a „waterfront” definíciójának ismertetésekor a folyó- (és tó-) parti
városok is szóba kerültek, sőt a vízparti fejlesztések újabb generációi során több ilyen példát is
találunk. Bár London, Rotterdam, Hamburg vagy épp Bilbao torkolatközeli városok, a bennük
lezajlott ikonikus vízparti fejlesztések még a folyó- vagy folyamparti, belvároshoz közeli
részeiken történtek.
Kékmezőket – a tágabb értelmezés alapján – kisebb folyóvizeink vagy állóvizeink melletti
településeink egy részén is találhatunk (még ha adott esetben csak pontszerűen is), de a
nemzetközi folyami közlekedés szempontjából is jelentős Duna komolyabb vizsgálatokra is
lehetőséget ad. Az egykor a mainál jóval fontosabb vízi áruszállítás és a kapcsolódó ipari
létesítmények olyan barnamezős zónákat hagytak hátra, amelyek potenciális vízparti fejlesztési
helyszínek. Különösen Budapesten érdemes e területeket keresni, hiszen itt a gyáripar
kialakulása és a folyami gőzhajózás szoros összefüggésben volt, és a kialakuló ipari övezet
fontos szektorai találhatóak a Duna közelében (Óbuda, Angyalföld és Újpest, Ferencváros,
Csepel, Kelenföld).
A barnaövezet, vagy tágabban átmeneti övezet Dunával való kapcsolatára rávilágítanak a
történeti fókuszú munkák (BELUSZKY P.–GYŐRI R. 2004) és az aktuális városszerkezetre
fókuszáló munkák is (KOVÁCS Z. 2005). A Duna-partok használatáról (az egyes funkciók
kiterjedéséről) is született már áttekintés (IZSÁK É.–PROBÁLD F. 2008). Ugyanakkor – a középeurópai térséghez hasonlóan – a waterfront-szakirodalom még gyerekcipőben (sem) jár. Maga
a „waterfront” fogalma tudományos igényű településföldrajzi munkákban elvétve jelenik meg,
ugyanakkor a gyakorlati városfejlesztésben, a befektetők körében ismert a vízparti beruházások
jelentősége.
Ha Budapest Duna-parti területhasznosításának kategorizálását légifelvételek alapján végezzük
el1, értékes információkhoz juthatunk azzal kapcsolatban, hogy mekkora kiterjedésűek a
vízparti barnamezők és a potenciális kékmezők. Csak a Duna fő ágát tekintve, az öblök és
szigetek nélkül, 58 km-nyi folyópartot kapunk, melyből majd’ 18 km tágabban értelmezett
barnamező (hasonló eredményre jutott IZSÁK É.–PROBÁLD F. [2008], akik 16 km-nyi
partszakaszt soroltak ide). További bő 5 km megújult barnamező. Ha a Soroksári-Duna-ágat is
figyelembe vesszük újabb bő 6 km-nyi vízparti barnamezőt kapunk. A Dunával közvetlenül
1

Jelen tanulmányhoz a Google Earth 2015. júniusi felvételei, valamint az időnként szükséges egyértelműsítéshez
(a korábbi hasznosítás megtekintéséhez) a FÖMI által a www.fentrol.hu rendszerén közzétett 2000-es és 1970-es
évek végi légifotók kerültek felhasználásra. A Duna partvonalának vízállástól függő helyzetéből fakadó eltérések
kiküszöbölése végett a méréseket az DTA-50 georeferált szelvényein található partvonalon végeztem
(aktualizálást követően), a minimálisan egy kategóriába sorolandó szakaszhosszt pedig 100 m-ben határoztam meg
a fraktáljellegből származó túlzott elaprózottság elkerülése érdekében.
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szomszédos területeknek – még ebben a generalizáltabb megközelítésben is – mintegy 30%-a
barnamező, illetve 9%-ot közelít az egykori barnamezőkből megújult zónák aránya. Ha a
szigetek partvonalait és a természetes és mesterséges öblözeteket is figyelembe vesszük, a
főváros közigazgatási területén található teljes parthossz meghaladja a 122 km-t, melyből
mintegy 33 km-en a barnamezők közvetlenül érintkeznek a vízparttal. Igaz ebből 11 km-en a
vízparti fák (sok esetben csak az elvaduló növényzet) eltakarják a mögöttes területeket, vagy
már csak bontás utáni üres, kihasználatlan telkekről van szó. A vízfelszín felől nézve is
barnamezős jellegűnek tekinthető bő 22 km-nyi partszakasz (épületek, építmények találhatóak
rajta, vagy ezek fákkal, gondozatlan növényzettel vegyesen). A közölt térkép (1. ábra) azokat
a térségeket mutatja be, ahol mindezek koncentrálódnak (azt a két zónát, ahol a belső
városrészeket egykor viszonylag egységesen körülölelő ipari-közlekedési övezet találkozik a
Dunával).

1. ábra: A budapesti barnamezős és kékmezős Duna-part szakaszokat bemutató térkép2
Forrás: saját szerkesztés

2

A megújult barnamezők alatt a rendszerváltás óta funkciót váltott, meghatározóan új épületállománnyal
rendelkező területek értendők. A hasznosított barnamezők közé azok a területek tartoznak, ahol az eredeti
épületállomány döntő részben megmaradt, újrahasznosult, sokszor felújításon esett át, és új funkciók, új
tulajdonosok, új gazdálkodási formák jelentek meg. Az alulhasznosított barnamezők épületállománya is korábbról
öröklődött át, de csak részben maradtak használatban, felújítások is jóval korlátozottabb mértékben történtek. Az
üres barnamezők olyan területek, amelyek ma sok esetben (rendezetlen) zöldfelületnek tűnnek, de valójában
korábban már hasznosították őket ipari, szállítási, raktározási stb. célra. A hasznosított kékmezők döntő részben a
ma is működő kikötők és azokhoz közvetlenül kapcsolódó üzemek, átrakodási terek, de ide sorolódott néhány
olyan zóna is, ahol az eredeti hasznosítás ugyan megszűnt, ám a közvetlen víz-szárazföld kapcsolat megmaradt.
Az alulhasznosított kékmezők azok a kikötői területek, amelyeken az említett közvetlen kapcsolat megszűnt,
megjelenésükben gyakran az alulhasznosított és üres barnamezőkre emlékeztetnek.
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Vízparti fejlesztésről, ahogyan azt a „waterfront development” fogalma alatt értjük, azaz
korábban más (ipari, közlekedési, raktározási) funkcióra használt zónák megújításáról,
elsősorban a kreatív osztály igényeit kielégítő szolgáltatások, iroda- és lakóépületek, rekreációs
lehetőségek megjelenéséről, a térképen „megújult barnamezőként” jelölt területek esetében
beszélhetünk. Igaz az óbudai partszakaszon irodaparkként megújult terület nem elsősorban a
Duna-ág felé nyit, az Angyalföldhöz tartozó Foka-öböl környéki funkcióváltás pedig egysíkú
(luxuslakások, lakóparkok). Még ha az utóbbi igyekszik is vizuális kapcsolatot teremteni a
Dunával, illetve afelől nézve is karakteres arculattal rendelkezik, nincsenek olyan épületei,
amelyek a város imázsához hozzájárulhatnának. A belvárostól délre a lágymányosi oldalon
történt megújulás a megjelenő funkciókat tekintve (felsőoktatás, K+F, irodák és kreatív
szolgáltatások) akár illeszkedhetne a vízparti fejlesztések tágabb értelmezésébe, de a folyóval
való kapcsolat hiányzik. Ezt az érezhető hiányt próbálja feloldani és a tágabb környék vízparti
rekreációs zónára mutatkozó igényét igyekszik kielégíteni a közelben található Kopaszi-gát
környéke. A szakirodalomból megismert vízparti fejlesztés kritériumainak leginkább a pesti
oldal revitalizációjának egy része felel meg. Az egykori Közraktárak helyén felépült
kereskedelmi és kulturális centrum és az egykori Duna-parti teherpályaudvar helyén felépült
Millenniumi Városközpont – még ha számos építészeti és politikai vitát is generáltak –
hozzátesznek a Budapest imázsát meghatározó dunai panorámához. Sajnálatos, hogy a
vízfelülettel tényleges kapcsolatuk nincs. A megújult barnamezőként kategorizált területek
közül kékmezőnek a Foka-öböl környéki jachtkikötő és a Kopaszi-gát környéke tekinthető,
hiszen ezeken a helyeken korábban ipari funkciójú zónának adtak új, a víz–szárazföld
kapcsolatot továbbra is biztosító új szerepkört. Összességében azonban elenyésző a vízparti
fejlesztéssel érintett néhány km-nyi partszakasz a megújulásra váró barnamezőkkel szemben.
Ezek legnagyobb részben a kelenföldi Duna-parton, a Budafoki út környéki barnamezős
zónában, valamint az egykori Csepel Művek területén, továbbá Külső-Ferencváros SoroksáriDuna-partja mellett koncentrálódnak. Az északi szakaszon már csak az Óbudai Gázgyár, és az
Újpesti-öböl partjáról elbontott egykori gyárépületek helye tartozik ide. A csepeli ipari zóna –
fragmentálódva ugyan – de a budapesti átmeneti övnek az egyik legjelentősebb olyan területe,
ahol továbbra is ipari tevékenység zajlik. Külső-Ferencvárosban a Soroksári út környéke (annak
belvároshoz közelebb eső szakaszával ellentétben) a közelmúltban nem mutatott jelentősebb
fejlődést (BERKI M. 2014), így az ezekkel szomszédos Duna-parti barnamezők megújulásának
is csekély az esélye. Ezzel szemben a Budafoki út környéki egykori ipari zóna jelentős
funkcióváltási folyamaton menten keresztül a 2000-es évek elejétől (TOLNAI G. 2016), így itt
várhatnánk leginkább a vízpartok megújulását is, a valóságban azonban a Kopaszi-gát
környékének fellendülésén kívül ennek nem mutatkoznak jelei. Ugyanakkor a tágabban
értelmezett barnamezős partszakaszokon belül majdnem 14 km tekinthető eredeti funkcióját
őrző kékmezőnek. Ennek mintegy fele a Csepeli Szabadkikötőhöz tartozik (a mesterséges
öblözetek jelentős parthosszal bírnak), illetve szintén a kikötői iparhoz sorolhatók az Újpestiöböl még működő üzemei is. Speciális kékmezők az újpesti hadikikötő és a Kvassay-zsilip
környéke. Megmaradt épületállományát, eredeti funkcióit tekintve kékmező az Óbudai
Hajógyár még hasznosított fele is, de a működő barnamezőkhöz hasonlóan vegyes hasznosítás
jellemzi. Ugyanakkor továbbra is közvetlen kapcsolat van víz és szárazföld között, igaz ma már
csak kisebb hajók, csónakok számára találhatók itt mólók. A 6 km-t közelíti az olyan
partszakaszok hossza, amelyek eredetileg kékmezők voltak, azonban összekötő szerepük
megszűnt. Közülük többre (az Újpesti-öböl partjára, a Foka-öböl déli partjával szomszédos
területre, az egykori Ferencvárosi kikötő zónájára) már megvannak a beépítési tervek, a
jövőbeli megvalósítás során érdemes lenne odafigyelni arra, hogy a víz–szárazföld kapcsolat
megmaradjon.
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Konklúzió
Budapest vízparti barnamezős területein és kékmezőin még csak nyomokban látjuk a
„waterfront” fejlesztések megjelenését, de a fenti adatok alátámasztják azt a feltételezést, hogy
jelentős tartalékterületekkel rendelkezik a város. A vízparti megújulás 5 lépcsős modellje
alapján a Millenniumi Városközpont az a terület, ahol (az ismert hiányosságok ellenére) már az
5. fázis legelején tart a fejlődés, foltokban a szomszédos városrészre is átterjedt a hatása. A 4.
fázishoz ért a Kopaszi-gát, illetve hamarosan ide csatlakoznak a Foka-öböl környéki
lakóparkok is. A 3. fázist közelíti az a néhány kékmezős, vagy Duna-parttal szomszédos
barnamezős zóna, amelyekre a befektetőcsoportok komolyabb beruházásokat terveznek (az
Újpesti-öböl környéke, a Nádorkert, a Kvassay-zsiliptől északra eső terület, a volt Ferencvárosi
kikötő és Nagyvásártelep és az egykori nagytétényi szemétlerakó területe). Összességében
azonban az alulhasznosított Duna-parti területek vannak túlsúlyban. Ezek részben az 1. (funkció
elvesztése), de főleg a 2. (leromlás, kiürülés) stádiumban tartanak.
Budapestet jelenleg túlzás lenne általános „waterfront” fejlődéssel jellemezni, így a vízparti
megújulással érintett városok generációi közé is nehezen illeszthető be. Ugyanakkor a
folyamatok érzékelhetően elindultak, az ingatlanpiac fellendülése látványos változásokat
hozhat.3 Fontos lenne, hogy ne a 2. (és 3.) generáció mintáit másolják a fejlesztők, hiszen
számos alkalommal fény derült arra, hogy a sablonok átvétele, a helyi kontextus figyelmen
kívül hagyása kudarchoz, de legalábbis félresiklott fejlesztéshez vezet. A 4. generáció kritikai
értékelést, fenntarthatóságot, racionális forrásfelhasználást, közösségi érdekeket előtérbe
helyező szemléletmódjának kellene vezérelnie a folyópartok megújítását.
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AZ ELEKTRONIKUS KISKERESKEDELEM TÁRSADALOMFÖLDRAJZI
VIZSGÁLATA
TÖMÖRI MIHÁLY
Adjunktus, Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, tomori.mihaly@nye.hu
SOCIAL GEOGRAPHICAL INVESTIGATION OF E-TAILING
Abstract
In the past few decades the investigation of the organizational and spatial restructuring of retailing, which occurred
in developed economies from the 1980s and 1990s and resulted in fundamental changes, has been one of the most
important research topics in retail geography both internationally and in Hungary. As a result of progress in
globalization and infocommunication technologies new economic and social processes emerged, which resulted
in a growing number of scientific papers focusing on issues such as cyberspace, digital or networked economy and
electronic commerce. Nevertheless, the number of papers in the field of (retail) geography concerning the effects
of modern technologies, with special regard to the Internet and online shopping, on the organizational and
geographical structure of retailing and on consumption and consumers is still quite limited. Therefore, this paper
aims to introduce some economic- and social geographical aspects of global, European and Hungarian e-tailing
and to draw attention to this research area, which might inspire other researchers to focus on this topic.
Keywords: e-tailing, e-commerce, core-periphery, Hungary

Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben mind a külföldi (CREWE L. 2000; LOWE, M.–WRIGLEY, N. 2000), mind
a hazai (NAGY E. 2000; SIKOS T. T.–HOFFMANN I-NÉ 2004) kereskedelem-földrajzi kutatások
egyik fontos területét képezte annak az átalakulási folyamatnak a vizsgálata, amely a fejlett
országok kiskereskedelmében az 1980-as, ’90-es évektől vette kezdetét és alapvetően
változtatta meg az ágazat szervezeti, térszerkezeti jellemzőit, a fogyasztás tereit és kultúráját
először a világgazdaság centrumában, majd pedig a félperifériákon is. A globalizáció
folyamatának (WRIGLEY, N.–LOWE, M. 2010) előrehaladása, valamint az ezzel szoros
kapcsolatban álló infó-kommunikációs technológiák gyors fejlődése és térhódítása
következtében új gazdasági (BERNEK Á. 2000) és társadalmi folyamatok indultak el, amivel
párhuzamosan egyre több olyan tudományos publikáció látott napvilágot, amelyek a kibertérről
(KITCHIN, R. M. 1998; MÉSZÁROS R. 2008) digitális (MALECKI, E. J.–MORISET, B. 2008),
hálózatosodott (LI, F. et al. 2001) gazdaságról, és ezzel összefüggésben elektronikus
kereskedelemről (STEINFIELD, C.–KLEIN, S. 1999) értekeztek. Mindezek mellett, illetve ellenére
a nemzetközi földrajztudomány területén mindezidáig viszonylag kevés olyan tanulmány
(AOYAMA, Y. 2001; CURRAH, A. 2002; WRIGLEY, N. et al; 2002) jelent meg, amely azzal
foglalkozott volna, hogy az új technológiák – különös tekintettel az Internetre és az azon
keresztüli kereskedelemre – milyen hatást gyakoroltak, illetve gyakorolhatnak a
kiskereskedelem ágazati szerveződésére, területi szerkezetére, illetve a fogyasztásra és magukra
a vásárlókra (FARAG, S. et al. 2006), míg a hazai földrajzosok egyáltalán nem foglalkoztak a
témával. Ezért ez a tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa az elektronikus
(kis)kereskedelem néhány aspektusa gazdaság- és társadalomföldrajzi vizsgálatának
lehetőségeit és eredményeit, valamint felhívja a figyelmet a témakör hazai kutatásának
szükségességére és más kutatókat is ösztönözzön e terület vizsgálatára.
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Célok és módszerek
A tanulmány mindenekelőtt tisztázza az elektronikus kereskedelem fogalmát és típusait, majd
ezen belül az elektronikus kiskereskedelem értelmezését és üzleti modelljeit, valamint azok
legfontosabb jellemzőit mutatja be. Ezt követően a globális elektronikus kiskereskedelem
jelentősége, nagyságrendje és területisége kerül ismertetésre a forgalom abszolút, illetve relatív
(a teljes kiskereskedelmi forgalomhoz viszonyított) mértéke, növekedési üteme, az internetes
vásárlások penetrációja, valamint a legnagyobb árbevételű e-kiskereskedők néhány jellemzője
alapján. A hazai elektronikus kiskereskedelem forgalmát, az online vásárlások elterjedtségét az
Európai Unió tagországainak adataival összevetésben mutatjuk be, majd megvizsgáljuk a
legnagyobb árbevételű, Magyarországon (is) jelenlévő e-kiskereskedők legfontosabb
jellemzőit.
A tanulmány elméleti része a vonatkozó (elsősorban angol nyelvű) szakirodalom, valamint a
témához kapcsolódó fogalmi meghatározások (KSH, Eurostat, 2001. évi CVIII. törvény)
áttekintésére épül. Az elektronikus kiskereskedelem jellemzőinek, térbeliségének bemutatása
egyrészt a hivatalos statisztikai adatokra (KSH, Eurostat), másrészt nemzetközi és hazai kutatóés tanácsadócégek publikus jelentéseire (Deloitte, eMarketer, GKI Digital), harmadrészt a
kutatásban szereplő cégek internetes honlapjain elérhető információkra alapozódik. Az adatok
értelmezését saját szerkesztésű táblázatok, diagramok, illetve tematikus térképek segítik.

Az elektronikus kereskedelem és kiskereskedelem fogalma, típusai
Az elektronikus kereskedelem fogalmát többféleképpen is meghatározhatjuk, azonban a
különféle értelmezésekben123 általában közös, hogy ezt a jelenséget igen sokszínű
tevékenységek összességének tekintik (pl. online szállásfoglalás, szerencsejáték, értékpapírkereskedelem, stb.), melyek során termékek, illetve szolgáltatások üzletszerű adásvétele valósul
meg oly módon, hogy az eladók, illetve a vevők (a szolgáltatást nyújtók és igénybevevők)
nincsenek jelen egyszerre egyazon térben, hanem elektronikus hálózatokon (leggyakrabban
Interneten) keresztül lépnek egymással kapcsolatba.
Az elektronikus kereskedelemnek a szereplők és a közöttük lévő kapcsolatok alapján általában
négyféle típusát különböztethetjük meg (HORNBY, W. et al. 2001). A business-to-business
(B2B) a vállalatok közötti kereskedelmet jelenti, ami a kiskereskedelemben például úgy jelenik
meg, hogy a kereskedők más cégektől vásárolnak termékeket, hogy azokat a végső felhasználók
(fogyasztók) számára értékesítsék. A következő típus a business-to-consumer (B2C)
kereskedelem, ami végső fogyasztásra szánt cikkek, illetve szolgáltatások értékesítését jelenti
közvetlenül a vásárlók számára, ez tulajdonképpen a klasszikus kiskereskedelem. A harmadik
forma a consumer to consumer (C2C) kereskedelem, ami a fogyasztók közötti kereskedelmet
takarja, akik általában egy közvetítőn (pl. online aukciós portálon) keresztül lépnek egymással
kapcsolatba. Végül, de nem utolsó sorban létezik a consumer-to-business (C2B) típus is, ami a
B2C kereskedelemnek pontosan a fordítottja, hiszen ebben az esetben a vásárlók adnak el
termékeket a vállalkozások számára.
Ahogy a fenti rendszerezésből látható, az elektronikus kiskereskedelem csupán egy szegmensét
adja az elektronikus kereskedelemhez tartozó tevékenységek összességének, ami tehát olyan
B2C elektronikus kereskedelmet takar, amikor a vállalkozás tulajdonában van a termék és ezt
1

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:E-commerce
https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz47.html
3
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
2
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közvetlenül a fogyasztó számára értékesíti (DELOITTE, 20164). A továbbiakban ezt a
meghatározást vesszük alapul, amikor az elektronikus kiskereskedelemre hivatkozunk.
Az elektronikus kiskereskedők működési modelljeik, szervezeti felépítésük alapján három
csoportba sorolhatók (MURPHY, A. J. 2007; WRIGLEY, N. et al. 2002). Az első csoportba angol
elnevezéssel az ún. „pure play”5 kereskedők tartoznak, akiknek az a jellemzőjük, hogy
kizárólag online működnek, vagyis hagyományos értelemben vett, valóságban létező üzlettel
nem rendelkeznek. A második csoportba az ún. „bricks and clicks”6 formátumú kereskedők
sorolhatók, akik online és offline (vagyis hagyományos, valós térben létező üzletekben)
egyaránt végeznek értékesítési tevékenységet. Végül a harmadik csoportba az ún. infomediary7
típusú kereskedők tartoznak, akik általában nem a saját tulajdonukban álló termékeket
értékesítenek, illetve nem saját maguk nyújtanak szolgáltatásokat, hanem közvetítő szerepet
töltenek be az eladók és a vevők között, például online piacterek, aukciós oldalak működtetésén
keresztül, így elősegítve a felek egymásra találását.

Az elektronikus kiskereskedelem fejlődése, szervezeti felépítése és hatása a hagyományos
kiskereskedelemre
Az elektronikus kiskereskedelem szervezeti felépítése az elmúlt évtizedek folyamán jelentős
átalakuláson ment keresztül (CURRAH, A. 2002; WRIGLEY, N. et al. 2002; WRIGLEY, N.–LOWE,
M. 2010). Az ágazat kialakulásának kezdetei az 1990-es évek közepére nyúlnak vissza,
melynek talán legszimbolikusabb eseménye az amerikai székhelyű Amazon.com internetes cég
piacra lépése volt (1994-1995). Ebben az időszakban az Amazonhoz hasonlóan, a legtöbb ekiskereskedő a tisztán online (pure play) modellt követte. Az új üzleti modell kezdetben
sikeresnek mutatkozott és rendkívül dinamikus növekedést ígért, így nem meglepő, hogy hamar
felkeltette a gyorsan magas hozamot remélő befektetők érdeklődését, ami jelentős
tőkebeáramlást eredményezett az ágazatba. Ez a befektetési hullám (angol elnevezése: dot-com
bubble, magyarul: dotkom-lufi vagy dotkom-buborék)8 természetesen nem csak az elektronikus
kiskereskedelmet érintette, hanem a fejlett országok teljes IT szektorát, vagyis a
telekommunikációs és a változatos profilú internetes cégeket is. A „dotkom-lufi” azonban az
ezredfordulón kipukkant miután nyilvánvalóvá vált, hogy e cégek részvényei túlárazottá váltak,
hiszen a szektor valójában nem tudott olyan teljesítményt produkálni, mint amit korábban
reméltek tőle. E befektetési buborék kipukkanása az elektronikus kiskereskedelem szervezeti
felépítésében is jelentős változást eredményezett, ugyanis a tisztán online modellben működő
vállalkozások jelentős része csődbe ment9 és helyükre döntő részben vegyes modellt (bricks
and clicks) követő vállalkozások léptek. Ezek többsége ugyanakkor nem teljesen új piaci
szereplő volt, hanem olyan, már korábban is létező kiskereskedelmi vállalat, amely portfólióját
kibővítette az online értékesítéssel. Napjainkban a két modell (tisztán online, ill. vegyes)
egymás mellett létezik, mindazonáltal a legnagyobb árbevételű vállalkozások között mind

4

Saját fordítás.
Magyarra leginkább tiszta szereplőként fordítható.
6
Magyarul téglák és kattintások. Az elnevezés a „bricks and mortar” (magyarul tégla és habarcs) kifejezés
módosításából származik, ami a fizikai valóságban megtestesülő üzletekre, míg a bricks and clicks a valóságos és
a virtuális tér keveredésére utal.
7
Magyarul információközvetítő.
8
Az angol „dotcom” kifejezés az internetes üzleti oldalak .com végződésére utal.
9
Talán a sors iróniája, hogy az Amazon.com más, hasonlóan tisztán internet alapú céggel ellentétben nemhogy
nem ment csődbe, hanem napjainkra a világ legnagyobb árbevételű elektronikus (kis)kereskedelemmel (is)
foglalkozó vállalatává nőtte ki magát.
5

172

GAZDASÁGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

globálisan, mind Magyarországon többségben vannak a vegyes, más szóval több csatornás
(online és offline) modellben működő cégek (DELOITTE 2016; GKI DIGITAL 2016).
Noha az elektronikus kiskereskedelem fejlődésének kezdetén még azt vizionálták, hogy az
online értékesítés komoly fenyegetést jelent a hagyományos bolti kiskereskedelemre és éppen
ezért az ágazat teljes és gyökeres átrendeződésével kell számolni, az ezredfordulót követően
nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a nézetek (legalábbis belátható időn belül) nem állják meg a
helyüket (CURRAH, A. 2002; WRIGLEY, N. et al. 2002). Az elektronikus (kis)kereskedelem
eredményezett ugyan változásokat, de összességében nem alakította át gyökeresen a
kiskereskedelem egészének szervezeti felépítését, térszerkezetét és üzlethálózatát (CURRAH, A.
2002). Ez részben annak köszönhető, hogy a teljes forgalmon belül az internetes értékesítések
aránya mind a mai napig viszonylag alacsony maradt még a legfejlettebb országok esetében is
(EMARKETER 2015), másrészt a vezető szerepbe került vegyes modellt követő vállalatok a már
korábban is létező infrastruktúrájukat, szervezetrendszerüket tették alkalmassá az elektronikus
megrendelések teljesítésére, azaz új struktúrákat nem, vagy alig hoztak létre (CURRAH, A.
2002).

A globális e-kiskereskedelem jelentősége
Az eMarketer10 adatai (EMARKETER 2015) alapján 2014-ben a világ teljes e-kiskereskedelmi
forgalma 1336 milliárd dollárt tett ki, ami nagyjából Spanyolország éves (folyó áron számolt)
bruttó hazai termékének (1381 milliárd dollár)11 felelt meg. (Az összehasonlítás végett szintén
megemlítjük, hogy Magyarország folyó áron számolt bruttó hazai terméke ugyanekkor 138
milliárd dollárt tett ki.) Tekintettel arra, hogy mindeközben a világ teljes kiskereskedelmi
forgalma 21 328 milliárd dollárra rúgott, könnyen kiszámítható, hogy az e-kiskereskedelmi
eladások részaránya 6,3% volt. Az előrejelzések szerint ez az arány a jövőben emelkedni fog
(az eMarketer 2019-re 12,8%-os részesedést prognosztizál) tekintettel arra, hogy az ekiskereskedelem forgalmának növekedési üteme az elmúlt években rendre meghaladta a teljes
szektor bővülési dinamikáját. 2014-ben például az e-kiskereskedelem 26,3%-kal, míg a teljes
kiskereskedelem „csak” 6,1%-kal bővült és ez a növekedési ütemben meglévő különbség
várhatóan a jövőben is fennmarad. Mindeközben világszerte egyre többen élnek a digitális
csatornák nyújtotta vásárlási lehetőségekkel, melynek következtében 2014-ben már 1,3 milliárd
ember (a 14 éves és idősebb korosztályból) kapcsolódott be az elektronikus kiskereskedelembe,
ami a Föld Internetet használó népességének majdnem pontosan felét (49,6%), míg a világ
megfelelő korú népességének csaknem egynegyedét (24,4%) tette ki.
Természetesen a fent említett adatok tekintetében igen jelentős területi különbségek figyelhetők
meg (EMARKETER 2015). Például 2014-ben a globális e-kiskereskedelem forgalmának csaknem
fele (48%) az ázsiai és csendes-óceáni térségben koncentrálódott, közel negyede (24%) ÉszakAmerikára, további egynegyede (24%) Európára, azon belül is elsősorban Nyugat-Európára
(21%) jutott. Ezzel szemben Latin-Amerika (3%), illetve Afrika és a Közel-Kelet (1%)
részesedése minimális volt (1. ábra). Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy Európa és ÉszakAmerika népességi súlyukat messze meghaladóan részesednek az elektronikus
kiskereskedelem forgalmából, míg a világ összes többi térsége és különösen Afrika esetében a
helyzet éppen fordított. Mindezekből az is következik, hogy a globális elektronikus
kiskereskedelem térbelisége legalább annyira, vagy talán még erőteljesebben visszatükrözi a
10

Az eMarketer egy New York-i székhelyű piackutató vállalat, amely a digitális marketing, média és kereskedelem
területén szolgáltat ágazati jelentéseket, elemzéseket, előrejelzéseket ügyfelei részére.
11
http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnltransfer.asp?fID=2
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világgazdaság centrum-periféria tagoltságát, mint sok egyéb gazdasági vagy társadalmi
mérőszám.

1. ábra: A globális e-kiskereskedelem forgalmának
megoszlása nagyrégiók szerint (2014)
Forrás: Saját szerkesztés az eMarketer (2015) adatai
alapján

2. ábra: A világ 20 legnagyobb e-kiskereskedelmi
forgalommal rendelkező országa (2014)
Forrás: Saját szerkesztés az eMarketer (2015) adatai
alapján

Amennyiben országok szintjén vizsgálódunk (2. ábra) megállapíthatjuk, hogy 473 milliárd
dolláros e-kiskereskedelmi forgalmával Kína nem csak az ázsiai és csendes-óceáni térségen
belül, hanem a Föld valamennyi országa között vezető pozíciót foglal el. A távol-keleti ország
e-kiskereskedelmi forgalma a régión belül majd háromnegyedes, míg a világ egésze
tekintetében mintegy 35%-os részarányt képvisel. Második helyen az Egyesült Államok
található, csaknem 300 milliárd dolláros forgalommal és 22%-os részesedéssel a globális ekiskereskedelem forgalmán belül. Európában a vezető szerep az Egyesült Királyságé, hiszen a
mintegy 87 milliárd dolláros forgalmával a kontinensen belül több mint egynegyednyi, míg
világviszonylatban mintegy 6,5%-os részesedést tudhat magáénak. A szigetországot
sorrendben Japán, majd Németország követi. A fenti adatok a forgalom erőteljes területi
koncentrációjára utalnak, hiszen Kína és az Egyesült Államok együttesen a világ teljes ekiskereskedelmi forgalmának csaknem a 60%-át, az első öt ország a háromnegyedét, míg az
első húsz ország már a 90%-át teszi ki.
A világ e-kiskereskedelmi helyzetének elemzése során célszerű áttekinteni a Föld legnagyobb
árbevételű e-kiskereskedelemmel (is) foglalkozó vállalatainak néhány jellemzőjét is (DELOITTE
2016)12.
1. táblázat: A világ 50 legnagyobb árbevételű e-kiskereskedelemmel (is) foglalkozó vállalatának székhelye
országok szerint (2014)
székhely ország
1. Egyesült Államok
2. Egyesült Királyság
3. Franciaország
4. Kína
5. Németország
6. Hollandia
7. Oroszország
8. Brazília
Összesen

Az 50 legnagyobb árbevételű e-kiskereskedelemmel (is) foglalkozó cég
száma
aránya
26
52%
9
18%
5
10%
4
8%
3
6%
1
2%
1
2%
1
2%
50
100%
Forrás: Saját szerkesztés a Deloitte (2016) adatai alapján

12

A londoni alapítású, de mára globálissá vált Deloitte cégcsoport – amely többek között könyvvizsgálattal, adóés pénzügyi tanácsadással foglalkozik – ausztrál leányvállalata évről-évre megjelenteti kiadványát (Global Powers
of Retailing címmel), melyben a világ 250 legnagyobb árbevételű kiskereskedelmi, illetve 50 legnagyobb
árbevételű e-kiskereskedelmi vállalatának főbb adatait adják közre.
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Az 50 legnagyobb árbevételű e-kiskereskedelmi vállalat székhelye erőteljes földrajzi
koncentrációt mutat, hiszen e cégek központjai mindössze nyolc országban helyezkednek el,
ráadásul több mint felük (26) székhelye az Egyesült Államokban található (1. táblázat). Ezek
az adatok az előzőekhez hasonlóan a centrum térségek (Észak-Amerika, Nyugat-Európa)
vezető szerepét mutatják, hiszen az 50-ből 44 vállalat székhelye volt itt, míg a fennmaradó hat
cég telephelyeként feltörekvő „BRIC” országok szolgáltak.
Az 50 legnagyobb árbevételű e-kiskereskedő többsége (39 cég) vegyes/több csatornás (bricks
and clicks), míg 11 vállalat tisztán online modellben működik, ami azt mutatja, hogy bár számos
cég tekintetében az online értékesítés csak kiegészítő jellegű, de a legnagyobb vállalatok között
is van létjogosultsága a kizárólag webes eladásokra építő stratégiának.
2014-ben e vállalatok teljes forgalmának 13,2%-a származott online értékesítésből, ami – bár
nem tűnik túl magasnak – így is több mint a duplája annak a 6,3%-os részaránynak, amit az
elektronikus kiskereskedelem a világ teljes kiskereskedelmi forgalmán belül mutatott. Az
adatok tanúsága szerint a vegyes (online és offline) formában működő vállalatok között
általában azok esetében a legmagasabb az online értékesítésből származó bevételek hányada,
amelyek elsősorban tartós fogyasztási cikkeket (pl. elektronika, ruházat) forgalmaznak (pl.
Otto, Apple), míg azok esetében a legkisebb, amelyek jelentős arányban árusítanak
élelmiszereket és elsősorban hiper-, illetve szupermarketeket üzemeltetnek (pl.: Carrefour,
Auchan, Tesco).

Az elektronikus kiskereskedelem helyzete, jelentősége az Európai Unióban és
Magyarországon
Ahogy azt már említettük Észak-Amerika mellett Európa, különösen Nyugat-Európa, a
forgalom nagysága, az online vásárlók aránya, illetve a vezető szerepet betöltő cégek székhelyei
tekintetében egyaránt az elektronikus kiskereskedelem vezető térségének számít. Az
ECOMMERCE EUROPE13 (2015) adatai szerint 2014-ben az Európai Unió 28 tagországának
összesített elektronikus kiskereskedelmi forgalma csaknem 370 milliárd eurót tett ki. Ez a
forgalom azonban a tagországok között rendkívül egyenlőtlen módon oszlott meg (3. ábra). Az
Egyesült Királyság a maga mintegy 127 milliárd eurós forgalmával – ami az EU-28 teljes ekiskereskedelmi forgalmának több mint egyharmadát (34,5%) tette ki – messze a legnagyobb
piacnak számít a közösségen belül. A szigetországot a két kontinentális nagyhatalom
Németország (71,2 milliárd euró, 19,3%) és Franciaország (56,8 milliárd euró, 15,4%) követi.
Vagyis az EU-28 teljes e-kiskereskedelmi forgalmának csaknem 70%-a erre a három országra
jutott. Magyarország 930 millió eurós14 e-kiskereskedelmi forgalmat könyvelhetett el, amivel
a tagországok rangsorában a 18. helyet foglalta el.
Természetesen a forgalom abszolút nagysága nagymértékben függ az adott ország
népességének (piacának) nagyságától, így sokkal árnyaltabb képet kaphatunk, ha az előbb
említett forgalmi adatokat fajlagosan, azaz egy lakosra levetítve vizsgáljuk (4. ábra). A
számítás eredménye azt adja, hogy 2014-ben minden egyes európai uniós polgárra évente
összesen 728 euró forgalom jutott, ami 230 ezer Ft körüli összeget jelent. Azonban a
tagországok között most is nagyok a különbségek. A lista élén ebben az esetben is az Egyesült
Királyság áll csaknem 2000 euró/fő értékkel (1976 €/fő), a második helyen – az előző rangsortól
13

A brüsszeli székhelyű egyesületet az európai országok vezető szerepet betöltő e-kereskedelmi egyesületei
alapították azzal a céllal, hogy elősegítsék a határon átnyúló e-kereskedelem fejlődését, többek között az érintett
szereplők érdekeinek képviseletével és piaci elemzések biztosításával.
14
A jelenlegi (2016 nyara), kb. 315 Ft-os árfolyammal számolva ez mintegy 293 milliárd Ft-ot jelent.

175

GAZDASÁGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

eltérően – Dánia (1757 €/fő), a harmadikon pedig Ausztria (1374 €/fő) található, amelytől
Finnország (1337 €/fő) is alig marad el. Magyarország e mutató tekintetében meglehetősen
hátul helyezkedik el, hiszen a 94 €/fő éves forgalmi érték (kb. 30 ezer Ft/fő/év) az unió
tagországai között a 24. helyet jelenti, csupán Szlovákia, Horvátország, Románia és Bulgária
található mögöttünk.

3. ábra: Az e-kiskereskedelem forgalma az EU
4. ábra: Az egy lakosra jutó e-kiskereskedelmi forgalom
tagországaiban (mrd EUR, 2014)
(EUR/fő, 2014)
Forrás: Saját szerkesztés az Ecommerce Europe (2015) Forrás: Saját szerkesztés az Ecommerce Europe (2015)
adatai alapján
adatai alapján

Amennyiben az elektronikus kiskereskedelem penetrációját vizsgáljuk meg, azaz azt, hogy a
lakosság hány százaléka vásárolt interneten keresztül az egyes tagállamokban, akkor sok
tekintetben az előzőekhez hasonló területi képet látunk (5. ábra).

5. ábra: Az interneten keresztül vásárlók aránya (a 16-74 éves korosztályban) az EU tagországaiban az elmúlt
12 hónapban (%, 2015)
Forrás: Saját szerkesztés az Eurostat adatai alapján

Ebben a mutatóban is az Egyesült Királyság vezet, hiszen ott az Eurostat 2015-ös adatai15
alapján a 16 és 74 év közöttiek több mint négyötöde (81%) vásárolt legalább egyszer Interneten
15

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bdek_smi&lang=en (letöltve: 2016. július)
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keresztül, de hasonlóan magas, 80%-hoz közeli arányok jellemzik Dániát (79%) és
Luxemburgot (78%) is. Összességében az európai uniós átlagot (53%) meghaladó értékek
jellemzik Nyugat-Európa (Írország kivételével) és Skandinávia országait, valamint a 2004 után
csatlakozott országok közül egyedüliként Észtországot (59%). Ezzel szemben Dél-, valamint
Kelet-Közép-Európa országai (a már említett Észtországot leszámítva) ebben a tekintetben is
elmaradnak az uniós átlagtól, különösen szembetűnő a két utolsó helyen álló ország, Bulgária
(18%) és Románia (11%) leszakadása. Magyarország 36%-os mutatójával a 20. helyet foglalja
el a tagországok rangsorában, ami nem csak az uniós átlagtól, de Szlovákia (50%) és
Csehország (45%) értékeitől is elmarad és nagyjából Lengyelországgal (37%) azonos szintet
takar.
Összegezve a fent bemutatott uniós adatokat gyakorlatilag minden tekintetben egy észak,
észak-nyugat – dél, dél-keleti irányú lejtőt tapasztalhatunk, azaz Nyugat-Európában és
Skandináviában átlag feletti értékek, míg Dél-, valamint Kelet-Közép-Európa országaiban átlag
alatti értékek figyelhetők meg. Jellemző tény, hogy az egy főre vetített e-kiskereskedelmi
forgalom alapján készített rangsor utolsó 11 helyén kizárólag 2004 után csatlakozott
tagországok helyezkednek el. Megállapítható tehát, hogy az elektronikus kiskereskedelem
térbelisége nem csak globális szinten, hanem az Európai Unión belül is a centrum-periféria
viszonyrendszert tükrözi vissza.
A fentiekben már felvázoltuk a hazai e-kiskereskedelem legfontosabb jellemzőit az Európai
Unió tagországaival összevetésben, a következőkben ezt a képet árnyaljuk még néhány további
adat segítségével. Magyarországon a KSH nyilvántartása szerint, amely a „csomagküldő,
internetes kiskereskedelem”16 alatt regisztrálja az e-kiskereskedelmet, az ágazat forgalma17
2015-ben 231 milliárd Ft-ot tett ki. Mindeközben a teljes hazai kiskereskedelem forgalma 9275
milliárd Ft volt, ezért az ágazat részesedése a teljes forgalomból 2,5%-ot tett ki. (Amennyiben
az Ecommerce Europe kb. 300 milliárd Ft-os adatával számolnánk akkor 3,2%-os értéket
kapnánk.) Azonban bárhogyan is számolunk, ez a 2,5-3% körüli érték elmarad a már említett
6,3%-os világátlagtól. Mindazonáltal a KSH adatai18 azt is mutatják, hogy az ágazat
(csomagküldő, internetes kiskereskedelem) igen dinamikusan bővül, hiszen például 2015-ben
az előző évhez képest 30%-ot meghaladó volt a forgalom növekedési rátája, miközben a teljes
hazai kiskereskedelem eladásai „csak” 6%-kal növekedtek. Ráadásul ez a növekedési dinamika
nem csak a 2015-ös esztendőt jellemezte, hanem a megelőző éveket is, hiszen 2011 és 2014
között minden évben rendre 40% (!) körüli éves bővülés volt tapasztalható, miközben a teljes
hazai kiskereskedelmi forgalom -1,7 és 5% közötti éves növekedési mutatókat produkált.
Tekintettel arra, hogy az eMarketer 2014-ben globálisan 26,3%-os növekedést mért az ekiskereskedelmi forgalomban és az előrejelzések ennek az ütemnek a lassulását vetítik előre,
akkor könnyen belátható, hogy amennyiben a hazai e-kiskereskedelem a jövőben is fenn tudja
tartani a korábbi növekedési dinamikáját, akkor jelentősen nőni fog az ágazat részesedése a
hazai kiskereskedelemi forgalomból és hazánk e mutató tekintetében közelebb fog kerülni a
világátlaghoz.
A hazai e-kiskereskedelmi forgalom számottevő része – a nemzetközi viszonyokhoz hasonlóan
– viszonylag kisszámú piaci szereplő kezében összpontosul. A GKI DIGITAL19 (2016) adatai
16
A KSH adatait a fogalmi, ill. módszertani különbségek miatt az előzőekben említett adatokkal nem, vagy csak
korlátozott mértékben lehet összevetni.
17
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okfa002b.html (letöltve: 2016. július)
18
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okfa005b.html (letöltve: 2016. július)
19
A GKI Digital a GKI Gazdaságkutató Csoport tagja, amely az információs társadalom, informatikai termékek
és szolgáltatások, illetve a média mellett kiemelt területként foglalkozik a hazai online kiskereskedelem részletes
vizsgálatával. A cég 2015-ben elsőként készített nyilvános TOP 10-es rangsort a hazai iparági szereplőkről a
forgalmi adatok alapján.
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alapján 2015-ben a 10 legnagyobb árbevételű Magyarországon (is) tevékenykedő ekiskereskedő összesített árbevétele 92 milliárd Ft-ot tett ki, ami az ország általuk számított
mintegy 270 milliárd Ft-ot kitevő e-kiskereskedelmi forgalmának az egyharmadát jelentette. A
legnagyobb cégek között a magyarországi székhelyű Extreme Digital (amely elsősorban
műszaki cikkek értékesítésével foglalkozik) került az első helyre, majd a romániai bejegyzésű
eMAG és a csehországi illetőségű MALL.HU következik (2. táblázat). A 10 legnagyobb cég
felének a székhelye Magyarországon volt, ezen kívül két német, valamint egy brit, cseh és
román szereplő volt még jelen. Bár 10 cég adatából messzemenő következtetéseket nem lehet
levonni, a hazai székhelyű cégek magas aránya mégis azt mutatja, hogy még az elektronikus
kiskereskedelemben is fontos tényező a földrajzi lokáció, a helyi viszonyok alapos ismerete. A
10 legnagyobb vállalat közül 8 vegyes modellben működik, azaz webáruházaik mellett legalább
egy offline (valóságos) üzletet is üzemeltetnek. Csupán az eMAG és a MALL.HU tartoznak a
tisztán online működő cégek közé. A magyar tulajdonú Bónusz Brigád sajátos üzleti modellt
követ, ugyanis közvetítő szerepet tölt be a vállalkozások és a vásárlók között, akik a közösségi
vásárlásból fakadó előnyök miatt olcsóbban juthatnak hozzá termékekhez és szolgáltatásokhoz
is.
2. táblázat: A legnagyobb árbevételű Magyarországon (is) jelenlévő e-kiskereskedők néhány adata (2015)
cég

székhely

modell

1. Extreme digital
2. Emag
3. Mall.hu
4. Media markt
5. Tesco
6. Libri Bookline
7. Ipon
8. Aqua
9. Bónusz brigád
10. Tchibo

Magyarország
Románia
Csehország
Németország
Egyesült Királyság
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Németország

on- és offline
online
online**
on- és offline
on- és offline
on- és offline
on- és offline
on- és offline
közvetítő
on- és offline

Az online
értékesítés kezdete
Magyarországon
2004
2013
2005
2013
2013
1999
2006
1999
2010
2012

offline
üzletek
száma*
13
-**
22
208
43
2
4
1
9

városok száma,
ahol offline
üzlet működik*
8
-**
14
113
20
1
2
1
5

Forrás: Saját szerkesztés a GKI Digital és saját adatgyűjtés alapján
* Saját adatgyűjtés alapján ** 1 átvételi pont Budapesten

Az offline, azaz hagyományos üzletek száma és ezek földrajzi lefedettsége igen nagy
különbségeket mutat az egyes üzletláncok esetében. A 8 vegyes modellben működő cég között
mindössze 4 olyan vállalkozás található, amely 10-nél több hagyományos üzletet működtet és
csak 3 olyan, amely 10-nél több magyarországi városban van jelen. Utóbbiak között
kiemelkedik a Tesco, amely több mint 200 hagyományos üzletével több mint 100 hazai
településen van jelen.

Következtetések
Jóllehet az elektronikus kiskereskedelem napjainkban (még) meglehetősen kis részesedéssel
rendelkezik a világ teljes kiskereskedelmi forgalmán belül, de az adatok tanúsága szerint az
ágazat egyik legdinamikusabban növekvő szegmensét képviseli. Bár a kezdeti elképzelésekkel
ellentétben az e-kiskereskedelem nem változtatta meg gyökeresen a kiskereskedelem belső
szervezeti struktúráját és területi szerkezetét sem, mégis alkalmazkodásra késztette a
kereskedőket, akik egyre nagyobb arányban nyitnak az új technológia felé, beintegrálva az
online értékesítést is működési stratégiájukba. Így a kezdetben szinte kizárólag csak Interneten
értékesítő cégek helyett, napjainkban inkább az online és hagyományos üzletekkel egyaránt
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jelenlévő vállalkozások dominálnak az ágazatban. Az e-kiskereskedelem vezető térségei az
Egyesült Államok, valamint Nyugat-Európa és Skandinávia országai. Ezzel szemben a
periférikus, félperiférikus régiók, mind globális léptékben (Latin-Amerika, Afrika), mind
Európán belül (Dél- és Kelet-Közép-Európa) minden vizsgált e-kiskereskedelmi mérőszám
tekintetében elmaradnak a fejlett régióktól. Vagyis az e-kiskereskedelem területisége – más
gazdasági, társadalmi jelenségekhez hasonlóan – leképezi a világgazdaságot jellemző centrumperiféria térszerkezetet. Magyarország e-kiskereskedelmének fejlődése a globális
tendenciákkal nagyfokú egyezést mutat, de más félperifériákhoz hasonlóan, kimutatható a
megkésettség, a fejlett térségektől való elmaradás. Mindazonáltal napjainkban hazánk ekiskereskedelme a fejlett országokhoz képest gyorsabban fejlődik (legalábbis a forgalom
dinamikáját illetően), így e téren van esély a különbségek mérséklődésére.
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A FŐVÁROSI MŰKERESKEDELEM FUNKCIONÁLIS ÉS TERÜLETI
ASPEKTUSAINAK ELEMZŐ BEMUTATÁSA
VÁRNAI IBOLYA
PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, varnai.ibolya@gmail.com
ANALYTICAL INTRODUCTION TO THE FUNCTIONAL AND SPATIAL ASPECTS OF ART SHOPS
IN BUDAPEST
Abstract
The network system of art shops combines economic, cultural and artistic interests. In this present study the author
attempts to discover the characteristics of the art market from a business point of view. The research aims to
provide a few aspects to distinguish the different types of art shops which bear different characteristics. The
analysis – based on primary data collection – examines the population of the art market in Budapest. As the results
show, all trading houses and shops belong to a distinct category defined by the location of the store, the prices
applied and the choice of artifacts. One third of the art shops in Budapest are antique shops, followed by the
second-hand bookstores. One third of the market is taken by private galleries, and only a small part belongs to
auction houses and galleries. The study also introduces the shop mix of the traditional art centers in Budapest (Falk
Miksa utca, Múzeum körút) and the spatial characteristics of art trade in the capital. Based on the experiences of
the field studies, we can state that in Falk Miksa utca mainly galleries and auction houses with galleries can be
found, while in Múzeum körút second-hand bookstores dominate. The GIS software (Geomarket 4.5) applied in
the research enabled the distinct examination of the different categories, so we can see that the majority of auction
houses with galleries and art galleries are located in the elegant central area of the capital, while second-hand
bookstores and antique shops can be found outside the CBD, in the neighboring districts.
Keywords: Art market, galleries, auction houses, antique shops, second-hand bookshops

Bevezetés
Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként lehet a műtárgypiac szereplőit valamiféle
rendszerbe foglalni, igen sokféle kérdéssel találjuk szembe magunkat. A műkereskedelem
zártnak tűnő, sokoldalú világa piaci törvényszerűségekkel többé-kevésbé írható le, aligha
kiszámítható trendjei miatt a hazai kiskereskedelem különleges szegmenseként tekinthetünk rá.
Nemcsak a műtárgypiac működése és összetett kereskedelmi hálózatainak átfogó feltárása
bonyolult, a kínálati oldal résztvevőinek különbözőségei is nehezen ragadhatóak meg
kvantitatív vizsgálati módszerekkel. Jelen tanulmány célja, hogy néhány szempontot nyújtson
a fővárosi műkereskedők sajátosságainak megkülönböztetésére, amelyek segítségével újszerű
megközelítésből tárgyalható Budapest műkereskedelme. A kutatás kísérletet tesz egy
lehetséges elemzési alternatíva bemutatására, amely eredményesnek bizonyulhat a legnagyobb
hazai műtárgypiac összetételének értékelésében. Bár a műtárgypiac fogalmát más-más
tudományterület eltérően értelmezi, a szerző a RÉVAI Nagy Lexikonában (1916) foglalt
definíciót vette alapul a kutatás tárgykörének lehatárolásához, amely szerint a műkereskedelem
a művészet, illetve az iparművészet régi és új alkotásaival, kultúrtörténeti régiségekkel és
kuriózumokkal való kereskedést; szűkebb értelemben a könyvkereskedés egyik üzletágát
foglalja magába. A műkereskedelem tovább differenciálható elsődleges és másodlagos piacra
(RECHNITZER J. 2002), amelyeken eltérő céllal jelennek meg a gyűjtők, kereskedőházak és
galériák, a kulturális intézmények, a bankok, pénzügyi vállalatok és biztosítótársaságok, nem
beszélve a műalkotásokat létrehozó művészekről, melynek eredményeként folyamatosan
változó, szövevényes kapcsolati rendszerek jönnek létre. A fentebb kifejtett fogalom keretein
belül maradva, a szerző a tanulmány második részében a kiskereskedelmi tevékenységet
folytató kereskedelmi galériák, aukciósházak és régiségboltok, illetve antikváriumok
térbeliségét vizsgálja meg a regionális tudomány aspektusából. A tanulmány nem kívánja a
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vállalkozói szektort túllépve e sokszereplős piac további hierarchiaszintjeit vizsgálni, és a
műkereskedelem felépítését modellezni. A kutatás mintaterülete Budapest kerületeit foglalja
magába, a primer adatok a fővárosban működő műkereskedések alapsokaságából származnak.
Hazánkban az V. kerületi Falk Miksa utca évtizedek óta a műkereskedelem tradicionális
központja, míg az oktatási és kulturális intézményeknek otthont adó Múzeum körút az antikvár
könyvkereskedelem magterületévé vált az elmúlt évszázad folyamán. A terepi megfigyelések
tapasztalatai alapján a szerző munkájában igyekszik rávilágítani a nagy múltú műkereskedelmi
övezetek arculatát meghatározó jegyekre, az üzletek jelleg szerinti megoszlására. Hipotézisként
fogalmazódik meg, hogy a műtárgypiac térbeli koncentrálódása napjainkban már átlépi a
„galériás negyed” határait, s újabb városrészekben rajzolódnak ki figyelemreméltó területi
mintázatai/csoportosulásai. Felmerül a kérdés, hogy a hasonló sajátosságokat magukon viselő
műkereskedések hogyan jelennek meg a térben. Megfigyelhető-e az egyes karakterek területi
elrendeződésében valamilyen törvényszerűség?

Alkalmazott módszerek
Az adatok felvétele 2015 őszén kezdődött és 2016 tavaszán zárult le. A primer adatok alapján
összeállított adatbázis kialakítása internetes keresőmotorok alkalmazásával történt. Az
adatgyűjtés azon műkereskedelmi-, és antikvár könyvkereskedelmi tevékenységgel bejegyzett
vállalkozások, kereskedőházak, galériák csoportját érintette, amelyek az adott időpontban a
főváros területén működtek. Bár a vizsgált műkereskedések által megadott cégadatok és az
üzleti tevékenységre vonatkozó tudnivalók mennyisége széles skálán mozog, a véglegesített
adattábla tartalmazza a kereskedelmi galériák, aukciósházak, régiségboltok és antikváriumok
nevét, címét, az értékesítéssel és a termékkörrel kapcsolatos, rendelkezésre álló információkat.
A gyűjtési kritériumoknak megfelelő, összesen 282 budapesti műkereskedés adatait összevetve
világossá vált, hogy minden elemhez négy olyan tulajdonság társítható, amelyek eltérő
nézőpontokból vizsgálva különböztetik meg a műtárgypiac szereplőit. A műkereskedések
jellemezhetőek azok profilja, az értékesítés helye, az alkalmazott árak és a műtárgyválaszték
szerint. Az említett szempontok alapján a szerző elvégezte a fővárosi műkereskedelem
összetételének vizsgálatát, amely eredményeit diagramok segítségével szemlélteti a tanulmány.
A tanulmány továbbá közreadja a Falk Miksa utca és Múzeum körút műkereskedéseinek
elemzését is, pontosabb képet adva a műtárgypiaci központok üzletmixéről. A terepi
vizsgálatoknak kettős célja volt. A különféle jellemzőkkel bíró műkereskedések meglátogatása
a jobb megfigyelést és az alaposabb megismerést szolgálta, másrészt a tradicionális
műkereskedelmi övezetek bejárásával a kutatás megvalósítója a primer adatgyűjtés során
szerzett információk hitelességét (üzletek elköltözése, megszűnése, profilváltás stb.) kívánta
ellenőrizni. A vizsgált műkereskedések területi elhelyezkedésének ábrázolása Geomarket 4.5
szoftverrel készült, amely az adatbázisban szereplő elemek geokódolásával történt. A
térinformatikai alkalmazás megfelelő eszközöket nyújtott a műkereskedések területiségének
kategóriánkénti és együttes vizsgálatához, a térképi megjelenítés ugyanakkor lehetővé tette az
újonnan formálódó magterületek meghatározását is.

Néhány szempont a műkereskedések jellemzéséhez
A műkereskedelem nemcsak a gazdaság, a kultúra és a művészet összefonódása miatt válik
összetett rendszerré, hanem az üzleti célú műtárgypiacon belül is különféle profitorientált
szereplők jelennek meg. A műkereskedések tevékenységük profilja szerint öt csoportba
sorolhatóak. A leggyakoribb forma a régiségbolt, ahol a használt bútorok, hagyatékok és
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régiségek mellett értékes műtárgyakat, antikvitást egyaránt találhatunk. A kereskedelmi
galériák esetében sokkal jelentősebb hangsúlyt kap a művészet; kiállításaikkal, egyéb
rendezvényeikkel a kulturális élet fontos szereplőinek tekinthetőek. Az aukciósházak
tevékenységét elsősorban az árverések szervezése és lebonyolítása határozza meg,
mindemellett hagyományos adás-vételeket is bonyolíthatnak. Az utóbbi két karaktert ötvözik a
galériás aukciósházak. Az anyagi forrásokban gyakorta szűkölködő magángalériákkal
(GÁSPÁRDY T. 2014) ellentétben, a galériás aukciósházak komoly pénzügyi tőkéjüknek
köszönhetően a hazai műtárgypiac eseményeinek egyaránt kulcsponti résztvevői. Ezek a
galériás kereskedőházak aukciós tevékenységet is folytatnak, de a kulturális programok, zenés
estek is megjelennek a palettájukon. Az antikváriumok a használt könyvek, papírrégiségek,
könyvritkaságok kiskereskedelmére specializálódtak. A leírt tevékenységformák mellett a több
példa említhető a kevert profilú műkereskedésekre, illetve újszerű, rendhagyó karakterjegyek
is fellelhetőek (antikvárium és kultúrkávézó, galéria és designlakás).
Az értékesítés helyét vizsgálva megkülönböztethetünk bolti és elektronikus kiskereskedelmet.
Noha az offline értékesítés a legelterjedtebb módja az eladásnak, napjainkban mindinkább teret
nyer a többcsatornás értékesítés. A versenyképesség megtartása érdekében a kereskedőházak
egyre nagyobb arányban nyújtanak internetes vásárlási lehetőséget az érdeklődőknek, míg a
legnagyobb műkereskedések honlapján már néhány kattintással licitálhatunk a vágyott
műalkotásra. Az eladó és vevő közötti elektronikus tranzakciók szintén lebonyolíthatóak egy
harmadik fél közreműködésével (online webáruházak és aukciós oldalak).
Az árpolitikát jelentősen befolyásolja a tevékenység profilja. Azokban a műkereskedésekben,
ahol nem tartanak árveréseket, csak rögzített, előre meghatározott áron folyik a műtárgyak adásvétele. A kereskedelmi aukciók rendezésére jogosult kereskedőházak kétféle módon
szabhatnak árakat. Licitlépcsős árpolitika alkalmazandó az árveréseken; több budapesti
aukciósház alapozza működését kizárólag ilyen jellegű értékesítésre. Fix és licitlépcsős
árszabással egyazon kereskedőház párhuzamosan is működhet.
A kereskedőházak, üzletek karakteréről sokat elárul a műtárgykínálat. A tapasztalatok szerint
egy általánosabb termékskála is rendkívül változatos lehet és igen gazdag kínálat fogadhatja a
potenciális vásárlókat számos olyan üzletben, galériában, ahol a műkereskedésnek nincs
konkrét műtárgycsoportok iránti preferenciája. Ezzel egyidejűleg a műkereskedelemben
nagyfokú specializálódás figyelhető meg, a piaci versenyt erőteljes árnyalja azon
kereskedőházak jelenléte, melyek meghatározott kritériumoknak megfelelő műalkotásokkal
való kereskedésre szakosodtak. A műtárgyak köre számos szempont alapján szűkíthető. A
választék korlátozódhat bizonyos tárgytípusra, mint a festmények, órák, ékszerek vagy a
fegyverek köre. Hazánk fővárosában szép számmal említhetőek neves kereskedőházak, melyek
kifejezetten egy-egy művészettörténeti kor vagy stílus szakértőjeként váltak elismertté. A
barokk kis- és nagybútoroktól kezdve az absztrakt és szürrealista alkotásokon át, a szecessziós
és art deco műtárgyakig széles skálán mozog az elérhető kínálat. Előfordul, hogy a származási
ország vagy a márka áll a tevékenység fókuszában, több műkereskedés specializálódik francia
és berlini műalkotásokra vagy Herendi és Zsolnay porcelánokra.

A fővárosi műtárgypiac összetételének vizsgálata különböző szempontok szerint
A tevékenység profilja szerint a budapesti műtárgypiacon legnagyobb arányban a régiségboltok
fordulnak elő (1. ábra), a 95 antikvitás a teljes alapsokaság megközelítőleg egyharmadát teszi
ki. A vizsgált műkereskedések 27,3%-a antikváriumként működik, melyet a kereskedelmi
galériák aránya követ, 25,5%-kal. A jelentős forgalmat bonyolító galériás aukciósházak a
műtárgypiac mindössze 8,9%-át teszik ki, az aukciósházak részaránya 5% alatti.
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4,6%

8,9%
27,3%

antikvárium
régiségbolt

25,5%

kereskedelmi galéria
aukciósház
galéria és aukciósház
33,7%
1. ábra: A budapesti műtárgypiac profil szerinti megoszlása
Forrás: Primer adatgyűjtés alapján saját számítás és szerkesztés

Az értékesítés helyét elemezve látható, hogy a műkereskedések 83%-a kizárólag offline
kiskereskedelmi tevékenységet folytat (2. ábra). A műtárgypiaci szereplők 15,6%-a több
csatornán keresztül értékesít, s a kereskedőházak töredéke csak az e-piactereken jelenik meg
(1,4%).
15,6%
1,4%
offline
online
többcsatornás
83,0%
2. ábra: A műkereskedések megoszlása az értékesítési csatornák alapján
Forrás: Primer adatgyűjtés alapján saját számítás és szerkesztés
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3. ábra: Az értékesítés helyének profil szerinti megoszlása
Forrás: Primer adatgyűjtés alapján saját számítás és szerkesztés

Ha típusonként vizsgáljuk az értékesítési módok profil szerinti megoszlását (3. ábra),
figyelemre méltó különbségek rajzolódnak ki.
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Megfigyelhető, hogy a régiségboltok és a kereskedelmi galériák több mint 90%-a valós
földrajzi térben bonyolítja a műalkotások adás-vételét.
Az offline és online kiskereskedelemben való egyidejű részvétel legnagyobb arányban az
antikváriumokra jellemző, de nem haladja meg a 30%-ot. Az internetes értékesítés az
aukciósházak sajátja; 4 fővárosi kereskedőház (30,8%) csak elektronikus árveréseken bocsájtja
kalapács alá a műtárgyakat.
Az árpolitika tekintetében 245 műkereskedés fix árakon kereskedik (4. ábra), amely a teljes
elemszám 86,9%-a. Vegyes árrendszert alkalmaz a műtárgypiac 10,3%-a, 8 kereskedőház pedig
kizárólag licitlépcsős árakkal dolgozik (2,8%).
10,3%

2,8%

fix árrendszer
licitlépcsős
vegyes árpolitika

86,9%
4. ábra: A műkereskedések megoszlása az árpolitika tükrében
Forrás: Primer adatgyűjtés alapján saját számítás és szerkesztés

Az alkalmazott árpolitika a különböző műkereskedések esetében karakteres eltéréseket mutat
(5. ábra). Az oszlopdiagramról leolvasható, hogy a kereskedelmi galériák és a régiségboltok
szinte kivétel nélkül rögzített árakon kereskednek a műalkotásokkal. Budapesten 7 antikvárium
szervez árveréseket (9,1%), de a vegyes árpolitika a galériás aukciósházakban dominál
leginkább.
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5. ábra: Alkalmazott árpolitika megoszlása a különböző műkereskedések esetében
Forrás: Primer adatgyűjtés alapján saját számítás és szerkesztés
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Megtévesztő lehet, hogy ugyanebben a kategóriában a műkereskedések 32%-a fix árakon
folytat adás-vételt. Az ellentmondást magyarázza a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. üzleti
portfóliója. A BÁV kereskedőház rendszerint néhány állandó helyszínen rendezi meg az
aukcióit1, viszont városszerte számos olyan fiókkal rendelkezik, ahol a műtárgyak az aukciós
szezonon kívüli periódusokban is megvásárolhatóak előre meghatározott áron. Az
aukciósházak árpolitikája egyértelmű képet ad a tevékenységükről, 53,8%-uk vegyes
árpolitikával kereskedik, kisebbik hányada (46,2%) viszont minden műtárgyat árverésre visz.
A tevékenység specializációja alapján a műkereskedések rendkívül sokfélék lehetnek. A szerző
tapasztalata, hogy a műtárgyválasztékra vonatkozó adatok feltárása elég nehézkesnek bizonyult
az esetleges profilváltásról meg nem adott, helyenként hiányos információk miatt. A
rendelkezésre álló adatokból azonban egyértelműen kirajzolódik a specializáció műtárgypiacon
betöltött hangsúlyos szerepe, ugyanis a vizsgált elemek legalább 40%-a pontosan
meghatározza, mely műtárgyak körével foglalkozik. Az általánosabb, széleskörű választék
elsősorban az antikváriumokra jellemző (6. ábra), ahol a kínálat jellemzően az irodalom és a
tudományok több területét is érinti. A régiségboltokban és a galériás aukciósházakban egyaránt
sokrétű kínálat fogadja az érdeklődőket, mindkét esetben 40% alatti a szakosodott
műkereskedések aránya. A kereskedelmi galériák több mint négyötöde specializálja a kínálatát.
Figyelemre méltó, hogy egyre több galéria foglalkozik korunk képző- és iparművészeti
alkotásaival, amely a kortárs művészet felkarolásáért, megismertetéséért tett törekvésekkel
indokolható. Az adatbázisból kitűnik, hogy a hazai viszonylatban mindmáig
státusszimbólumnak tartott klasszikus műtárgyakra (GÁSPÁRDY T. 2014) jellemzően az
aukciókat bonyolító kereskedőházak specializálódnak.
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6. ábra: A kínálat specializációjának aránya az egyes kategóriákban
Forrás: Primer adatgyűjtés alapján saját számítás és szerkesztés

1

http://www.bav.hu/aukcios-naptar
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A műkereskedelem térbelisége Budapest példáján keresztül
A műkereskedelem méltán elismert, tradicionális központja a belváros szívében elhelyezkedő
Falk Miksa utcát és közvetlen mellékutcáit öleli fel (7. ábra). Míg a rendszerváltás előtti
évtizedekben a hazai műtárgypiac az állami irányítás alatt működő BÁV monopóliuma volt, a
műkereskedelem 1990-es évek körüli felpezsdülése (MARTOS G. 2012) kedvezett az elegáns
„galériás negyed” fejlődésének. A Falk Miksa utcában (beleértve a Szent István körút, a
Balaton, Stollár Béla és Markó utca érintett szakaszait) vizsgált 42 műkereskedés döntő
többsége (64,3%) kereskedelmi galéria (8. ábra). Az utca meghatározó szereplője a 8 galériás
aukciósház (19%), illetve a 6 régiségbolt (14,3%). Mindössze egy antikvárium működik a
vizsgált utcarészeken, amely a Szent István körúton, a BÁV szomszédságában található.
A tágabb értelemben vett műkereskedelem magába foglalja az antikvár könyvkereskedelmet is,
amely magterülete a Múzeum körútra tehető (7. ábra). A körút hangulatát az egybefűződő
antikvárius üzletek sora jelentősen meghatározza; az itteni műkereskedések szinte kivétel
nélkül a használt könyvek, papírritkaságok kiskereskedelmével foglalkoznak.

7. ábra: A budapesti műkereskedelem térbelisége
Forrás: Primer adatgyűjtés alapján saját számítás és szerkesztés
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A műtárgypiaci övezeteket átlépve érdemes megvizsgálni az V. kerületben működő további
műkereskedések térbeli mintázatát. Szép számmal találunk aukciósházakat és régiségboltokat
a jól frekventált Váci utcában és környékén, amely egyaránt ideális helye a művészeti
galériáknak (SIKOS T. T. 2000). A számítások alapján megállapítható, hogy a CBD-ben
található a galériás aukciósházak 72%-a, a kereskedelmi galériák 62,5%-a. Ezen a területen
összpontosul az aukciósházak közel 40%-a, ugyanakkor a régiségboltok és antikváriumok
körülbelül 32-36%-a települt a belvárosba. A városmagtól távolodva a környező kerületekben
egyre inkább a régiségboltok és antikváriumok formájában ölt testet a műkereskedelem,
csökken a magángalériák és aukciósházak aránya. Ha rápillantunk a budai oldalra, jól
kirajzolódnak a műkereskedések kisebb csoportosulásai. Ezekben a kerületekben egyértelműen
a régiségboltok az antikváriumok dominanciája érvényesül, aukciósházak és galériás
aukciósházak csekély számban fordulnak elő.
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8. ábra: A Falk Miksa utca üzletmixe
Forrás: Primer adatgyűjtés alapján saját számítás és szerkesztés

Összefoglalás
A műkereskedelem fejlődése nem valósulhatna meg a gazdasági és kulturális élet képviselői, a
művészek, illetve a magánszemélyek együttes közreműködése nélkül. Hazánkban a
műtárgypiac szereplői más-más funkciót töltenek be, szerepkörük igen eltérő, ugyanakkor
különböző tevékenységük révén kapcsolódnak össze az egyes szegmensek. Az üzleti célú
műkereskedések bonyolult kapcsolatrendszerekbe szerveződnek, melyek nemcsak a
versenytársi viszonyokat foglalják magukba; sok esetben egymást kiegészítve, a szereplők
szimbiotikus együttműködése segíti elő a piaci lehetőségek jobb kiaknázását mindenki számára.
Jelen tanulmány keretében a szerző a profitorientált műkereskedések megkülönböztető jegyeit
vizsgálta meg. A kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen szempontok alapján
lehet a műtárgypiac szereplőinek eltérő karaktereire rávilágítani. A primer adatok gyűjtésre
épülő elemzés Budapest példáján keresztül vizsgálta meg a műkereskedelem összetételét. Az
eredményekből kirajzolódik, hogy a tevékenység profilja, az értékesítés helye, az alkalmazott
árak, illetve a műtárgyválaszték jellege szerint minden kereskedőház és üzlet egyértelmű
kategóriába sorolható.
A fővárosi műtárgypiacon legnagyobb számban régiségboltok fordulnak elő, melyet az
antikváriumok aránya követ. Ezeket az üzletek a sokrétű és választékos kínálat jellemzi. A
kereskedelmi galériák fontos szerepet töltenek be a művészi és kulturális életben, fő
profiljukhoz hozzátartozik a kiállítások folyamatos rendezése. A piac egy kisebb szegmensét
teszik ki a galériás aukciósházak, melyek jelentős anyagi forrásaikból adódóan a hazai
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műtárgypiacon tekintélyes forgalmat bonyolítanak. A műkereskedelem legkisebb szeletét azok
az aukciósházak képviselik, melyeknél kizárólag árveréseken licitálhatunk a műalkotásokra. A
piacon döntő többségében az offline kiskereskedelem jellemző, a kereskedőházak mintegy
15%-a folytat többcsatornás értékesítést. Az egycsatornás, online tranzakciók bonyolítása az
aukciósházakhoz köthető. Az árpolitika tekintetében a fix árrendszer a legáltalánosabb. A
régiségboltok és magángalériák több mint 90%-a előre meghatározott árakon értékesít. Az
aukciósházak közel fele csak licitlépcsős árakkal dolgozik, a galériás aukciósházakban a vegyes
árpolitika a leggyakoribb forma. A kínálat tekintetében a műkereskedések széles spektrumon
mozognak. A régiségboltok és antikváriumok színesebb termékskálájával szemben a
számottevő műkereskedés szakosodik a műtárgyak valamely szűk körére. A specializáció
tényezője lehet a tárgytípus, a műalkotás kora, stílusa, eredete. A kereskedelmi galériák
négyötöde a műtárgyak konkrét csoportjával foglalkozik. A galériák esetében megfigyelhető,
hogy egyre inkább előtérbe kerül a kortárs művészek felkarolása, alkotásaik megismertetésének
fontossága. Az aukciósházak megközelítőleg fele, a galériás aukciósházak egyharmada
specializálja a műtárgykínálatát.
A műkereskedelem tradicionális magterületeit vizsgálva elmondható, hogy a Falk Miksa utca
arculatát főként a kereskedelmi galériák és a galériás aukciósházak határozzák meg. A Múzeum
körút üzletmixe sokkal homogénebb a galériás negyedéhez képest, a fő profil egyértelműen az
antikvár könyvkereskedelem. Megállapítható, hogy a műkereskedelem a hagyományos
központokon túl a CBD egész területére kiterjed, a műkereskedések túlnyomó része az V.
kerületben, illetve a belvárossal határos területeken koncentrálódik. A budai várnegyed
közelében egyaránt észrevehető az üzletek és galériák egy kisebb csoportosulása.
A galériás aukciósházak a főváros legelőkelőbb városrészein helyezkednek el (Falk Miksa, és
Váci utca környezete), a kereskedelmi galériák több mint fele szintén a jól frekventált belvárosi
részeken található. Bár az aukciósházak szintén a belső kerületeken szóródnak, területiségük
nem mutat olyan markáns jellegzetességet, mint az előző két kategória esetében.
A régiségboltok és az antikváriumok hasonló térbeli mintázattal írhatóak le, túlnyomó részük a
CBD-n kívül eső városrészeken, a belvárosi területekkel szomszédos kerületekben helyezkedik
el.
További érdekes kérdéseket vet fel az eltérő profilú műkereskedések területi elkülönülésének
vizsgálata. A szerző jelen kutatással egyidejűleg a tradicionális műkereskedelmi központok
kialakulásának okait, előzményeinek feltárására tett kísérletet, amely eredményeit a
közeljövőben tervezi publikálni.
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APPLIED GEOMORPHOLOGICAL MAPPING IN SAMPLE AREAS
Abstract
Applied geomorphological mapping became a new and independent discipline within the science of geography in
the 1960’s and it is still a useful tool for supporting construction investments and solving environmental problems
in accordance with the needs of the given economical and political environments. In this paper three case studies
and their geomorphological maps are interpreted in relation to different water management and water construction
works. The first study is about the map of Szigetköz, made in the context of the planned dams and hydroelectric
power plant on the Danube in the 80’s, but it still provides useful information for recent agricultural and
environmental issues. The second study is about the Central Tisza region, which was affected by a series of floods
at the turn of the millennium. Maps were made to support flood control works. The last case study is about the
environment of Kulcs, a settlement located on the bluff of the Danube threatened by landslides. The aim of the
project was to identify the spatial and temporal distribution of landslide events and to uncover the process of the
movements.
Keywords: geomorphological mapping, floods, water managemet, bluff, landslides

Bevezetés
Az általános természetföldrajzi törvényszerűségek feltárására irányuló kutatásokat ma már a
természetföldrajzból kivált és önállósult tudományok egész sora végzi. Közülük sok
szempontból kiemelt szerep jut a geomorfológiának, s azon belül is a sajátos tárgykörű
mérnökgeomorfológiának.
A hazai alkalmazott geomorfológiai térképezés a hatvanas évek elejétől új kutatási műfajként
honosodott meg (PÉCSI M. 1963) más földtudományi térképezések mellett. Létrejöttét mérnöki
gyakorlati igények hívták életre. Az MTA FKI keretében szervezett kutatói geomorfológiai
munkaközösség az akkori tervgazdasági igényeknek megfelelően készítette el az ország
áttekintő (1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 méretarányú) geomorfológiai térképeit. A
rendszerváltást követően az 1990-es évektől a Schweitzer Ferenc vezette munkacsoport végzett
mérnökgeomorfológiai tematikus térképezéseket és vállalt meghatározó szerepet a
nagyberuházások környezetének földrajzi feltételrendszerének értékelésében (SCHWEITZER F.–
TINER T. 1996.).
A 2004-es Európai Uniós csatlakozásunkat követően új lehetőségek nyíltak a települési
önkormányzati szinten is, hogy a közösségek uniós források felhasználásával piacgazdasági
feltételeknek megfelelően oldják meg a kedvezőtlen földrajzi és földtani adottságaikból eredő
környezeti problémáikat.
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Napjainkban a mérnökgeomorfológia problémákat részletes (1:10 000, 1:5 000 stb.
méretarányú) üzemi léptékű térképeken ábrázoljuk. Vizsgáljuk a domborzatot alakító
folyamatokat és a domborzati formák műszaki gyakorlattal való összefüggéseit. A
mérnökgeomorfológiai kutatásokban ma már nélkülözhetetlenek a számítógépes térképi
analízisek, új digitális (GIS) adatbázisok és térképi alkalmazások, amelyek ötvözik a
hagyományos geomorfológiai feldolgozásokat és újszerű térképi alkalmazásokat. A mérnöki
tervezői igények szerint az utóbbi évek, évtizedek során több beruházásokkal, fejlesztésekkel
és földtani veszélyforrással érintett tájat vizsgáltunk.
A tanulmány a mérnökgeomorfológiai munkáinkból három régebbi kutatást mutat be. A
vízgazdálkodás és vízépítési munkálatokkal érintett, árvízveszéllyel fenyegetett hazai alacsony
és magas árterek környezeti problémáit tárgyalja a Szigetköz, Tisza-völgy és a Duna-mente
területeiről. A téma választásában segített, hogy 2016 novemberében Magyarországon rendezik
a víz világtalálkozó konferenciát, melynek központi témája a fenntartható vízgazdálkodás.

1. ábra: A szigetköz geomorfológiai fáciens térképe (PÉCSI M.–BALOGH J.–LÓCZY D. 1983, 1992, MTA FKI)

1. A szigetköz geomorfológiai fácienseinek térképezése
Az 1963-as közös magyar-csehszlovák beruházási programban megfogalmazott Bős–
Nagymarosi vízlépcsőrendszer, valamint a Dunakiliti duzzasztómű megépítésére vonatkozó
eredeti tervekből napjainkra szinte semmi nem valósult meg, helyette egy teljesen új
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koncepcióval tározó épült Dunacsúnynál. Az vízlépcső megépítése után új környezeti
problémák jeletkeztek a Szigetközben. Az Öreg Duna vízkormányzása a Szigetköz vízellátása
a dunacsúnyi vízlépcső üzemeltetésének függvénye lett. 1982-ben az MTA FKI munkatársai a
Szigetköz mikro-domborzatának az ártéri kisformák (geomorfológiai fácienseinek)
térképezésére kaptak megbízást. A Pécsi M. irányításával készült tematikus térkép (1. ábra) a
mezőgazdasági területeken bekövetkező károkat prognosztizálta. A kutatások akkor
hozzájárultak az MTA 1983-as állásfoglalásához, amely a Bős-Nagymarosi beruházás komplex
vizsgálatára és megépítésére halasztást javasolt.
A Szigetköz hordalékkúp-felszíne a reliefenergia értékeket figyelembe véve szinte tökéletesen
sík. A részletesen feltérképezett ártéri kisformákat vizsgálva azonban látjuk, hogy a sík
hordalékkúp felszínét több ezer egykori, feltöltött meander szövi át, ami élénké teszi a mikrodomborzatot (1. ábra). Ezek a formák földtani sajátosságaiknál fogva különböző
vízgazdálkodási tulajdonságúak, így mint termőhelyek, ma is eltérő értékűek.
A Dunacsúnyi vízlépcső 1992-es megépítése és üzembe helyezése után a meliorációs
beavatkozások elmaradása és a talajvízszint változásai miatt a Szigetköz 375 km2-es területén
továbbra is fennállnak a mezőgazdasági területeket sújtó káros környezeti hatások. A
hullámtéren pedig elsősorban az Öreg Duna vízhiánya miatt az ártéri erdők vannak kitéve a
kedvezőtlen környezeti hatásoknak. A Szigetköz geomorfológiai fácieseiről múlt század végén
szerkesztett alkalmazott geomorfológiai térkép, napjainkban is felhasználható aktuális mérnöki
feladatok tervezési munkáinak forrásaként.

2. Geomorfológiai térképezés a közép Tisza vidékén
A Tisza vízgyűjtőjén az ezredforduló közeli években 1998 és 2001 között sorozatban
következtek be rekord nagyságú árvízhullámok, aminek oka lehet a feltételezett klímaváltozás
és az antropogén beavatkozások együttes hatásai:
– az 1998-1999 évek csapadékos időjárása következtében jelentősen megnövekedtek a
belvizek és a talajvízszint
– az 1998-as akkor még „évszázad árvizének” minősített árhullámát 2000-ben egy még
nagyobb követte, Szolnoknál 1041 cm-en tetőzött az árvíz
– 2001. március 6-án Tarpa térségében röviddel egymásután két töltésszakadás is történt
– 2000-ben a Tisza vízgyűjtőjén bekövetkezett cianid szennyezésre még nem volt példa
– 1999-től belvizes borítottság fokozott veszélye napjainkig is fennáll (pl. 2006. február
végén, az Alföldön 150 000 ha)
Az elmúlt évek katasztrofális árvizei bebizonyították, hogy a gátakkal védett, korábban
biztonságosnak hitt területek ismét valós árvízveszélynek vannak kitéve. Ennek hatására a
„Tisza-völgyében” megváltoztak az emberi elvárások az árvízbiztonsággal és a vízgazdálkodás
jövőbeni fejlesztésével szemben.
A Közép-Tisza mentén végzett geomorfológiai vizsgálataink szerint ugyanis a Tisza
hullámterén jelentős változások – kimélyülések és feltöltődések – következtek be, amelyek
kedvezőtlenül befolyásolják az árvízi lefolyási viszonyokat. A vizsgálat során meghatározzuk
a hullámtéri morfológiai viszonyok változását, térképezzük a feliszapolódásra jellemző
helyeket és szakaszokat, az azokon észlelt változások jellegét, mértékét és tendenciáját,
lehetőség szerint keresve azok okait. A hullámtér morfológiai változása, többségében
feltöltődése napjainkban is folyamatos, az árvízvédelmi biztonságra gyakorolt hatásaival az
elkövetkezőkben is számolni kell. Ezért a Vásárhelyi terv (VTT) keretében tervezett
beavatkozások megalapozása és a kedvezőtlen folyamatok teljesebb megismerése és hatásainak
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csökkentése érdekében a Tisza teljes hazai szakaszán vizsgálni kell a morfológiai változásokat,
különös figyelemmel a parti sávok feltöltődésére és az övzátonyok kialakulására.
Jász-Nagykun-Szolnok megye települései a szabályozások előtt is fokozottan veszélyeztetettek
voltak az árvizekkel és belvizekkel szemben (2. ábra). Az első komoly ármentesítési munkát
itt 1754-ben a Mirhó-fok gátjának megépítése jelentette és ezzel a Nagykunság 500 km2
területét átmentesítették, 1816-ban pedig a Tisza hortobágyi kiszakadását oldották meg
védőgátakkal (IHRIG D. 1973).
A települések belterületei az évtizedek során az árvízi biztonság fokozódásával lenőttek az
alacsony ártérre, pl. Szolnok, Alcsisziget, Szandaszőlős területén, de jellemző ez a Tisza mente
számos településére is. Az alacsonyártér és a magas ártér határa Szolnok és Vezseny között 86
m tszf-i magassággal jellemezhető, az alacsonyártér legmélyebb részei 83 méterrel tszf.
jellemezhető. A Tisza Vezsenyi-öblöztében még alacsonyabb, 82,3 m tszf. a mértékadó
alacsony ártéri szint. Az igen magas árvizek esetében, amikor a folyó vízszintje az árvédelmi
töltések peremét is eléri, sőt néha meghaladja, csak a Szolnok-Túri-sík magasabb, infúziós
lösszel fedett területei esnek az árvízszint magassága fölé. Elgondolni is rossz, hogy az
árvédelmi töltések magasságát is meghaladó árvíz szintek milyen katasztrofális pusztítást
végezhetnek a beépített ártéri szinteken. A 2000-es tavaszi árvíz során ez majdnem
bekövetkezett. A belvízkárok növekedése szoros összefüggést mutat azzal, hogy a befogadó
vízfolyások feltöltődése miatt a belvizek gravitációs lefolyási lehetőségei időben korlátozódtak,
megnövekedtek (GÁBRIS GY. 2000).
A vizsgált Tisza-szakasz és mellékvizei a Szolnok és Vezseny közötti területig terjed (3. ábra).
2
2
A Tiszába jobbról folyik: a Millér (60 km, 506 km ), a Zagyva (179 km, 5677 km ), a Gerje2
2
Perje (60 km, 904 km ) és a Körös-ér (56 km, 564 km ). A Tiszába balról folyik: a Bollai2
2
főcsatorna (7 km, 115 km ), az Alcsi-Holt-Tisza (18 km, 131 km ) és a Cibakháza-Martfűi2
főcsatorna (12 km, 38 km , MAROSI S.–SZILÁRD J. 1969). A mellékvízfolyások vízgyűjtő
területének nagysága jelzi, hogy milyen óriási a vízszállítás a szomszédos területek felől a
belvízlevezető csatornákon és szabályozott vízfolyásokon át Jász-Nagykun-Szolnok megye
3
felé. A csapadékos években a belvízlevezető csatornák vízhozama meghaladja a 10 m /s-ot a
tavaszi szélsőséges csapadékesemények olvadással egybeeső időszakában.
A KÖTIVIZIG területén a hullámtéren belül a 2000. évi katasztrofális árvízmagasság idején a
hullámtéren található és a szabályozások óta fejlődő övzátonyok és a hullámtér feltöltődése igen
sok gondot okoztak.
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2. ábra: Jász-Nagykun-Szolnok megye mérnökgeomorfológiai térképe (BALOGH J. 2002, MTA FKI)
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3. ábra: Szolnok, Vezseny közötti Tisza szakasz mérnökgeomorfológiai térképe (BALOGH J. 2002, MTA FKI)

3. A Duna menti magaspartok mérnökgeomorfológiai térképezése típusterületen
A Mezőföld peremén az Adonyi-öblözettől délre a Duna mentén fekvő két település Kulcs és
Rácalmás részben nagy partrogyásos földtömegekre épültek. A Duna menti magaspartok
csuszamlásos, roskadásos és szuffóziós folyamatokkal veszélyeztetet területein a földrajzi
helyzet, a sajátos geomorfológiai adottságok és a földtani rétegsorok miatt a
földtömegmozgások évtizedek óta ismétlődnek. A természeti okok mellett különböző
antropogén hatások, a nem megfelelő infrastrukturális háttér mellett bekövetkezett gyors
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településfejlődés és településszerkezet
földtömegmozgásokat.
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A felszínmozgásokkal foglalkozó geomorfológiai kutatások, valamint az épületkárok nyomon
követése 1964 decemberében kezdődtek el (PÉCSI et al. 1976). Az 1964-66-os és 1977. évi
felszínmozgásokat követően a Központi Földtani Hivatal megbízásából a Földmérő és
Talajvizsgáló Vállalat, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet és később a Budapesti
Műszaki Egyetem széleskörű vizsgálatokat készített Rácalmás és Kulcs löszös
partfalszakaszairól és környezetükről.
Rácalmás és Kulcs községek 1994-es szétválása óta már a két önálló önkormányzatnak kell
megoldani a felszínmozgásokkal kapcsolatos problémákat. A települések EU-s pályázati
támogatásokkal tervezik megoldani a magaspartok védelmét és rehabilitációját.
A legutóbbi partfalvédelmi munkák Rácalmáson 2006-ban Kulcson 2013-ban kezdődtek. A
partfal rehabilitáció egy évtizedek óta fennálló probléma megoldására ad lehetőséget és hosszú
időre stabilizálhatja a veszélyeztetett partfalszakaszokra épült településrészek területét.
A felszínmozgásos dunai magaspartok kutatási témában a partfalvédelmi műszaki
beavatkozások hatékonyságának és a mérnökgeomorfológiai módszerek összefüggéseinek
kutatása céljából az MTA CSFK FTI Geomorfológiai munkacsoportja 2013 óta monitorozó
vizsgálatokat végez a felszínmozgásokkal kiemelten érintett szakaszokon (BALOGH J.–
SCHWEITZER F. 2011).
Kulcs, Rácalmás településeken 1994-et megelőzően hosszú ideig építési tilalom volt a
kiszámíthatatlan felszínmozgások miatt, melyet utóbb feloldottak. Ezeken a területeken később
jelentős káresemények alakultak ki. A felszínmozgások ok-okozati eseményeihez kapcsolódó
tematikus mérnökgeomorfológiai kutatások a 2005-ös Rácalmási épületkárok és a Kulcson
2011. januárban bekövetkezett nagykiterjedésű felszínmozgások után új irányt kaptak. A
széleskörű földtani adatbázisok figyelembevételével készült mérnökgeomorfológiai és
domborzatminősítő térképek értékelése számos vízföldtani és felszínalaktani kérdést vetett fel,
pl. a felszínalatti és felszíni vízmozgások iránya és jellege, valamint a fosszilis csuszamlás
halmazok helyének és szakadási frontjainak meghatározását geofizikai módszerekkel is
vizsgáltuk (PRODÁN T. et al. 2013)
Kulcson a tömegmozgásos folyamatok az ezredforduló után aktivizálódtak és további mozgásai
szinte kiszámíthatatlanok. A partfal rehabilitációjának hiányában további katasztrofális
méreteket is ölthetnetek. Szinte a teljes Duna-parti sáv, illetve a szakadóparttal lezökkent
magasparti szakasz a mozgásokkal veszélyeztetett területhez tartozik (4. ábra). A problémát a
Mezőföld felöl nyomás alatt érkező rétegvizek hegylábi omladékban történő feltorlódása,
okozza. A káresemények kialakulásának valószínűségét erősítik a magas és tartós Dunai
vízállások, ill. a hirtelen vízszint csökkenések. A part menti sávban bennrekedt rétegvizek
áramlási nyomása nagyban megnövekszik ez esetben. A közvetlen Duna-parti sávban a lassú
kúszó mozgások és a zökkenő mozgások egyaránt fellelhetők, az eróziós tevékenységekkel
(mélyutak) együtt. A leszakadt Duna-parti rétegek a csuszamlás-halmazokon a nyomás alatti
rétegvizek jelenléte miatt folyamatosan mozognak. A Duna mindenkori vízszintje jelentősen
befolyásolja a pannóniai rétegvizek piezometrikus nyomását.
A felszínmozgással érintett terület határain – Kulcson a Vörös-domb szelvényében valamint a
hajóállomás szelvényében a Sőtér sétány mentén – megfigyelhetők a Duna medréig alámetsző
csúszólapok. A csúszólapok (kulcsi vörösagyag összlet) a partfalban a Duna középvízi medre
felett találhatók és a folyó irányába lejtenek.
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4. ábra: Kulcs mérnökgeomorfológiai térképe (BALOGH J.–VICZIÁN I. 2014, MTA CSFK)
Jelmagyarázat:
I. Ártéri formák: 1. alacsony ártér; 2. magasártér; 3. feltöltött meander szántóföldi művelésben; 4. meander
ártéri erdővel; 5. zátonysziget. II. Dombsági formák:6. löszplató 145 m tszf. felett (ÉNy-DK-i irányban tagolt; 7.
lepusztult löszplató 130-145 m tszf. felett (ÉNy-DK irányban tagolt; 8. eróziós-deráziós tanúhegy; 9. lejtőpihenő,
csúszáshalmaz; 10. fosszilis csuszamlások szakadási frontja. III. Völgyek, szerkezeti formák: 11. eróziós völgy;
12. eróziós-deráziós völgy; 13. deráziós völgy; 14. deráziós fülke; 5. vízmosás; 16. szuffóziós mélyedés; 17.
szerkezeti nyereg; 18. tektonikus törésvonal;19. tektonikus süllyedék pereme; 20. forrás. Lejtők: 21. lejtő
általában; 22. csuszamlás veszélyes lejtők; 23. tereplépcső. IV. Antropogén formák:24. beépített belterület; 25.
hézagosan beépített üdülő övezet; 26. kubikgödör; 27. árvízvédelmi töltés

Összefoglalás
Az elmúlt évtizedek mérnökgeomorfológiai térképezési gyakorlata bizonyította a
domborzatkutatás hatékonyságát, színvonalát és egzaktságát, ismertségét számottevő módon
előbbre vitte. A komplex geomorfológiai elemzések alapul szolgálnak a gyakorlati mérnöki
tervezési és kivitelezési munkákban. A fentiekben röviden bemutatott vízgazdálkodási és
vízépítési munkákat segítő tematikus mérnökgeomorfológiai térképek 2004-től segítenek az
adott kistérségi önkormányzatoknak, hogy területükön található földtani és árvízi és belvízi
veszélyforrásokra EU-s pályázat keretében megoldásokat találjanak. EU pénzforrások
pályázásával az önkormányzatok bátran nekiláthatnak a településűk környezetében található
földtani veszélyforrások elhárítására tervezett műszaki beruházások tervezéséhez,
kivitelezéséhez. Ennek egyik feltétele, hogy bármely projekt megvalósításához megfelelő
földtudományokban is képzett szakembert is alkalmazzanak.
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A települések projektgazdáinak olyan tájba illő műszaki megoldások megvalósítására kell
törekedni, amely egy projekt megvalósítása esetén, az önkormányzat területén élhetőbb,
biztonságosabb és szebb környezetet eredményez.
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Abstract
The paper aims at identifying the origin, mechanisms and types of mass movements along the riverbank and the
role of geological (tectonic, sedimentological and geomorphological) and hydrological (river regime and
groundwater dynamics) factors in their generation. General predictions of the future spatial and temporal
distribution of bank erosion hazard and opportunities for mitigation are also covered in the paper.
Bank erosion is a major driver a river channel processes. Its rates and types can well be studied along the Hungarian
section of the Tisza River. Between Csongrád and Mártély, where the tectonic control on the present course of the
river is particularly intensive, river regulation measures and geomorphic self-regulation (channel adjustments after
channelization) have also been influential in channel formaiton. The sedimentological composition of banks is a
fundamental control, but the indirect influences of climate change on riverbank slides and collapses can also be
detected. The impact of weather extremes on bank erosion, manifested in river regime, is also studied. With
hydrometeorological extremities expected to intensify in the future, bank erosion is becoming a more and more
severe hazard along some reaches. Its actual dimensions are estimated by the Bank Erosion Hazard Index (BEHI).
The geomorphological control on bank instability is expressed in the fact that most of the movements occurred on
the margin of the higher floodplain level and at the outlet of abandonedchannels with deep alluvial fill. Implications
for flood defence and actual construction activities in towns built right on the river banks are also presented. Future
bank erosion hazard is forecast for the studied section. Environmentally friendly solutions with the purpose of
reducing this hazard are also proposed.
Keywords: bank erosion, sediment sequence, tectonic influence, regulated river, water regime, Tisza, Hungary

Bevezetés
Csongrád és Ányás közötti alsó-tiszai partszakaszon (1. ábra, 2. ábra) vizsgáltuk a parterózió
veszély mértékét. Vizsgálatainkat motiváló főbb tényezők:
1. A jövőben a parterózió az egyes szakaszokon egyre fokozódó geomorfológiai
veszélyforrássá válik, mivel a globális klímaváltozás következményeként felerősödő időjárási
szélsőségek hatása a folyók vízjárásában is megmutatkozik a szélsőségek felerősödésével.
2. A nagyobb tavaszi árvizek (pl.2010, 2013) után a Közép-és a Dél-Tisza mentén sorozatos
partfalcsúszások következtek be. Ugyanezen időszak alatt és éghajlati körülmények között a
dunai partfalak mentén nem következtek be sorozatos omlások és csuszamlások. Kísérletet
tettünk e különbözőségek okainak felderítésére.
3. Fontos a parterózió index viszonylagos becslése a parti felszínformák várható változási
trendjére vonatkoztatva. A felszínformák bizonyos esetekben gyors változásokon mennek
keresztül a nagyárvizek és főként a nyári felhőszakadások hatásainak következményeként.
Jelentős mértékben magasodnak az övzátonyok a hosszan tartó, több hetes árvízi elöntés alatt,
pl. a 010-es és 2013-as árvíz esetében összesen 2 métert is emelkedtek bizonyos szakaszai
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2. ábra: A Pannon-medence és környezete
morfostruktuális elemei (HORVÁTH F. et al 2005a).
Közép- és Dél-alföldi kivágat
http://geophysics.elte.hu/atlas/09.htm

1. ábra: A partszakaszok vizsgálati helyei a
magyarországi Alsó-Tisza vidéken
Forrás: GoogleEarthTH

Mindszent környékén. Az övzátony lényegesen meredekebb lett. 2015 augusztusában ugyan
ezen a területen egy hatalmas felhőszakadás több helyen is átvágta szintén kb. 2 méter mélyen
az övzátonyt, a képződött keresztirányú eróziós völgyek jelentősen felszabdalták és
lealacsonyították a területet jelentős részét, nagy mennyiségű üledéket lepusztítva. A partfal
felső része feldarabolódott.
Löszös üledékkel fedett Tisza menti partfalakat vizsgáltunk. Tanulmányoztuk a klímaingadozások domborzatra gyakorolt hatása következtében fellépő földcsuszamlások és
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3. ábra: Mindszent környékének geoorfológiai
térképe (Kis É., Lóczy D. – In: LÓCZY D. et al.
2009)
1 = hullámtér (aktív ártér); 2 = alacsony ártér;
3 = magas ártér; 4 = pleisztocén típusos, ill.
ártéri lösszel fedett kiemelkedések; 5 =
óholocén homokleplek; 6 = homokkal fedett pleisztocén hordalékkúpsíkság;
7 = feltöltött meander állandó vízborítással;
8 = feltöltött meander időszakos vízborítással;
9 = feltöltött meander csatornázott vízfolyással; 10 = feltöltött meander magas
talajvízállással; 11 = mezőgazdasági művelés
alatt álló feltöltött meander; 12 = morotvák
közötti magasabb térszínek; 13 = ártéri mocsarak állandó vízborítással; 14 = időszakosan
vízborításos egykori mocsarak; 15 = egykori
mocsarak elgátolt medencéi csatornákkal
lecsapolva; 16 = feltöltött egykori mocsár
magas talajvízállással

4. ábra: A Tisza Dong-ér és Ányás közötti szakaszának

digitális domborzatmodellje (Szeberényi J.)

partomlások kialakulásának közvetlen okait.
Vizsgáltuk a csuszamlásos partokat (3. ábra, 4.
ábra) és a kanyarulatok belső ívénél húzódó
övzátonyokat, jellemeztük a partfaltípusokat és a
partfalcsúszásokat befolyásoló természeti és
antropogén tényezők hatásait.

A folyómedrek fejlődésében a parterózió fontos
szerepet játszik. Jól lehet tanulmányozni
sebességét és különböző típusait a hazai Tisza
szakaszokon. A folyó jelenlegi medrére a
tektonikus folyamatok (2. ábra) is nagy hatással
vannak. A mederfejlődésre a folyószabályozás
(SCHWEITZER F. 2015) és a folyó önszabályzó
mechanizmusa (a szabályozásra adott válasz) is
jelentősen hatott. Alapvető jelentőségű feltétel a
partok üledékföldtani felépítése, de számolni kell
az éghajlatváltozás közvetett hatásaival is a partok
csuszamásainak, omlásainak vizsgálatakor. A tanulmány tárgyát képezi a folyó vízjárásában
megnyilvánuló időjárási szélsőségek hatása is. Mivel a hidrometeorológiai szélsőségek a
jövőben várhatóan felerősödnek, ezért a parterózió egyes szakaszokon egyre fokozódó
veszélyforrássá válik. A kapott vizsgálati értékekből következtetéseket lehet levonni a folyópart
mentén bekövetkező tömegmozgások mechanizmusaira, valamint a főbb geomorfológiai,
földtani (tektonikus és üledékföldtani) és hidrológiai tényezőkre (a folyó vízjárása és a
talajvízszint változása) vonatkozóan.
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Módszer
Kipróbáltuk az USA-ban alkalmazott Parterózió Veszély Index (BEHI) (ROSGEN, D.L. 2001,
2008 és RATHBUN, B. 2012) alkalmazási lehetőségeit a hasonló földrajzi szélességű hazai AlsóTisza menti partszakaszokra.
Alkalmazott módszerünk során – a partpusztulás mértéke és típusa minél pontosabb
meghatározása céljából – az eddigi hagyományos módosított BEHI–értékek (ROSGEN, D.L.
2008, RATHBUN, B. 2012) mutatószámait újabb 5 mérőszámmal egészítettük ki a helyi
tapasztalatok alapján és vizsgáltunk számos egyéb természeti és antropogén tényező hatását.
A 13 vizsgált partszakaszon mérési eredményeink alapján meghatároztuk a ROSGEN, D.L.
(2001) – féle (1. táblázat) BEHI–értékeket (partmagasság/nagyvizi meder mélység, parti
növényzet gyökerezési mélysége/partmagasság, a gyökérzet sűrűsége, a partfal lejtőszöge, a
part védettsége), ill. a ROSGEN, D.L. (2008, a part anyaga és a rétegzettsége kiegészítésével) és
RATHBUN, B. (2012) (parti növényzet gyökerezési mélysége, a gyökérzet sűrűsége, a part
védettsége, a partfal lejtőszöge) – féle módosított BEHI-értékeket. Az értékeket a vizsgált
partfalak felvételeivel együtt adtuk meg (pl. 1. kép, 2. táblázat, 2. kép, 3. táblázat, 3. kép, 4.
táblázat). Javaslatot tettünk a minél pontosabb Parterózió Veszély Index (BEHI) meghatározása
céljából a vizsgált mutatószámokat—helyi tapasztalatok alapján– kiegészítettük még további 5
paraméterrel (tektonikus vonallal bezárt szög, növényzetborítás a parti 10-m-es zónában,
közbetelepült homokos üledékek aránya, helyi árvízveszélyességi index és a legnagyobb árvízi
riasztás gyakorisága) és különböző természeti és társadalmi tényezők vizsgálatával. Új
módszerünkkel hozzá tudunk járulni a parterózió veszély mértékének minél pontosabb
megbecsüléséhez.
1. táblázat: Parterózió Veszély Index BEHI I. (ROSGEN, D.L. 2001) értékek az Alsó Tisza vidék vizsgált
partszakaszain
Erózióveszély
mértéke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

a part magassága/nagyvízi
meder
mélysége
0,49
0.12
0.48
0.48
0.7
0.67
0.66
0.38
0.54
0.33
0.55
0.47
0.49

Parti növényzet
gyökerezési
mélysége/a part
magassága
0.23
0.14
0.13
0.17
0.22
0.23
0.19
0.29
0.16
0.27
0.11
0.32
0.27

A gyökérzet
sűrűsége (%ban)

A partfal
lejtőszöge

A part
védettsége (%ban)

98
93
95
100
98
24
17
97
90
95
97
100
100

46.2
51
79
83
44
67
46
82
72
78
32
81
43

78
22
26
95
90
57
28
85
60
70
80
95
8

Természeti és antropogén tényezők hatása a partfalcsúszások létrejöttében
Az Alsó –Tisza vidéki 2013. évi májusi sorozatos partfalcsúszások legfőbb okozója a vízhez
köthető. Részben a folyó hirtelen, gyors apadása (6 m 8 nap alatt, a vízlépcsők, zsilipek és
víztározók antropogén hatásaival), részben az elmozdulásokra felülről érkező vizeknek
(csapadékvíz, rétegvíz, stb.) a mennyisége és jellege. Jelentős befolyása a csapadéknak volt.
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A part magassága/nagyvízi meder
mélysége ≈ 1,0 – 1,1
A parti növényzet gyökerezési
mélysége/a part magassága: 0,29 – 0,15
A gyökérzet sűrűsége ≈ 100 – 80
A partfal lejtőszöge ≈ 61 – 80
A part védettsége ≈ 79 – 55
ÖSSZESEN = 13 – 21,5
A part anyaga ≈ 5
(löszös agyag)
Rétegezettség ≈ 10
BEHI pont = 37,5 (magas)
1. kép: A csanyteleki kanyarulat É-i meredek fala
(Fotó: Kis É.)
2. táblázat: Módosított Parterózió Veszély Index BEHI II., (RATHBUN, B. 2012) értékek a csanyteleki
kanyarulatnál
BEHI
típusok
Nagyon
alacsony
Alacsony
Mérsékelt
Magas
Nagyon
magas
Különösen
magas

Növényzet
gyökerezési
sűrűsége
mélység
mélység
pontpont(%)
értéke
száma
szám

Part
védettség

lejtőszög

(Avg. %)

pontszám

Érték

Pontszám

Összpontszám típusonként

90-100

1.45

80-100

1.45

80-100

1.45

0-20

1.45

≤ 5.8

50-89
30-49
15-29

2.95
4.95
6.95

55-79
30-54
15-29

2.95
4.95
6.95

55-79
30-54
15-29

2.95
4.95
6.95

21-60
61-80
81-90

2.95
4.95
6.95

5.8 – 11.8
11.8 – 19.8
19.9 – 27.8

5-14

8.5

5-14

8.5

10-14

8.5

91-119

8.5

27.9 – 34.0

<5

10

<5

10

< 10

10

> 119

10

34.1 – 40.0

Az év első három hónapjában az átlagos csapadékmennyiség duplája hullott, és a csuszamlást
megelőző hónapban is szinte minden nap volt áztató eső (négyszer 1 nap kivételével). A Tisza
vízszintcsökkenésének hatására az átáztatott part elveszítette állékonyságát. A hirtelen gyors
apadást és az átáztatott partfal szerkezetét fele-fele arányban tartjuk felelősnek a csuszamlások
kialakulásába. A továbbiakban feltétlenül szükséges lenne a partfalelmozdulás monitoring
rendszerrel történő folyamatos mérése.
1. Tektonikai tényezők
A tektonikai (az Alsó-Tisza mente folyamatos süllyedése) okok és a Tisza szabályozási
munkálatok következtében fellépő bevágódások miatt továbbra is várhatók a sorozatos
partfalomlások. Folyamatos (DNy–ÉK-i irányú fő törésvonalak mentén) és ciklikusan (DK–
ÉNy irányú) változó süllyedő D-alföldi területről van szó. A partvédelmi művek beépítésének
hatására a szelvények szélessége jelentősen lecsökkent.
A Pannon-medence jelenlegi geodinamikájának atlasza (HORVÁTH F. et al. 2005a., 2. ábra) és
BADA, G. et al. 2007 térképlapjairól a tanulmányozott területekre vonatkozóan a következő
megállapításokat tehetjük.
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2. kép: Karéjos csuszamlásos part alacsony és magas ártér
találkozási pontjainál a mindszenti Nagyrévtől É-ra
(Fotó: Kis É.)

A part magassága/nagyvízi meder
mélysége ≈ 1,0 – 1,1
A parti növényzet gyökerezési
mélysége/a part magassága: 0,29 – 0,15
A gyökérzet sűrűsége ≈ 29 – 15
A partfal lejtőszöge ≈ 21 – 60
A part védettsége ≈ 29 – 15
ÖSSZESEN = 21 – 29,6
A part anyaga ≈ 5
(löszös agyag)
Rétegezettség ≈ 10
BEHI pont = 44,5 (nagyon magas)

3. táblázat: Módosított Parterózió Veszély Index BEHI II., (RATHBUN, B. 2012) értékek a mindszenti Nagyrév
É-i részén
BEHI
típusok
Nagyon
alacsony
Alacsony
Mérsékelt
Magas
Nagyon
magas
Különösen
magas

Növényzet
gyökerezési
sűrűsége
mélység
mélység
pontpont(%)
értéke
száma
szám

Part
védettség
(Avg. %)

90-100

1.45

80-100

1.45

80-100

50-89
30-49
15-29

2.95
4.95
6.95

55-79
30-54
15-29

2.95
4.95
6.95

5-14

8.5

5-14

<5

10

<5

lejtőszög

pontszám

Érték

Pontszám

Összpontszám típusonként

0-20

1.45

≤ 5.8

55-79
30-54
15-29

1.45
2.95
4.95
6.95

21-60
61-80
81-90

2.95
4.95
6.95

5.8 – 11.8
11.9 – 19.8
19.9 – 27.8

8.5

10-14

8.5

91-119

8.5

27.9 – 34.0

10

< 10

10

> 119

10

34.1 – 40

Partfal mozgások továbbra is előfordulnak a jövőben a terület fokozatos süllyedésével
párhuzamosan antropogén beavatkozások nélkül is. Süllyedő, DNY–ÉK-i fő szerkezeti vonalak
mentén kialakult területről van szó. Véleményünk szerint ez az oka, hogy az esetek túlnyomó
többségben csak kevés ártéri szint maradt meg.
A jelenlegi felszíni folyamatok kialakulásának három fajta irányú elmozdulás lehet az oka.
a) A Tiszán át ÉK-i irányba történő vízszintes elmozdulás Észak-Isztriáról, az Alpok és a
Dinaridák (Ljubljana és Zágráb) közötti területről (a magyarországi nagyszerkezeti vonal része)
ÉK-i irányba több, egymással párhuzamos szerkezeti vonal mentén (a Tisza völgyén
kereszttörés során Mindszent északi részén át, ÉK-Magyarország irányába, HORVÁTH F. et
al. 2005a). A DNY–ÉK irányú vízszintes elmozdulás értéke Mindszent környékén 0,1 mm/év,
Isztria környékén (ahonnan indul) ennek a 30-szorosa 3,0 mm/év. E változás a Tisza esetében
kereszttörés formájában nyilvánul meg a Dong-ér – Tisza meder (18 méteres medermélység)
és – bal oldali holtágán keresztül. A kereszttörés formája: normál vető. A süllyedés folyamatos,
ÉK felé tartó párhuzamos vetők mentén történik.
b) D–É irányú, jelenleg is ható ciklikus tektonikai süllyedés.
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A part magassága/nagyvízi meder
mélysége ≈ 1,0 – 1,1
A parti növényzet gyökerezési
mélysége/a part magassága: 0,14 – 0,15
A gyökérzet sűrűsége ≈ 0,14 – 0,05
A partfal lejtőszöge ≈ 100 – 80
A part védettsége ≈ 81 – 90
ÖSSZESEN = 17,0–22,6
A part anyaga ≈ 5
(löszös agyag)
Rétegezettség ≈ 10
BEHI pont = 35,7 (magas)

3. kép: Eróziós partfal az ányási kanyarulat külső íve
középső részén (Fotó: Kis É.)

4. táblázat: Módosított Parterózió Veszély Index BEHI II., (RATHBUN, B. 2012) értékek az ányási kanyarulat
külső ívénél
BEHI
típusok
Nagyon
alacsony
Alacsony
Mérsékelt
Magas
Nagyon
magas
Különösen
magas

Növényzet
gyökerezési
sűrűsége
mélység
mélység
pontpont(%)
értéke
száma
szám

Part
védettség

lejtőszög

(Avg. %)

pontszám

Érték

Pontszám

Összpontszám típusonként

90-100

1.45

80-100

1.45

80-100

1.45

0-20

1.45

≤ 5.8

50-89
30-49
15-29

2.95
4.95
6.95

55-79
30-54
15-29

2.95
4.95
6.95

55-79
30-54
15-29

2.95
4.95
6.95

21-60
61-80
81-90

2.95
4.95
6.95

5.8 – 11.8
11.9 – 19.8
19.9 – 27.8

5-14

8.5

5-14

8.5

10-14

8.5

91-119

8.5

27.9 – 34.0

<5

10

<5

10

< 10

10

> 119

10

34.1 – 40

A Pusztai-havasok nyugati pereméről, a Maros-Temes közéről induló, majd a Körös-Maros
közén ÉK-i irányúvá váló törésvonal mentén végbemenő süllyedés. Makó, Hódmezővásárhely,
Mindszent, Szentes környezetében létrejövő ciklikus árkos süllyedés. Hosszúsága kb. 60 km,
szélessége 30–40 km. Az évi átlagos süllyedés ~ 1,5 mm Mindszenttől keletre oldalelmozdulás
formájában.
c) ÉK–DNY irányú kereszttörések sűrű párhuzamos sávok mentén érik a terület a Dunántúliközéphegység irányából
d) Két kereszttörés éri a területet a Jászság felöl
2. A szabályozási munkálatok hatása
A múlt századi szabályozások során a fejlett kanyarulatokat vágták le. Ennek következtében a
Tisza esése a duplájára nőtt. Nőtt a parterózió mértéke és a csuszamlások kialakulásának
lehetősége is. A tanulmányozott szakasz majdnem felén épültek partbiztosítási művek a múlt
század elejétől fogva. Ezek a kanyarulatok külső ívét biztosítják. Hatnak az alattuk lévő
kanyarulatokra is. A művek beépítésének hatására a szelvények szélessége lecsökkent.
Lecsökkent a Tisza medrének vízelvezető képessége is. Nő a levonuló vizek szintje (FIALA K.–
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KISS T. 2006). A magasabb árvízszintek következtében nő a csuszamlások kialakulásának
lehetősége is.
5. táblázat: Parterózió veszély megbecslésére javasolt további paraméter értékek változása vizsgált
partszakaszainkon
A neotektonika szerepe
A partfal törésvonallal
bezárt szöge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

párhuzamos
31-50%
31-50%
majdnem párhuzamos
(<10%)
majdnem
párhuzamos(<10%)
11-30%
párhuzamos
párhuzamos
majdnem párhuzamos
(10%)
majdnem párhuzamos
<10%)
párhuzamos
párhuzamos
párhuzamos

A 10m-es
parti zóna
növényzeti
fedettsége
61-80%
81-100%
81-100%

Az
üledéksorok
heterogenitása
körbetelepült
homokos
üledékek %-os
aránya
11-20%
21-30%
11-20%

Part menti
területek veszélyeztetettsége
Helyi
árvízveszély
index (LÓCZY D.
et al. 2009)
0,61-0,80
0,61-0,80
0,61-0,80

Harmadfokú
árvízvédelmi
készültség
gyakorisága
3-6 év
3-6 év
3-6 év

81-100%

<10%

0,61-0,80

3-6 év

41-60%

11-20%

0,61-0,80

3-6 év

21-40%
21-40%
61-80%

<10%
<10%
31-40%

0,81-0,90
0,81-0,90
0,61-0,80

3-6 év
3-6 év
<3 év

81-100%

<10%

0,41-0,60

<3 év

81-100%

<10%

0,41-0,60

<3 év

61-80%
81-100%
81-100%

<51%
31-40%
<10%

0,41-0,60
0,81-0,90
0,81-0,90

<3 év
<3 év
<3 év

Növényzet
borítottsága

Vízjárás

3. A partszakaszt felépítő kőzetek, rétegzettségük, a lejtők állékonysága
Az agyagrétegek között laza löszös, iszapos, homokos üledékek váltakoznak. A partszakaszt
felépítő kőzetnek (az agyagos ártéri lösznek) is döntő jelentősége van abban, hogy lazább
szerkezete miatt korábban következik be ugyanazon árvízi időszakban a csúszás, mint pl. a
Duna-menti tömörödöttebb, homokos löszfalak esetében. Alapvető különbség a partfal
anyagának összetételében (különféle lösztípus változatok) és az ebből fakadó szerkezetbeli
különbségekből (laza vagy tömörödöttebb szerkezet) adódik. A dunai partfalak típusos, vagy
klasszikus, míg a tiszai partfalak ártéri (infúziós) löszből állnak. Az ártéri lösz fizikai
sajátosságai miatt eltér a típusos lösz jellemző kritériumaitól, ezért a löszszerű üledékekhez
sorolhatók. A legnagyobb különbség a partfalat felépítő kőzetek, a lösz-és löszszerű üledékek
agyag-, iszap-, lösz-és homoktartalma %-os részesedése változásával magyarázható.
Fontos befolyásoló tényező a rétegek agyag-és agyagásvány tartalma (közülük is az ún.
„duzzadó agyagásványok”) viselkedése talaj-vagy rétegvíz változásának eredményeként. Az
ártéri löszök lényegesen agyagosabbak. A magas agyagtartalom miatt az ártéri löszös partfalban
lévő víz sokkal nehezebben tud visszajutni a hirtelen gyors árvízszint- csökkenés után a folyóba
az üledék tömörödöttsége miatt, mint a sokkal lazább, lényegesen nagyobb homoktartalmú
típusos löszpartfalakban. Geomorfológiai szempontból a vizsgált partfalcsúszások jelentős
része magas- és alacsony ártérperem mentén (pl. a kompátkelőnél és az ányási saroknál) jön
létre. A feltöltődött egykori meanderek törmelékanyaga esik ki a folyó irányába. A lejtők
állékonyságuk (a biztonsági-érték /T/) alapján háromféle állapotban lehetnek: 1. stabilak: T >
1.3; 2. feltételesen (a nedvességtartalom függvényében) stabilak: T = 1 – 1,3; és 3. csúszás
veszélyesek: T<1;
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4. Csúszó lap megléte
Az ártéri löszös üledékek alatt a vizsgált területen mindenütt megtalálhatók a kék agyag szintek
a korábbi folyóvízi, tavi és mocsári üledékképződési környezetből.
5. A rétegek enyhén dőlnek a folyó felé
6. A part repedezettségének mértéke és jellege (a repedések sűrűsége, iránya, szélessége és
kitöltése)
7. Meteorológiai körülmények, a rétegek víztartalma
Az év első 3 hónapjában az átlagos csapadékmennyiség duplája esett. A csúszást megelőző
hónapban (négyszer 1 nap kivételével) minden nap hullott áztató eső. A rétegek víztartalma
fontos befolyásoló tényező. A talajvizet tartalmazó ártéri üledékekben a csúszó lapon ható víz
nyomása a víz magasságától függ. Nagyobb erejű széllökések is előfordultak az észlelt
repedések napján és a bekövetkezett partfalcsúszások közötti időszakban.
8. A Tisza vízszintjének lassú emelkedését (májusi árvíz) gyors apadás, az évtized leggyorsabb
vízszint csökkenése követte. A Tisza vízszintje 6 m-t csökkent 8 nap alatt. A hirtelen jelentős
vízszintesésben antropogén tényezők is szerepet játszhattak (víztározók, zsilipek, stb. hatása).
A vízszintcsökkenés hatására a partszakasz elveszítette állékonyságát. A partot felépítő laza
szerkezetű ártéri löszös üledékben ún. „vízgazdálkodási zavar” jött létre. A parton lévő fák
állékonyságcsökkentő szerepe is jelentős volt. A partról a rétegek a fákkal együtt csúsztak a
Tiszába. Volt közülük olyan, amely a Tisza közepén szigetet alkotott még két esztendő
elmúltával is. Akadályozta a hajózást.
9. A talajvízszint a folyó felé esett a csúszás kezdetén és végén is, a lecsúszott tömbökből még
két hét múlva is csöpögött a víz.

Eredmények
A partfalpusztulás veszély jellegének minél pontosabb megállapítása céljából kipróbáltuk alsótiszai mintaterületünkön a ROSGEN–féle BEHI I.(2001)–és BEHI II.(2008) parterózió veszély
indexet és a RATHBUN–féle BEHI II. (2012) mutatószámot. A kapott értékek táblázatba
foglalása és típusokba sorolása után azt tapasztaltuk, hogy a ROSGEN–féle BEHI I. (2001)
értékek közül a nagyvízi mederre vonatkozó értéknek – amely a vizsgált 5 paraméter – érték
közül kettőben, 1. a partmagasság/nagyvízi meder mélysége és a 2. parti növényzet
gyökerezési mélysége/ a part magassága szerepelt – a mi közepes nagyságú, a parttól 40–50
méter távolságban lévő, helyenként 15–20 m mély Tisza medernek már nem volt hatása a
partfal pusztulása folyamatában. Tapasztalatunk szerint ezen mutatószám csak kis, néhány m
mély folyókra alkalmazható. Az USA-beli alkalmazás is közepes szélességek kisebb folyóira
történt. Nagyon fontos tényezőnek tartjuk viszont mi is a ROSGEN–féle BEHI II. plusz 2
mutatószámának súlyozását. Tapasztalataink is azt mutatják, hogy a part anyaga és partfal
rétegzettsége lényegesen – általában mintegy 30 %-kal –módosítja az össz BEHI pontszámot
(ld. az 1. 2. és 3. kép melletti értékeket) és ez által magasabb partfal veszélyeztetettségi
kategóriába kerül. A felvételek melletti ROSGEN–féle BEHI I.-és BEHI II. értékek alatt
táblázatban mutattuk be ugyan ezen 13. partszakaszra vonatkozóan a RATHBUN–féle (2012)
módosított BEHI (II.) értékeket. Ő sem számol a nagyvízi meder mélységgel, a part lejtőszögén
kívül a növényzet gyökerezési mélységét, a gyökérzet sűrűségét és a part védettségét veszi
figyelembe. Véleményünk szerint a minél pontosabb partfal pusztulási érték meghatározása
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céljából célszerű mind a kétfajta index-szel számolni. Ha a kapott veszélyességi-kategóriában
lényeges különbség mutatkozik, praktikus további egyéb tényezők bevonása is.
A 13 vizsgált partfalszakasz közül a ROSGEN–féle BEHI II. (módosított) index alapján a 6. és
a 7. sz. partfal (a mindszenti Nagyrév É–i és D–i partszakasza) került a „nagyon magas”
veszélyeztetettségi kategóriába, a többi 11 partszakasz pedig a „magas” kategóriába. A
RATHBUN–féle BEH II. (módosított) index alapján alacsonyabb veszélyeztetettségi-értékeket
kaptunk. E szerint a legveszélyesebb eróziós partfal a 4. számú, az ányási kanyarulat belső íve
É-i részén. Alacsony veszélyeztetettségűek az 1., a 7. és a 11. sz. partfalak. A többi mérsékelt
veszélyeztetettségű. A 4. sz. partfalra kapott érték (a valóságban kevésbé veszélyeztetett) és a
8. sz. partfalra kapott érték (itt történnek a legnagyobb sorozatos partfal csúszások) nem felel
meg a valóságban tapasztaltaknak.
Új paraméter-értékek
A helyi környezeti viszonyok alapján javasoljuk még – a BEHI I. és a BEHI II. indexek
kiegészítéseként – további 5 tényező figyelembevételét és kategorizálását, valamint a vizsgált
terület geomorfológiai viszonyainak jellemzését. A magas- és alacsony árterek
peremterületeinek tanulmányozása hozzájárulhat az omlások és csuszamlások lehetséges
helyeinek kijelöléséhez (3. és 4. ábra).
1. A neotektonika szerepe
A folyószakaszok többsége vagy tektonikai vonal (2. ábra) mentén fut, vagy azzal < 10°-os
szöget zár be.
Négy helyen mutatható ki jelentős eltérés: az 1., a 2. és a 3. sz. partfal közelében, ahol egymással
jelentős szöget bezáró két markáns törésvonal találkozik mintegy 500 m hosszúságú, hatalmas
csuszamlásos partú kanyarulatot okozva; 2. a mindszenti Nagyrév környezetében, ahol
alacsony- és magasártér találkozása peremén, az É–D-i irányú törési vonalon, szemben a
partfaltól nem messze található, azzal 86°-os szöget bezáró, ÉNy–DK-i irányú Dong-éri
törésvonallal; 3. a csanyteleki (az ányásihoz hasonlóan) szintén mintegy 50 m átmérőjű,
meredek eróziós partokkal teli nagy kanyarban (a korábbi hajókikötőben). E partfalak mentén
fordul D felé az ÉK–DNY-i törésvonal. E partfalakra majdnem merőlegesen futnak ki a
csuszamlásos falaktól D-re és É-ra az ÉNY–DK-i irányú markáns törésvonalak; 4. jelentős a
hatása a Körös-torok környéki partfalakra (pl. a 13. sz. partfal) a Körös-törésvonalnak. A 8., a
11., a 12. és a 13. sz. partfalak a saját É-D-es irányú törésvonalukkal is szöget zárnak be (ld.
táblázat) és hatnak rájuk É–Ny-i irányúak is.
2. A növényzet borítottsága
A 10 m-es parti zóna növényzeti borítottsága értékelésénél figyelembe kell venni a parttól kicsit
beljebb húzódó erdősávok védő hatását, ill. a közvetlenül a meredek partszegélynél húzódó fák
– különösen csapadékos időszakokat követően– csuszamlást elősegítő hatását: részben a
repedéseket követően a lejtős nagy nedvességtartalmú talajokon elősegítik a gravitációs
csuszamlásokat, részben a következő napokban a fák lombkoronájára hullott nagy mennyiségű
eső súlya miatt.

207

GEOMORFOLÓGIA SZEKCIÓ

3. Közbetelepült homokos üledékek
Az eróziós partfalak többsége – az övzátonyok kivételével – általában nem tartalmaz többet 1520% homoknál, a homok többnyire a felszínt fedi. Néhány eltemetett homokréteget találunk
csupán. A terület jelentős része ártér volt, az üledékek vízszintes településűek és többnyire jól
rétegzettek. Ártéri agyagos löszök és löszszerű üledékek váltakoznak néhány paleotalajjal,
iszapos rétegekkel (kék és szürke iszaprétegekkel) és kevés futóhomok betelepüléssel. A
glaciálisok idején a kiemelkedésekre hulló porból futóhomok, a nedves térszínekre hullókból
pedig ártéri, vagy nedves térszíni lösz keletkezett. Partfalcsuszamlások szempontjából azok az
üledékek csúsznak kevésbé, amelyek tömörödöttebbek, tehát idősebbek, jobb az
állóképességük, vagy például nagyobb mésztartalmú homok is keveredik beléjük a Duna–Tisza
- köze felöli területről, a Tisza jobb partján.
4. A part menti területek veszélyeztetettsége
A helyi árvízveszély index (LÓCZY D. et. al 2009) az ármentesítések előtti és az ármentesítések
utáni ártelület nagyságának hányadosa. Legveszélyeztetettebb partszakasz 1. a mindszenti
Nagyrév (6. és 7. sz. partfal) , 2. a mindszenti szivattyútelep környezete (8. sz. partfal), valamint
3. Szentes É–i része és a Csongrádi híd között (12. sz partfal), ill. 4. a Körös-toroktól É-ra
húzódó partfal (13. sz. partfal).
5. A harmadfokú árvízvédelmi készültség gyakoriság
Azt vizsgáltuk, hogy a rendkívüli körösi árvizeknek—amelyek egyidejű tiszai árvizek nélkül is
kialakulhatnak—mekkora területen van közvetlenül jelentősebb hatásuk.
Érdemes itt megemlíteni, hogy antropogén hatások is jelentősen befolyásolhatják a
partfalcsúszásokat. Ilyen volt pl. a legutóbbi tiszai árvizet követően is, amikor az árvíz idején
víztárolókba felfogott vizet az árvíz elmúltával hírtelen leengedik. Vizsgált területünkön ez azt
jelentette, hogy 6 nap alatt hírtelen 7 méterrel apadt le a Tisza vize. Sorozatos partfalcsúszások
következtek be. A nagy nedvességtartalmú, ártéri löszös üledékekből álló partfalak sorban
omlottak le és jelentős károk képződtek.
A partfalcsúszások várható helye kijelölése céljából feltétlenül javasoljuk a vizsgált terület
geomorfológiai viszonyai megismerését. A geomorfológiai (3. ábra) és a digitális
domborzatmodell térképen (4. ábra) egyértelműen kirajzolódnak azok a helyek, ahol időről
időre várhatok csuszamlások. Ott jönnek létre, ahol az alacsony és magas árteret elválasztó
perem merőleges a partfalra: pl. 2. (3. kép) és 3. sz. partfal az ányási kanyarulatban, 6. és 7. sz.
(2. kép) partfal a mindszenti Nagyrév D–i és É–i részén és a 10. sz. partfal (1. kép) a csanyteleki
régi hajókikötőnél.
Érdemes hangsúlyt fektetni a meteorológiai adatok közül a hirtelen lezúduló jelentős
mennyiségű (60-80 mm) záporokra. Átvágják pl. több helyen is a korábbi árvizek által épített
övzátonyokat és a hírtelen bevágódó völgyek mentén elkezdődik a partfalak felső részének
pusztulása (pl. a mindszenti övzátony esetében, 2014. augusztus)
Fontos megállapítani azt is, hogy vizsgált partszakaszunk szabályozás előtti, vagy szabályozás
utáni Tisza mederhez kapcsolható-e. A szabályozás utáni új medrekben a megnövekedett esés
és a bevágódás miatt nagyobb a partpusztulás veszély mértéke. Vizsgált partszakaszaink közül
a 13. sz. található új Tisza-mederben a csongrádi hídtól É-ra a csongrádi Holt-Tiszával
szemben).
Újabb paraméterek bevonásával tökéletesített módszerünk elősegíti a partpusztulás
veszélyének pontosabb meghatározását.
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PIT-HEAPS AND THE MONTANOGENIC SURFACE SUBSIDENCES
IN THE NORTHERN PART OF THE EAST BORSOD COAL BASIN
Abstract

In order to analyse the geomorpholgy altering effect of mining a catchment area of Szuha stream was chosen that
is situated in a traditional region of coal based heavy industry in that part of the East Borsod Coal Basin that is
found East of the Sajó river. Today underground mining were finished but stayed montanogenic forms. The surface
of the hilly region formed on loose Miocene sediments develops intensely itself to which coal mining gave another
new factor. We used different types of maps, and historical descriptions concerning coal mining coming from
records in the Archives of the University of Miskolc. The GIS database was created using the software ArcGIS
and Quantum GIS. Based on these we have addressed the following aims: construct the map of mining surface
subsidence and pit-heaps of the study area, analyse the effects coal mining on the forms and their secondary
processes, finally typed in that forms from anthropogenic point of view. Based on the mining subsidence formulas
we have determined the affect distance associated with movements of the excavation fields and the types of the
zones required for the different geomorphological changes. On the basis of the performed field examinations we
have classified the term of pit-heap maturity.
Keywords: coal mining, antropogenic geomorphology, montanogenic surface movement, pit-heaps

Bevezetés
A kőszénbányászat szerepe vitathatatlan egy adott terület gazdasági-társadalmi fejlődésében.
Ám ez koncentráltan jelentkező, sokrétű felszínváltozással is együtt járt. Ezeket kezdetben csak
kárelhárítási célból vizsgálták, ahol közvetlen emberi létesítményeket veszélyeztettek
(SOMOSVÁRI ZS. 1989), többnyire montanogén geológiai veszélyforrásként utaltak rá (BENNETT
M. R.–DOYLE, P. 1997, LÓCZY D. 2010). A bányászati kárelhárítás szempontjából hazánkban
MARTOS F. (1956), SOMOSVÁRI ZS. (1989), HOVÁNYI L.–KOLOZSVÁRI G. (1989) és mások, az
aláfejtett területek felszíni hatástávolságát számításokkal igazolták, amelyet napjainkban már
geoinformatikai módszerekkel elemeznek mind a bányászati károk (GÖRCS N. L. 2011) mind a
táji, geomorfológiai bolygatottság (SÜTŐ et al. 2010, FATHI SALMI, E. et al. 2017)
szempontjából. A bányászat tájföldrajzi hatásaira nézve ERDŐSI F. (1987) adott komplex
módszertani alapozást. Ennek mintájára végeztük egy másfél évtizeden keresztül első
kutatásunk a Kelet-Borsodi-szénmedence Sajótól D-re eső részén SÜTŐ L. (2013). A
montanogén formákat kialakításuk, méretük, geokémiai és másodlagos felszínformáló
folyamataik alapján tipizáltuk (HOMOKI E.–SÜTŐ L. 2005, SÜTŐ L. 2010, 2013). Ezek, illetve
nagyobb bányavidékeken, például Sziléziában végzett kutatások (DULIAS, R. 2011, 2016;
MARSCHALKO, M. 2014) rámutattak arra, hogy a domborzati változások mérete vetekszik a
1

Sütő László kutatása az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia
program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.
A kutatás további részeit az OTKA 101787 számú pályázata támogatta.
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természetes felszínformáló folyamatokéval. Az öngyulladásra hajlamos szénmeddők hatásai a
hidrológiai és növényzeti viszonyokat is befolyásolják (ERDŐSI F 1987; SÜTŐ et al. 2007A;
NÁDUDVAR Á.–FABIANSKA M. J. 2015; 2016; FABIANSKA M. J. et al. 2016). Több kutatás az
antropogén felszínformálás társadalmi oldalával kapcsolta össze a változásokat. RÓZSA P.
(2010) számszerű becslést adva a kettő közötti összefüggésekre, BUÓCZ Z.–SZARKA GY. (2007)
kárelhárítási, tájrendezési oldalról vizsgálták a kérdést, LÓCZY D. (2010)
környezetmenedzsment oldalról közelített a problémához. Mindez azért fontos, mert a
megváltozott kőzetanyag és domborzat hatásai még évtizedekkel a bányabezárások után is
befolyásolják a tájtényezők működését, az ott élők további területhasználati lehetőségeit.

Adatbázis és módszer
Jelen tanulmányban azt mutatjuk be, hogy a Kelet-Borsodi-szénmedence Sajótól északra eső
részén lezajlott mélyművelésű kőszénbányászat megszűnése után hogyan alakult át a
domborzat. A montanogén formák közül az akkumulációs csoportba tarozó meddőhányókat,
valamint az exkavációs típusba sorolt felszínsüllyedéseket vizsgáltuk.
Elsődleges adatforrásként a Miskolci Egyetem Archív Levéltárából bányászati térképeket és
leiratokat gyűjtöttünk be az egykori Borsodi Szénbányászati Tröszt és jogutódjainak anyagából
(BSZT 1960, 1992; BERTALANFY B. 1986). Ezekből a bányászati tevékenység azon adatait
nyertük ki, amelyek befolyásolhatták a geomorfológiai változásokat. A térképi adatbázishoz
különböző vetületi rendszerű, méretarányú és típusú bányászati, földtani (MBFH 2015) és a
három katonai felmérés térképeit (MISKOLCI ÖKOLÓGIAI INTÉZET 2002) digitalizáltunk be és
értékeltünk ki ArcMap, QGIS térinformatikai szoftverek segítségével:
A terepi adatgyűjtés a bányászati formakincs feltérképezésével kezdődött. A beazonosítható
meddőhányókat katasztereztük és megmintáztuk. A másodlagos felszínformálás jellemzésére
Felsőnyárád, Szeles-akna és az ormosi külfejtés depóniáin felmértük a csuszamlásokat és a
barázdás eróziós folyamatokat egy csapadékminimummal jellemezhető augusztusi, valamint
egy csapadékos novemberi időszakban. Ezeken GPS segítségével irányszöggel és távolsággal
adtuk meg a mérési pontok helyét. A csuszamlások esetében az elmozdulás mértékét, a
barázdákon pedig azok mélységét és szélességét mértük. Eredményeinket és a kialakult
jelenségeket összevetettük régebbi kutatási eredményeinkkel, majd meddőérési modellünk
szerint tipizáltuk őket (HOMOKI E.–SÜTŐ L. 2005, SÜTŐ L. 2013).
Az adatfeldolgozás során a felszínsüllyedéssel jellemezhető területek lehatárolásához a
hatástávolságot, a határszöget és a süllyedések maximális mélységét a fentebb említett szerzők
empirikus képletei alapján számoltuk ki. Ezen határfelületek térinformatikai feldolgozása
nyomán kaptuk meg a bányászati eredetű felszínmozgással jellemezhető területek poligonjait.
A terepi beazonosítás során kezdtük megkeresni a domborzatváltozások terepi bizonyítékait,
amely munka jelenleg is folyik.

A kutatási terület és a bányászat
Mintaterületünk a Szuha-patak vízgyűjtőjén kialakult szénbányászati körzetben helyezkedik el
(1. ábra). A változatos összetételű és a peremek felé kivékonyodó tengeri-folyóvízi rétegsor
tartalmazza a széntelepeket, amelyek közül a IV. és V. fejlődött ki a területen bányászható
mértékben. A bányászatot és domborzati hatásait nagymértékben befolyásolták a későbbi
szerkezeti mozgások – melyek összetörték a szenes összletet –, valamint a folyásra hajlamos
homoktestek. (JUHÁSZ A. 1970; PÜSPÖKI Z. 2006, PÜSPÖKI Z.–GYURICZA GY. 2014).
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1. ábra: A kutatási terület elhelyezkedése és földtani viszonyai

Felszínfejlődési szempontból nézve a Sajó-völgymedence központi süllyedéke felé, Miskolc
irányába alacsonyodik a Putnoki-dombság laza miocén üledékekből álló tetőszintje. Ide, mint
lokális erózióbázisba futnak a kis vízfolyások, amelyek teraszmaradványai, az általuk
völgyközi hátak sorozatára szabdalt tömegmozgásos és barázdás erózióval jellemezhető
lejtőoldalak befolyásolták az antropogén domborzatváltozások típusát és mértékét.
A bányászat a Szuha-patak mentén és mellékvölgyeiben mintegy másfélszáz éve indult meg:
Felsőnyárád, Izsófalva (egykori Disznóshorváti), Kurityán, Múcsony (Albert- és Rudolftelep),
Ormos és Szuhakálló településeken (BSZT, 1960, BERTALANFY et al. 1986). Ezek azonban, az
izsófalvi és ormosi bányászatot leszámítva – melyeknek a diósgyőri vasgyár és a Rudabányai
vasércbánya energiaszükséglete adta a stabilitását – rendszertelenül termeltek, így a táji hatások
is elenyészőek, az ún. bicskabányák nyomán lokális jelentőségűek. A két világháború között a
tőkeerősebb bányák megerősödtek, majd az 1940-es években – Kurityán, Szeles-akna,
Szuhakálló I. lejtakna – megindult a nagyüzemi kitermelés.
A II. világháború után államosított szénbányászat stabilizálására Ormosbánya és Kurityán
területén több külfejtést nyitottak, amelyek – részben állóvízzel feltöltött – bányagödrei ma is
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megtalálhatóak a területen. Ezen települések bányászata az 1960-as évekig biztosította a térség
részvételét az energiatermelésben. A bányászat kedvezőtlen körülmények közötti erőltetését
mutatja a Felsőnyárádi II. aknán 1955-ben bekövetkezett baleset (BSZT 1960, BERTALANFY et
al. 1986). Az 1970-es évekre – a szénhidrogének előtérbe kerülése nyomán – a bányák zömét
érdemi tájrendezés nélkül bezárták. Csak Feketevölgy (Felsőnyárád) és Rudolftelep fejlesztése
folytatódott a kutatási területen. Előbbi jelentőségét mutatja, hogy a kedvezőtlen földtani
körülmények között is évi 1 millió tonnát termelt, utóbbiét pedig az, hogy az átlagosnál jobb
szénminőség miatt a 19. század végétől folyamatosan működtek (BERTALANFY et al. 1986,
BSZT 1992).

Vizsgálati eredmények és értékelésük
A montanogén domborzati elemek felszínfejlődési szempontok szerint három csoportba
oszthatóak: kimélyítéses, elegyengetett, valamint áthalmozott formák (Sütő 2010).
A mélyművelésű bányászat nyomán, a közvetett kvalitatív formák közé tartozó
felszínsüllyedések jöttek létre. A bányászattörténetből következik, hogy az első ilyen formák
már a korai időszakban is létrejöttek, de a bányák méreténél fogva lokálisan jelentkeztek. Az
ide tartozó formák az omlásos horpák közé tartoztak (ERDŐSI F. 1989, HOVÁNYI L.–
KOLOZSVÁRI G. 1989, SÜTŐ L. 2006), mert általában a lejtők alsó részén nyitották őket és
maximálisan 20-25 m fedővastagsággal bírtak. A kezdetleges faácsolatos biztosítás nyomán,
ezek a mozgások biztosan bekövetkeztek, ám többségükben a kisebb természetes lejtőperemi
csuszamlásokhoz hasonló sekély mélyedésként jelentkeznek, amelyek elkülönítése
bizonytalan. Ennek domborzati hatásaira az alábányászott lejtők hullámos felszínéből, s a
meddőanyagból felszínen maradt széntörmelék alapján áttételesen következtethetünk.

2a. ábra: Felszínmozgást jelző “részeg”
villanypóznák az aláfejtett Ormos-völgyben

2b. ábra: Töréses elmozdulás a felszínmozgások
széthúzási zónájában az Ormos-völgyben

A két világháború között már előfordultak mélyebb lejtaknák is, ezért megjelentek a területen
a töréses horpák. Ezek összességében, a már említett bányasűrűség és a patakokkal felszabdalt
lejtők miatt, süllyedési mezőt formálva, akár több hektáros töréslépcsőkkel, csuszamlásokkal
tagolt rogyásos felszínt hoztak lére, mint arra Ormosbánya északi részén, a József-akna
környékén tapasztalhatjuk (2. ábra). Az 1955. évi felsőnyárádi baleset is a kedvezőtlen
geológiai, geomorfológiai helyzetnek köszönhető. A bányavágatok a Szuha-patak árterülete
alatt helyezkedtek el, így egy extrém csapadékú időszakban megáradt patak befolyt a
segédaknákba. A hasonló problémák megelőzése miatt elgátolt Mák-patakot csővezetéken
vezették át a fejtési területeken. Azonban a bányászat felhagyása után a patak alluviumán
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rogyások alakultak ki. Ezeken a hordalékszállítás ütemét módosító ideiglenes üledékgyűjtők
jöttek létre. Az V. telep felett elhelyezkedő 5-20 m vastag aleuritos réteg ugyanis az omlások
során megtört, s a felette lévő 20-30 m vastag vízben gazdag homokos réteg beáramolhatott a
fejtési üregekbe. Ezt bizonyítja például, hogy az 1978-ban bezárt Feketevölgy II. aknát fenn
kellett tartani a víztelenítés biztosítása miatt a környékbeli bányák kimerüléséig (BERTALANFY
et al. 1986, BSZT 1992).
A gépesítésnek köszönhetően a 1970-es évekre elterjedt frontfejtések nyomán több hektáros
fejtési mezők jöttek létre. A sekély – általában 60-180 m – mélységnek és a laza fedőanyagnak
köszönhetően már süllyedési teknők váltak felszínmozgásokkal bolygatott felszínné (3. ábra).
Ugyan a fő mozgások lezajlottak a fejtést követő 3-4 hónap alatt, az aktív szakasz csak egy
évtized múltán fejeződött be (ERDŐSI F. 1987, HOVÁNYI L.–KOLOZSVÁRI G. 1989).
Felszínfejlődési szempontból megállapítható, hogy a fejtési mezők feletti völgyoldalak
csuszamlásveszélyes lejtői részben emiatt aktivizálódtak (2. ábra).

3. ábra: A kőszénbányászat által érintett területek elhelyezkedése
Forrás:Saját szerkesztés MBFH 2015 adatbázisa alapján
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Összességében az alábányászott térszínek IV. és V. telepre vonatkozó mérete 27,1 km2, amely
a kutatási egység közel negyedrészét fedi le (3. ábra). A felszínmozgással érintett területek
átlagos mélysége 1-3 m, de a szuperpozíció elve alapján (SOMOSVÁRI ZS. 1989) a két telep
egymást metsző fejtési mezőin a maximális süllyedési zóna elérheti az 5-7 m-t is. Tekintve,
hogy a települések belterületét a fejtési mezők hatástávolsága általában nem érintette, ezért
közvetlen veszélyt nem jelentett, de akadályozta a települések terjeszkedését, az utólagos
elmozdulások pedig mégis okoztak időnként káreseményeket. A településeket megközelítő
úthálózat párhuzamosan fut a Szuha-, az Ormos- és a Mák-patakkal ezért a töréses, rogyásos
felszínmozgások az infrastruktúrát időről-időre károsítják.
Az átlagosnál több aknával működő bányászat nyomán a közvetlen másodlagos formák közé
tartozó meddőhányók keletkeztek, emellett a szállítási útvonalak, aknák között gyakran néhány
cm-es felületi meddőlepel nyomai figyelhetőek meg. Összesen 11 különböző érettségű
meddőhányót vizsgáltunk meg. Anyaguk az esetek többségében az öngyulladás következtében
kiégett (LAZÁK E. Á. 1999; SÜTŐ et al. 2007B), a humuszosodó réteg maximum 10-20 cm
vastagnak bizonyult, növényborításuk minden esetben aktív emberi részvételnek köszönhető.
Elsődleges formakincsük a hosszú bányászati időszaknak köszönhetően igen változatos.
Többségükben lejtőperemi hányókat figyelhetünk meg (pl. Ormosbánya), ahol a természetes és
a lerakott anyag határa potenciális csúszópályaként működhet. A 20-50 m magas kúp alakú
donyeci típusú meddőhányók morfológiailag tájidegenek (pl. Feketevölgy I. akna) (4. ábra).
Ahol megvalósult a biológiai és műszaki tájrendezés, ott az eróziós folyamatok, méréseink
alapján „befagyni”látszanak, az eróziós árkok, csuszamlások csak időszakosan
aktivizálódhatnak. A régebbi, félszáz évesnél idősebb alluviális síkmeddők lassan
ellaposodnak, de a részben kiégett, szétterített anyag akadályozza a természetes
vízgazdálkodási folyamatokat, s degradált növényzetet tart fenn.

4a. ábra: Felsőnyárád donyeci típusú kúpja

4b. ábra: Síkmeddő, ormosi külfejtés

A meddőhányók szemiantropogén lepusztulását a Kurityán és Felsőnyárád között felhalmozott
formákon vizsgáltuk. A rézsűoldalakon különböző típusú csuszamlásokat mértünk fel. A 3045o meredekségű lejtőkön köpenycsuszamlások alakultak ki, a hányók előterében 4-8 m hosszú,
4-7 m széles vékony, lepelszerű csuszamlásnyelvvel. A növényzeti telepítés geomorfológiai
szerepét mutatja, hogy a régebbi, nyers meddőfelszínről konzerválódott mélyfészkű
csuszamlások szakadásfalai a mérések alatt érdemben nem mozdultak. A lineáris eróziós
folyamatokat a barázdák tetőperemi, középső és lejtőlábi helyzetében mértük meg. A
novemberi újramérések során jól megfigyelhetőek voltak a csapadékhoz köthető formai
változások, amelyek összhangban állnak a Sajótól délre megfigyelt folyamatokkal (SÜTŐ L.
2013). Ahol a torrensek nyomán a csapadék hatására kimozdultak a keményebb hordalékfogó
tömbök, ott akár 20 cm-es mélyülést is megfigyelhettünk az átlagosan 150-180 cm mély
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barázdákban. A kitakarítódott finom üledék hegylábi hordalékkúpokban halmozódott fel,
amelyek legyezőszerűen szétterülő formája 2 m-es sugárral is jellemezhető.
augusztus

november

barázdák
mélyülése

A csapadéktöbblet
hatására szélesedő
barázdák

lankás lejtőkön
hordalékfogó tömbök
fogják vissza a hordalék
elmozdulását

A meddőhányókat aktivitásuk alapján tipizáltuk (1. táblázat). Az I. kategóriába tartozó
19. század végi meddőanyagot már nem tudtuk beazonosítani. A II. kategóriába tartozó érett
hányók felszíne stabil, geokémiai folyamataik „befagytak”. Kamrafejtés miatt eleve kisebb
méretű anyaguk, a mállás következtében felaprózódott és a hányófelszínen hozzájárult a
talajosodáshoz, amely ennek ellenére nem jelentős.
1. táblázat: A meddőhányók jellemző tulajdonságai
Név

Érettség
II. kategória (1940ig termelt)
Rudolftelep I.
II. kategória
(1940-ig termelt)
Kurityán IV.
II. kategória
Szuhakálló
(1940-ig termelt)
/Szeles akna
III.kategória
(1960-1970-ig)
Kurityán III.
III.kategória
Orbmos(1960-1970-ig)
bánya II.
III.kategória
Ormosbánya III. (1960-1970-ig)
IV. kategória
(1993-ig termelt)
Alberttelep I.
IV. kategória
(1993-ig termelt)
Kurityán II.
IV. kategória
Felsőnyárád/
Feketevölgy I. akna (1993-ig termelt)
IV. kategória
Ormosi külfejtés (1993-ig termelt)
V. kategória
Kurityán I.
(napjainkig aktív)
(Ormos Zrt)

Felszínstabilitás
Stabil
Teljesen stabil
Stabil de
(barázdák)
Instabil,
szakadások
Teljesen stabil
Stabil
Teljesen stabil
Változó stabilitás
Stabil, (D-i oldal
csuszamlás)
Instabil, barázdák
és csuszamlasok

Kőzetanyag
mészvázúak maradv., szenes
pala, halpikkelyes aleurit
nyers szenes agyagpala,
kavics
kiégett aleurit, kavics,
mészvázú maradványok,
kiégett szenespala, breccsa,
mészvázúak maradványai
szenespala,vaskiválások,
mésztörmelék, agyagpala
breccsa, aleurit, mésztörmelék, agyagpala, épít.törmelék
kiégett aleurit, szenespala,
homok
kiégett aleurit, nyers
homokos agyag

kiégett aleurit
slír, vaskiválások, homok,
nyers szenespala, foly. kavics
kiégett szén, slír, folyami
Változó stabilitás, kavics
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Talaj
5-10 cm mészmaradványos
10-15 cm
finomszemcsés
tető=10-15 cm
oldala=5-10 cm
1-3 cm
kezdetleges
15-20 cm
talajosodott
5-10 cm
törmelékes
10-15 cm
törmelékes
0-10 cm a
meddő tetején
0-25 cm
talajosodott
0-5 cm kavicsos
agyagos
0 cm nyers
meddőanyag
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A bányászat csúcsidőszakában felhagyott, III. kategóriába tartozó, beálltnak nevezett hányók
stabilitása változó, helyenként még megfigyelhetőek az aktív csuszamlások. A IV. kategóriába
sorolt csökkenő aktivitású, 20-25 éve bezárt meddőhányók geokémiai aktivitása is jórészt a
hányók mélyére korlátozódik, de foltokban még érződik a remineralizáció okozta szaghatás.
Felszínstabilitásuk változatos, időszakos aktív barázdák, meg-megújuló csúszásnyomok
figyelhetőek meg rajtuk. Az V. kategóriába tartozó aktív hányókon a felszínformálás és a
kiégési folyamatok jelenleg is zajlanak. Foltokban klonális fajokból álló, zavarástűrő lágyszárú
növényzet telepedett meg (SÜTŐ et al. 2007), de ez nem képes az eróziós folyamatok
megakadályozására.

Összefoglalás, következtetések
A kőszénbányászat felszínformáló hatásainak bemutatására az ország egyik legjelentősebb
iparvidékén, a Kelet-Borsodi-szénmedence Szuhavölgyi bányaüzemét választottuk ki. A
kutatási területre geoinformatikai adatbázist készítettünk, amelyben archív bányatérképeket,
levéltári leiratokat, továbbá a terepi mérések adatait dolgoztuk fel. A terepi munka során
katasztereztük a meddőhányókat és a geoinformatikai térképek alapján kijelölhető
felszínmozgásos területeken leírtuk a montanogén formakincs különböző típusait.
A kutatás alapján megállapítható, hogy a 19. század végi montanogén felszínformálás a
termelés mértéke és a rendszertelen üzemeltetés nyomán is befolyásolta ugyan a
területhasználatot és a felszínváltozást, viszont ezek mértéke csekély, csak a bányák közvetlen
környezetére korlátozódott. A 20. század közepén kiépült egykori iparvágányok, kötélpályák
mentén már fellelhető a szétszórt meddőanyag, a felszínen lepelszerű akkumuláció figyelhető
meg. Az intenzív aláfejtés nyomán lokális erózióbázisként funkcionáló süllyedési mezők
alakultak ki, a Sajóba futó vízfolyások vízmennyisége és hordalékszállítása megváltozott, a
völgyoldalak hullámos felszínei jelzik az egykori beszakadások helyét. A fejtési mezők felszíni
vetületében a fedő mozgásának megfelelő töréses és csuszamlásos formakincs figyelhető meg.
Ezek részleges kiújulása a makroformák aktivizálódásával, a vonalas infrastruktúra időnkénti
megrongálódásával jár együtt.
A meddőhányókon végzett vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy azok érése
több évtizedes ciklusra tehető. A Sajótól délre megfigyelt depóniákhoz hasonlóan a lerakási
körülmények, az anyagi felépítés, a lejtőmeredekség és az aktuális időjárási viszonyok
függvényében változik a lepusztulásuk. Szemiantropogén folyamataik a helyes tájrendezés után
csak időszakosan aktívak, ami kedvezőnek tekinthető a tájba illeszkedésük szempontjából, bár
mind anyaguk, mind geokémiai folyamataik, mind formakincsük még évtizedekig nyomozható.
A meddőhányókon természetes körülmények között valódi talajok csak nagyon lassan
fejlődnek, a talajosodó rétegek víz- és tápanyag-gazdálkodását a kiégés foka és a rekultiváció
mértéke határozza meg. A szélsőséges vízgazdálkodású durvaporózus kiégett felszíneken
eleinte csak a szárazságtűrő fajok tudnak megtelepedni. A felmért meddőhányókat – a lerakási
technológia, aktivitásuk figyelembe vétele, valamint a környezetbe illeszkedés alapján – öt
csoportba soroltuk. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az érési folyamat során az
1960-70-es évek alatt végzett bányászat és kitermelt meddők aktivitása volt a legjelentősebb
felszínformáló hatású a környéken.
Köszönjük a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
munkatársainak, hogy rendelkezésre bocsátották az aláfejtett területek adatbázisát, hogy felhasználhattuk a
földtani és szennyezés-érzékenységi térképeket.
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A VISEGRÁDI-SZOROS GEOMORFOLÓGIAI SZINTRENDSZERÉNEK
GEOINFORMATIKAI VIZSGÁLATA
SZEBERÉNYI JÓZSEF1 – JÓZSA EDINA2 – FÁBIÁN SZABOLCS ÁKOS3
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GIS ANALYSIS OF GEOMORPHOLOGICAL SYSTEM IN VISEGRAD GORGE, HUNGARY
Abstract
The morphostratigraphical subdivision of the Danube terrace system was presented by PÉCSI M. (1959). The
geomorphplogical systems of Visegrad Gorge differs from other Danube sections, because here danubial gravelly
sediments miss from surfaces. Position of uncovered terraces were determinated by relative elevation from waterlevel of Danube. Visegrad Gorge is an antecedent valley, where the separated blocks have lifted up different
intensity, so the paralell geomorphological horizons are problematic.
We analized this area, identificated different terrain types, and separated potencially terraces and lag surfaces from
digital elevation model using GIS methods. We made a sketch of geomorphological system of Visegrad Gorge
based on this database. We identified several geomorphological zones, which include similar types of
geomorphological horizons. According to our oppinion only the position of low level terraces can determinate
based on its relative elevation.
Keywords: Duna, Visegrádi-szoros, Teraszok, GIS

Bevezetés, kutatási háttér
A klasszikus teraszelmélet szerint a Duna völgyfejlődése során a pleisztocéntől napjainkig az
éghajlatváltozások hatására többszintű teraszrendszer alakult ki. Ennek összegzéseként
elmondható, hogy a holocén ártéri szintek (I/B és I/B) felett a II/A-VIII. teraszok mutathatók
ki, amelyek közül a legidősebb a pliocén végére tehető.
Az egyes teraszszintek – PÉCSI M. (1959) eredményeit elemezve – a Duna-völgy különböző
szakaszain nem feltétlenül egyeztethetők össze. A Kisalföldi-szakaszon (Pozsony-Komárom
között) az ártéri szintek felett az alacsony teraszok (II/A, a II/B, a III. és a IV.) 8-85 méteres
relatív magasság között jól felismerhetők, azokat (néhány kivételtől eltekintve) nagy
kiterjedésű és vastag kavicstakaró fedi. A magasabb szintek nem köthetők a Dunához. A
Gerecse északi előterében (Dunaalmás-Esztergom között) az alacsony teraszok kavicsokkal
fedett felszínei 8-80 méteres relatív magasság között azonosíthatók. A magasabb teraszok (V.,
VI. és VII.) szintén kavicsokkal fedve, 100-210 méteres relatív magasságon jelentkeznek, A
Visegrádi-szorosban (Esztergom-Vác között) 14-130 méteres relatív magasságban, ismerhetők
fel az alacsony teraszok, amelyekből csak a II/A és II/B szintből írtak le kavicsokat. A III. és
IV. szintben nem található teraszanyag. A magas teraszok itt 140-380 méteres relatív
magasságban helyezkednek el, amelyek közül a VIII. szintet már nem valószínűsíti folyóvízi
eredetűnek. A magas helyzetű szintek közül csak a Remete-keresztbércen írtak le vizsgálható
mennyiségű kavicsot (PÉCSINÉ D. É. 1958). A Budapest-környéki szakaszon (Vác-Budapest
között) 10-90 méteres relatív magasságban találhatók a kavicsokkal jelzett alacsony teraszok.
A magasabb felszínek közül csak a kavicstakaróval fedett V. lehet kimutatni 100-150 méteres
relatív magasságban.
A Visegrádi-szoros tehát több szempontból is kakukktojásnak minősül a bemutatott szakaszok
között. Az egyik fontos eltérés, hogy a kisalföldi-, a gerecsei- és a Budapest-környéki szakaszok
mindegyikén jelentős mennyiségű kavics települ a magasabb szinteken. A Visegrádi-szorosban
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ezzel szemben csak egy helyen írtak le kavicsokat, amelyek ráadásul korábbi eredményeink
alapján nem dunai, hanem miocén eredetre vezethető vissza: Lajtai Mészkő Formáció kavicsos
részéből kimállott és felhalmozódott anyagáról van szó (bővebben: SZEBERÉNYI et al. 2015).
Hasonló megfigyeléseket tett LÁNG S. (1952) a törökmezői szórványkavicsokkal kapcsolatban.
Bár a magas helyzetű geomorfológiai szintek egyes felszínein jelenlévő miocén kavicsos
mészkövek és az azokból kimállott-kipergett és jelentős vastagságban felhalmozódott
kavicsanyag – jelen cikk első szerzője szerint – erősen kétségessé teszi a szóban forgó
szintekben napjainkban található felszíndarabjainak dunai eredetét, de jelenleg még vita tárgyát
képezi ennek valódi súlya. Jogosan vetődik fel ugyanis, hogy a miocén kavicsok jelenléte nem
feltétlenül bizonyíték arra, hogy ezek fedőjében soha nem települt dunai üledék. KARÁTSON, D.
et al. (2006, 2007) például a Szent Mihály-hegy – Hegyes-tető hegycsoport pannon és középső
miocén üledékek alól való exhumálódását kifejezetten folyóvízi erózióval magyarázza. Tény,
hogy ha valaha volt is nyoma a dunai tevékenységnek, akkor az mára már nyom nélkül eltűnt,
így ezen az úton megnyugtató választ valószínűleg nem fogunk kapni.
Másik fontos eltérés, hogy a Visegrádi-szorosban az egyes szintek magassági adatai markánsan
különböznek a többi szakasztól, ahol az alacsony teraszok egységesen 10-90 méteres relatív
magasság között találhatók, a magas teraszok pedig 100 méter felett kezdődnek. A Visegrádiszoros eltérő magasságú szintjeit a jelentősebb mértékű kiemelkedéssel magyarázzák,
amelynek intenzitását RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS. et al. (2005) mérési eredményei is igazolják.
Az is kétségtelen emellett, hogy a Visegrádi-szoros középhegységi térszínének egyes blokkjai
eltérő mértékben emelkednek (KARÁTSON, D. et al. 2007). Ezt a tényt támasztja alá a kavicsos
mészkövekkel fedett felszíndarabok közötti jelentős vertikális különbség is. A kettőből
együttesen adódóan kérdésessé válik, a klasszikus teraszelmélet magas helyzetű
geomorfológiai szintjeinek relatív magasságban való meghatározása.
A különböző sebességgel mozgó blokkokon található idősebb felszíndarabok ugyanis
egymástól eltolódhattak, esetlegesen át is fedhették egymást. A folyóvízi üledékek által nem
fedett felszínek ezért valószínűleg nem párhuzamosíthatók egymással relatív magasság alapján.
Kérdés tehát ezek után, hogy fel lehet-e ismerni a szóban forgó Duna-szakaszon az klasszikus
teraszelmélet egyes geomorfológiai szintjeit, vagy ha nem, fel lehet-e állítani valamilyen más
rendszert. Kutatásunk során ennek jártunk utána napjainkban egyre inkább feltörekvő
geoinformatikai módszerek alkalmazásával.

Kutatási terület
A kutatási terület a Visegrádi-szoros „nagymarosi metszetét” (Zebegény-Kismaros szakasz) és
annak szűkebb háttérterületét (100-484 m. tszf. között) foglalja magában a Duna bal parti
részén. Nyugatról a Bőszobi-patak, délről a Duna vonala, keletről a Csömöle-patak és a Törökpatak, északról pedig a Kóspallagi-medence peremhegyeinek dél felé lefutó lejtői határolják. A
terület déli része földtani-vulkánszerkezeti szempontból a Visegrádi-hegység részét képezi.
Egy korábbi elmélet (SZÉKELY A. 1997) szerint egy kettős kaldera folyóvízi átvágása után
alakult ki és került a Duna északi oldalára, napjainkban a Szent Mihály-hegy – Hegyes-tető
csoportját inkább már a Keserűs-hegyi kaldera korábban lecsúszott és eltemetődött, majd a
Duna által a Visegrádi-hegységről geomorfológiai értelemben leválasztott és exhumált
blokkjáról beszélünk (KARÁTSON, D. et al 2007). Ehhez kapcsolódik a Gubacsi-hálás és a Gálhegy középhegységi térszíne is, amelyek így egy délnyugat-északkelet irányú vonulatot
rajzolnak ki. Ettől nyugatra egy völgyekkel felszabdalt dombsági térszín található, amelyet a
Köves-hegy, a Malom-hegy és Törökmező sok helyen mészkővel fedett lapos felszínei
jellemeznek.
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1. ábra: A kutatási terület

Módszerek
A geomorfológiai szintrendszerek megismeréséhez elegendő fedőüledék híján csak az egyes
felszínek magassági helyzetének és egyes szintekben való sűrűsödésének jellemzőivel
juthatunk közelebb. A kijelölt területen le kell válogatni minden olyan felszínmaradványt,
amelyek valamely geomorfológiai szint részét képezhetik. Ezeket magasság szerint kell
rendezni és gyakoriságuk alapján meghúzni a lehetséges szinteket. Ha a terület egymástól eltérő
sebességgel mozgó blokkokból áll, akkor ezek nem fognak megszakítatlanul végighúzódni a
teljes szelvényen, hanem egymástól eltolva megtörhetnek. Ezért a kutatási területen először
meg kell határozni a blokkokat, majd az egyes blokkokon végrehajtani a felszínek leválogatását
és összegzését.
A domborzatmodellekből levezethető morfometriai paraméterek előállítása és interpretálása
napjainkban egyre elterjedtebb módszer egy-egy terület földtani, domborzati és vízrajzi
sajátosságainak feltárása során. A hidrogeomorfológiai viszonyok ugyanis jó indikátorai a
tektonikai deformációnak, így értelmezésük révén kiegészítő információkat kaphatunk az adott
térség felszínfejlődéséről. Az eróziós-szint térkép, a vízfolyás-sűrűség térkép, valamint az esésindex térkép a folyóvízi felszínformálás térbeli mintázatának és anomáliának reprezentálására
alkalmazható raszter felszínek (GÁBRIS GY. 1986, TUCKER, G. E. et al. 2001, LUO, W.–
STEPINSKI, T. 2008, RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS. et al. 2009, JACQUES, P. D. et al. 2014, SLAMA,
T. et al. 2015, JÓZSA E.–SZEBERÉNYI J. 2016), amelyeket GRASS GIS térinformatikai szoftver
és R statisztikai szoftver alkalmazásával állítottunk elő.
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A digitális állományok létrehozásakor az általunk 1:10 000 (HD-72) topográfiai térképről
digitalizált domborzatmodellből indultunk ki. Munkánk során HUTCHINSON, M. F. (1988, 1989,
1996, 2000, 2011) által fejlesztett ANUDEM program alapján az Arc GIS környezetbe adoptált
„Topo To Raster” alkalmazást használtuk fel, amely a szintvonalak mellett a tetőfelszínek
magasságát, és a völgytalpak vonalait is figyelembe vette.
Az eróziós-szint térkép (2/A. ábra) a valós felszín egy olyan egyszerűsített mása, amelyen nem
jelenik meg az alacsonyabb rendű vízfolyások eróziója és e felszín hirtelen változásai
tektonikus eredetű elváltozásokra, a geológiai viszonyok eltéréseire utalhatnak (JACQUES, P. D.
et al. 2014, SLAMA, T. et al. 2015). A vízfolyás-sűrűség térkép (2/B. ábra) a térség
felszabdaltságának mintázatát mutatja be, amely a geológiai viszonyok feltárásában ad hasznos
információkat (TUCKER, G. E. et al. 2001, LUO, W.–STEPINSKI, T. 2008). Az esés-index térkép
(2/C. ábra) a hasonló esésviszonyokkal jellemezhető területek térbeli változásának
ábrázolására alkalmas (GÁBRIS GY. 1986, JACQUES, P. D. et al. 2014).

2. ábra: Domborzatmodellből levezethető alapvető morfometriai paraméterek

A morfometriai térképeken a litológiai, tektonikai változásokra utaló elemek halmozódása, ill.
a felszín túlmagasított, árnyékolt modelljén kivehető formákhoz való jobb igazodás volt a döntő
szempont az elemzésben. A domborzati és hidrológiai sajátosságok alapján is megmutatkozó
vonalak megtartásával, azok futásának pontosításával állítottunk elő egy a további kutatásban
alkalmazható állományt.
A területen található, rendszerbe illeszthető felszínek leválogatását többféle módon közelítettük
meg. Célunk volt, hogy minden sík, vagy minimális lejtéssel jellemezhető forma megjelenjen
az eredménytérképen. A munkafolyamat DEMOULIN, A. et al. (2007) által leírt módszer vázlata,
illetve annak területünkre alkalmazott módosítása alapján valósult meg, Arc GIS 10.3 szoftver
alkalmazásával. A leválogatott felszínek közül ki kellett szűrnünk az olyanokat, amelyek
valószínűleg nem folyóvízi felszínformálással jöttek létre, például bányaudvarok, vagy
tömegmozgás hatására létrejött formák (3. ábra). Ehhez a leválogatott felszínek geomorfológiai
környezetét vizsgáltuk meg. A szűrési fázis után az állomány így minden olyan felszínt
tartalmazott, amelyet teljes bizonyossággal kizárni nem lehet. Az eredménytérképen megjelenő
formákat a morfometriai jellemzők alapján elkülönített területeken vázlatszerűen ábrázoltuk,
majd a kialakult képet elemeztük.
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3. ábra: Néhány példa a leválogatott felszínek szűrésével kapcsolatban

Az eredeti, közel vízszintes forma lejtős térszínné alakul, amely lejtő felőli részen meginduló
eróziós, illetve a hegyoldal felöli részen bekövetkező akkumulációs hatás következménye.
Emiatt a leválogatott felszínek legtöbbször 5-10 (esetenként 10-20) méteres intervallumokban
adhatók meg. A nagyobb eltérések esetén az eróziós és akkumulációs folyamatok által
legkevésbé érintett középső rész magassági adataival dolgoztunk.
A kutatás során tisztában voltunk a felszínformák kialakulását illető bizonytalanságokkal. A
leválogatott formák közül minden bizonnyal akad olyan, amelyet nem alkalmas arra, hogy
geomorfológiai szintek meghatározására használjuk, illetve ezek számát sem tudjuk biztosan.
Azt sem lehet biztosan tudni, hogy az egyes morfometriai jellemzők alapján elkülönített
területegységeken megjelenő felszíndarabok egymáshoz viszonyítva eltolódtak-e és ha igen,
milyen mértékben. Ezeket a bizonytalanságokat a következtetések során figyelembe kell venni.

Eredmények
A domborzatmodellből levezethető alapvető morfometriai paraméterek alapján a kutatási
területet 12 blokkra osztottuk (4/A ábra), amelyek domborzati jellemzőik alapján három
csoportba sorolhatók. A dombsági jellegű területek (Köves-hegy, Malom-hegy, Varjú-hegy és
Törökmező) alacsonyabb helyzetű tetőfelszínekkel (230-270 tszfm), meredek falú, de széles
völgytalpakkal, nagy kiterjedésű lapos felszínekkel, illetve a völgytalpak és tetőfelszínek
közötti kis szintkülönbségekkel (75-110 m) jellemezhetők. A középhegységi jellegű területek
(Szent Mihály-hegy, Remete-keresztbérc, Gubacsi-hálás, Eszperantó-hegy és Gál-hegy) magas
helyzetű tetőfelszínekkel (335-470 tszfm), meredek falú szűk völgyekkel, kis kiterjedésű enyhe
lejtésű felszínekkel írhatók le. Az átmeneti jellegű területek (Nagy-Kerek-hegy, Körtvélyes és
Pusztatorony) a két típus határán jelennek meg, paramétereik jellemzően ezek között
ismerhetők fel. Magasabb helyzetű tetőfelszínek (250-300 tszfm), meredek falú, szűkebb
völgytalpak, kisebb kiterjedésű lapos felszínek jellemzőek. Megjegyzendő, hogy a
morfometriai paraméterek alapján meghatározott területek főbb határvonalainak futása hasonló
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képet mutat a KORPÁS L.–CSILLAGNÉ T. E. (1999) által elkészített 1:50 000 földtani térképének
ide vonatkozó területrészén ábrázolt törésvonalak futásához.

4. ábra: A kutatási terület felosztása domborzatmodellből levezethető morfometriai paraméterek alapján (A) és a
területről leválogatott felszínek (B)

A leválogatás során a kutatási területről összesen 187 darab sík, vagy minimális lejtéssel
jellemezhető felszínformát válogattunk le, amelyet a geomorfológiai környezet vizsgálatával
142-re szűkítettünk le. A felszínek kiterjedése és/vagy több felszín azonos szintben való
megjelenése alapján adott területegységre jellemző horizontokat határoztunk meg, majd ezeket
vázlatosan ábrázoltuk és egymással, illetve a klasszikus teraszelmélet által meghatározott
terasszintekkel is összevetettük (5. ábra). A holocén ártéri- és a pleisztocén II/A és II/B szintek
az általunk elkészített domborzatmodellen nem jöttek ki, így ezek tárgyalásától eltekintünk.
A középhegységi területekről elmondható, hogy a Szent Mihály-hegyen összesen 11, a Remetekeresztbércen, a Gubacsi-háláson s az Eszperantó-hegyen 7-7, a Gál-hegyen 6 szint határozható
meg. Ezek közül az alsó két szint egymással párhuzamosan, jól követhetően jelenik meg (5.
ábra, sötétzöld zóna). Alatta és felette egyaránt felszínhiányos zóna található, ahol nem tudtunk
kimutatni határozott felszíneket. A középhegységi jellegű területek közvetlenül a Duna mentén
helyezkednek el, így az alsó két szint (Gál-hegy esetén csak egy) mindenképpen dunai
eredetűnek értelmezzük. A két szint egymás alatt 30-35 méteres különbséggel fut a III. terasz
magasságában. A szóban forgó szintek értelmezésekor felvetődik a III. terasz megkettőzésének
lehetősége, amelyre korábbi kutatások eredményei (SCHWEITZER, F. in KROLOPP, E. et al 1976;
GÁBRIS GY. 2006, 2007) már utaltak. Ennek eldöntéséhez nem áll rendelkezésre elegendő adat
(pl.: a felszínek anyagvizsgálata), de mindenesetre figyelemre méltó, hogy két párhuzamosan
futó felszínsorozat mutatható ki a III. terasz magasságában.
Ezután nagyjából 50-70 méteres zóna következik, ahol egyáltalán nem fordul elő felszín, majd
a magas helyzetű geomorfológiai szintek következnek. A Szent Mihály-hegy esetén itt 9
horizontot lehet elkülöníteni, a Remete-keresztbérc, a Gubacsi-hálás, az Eszperantó-hegy és a
Gál-hegy esetén pedig egységesen 5-5 szint jelenik meg a hegytetőkkel együtt. Ezeken a
területeken a magas helyzetű geomorfológiai szintek zónája (5. ábra lila zóna) jól felismerhető,
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és az egyes felszínek többé-kevésbé azonos távolságban helyezkednek el egymás felett. Az
egyes területek tetőrégióit (5. ábra, sötét lila zóna) a tetőfelszín és az alatta először megjelenő
horizont között határoztuk meg. Ez a Szent Mihány-hegy esetén 50 méteres, a többinél 20-25
méteres intervallumban értelmezhető. A felszínek a hegyek dunai és azzal ellentétes
hegyoldalakon is egyazon magasságban helyezkednek el. A magas helyzetű felszínek zónái a
Szent Mihály-hegyen 235 méteres, a többi esetben 85-115 méteres intervallumban
értelmezhető.
A klasszikus teraszelmélet szintjeivel összevetve látható, hogy a magas helyzetű felszínek
esetén a relatív magasság alapján történő definiálás nem alkalmazható. Például a VI. terasz
magasságában minden terület esetén tartozik 1-2 általunk leválasztott horizont, de (mivel nincs
üledékkel fedett vezetőszint) az egybeesés inkább csak véletlenszerűnek tűnik. A rendszer
vázlataként inkább magas helyzetű geomorfológiai szintek egymástól eltolt képe jelenik meg.

5. ábra: A leválogatott felszínek kiterjedése és gyakorisága alapján meghúzott szintek. Az árterek, illetve a II/A
és II/B teraszok jelölése nélkül

A dombsági és átmeneti jellegű területek esetében elmondható, hogy a tetőrégióban és
közvetlenül alatta több felszín mutatható ki egymás alatt, amelyek az egyes blokokon általában
25-45 méteres intervallumban értelmezhetők (Nagy-Kerek-hegy esetén 10 méter). Ezek alatt a
meredeken bevágódó völgyek oldalaiban néhány helyen (Köves-hegy, Pusztatorony és
Körtvélyes) az alacsonyabb szinteken egy vagy két felszínből álló horizont húzható. Ezek
eredete kérdéses, de elképzelhető, hogy a Duna-felé tartó patakok alakították ki. A dombsági
területek közül csak a Malom-hegy található közvetlenül a Duna mellett, így az azon megjelenő
alacsony helyzetű felszínpáros kialakulása a középhegységi térszínekhez hasonlóan dunai
tevékenységgel lehet összefüggésbe hozni.
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Összefoglalás, diszkusszió
A vizsgált terület geomorfológiai szintjeit felvázolva mind a középhegységi, mind a dombsági
térszínek esetében ugyanaz a rendszer látszik kirajzolódni. Eredményeink alapján területet
vertikálisan alapvetően három zónára lehet bontani.
1. Az alacsony helyzetű felszínek zónája, amely a Duna szintje felett 55-85 méteres relatív
magasságban húzódik jól felismerhetően. Ezt mindenképpen dunai tevékenységgel
magyarázzuk. Ilyen felszínek jelennek meg a Dunától távolabb eső dombsági területeken is,
amely esetén a folyó felé tartó patakok tevékenységét feltételezzük.
2. Az alacsony geomorfológiai szintek felett található felszínhiányos zóna, amely a
középhegységi térszínek esetében 50-70 méter, a dombsági térszínek esetében 25-50 méter.
3. A magas helyzetű felszínek zónája több szintre tagolható. A középhegységi térszíneken
általában 5 (Szent Mihály-hegy esetében 9) szintben ismerhetők fel a felszínek egymás felett
20-50 méteres különbségekkel. A dombsági térszíneken 2-4 felszín található egymás felett
ebben a zónában elég kis 10-20 méteres különbségekkel.
A módszereinkkel kimutatott geomorfológiai szintrendszer alapvetően nem okozott
meglepetést, mert a klasszikus teraszelmélet eddig is alacsony és magas teraszokat határozott
meg. Kimutatható e mellett még az is viszont, hogy a rendszer valamilyen mértékben
továbbvihető a Dunától távolabbi területekre is (Köves-hegy, Varjú-hegy és Pusztatorony).
Kutatásunk eredménye jól megmutatja, hogy a klasszikus teraszelmélet relatív magasságon
alapuló beosztása a Visegrádi-szoros magas helyzetű felszíneinek zónájában nem érvényes.
Üledékek által nem fedett felszíndarabokról van szó, amelyek morfometriai jellemzők alapján
elkülönített blokkok oldalában egymástól eltolt helyzetben jelennek meg. Eredményeink szerint
tehát a klasszikus teraszelmélet V., VI. és VII. teraszait a Visegrádi-szorosban nem lehet
jellemezni Duna szintje feletti relatív magassággal, mert az egyes blokkokon ide tartozó
felszíndarabok egymással való párhuzamosítása inkább véletlenszerű. Tényként annyit lehet
leírni, hogy a Visegrádi-szoros középhegységi jellegű területein, a tetőrégió alatt legalább négy
szintben ismerhetők fel a magas helyzetű felszíndarabok (Szent Mihály-hegyen több is).
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BESZÁMOLÓ A KÖZIGAZGATÁSI FÖLDRAJZ ÉS SZOCIÁLGEOGRÁFIA
SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A szekcióban – egy előadó távolléte miatt – négy prezentáció került bemutatásra. Velkey Gábor
előadásának középpontjában a hazai közoktatás állami irányításának földrajzi kérdései álltak.
A kutató rámutatott a különböző köznevelési egységek (szakképző központok, tankerületek,
pedagógiai szolgálatok) területi besorolása között fennálló különbségekre, az ebből adódó
feszültségekre és a különböző szolgáltatásokhoz történő hozzáférés területi és társadalmi
egyenlőtlenségeire. Kondor Attila Csaba prezentációja a Budapest környéki szuburbán zóna
egy korábban kevésbé vizsgált területével foglalkozott. Az előadó különböző módszerek
alkalmazásával feltárta a térségben kialakult helyi konfliktusokat, és rámutatott arra, hogy azok
kialakulásában igen fontos szerepet játszott az állami szabályozás. Véleménye szerint az
elkövetkező időszakban a beépített területek nagyságának további terjeszkedése és így a
problémák számának a növekedése várható.
Polák Attila előadásában a bűnözésföldrajz egyik sajátos részdiszciplínájának, a potenciális
fenyegetettségnek a vizsgálatára koncentrált. A szerző a Pécsen található Nemzeti
Dohányboltokat elemezte, és a saját maga által kifejlesztett módszert felhasználva feltárta az
egyes kereskedelmi egységek bűncselekményeknek való kitettségének a kockázatát. Emellett
eredményeire támaszkodva javaslatokat fogalmazott meg a helyzet javítása érdekében. A
szekció utolsó prezentációjában először Dövényi Zoltán világított rá a pénzhamisítás
vonatkozásában tapasztalható térbeli sajátosságokra, a témakör valamint a politikai és történeti
földrajz, illetve a szociálgeográfia közötti összefüggésekre. A szerző páros másik tagja – Réthy
Barbara – a pénzhamisítás mai európai és magyarországi trendjeivel foglalkozott. Ismertette az
adott bűncselekmény időbeli változásait és az elkövetők legfontosabb társadalmi és földrajzi
jellemzőit.
KOZMA GÁBOR
szekcióelnök
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A PÉNZHAMISÍTÁS MINT FÖLDRAJZI PROBLÉMA
RÉTHY BARBARA1 – DÖVÉNYI ZOLTÁN2
1

Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola, rethybarbara@freemail.hu
2
Egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék,
dovenyiz@gamma.ttk.pte.hu
MONEY COUNTERFEITING AS A GEOGRAPHICAL PROBLEM
Abstract

The authors of the this study are making the first attempt in the domestic human geography to bring counterfeiting
within the geographical studies. After evaluating in which areas of human geography this topic might be relevant
(e.g.: historical geography, political geography, social geography), they summarized the domestic counterfeiting’s
major structural and territorial properties. These are as follows:
- The rate of counterfeiting is fluctuating, in the past years it decreased to a very low level;
- Counterfeiters are mostly male;
- Counterfeiters’ age are generally between 25 to 59 years;
- Counterfeiters usually has low educational degree (public school or trade school);
- Counterfeiters main area of activity is the capital and its surroundings.
Keywords: money, counterfeiting, Hungary

Bevezető megjegyzések
Talán érdemes a témát néhány axiomatikus megjegyzéssel kezdeni. Ilyen lehet például, hogy
amit érdemes hamisítani, azt hamisítják is. Ebből a szempontból a pénz – mint általános
egyenértékes – kiemelkedő szerepet játszik: ha valamit érdemes hamisítani, akkor a pénzt
biztosan. Így nem túlzás azt állítani, hogy a pénzhamisítás lényegében egyidős a pénz
megjelenésével.
A pénzhamisítás elsődleges mozgatója a nyereségvágy, alapvető célja pedig nyereség elérése –
legalábbis az egyén szintjén. A pénzhamisítást mindig is bűncselekménynek tartották, már
Szolón egyik törvénye is halálbüntetéssel kívánta sújtani a hamis pénz előállítóit. Az
államhatalom részéről a pénzhamisítás általában a legsúlyosabb bűncselekmények közé
tartozott, társadalmi megítélése azonban lényegesen enyhébb, a lakosság jelentős része
hajlamos volt a „bocsánatos bűnök” közé sorolni. Ebben bizonyosan szerepet játszott, hogy
nem tartozott az erőszakos bűncselekmények közé, a gazdaságra gyakorolt káros hatását pedig
csak kevesen ismerték fel.
Mivel a pénzhamisítás illegális tevékenység volt, ezért titokban kellett művelni, s ennek
következtében mindig is körülvette egyfajta misztikum. Ebből a szempontból talán az
alkimisták tevékenységével lehetne párba állítani. Ez a sejtelmesség is szerepet játszhatott
abban, hogy a művészet egyes ágai is rátaláltak a témára. Ez leginkább talán a szépirodalomban
érhető tetten, de a pénzhamisítás és a pénzhamisító felbukkan a zenében és a filmművészetben
is. Nem kivétel ez alól a magyar irodalom sem, elég Mikszáth Kálmán Kísértet Lublón, vagy
Jókai Mór Szegény gazdagok című regényeire gondolni, ahol a hamis pénz fontos szerepet
kapott a cselekményben. Vagy lehetne említeni Krúdy Gyula Az arany meg az asszony című
egyfelvonásos művét, ami egyetlen egyszer került színpadra, később viszont Kenessey Jenő
operát írt belőle, ami lényegesen sikeresebb lett.
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A pénzhamisítást, mint kutatási témát természetesen a tudomány is megtalálta. Nem meglepő
módon itt elsősorban a történészek jeleskedtek, de munícióként szolgált a jogtudománynak és
a numizmatikának is.
És ezek után fel lehet tenni a kérdést: ha több tudományterület is kutatási témát lát a
pénzhamisításban, akkor mire jutott ezen a téren a geográfia, elsősorban természetesen a
társadalomföldrajz? Úgy tűnik, hogy nem sokra, a pénzhamisítás, mint kutatási téma eleddig
nem került be a geográfia érdeklődési körébe. Magunk viszont úgy gondoljuk, hogy a
pénzhamisítás problémakörének vannak földrajzi aspektusai, tehát érdemes arra, hogy a
geográfusok is górcső alá tegyék. Az alábbiakban ennek bizonyítására teszünk kísérletet.

A pénzhamisítás földrajzi megközelítésben
Ezen a téren első megközelítésben bizonyosan komoly lehetőségei lehetnek a történeti
földrajznak. Kérdés persze, hogy a téma vizsgálatánál a történeti földrajzosok milyen
újdonsággal szolgálhatnak a történészekhez képest? A válasz egyszerű: fel tudják tárni a téma
térbeli aspektusait. Erre leginkább a papírpénz megjelenése utáni időszakban lenne lehetőség,
amikor a hamis pénz előállítása lényegesen könnyebb és egyszerűbb lett. A 19. század elejétől
sok helyen van próbálkozás erre, mivel a lakosság nem nagyon tudta megkülönböztetni a hamis
pénzt a valóditól. A kérdés kutatásában jó források várhatók többek között a megyei és a városi
levéltárak iratanyagaiban.
Más típusú pénzhamisítás iránt érdeklődhet a politikai földrajz. Jóllehet a hamis pénz
előállításának célja leginkább egyéni nyereség megszerzése, előfordultak és előfordulhatnak
ma is olyan esetek, amikor a pénzhamisítás mögött nem egyének, hanem politikai intézmények,
leginkább kormányok állnak. Ebben az esetben a pénzhamisítás a politika eszköze, s célja egy
másik ország, vagy ellenlábas csoport stb. meggyengítése, vagy éppen térdre kényszerítése.
Ilyen eszközzel próbálta pl. Anglia az amerikai függetlenségi háborúban a fellázadt gyarmatait
gyengíteni, vagy a hitleri Németország hamis fontok forgalomba hozásával akarta csődbe vinni
az angol gazdaságot. Ebből a sorozatból azonban Magyarország sem maradt ki: az 1920-as évek
ismert frankhamisítása egyike volt a legnagyobb botrányoknak ezen a téren.
Ami a politikai földrajzot az ilyen jellegű pénzhamisítási ügyekben a leginkább érdekelheti, az
a politikai célok és a háttér feltárása. És itt a politikai földrajz már kiegészülhet a geopolitikai
és a geoökonómiai megközelítéssel is.
A szociálgeográfia számára nem annyira a pénzhamisítás, hanem maguk a pénzhamisítók az
érdekesek. Első megközelítésben ugyanis a szociálgeográfia úgy definiálható, hogy a csoportok
földrajza. Ebben a felfogásban a pénzhamisítók sajátos szociálgeográfiai csoportot alkotnak,
mégpedig ún. marginális/peremhelyzetű csoportot. Az ilyen vizsgálatok természetesen
összekapcsolódnak a bűnözésföldrajzzal is.
A fentiek után egy gyakorlati példán is bemutatjuk, hogy a pénzhamisítás földrajzi
megközelítésű vizsgálata igenis hozhat érdeklődésre számot tartó eredményeket.
A pénzhamisítás néhány jellemző vonása Magyarországon
A világon valamennyi Jegybank egyik alapfeladata a biztonságos készpénzforgalom
biztosítása, mely fogalom nem csak a bankjegyek partnerek számára történő, fizikai
rendelkezésre állását jelenti, hanem azt is, hogy a nemzeti bankok által kibocsátott bankjegyek
forgalomképesek, azaz jó minőségűek és a biztonságot szem előtt tartva, valódiak legyenek.
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A bankjegyeken használható biztonsági elemekre és ezek ellenőrzésére, mára jelentős üzlet
épül. Valamennyi bankjegyet gyártó vagy kibocsátó ország bankjegyszakértőinek dilemmát
okoz, hogy melyek azok a bankjegyeken alkalmazható biztonsági elemek, amelyek valamennyi,
készpénzforgalommal kapcsolatos igényt ki tudnak elégíteni és a felhasználók, valamint a
feldolgozó gépek számára is könnyen azonosíthatók.
Több nemzetközi szervezet próbál komplex támogatást adni a bankjegyhamisítás megelőzése
és felderítése érdekében, külön hangsúlyozva a Rendőrség, a Jegybankok és az Ügyészség
összefogását. A hágai székhellyel működő Europolnak1, a nemzeti valuták hamisítása iránt
mutatott érdeklődésén túl, törvényi szabályozásban foglalt feladata az euro bankjegyek globális
védelme.
Sajnos ez az együtt gondolkodás nem „csak” a Jegybankok szakembereit érinti, hasonló
összefogás látható a pénzhamisítással kapcsolatba kerülő személyek vonatkozásában, még
akkor is, ha látszólag más hamisítási trendek jelennek meg a világvaluták és más trendek a
kisebb nemzetek valutái tekintetében. Tovább nehezítik a helyzetet a hamisítók tevékenységét
jelentős mértékben segítő, könnyen elérhető, internetes vásárlási lehetőségek, valamint a
manapság rendelkezésre álló, fejlett technikai eszközök.
Ezeknek a komplex körülményeknek (avulás, technikai fejlődés) is köszönhető, hogy
napjainkban reneszánszát éli a bankjegyfejlesztés. Számos ország központi bankja2 döntött a
mellett, hogy a sokszor évtizedek óta változtatás nélkül forgalomban lévő bankjegyeket
korszerűsíti, így mind a felhasználók, mind a feldolgozó gépek által könnyebben
azonosíthatóvá és ellenőrizhetővé teszi azokat.
Nem sokkal a 2002-ben kibocsátott euro 1-es sorozat forgalomba bocsátását követően kezdett
el dolgozni a bankjegyek ismételt fejlesztésén az Európai Központ Bank. A megújult, „Europé”
sorozat első címlete, az 5 eurós bankjegy 2013. májustól, második címlete, a 10 eurós bankjegy
pedig 2014. szeptembertől került a készpénzforgalomba. Ezt követte 2015. novembertől a
megújult 20 eurós bankjegy kibocsátása, az új 50 eurós pedig 2017 tavaszán kerül majd
forgalomba.
A Magyar Nemzeti Bank is indokoltnak találta, a – jelenleg is használt – 18 éve forgalomban
lévő bankjegycsalád korszerűsítését, így a sorozat megújításának első állomásaként, 2014.
szeptember 2-án vált törvényes fizetőeszközzé a megújult 10 000 forintos, 2015. szeptember
25-től a 20 000 forintos, majd 2016. november 14-től a 2000 és 5000 forintos bankjegyek. A
teljes bankjegysor lecserélésére várhatóan 2018-ig kerül sor.
Sokakban él az a téves feltételezés, hogy a bankjegyeket fejleszteni akkor kell, ha azokat
(legyen az akár euro, dollár, vagy forint) nagy számban hamisítják. Magyarország statisztikai
adatait vizsgálva jól látható, hogy az 1997-től kibocsátott forint bankjegysorozat hamisítását az
eltelt 18 évben széles sávban történő hullámzás jellemezte (1. ábra). Figyelemre méltó, hogy e
hullámzás felső értéke sem okozott forgalmi zavarokat a készpénzforgalomban3.

1

Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) az EU bűnüldöző hatósága, amely segíti a tagállamok bűnüldöző
hatóságainak munkáját.
2
Európában folyamatban van a svéd és norvég korona, a lengyel zloty és az angol font bankjegyek megújítása is.
3
1999-ben a régi (1997 előtt kibocsátott) a hamisítás elleni védelem egy korábbi szintjét tükröző ún. „barna” 5000
forintosok hamisítása ugyanakkor olyan regionális pénzforgalmi zavarokat okozott, amely e címlet azonnali
hatályú bevonásával volt kezelhető.
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1. ábra: Hamis forint bankjegyek száma a forgalomban
Forrás: MNB4

A hamisítás mértéke Magyarországon az utóbbi években a hasonló méretű, nemzeti valutával
rendelkező országokkal történő összehasonlításban is kedvezőnek tekinthető, speciális
jellemzője azonban, hogy elsősorban a nagy értékű címletekre (20 000 és 10 000 forintosok)
koncentrál, így fordulhatott elő, hogy 2015-ben a készpénzforgalomból lefoglalt hamis 10- és
20 000 forintos bankjegyek, az összes hamisítvány több, mint 80%-át tették ki.5
Ha a pénzhamisítás bűncselekményt a szerint vizsgáljuk, hogy 2009 óta hol fordult elő a legtöbb
ilyen jellegű visszaélés Magyarországon, akkor sok más bűncselekményhez hasonlóan
Budapest és Pest megye fogja a listát vezetni, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-AbaújZemplén, Bács-Kiskun, valamint Csongrád megye következik. Annak ellenére, hogy a hamis
forint bankjegyeket – hasonlóan más, nem euró zónához tartozó, saját valutával rendelkező
országokhoz - jellemzően országhatáron belül készítik, érdekes momentum, hogy a fentebb
említett térségek nagy része határközeli.
A térbeli vizsgálatokon túl, a pénzhamisításnak a szociológiai vetülete is érdekes sajátosságokat
mutat (2. ábra). Az ORFK nyilvántartása szerint6 az ilyen típusú bűncselekményt elkövetők
80%-a férfi, amire magyarázat lehet, a hamis bankjegyek előállításhoz esetlegesen szükséges
technikai jártasság.
Az elkövetők életkorát vizsgálva egy még szűkebb kör realizálódik, ez pedig a 25 és 59 év
közötti személyek köre, iskolai végzetség vonatkozásában pedig jellemzően az általános iskolai
végzettséggel rendelkezők érintettek. Ez az adat azonnal megcáfolja azt a feltételezést, hogy a
hamisításhoz magasfokú szakmai ismertek szükségesek.

4

www.mnb.hu/bankjegyeserme 2016. 08. 19. adatok alapján.
Forrás: www.mnb.hu/kiadványok 2016. 08. 19. adatok alapján.
6
Forrás: http://enyubs.bm.hu 2016. 08. 19. adatok alapján.
5

233

KÖZIGAZGATÁSI FÖLDRAJZ ÉS SZOCIÁLGEOGRÁFIA SZEKCIÓ

250

200
Férfi

Nő

150

100

50

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016. I-VI.

2. ábra: Pénzhamisítás bűncselekményben érintett elkövetők nemek szerinti megoszlása
Forrás: http://enyubs.bm.hu 2016. 08. 19. adatok alapján

Az elkövetők szociológiai vizsgálatán túl, érdemes a hamisítványok technológiai tulajdonságait
is figyelembe venni. Magyarországon, hosszú évek óta a hagyományos irodai sokszorosító
készülékekkel (fénymásolókkal, printerekkel) készült hamisítványok kerülnek túlnyomórészt
forgalomba.

Összegzés
Annak ellenére, hogy felhasználói szinten a készpénzzel szinte mindenki naponta találkozik, a
bankjegyek világa egy viszonylag zárt világ, hiszen a gyártásáról, forgalmazásáról biztonsági
okokat is figyelembe véve, ritkán olvashatunk. A pénzhamisítás témakör egy még exkluzívabb
terület, amit ráadásul szerte a világon egyfajta misztérium övez. A téma számunkra, kutatók
számára mindenképp kihívás, hiszen a forrásanyagok köre is rendkívül szűkös és a hamisítással
kapcsolatban elérhető adatok is korlátosak. Bízunk benne, hogy a pénzhamisítás komplex,
földrajzi vizsgálata, nem csak nekünk nyújt újdonságot, hanem valamennyi, a készpénz és a
bankjegyek iránt érdeklődő személynek is hiánypótló forrás lehet.
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BESZÁMOLÓ A MEGÚJULÓ ENERGIÁK SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A szekció négy előadója, bár a megújuló energiák hasznosítását több irányból közelítette meg,
munkájával bizonyította, hogy a földrajztudomány kompetens a megújuló energiás projektek
és programok döntéseinek megalapozásában.
Az ELTE keretei között folyó kutatásokat (Budai Edina – Csüllög Gábor – Harmat Ádám –
Horváth Gergely – Munkácsy Béla – Tamás László – Szabó Mária) két előadás reprezentálta.
Budai Edina tolmácsolásában a Komárom-Esztergom megye biogáz potenciáljának
meghatározására vonatkozó térinformatikai alapú vizsgálatok kerültek bemutatásra.
Megállapítható, hogy a feltárt elvi potenciál gazdaságosan hasznosítható része néhány nagyobb
állattartó teleppel bíró helységhez köthető (Bábolna, Gyermely). A kisebb kapacitások
gazdasági hasznosítása jelenleg nem megoldható az érintett szereplők közötti partneri
kapcsolatok hiánya miatt. Erre megoldást jelenthet a Németországban és Ausztriában sokfelé
alkalmazott hozzáadott-érték-partnerségek rendszere.
A Bükkalja szilárd biomassza potenciáljának meghatározásáról beszélt Harmat Ádám. A Bükki
LEADER Közösség fontosnak tartja a megújuló energiák hasznosításának térségi jelentőségű
megoldását a csoport keretein belül. Az ELTE kutatása ehhez a gyakorlati szükséglethez kínál
alapvető, területileg kellően differenciálható adatokat.
Kulcsár Balázs a Debreceni Egyetem kutatója a geotermikus energia települési
energiagazdálkodásban betöltött szerepéről értekezett. A lehetőségek felmérést a meglévő
termálkutak potenciáljának vizsgálatával tárta fel. A vizsgálatokat két ország (Magyarország és
Románia) két szomszédos határ menti térségében végezte el. A kutatás eredményei gyakorlati
jelentőségűek lehetnek esetleges határon átnyúló geotermikus energiát hasznosító távhőrendszerek kiépítésekor.
Kovács Enikő a Debreceni Egyetem kutatója egy OTKA pályázat kutatási tervéről számolt be.
A projekt olyan izgalmas témákat feszeget, mint „energiakultúra”, illetve „szociális tanulás”.
A vizsgálat egyik nagy iránya az oktatási anyagok vizsgálata lesz, míg a másik nyaláb a
településfejlesztési dokumentumokat, illetve az ebben érdekelteket kutatja majd a környezeti-,
illetve energia-tudatosság szemszögéből.
A szekciót élénk tudományos-szakmai vita, illetve eszmecsere övezte, melyben a hallgatóság
is aktívan részt vett. A megújuló energiákkal foglalkozó kollégák tapasztalatai szerint rendkívül
megnehezítik, illetve esetenként lehetetlenné teszi az ilyetén kutatásokat az adatok nehéz
elérhetősége. Az energiafogyasztásra vonatkozó információkat például a Magyar Energetikai
és Közműszabályozási Hivatal titkos cégadattá minősítette, így a kutatók számára gyakorlatilag
hozzáférhetetlenek. A tapasztalatok hasonlóak az ÉMÁSZ, E-on, illetve más szolgáltatók
irányába is. A torz, illetve hiányzó adatok miatt nem lehet megfelelő kutatásokat folytatni, így
ugyanakkor a felelős nemzeti energiapolitika sem támogatható reális kutatási eredményekkel.
A szakemberek egyértelmű javaslata, hogy az energiafogyasztásra (lakossági, közületi és
céges) vonatkozó adatok elérhetőségét kutatási célokra biztosítani kell.
PATKÓS CSABA
szekcióelnök
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLLATTARTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BIOGÁZHASZNOSÍTÁSI POTENCIÁLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA TÉRINFORMATIKAI
MÓDSZEREKKEL1
BUDAI EDINA1 – HARMAT ÁDÁM2 – MUNKÁCSY BÉLA3 – HORVÁTH GERGELY4 – CSÜLLÖG GÁBOR5 – TAMÁS
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DETERMINATION OF LIVESTOCK BIOGAS POTENCIAL IN KOMÁROM-ESZTERGOM
COUNTRY WITH GIS METHODS
Abstract
Biogas plays an increasing role in the electricity generation and heat production in the EU. According to official
statistics, between 2005 and 2014 the production has increased fourfold. On the contrary, Hungary is at the bottom
of the league in terms of the biogas production: in 2014, its share was only 0,5% of the total biogas production of
the EU. To enhance the biogas utilization, the first step must be implementing theoretical researches, and within
that the determination of the potential. Several art of potential calculation were published in relation to the biogas
potential of Hungary, (e.g. MAROSVÖLGYI B. 2004; BAI A. 2007; SZUNYOGI I. 2008) however, those are typically
focused on technical potential without any spatial dimension. The aim of this paper is to map the biogas potential
based on manure in Komárom-Esztergom county. Firstly, GIS database was created in relation to the
environmentally sustainable biogas potential, then the parameter of existing animal holding were added. Thus, it
was possible to determine feasible places of biogas production and their capacity.
Keywords: biogas potentials, spatial dimension, GIS, livestock

Bevezetés
A 20. század drámai mértékben fokozódó energiafelhasználása felveti a kérdést, hogyan
állítunk elő mindenki számára elegendő mennyiségű energiát a 21. században. Az bizonyos,
hogy gyökeres irányváltásra van szükség, ami többek között azt is jelenti, hogy a környezeti
problémákért elsősorban felelős nem megújuló energiaforrások használatának mielőbb véget
kell vessünk. Helyükre sok egyéb mellett a szerves hulladékok léphetnek, hiszen ezekből
értékes biogáz és talajerő-utánpótlásra alkalmas termék is nyerhető. Jelen vizsgálatunk – mely
egy nagyobb ívű, Komárom-Esztergom megye fenntartható energiagazdálkodási lehetőségeire
irányuló kutatás szerves része – azt célozza, hogy a megye ezen a téren kínálkozó lehetőségeit
legalább részben felmérjük. Tanulmányunkban kifejezetten az állati hígtrágya
biogázüzemekben való felhasználásának fenntartható potenciáljára összpontosítunk, különös
tekintettel a gyakorlatban sokszor mellőzött környezeti vonatkozásokra.

1

A kutatás az OTKA K112477 projekt támogatásával valósult meg.
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A biogáz-szektor helyzetképe
A biogáztermelés arányait tekintve egyelőre kissé háttérben van a többi megújuló
energiaforráshoz képest, akár kontinensünk (1. ábra), akár hazánk helyzetére gondolunk (2.
ábra). Ám ez a szektor mégsem intézhető el egy kézlegyintéssel, hiszen miközben az EU-ban
a megújuló energiaforrások felhasználásánál háromszoros növekedés mutatkozott az elmúlt 25
évben, addig a biogáznál az Eurostat adatai szerint a bruttó áramtermelésben hatvanszoros
növekedéséről beszélhetünk (1990-ben 914 GWh, 2014-ben 56 683 GWh). Ez nyilván annak
köszönhető, hogy egyes országokban már nagyon határozott nemzeti politika követeli meg a
biogáztermelés fokozását, így például Dániában minden önkormányzat számára kötelezővé
tették biogázüzemek létesítését (FRANCO, C. et al. 2015).

1. ábra: A megújuló energiaforrásokból nyert energia az Európai Unió 28 tagállamában 1990-2014 között
(Eurostat 2016)
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2. ábra: A megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert primer energia mennyisége energiaforrások szerint
Magyarországon 2014-ben (KSH, 20142)

2

http://www.ksh.hu/thm/3/indi3_1_2.html

237

MEGÚJULÓ ENERGIÁK SZEKCIÓ

A szerény eredményeknek hazánk esetében bizonyosan nem a kedvezőtlen természeti
adottságaink állnak a hátterében (mint ahogyan azt általában a megújulók esetében emlegetni
szokták a technológiai megoldásokban járatlanok), hiszen a biogáz sokféle, nálunk is nagy
mennyiségben keletkező szubsztrátumból előállítható, melyek közül a leggyakoribb az állati
trágya, a növényi fő- és melléktermékek, a szennyvíziszap, valamint az élelmiszerfeldolgozóipar különféle szerves hulladékai. Nagyobb városok közelében, ahol nagy mennyiségű
szennyvíz, esetleg ipari eredetű szerves hulladék is keletkezik koncentrált formában,
érdemesebb azokra támaszkodni, míg vidéken a mezőgazdasági eredetű alapanyag használata
jellemző. Ugyanakkor a gyakorlati alkalmazások kapcsán az éghajlat és a talajtani viszonyok
is fontos szerepet kapnak, de minden természeti adottságot felülír a szabályozási környezet
támogató vagy korlátozó jellege.

Módszertan
Elméleti potenciál
Kutatásunk kiindulópontját Komárom-Esztergom megye településekre lebontott állatállományadatai adták. A legrészletesebb statisztikai adatok, melyek tartalmazzák a megye minden
településére vonatkoztatva az állatállományt – állatfajokra lebontva – legutóbb 2010-ben
jelentek meg (KSH Általános Mezőgazdasági Összeírás, 2010). Azonban vannak adatok szintén
haszonállatfajokra lebontva 2013-ból is, igaz, csak összesítve, a megye egészére nézve (KSH,
2014). A potenciálszámításhoz ezért az egyedszámváltozás megyei szintű adatasorait vetettük
össze a településekre vonatkozó adatokkal. A megyei adatbázis elkészítésénél 3 haszonállatfaj
adataival dolgoztunk: szarvasmarha, sertés és baromfi – mivel ez a három állatfaj a
legjelentősebb az állattartás szempontjából Komárom-Esztergom megyében. Az elméleti
potenciált úgy számítottuk ki, hogy a rendelkezésre álló állatállomány számát átváltottuk
számosállat-egységre (1. táblázat), majd az alapadatok ismeretében ebből kiszámoltuk, hogy
az egyes állatfajok trágyájából 1 számosállat-egységre vetítve mennyi biogázt tudnak termelni,
ideális esetben. A következő lépésben a megye egészére, összesítve a vizsgált állatfajokra, egy
éves időtartamra számolva kaptuk meg az elméleti potenciál értékét. Megjegyzendő, hogy a
biogázüzemek technológiai paramétereivel a kutatás során nem foglalkoztunk, egy átlagos
megoldást vettünk figyelembe, bár a különféle műszaki lehetőségek nyilván némileg
módosítják a kinyerhető biogáz mennyiségét.
Ezek az adatok azonban önmagukban nem alkalmasak a térbeliség vizsgálatára. Ezért a TIR
2007. évi felmérésében3 szereplő állattartó telepeket a QGIS térinformatikai szoftverrel
jelenítettük meg és végeztünk további elemzéseket. Az állattartó telepek közül kiszűrtük azokat,
amelyek nem felelnek meg bizonyos kritériumoknak, így megmaradtak azok a telepek, amelyek
közvetlen közelében érdemes lenne biogázüzemet létesíteni, hogy az alapanyag helyben
hasznosuljon, és ne kelljen energiát befektetni a szállításba.

3

http://www.vizeink.hu/files2/2_7_melleklet_allattarto_telepek.xls –TIR, 2007 (2015.05.12.).
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Kritériumrendszer
Kutatásunkban figyelembe vettük a fenntarthatóság mindhárom pillérét, vagyis a környezeti,
társadalmi és gazdasági szempontokat. SLIZ-SZKLINIARZ, B.–VOGT, J. (2012); HÖHN, J. et al.
(2014); illetve SILVIA S. (2014) alapján a következő kizáró tényezők alapján határoztuk meg a
biogázüzemek telepítésére alkalmas területeket:
● nemzeti szintű természetvédelmi oltalom (tájvédelmi körzetek);
● EU-szintű védettség (Natura 2000 területek);
● belterületek és 200 méteres körzetük.
A fentiekben felsorolt kritériumok első és második pontja a természetvédelmi szempontokat
veszi figyelembe. A természetvédelmi területek sok esetben fedik a Natura 2000-es területeket,
de a lehető legpontosabb eredmény érdekében mindkettőt fontosnak tartottuk külön is felvenni
a kritériumok közé. A harmadik kritérium a belterületek és azok 200 méteres körzetének
kizárása a szaghatás miatt fontos.
Ugyanakkor figyelembe vettünk telepítő tényezőket is. Az elemzést kétféle módon is
elvégeztük, egyszer 500, egyszer pedig 1000 méteres távolságot vettünk figyelembe az alábbi
telepítő tényezők esetében:
● közutak;
● villamosvezeték-hálózat;
● földgázhálózat.
A telepítő tényezők megléte a biogázüzemek fenntartható működésének feltétele. A közutak
közelsége az alapanyagok és a végtermékként keletkező kirothasztott iszap szállításában játszik
fontos szerepet. A villamos vezeték közelsége a megtermelt villamos energiának a hálózatba
való betáplálásához elengedhetetlen. Amennyiben nincs megfelelő közelségben a vezeték, és
építeni kell, ami növeli a megtérülési időt, az akadályozhatja a pozitív befektetői döntést. A
földgázvezeték közelsége a Magyarországon még kevéssé figyelembe vett tényező, de a
jövőben nagy lehetőséget jelentő azon alternatíva miatt került a kritériumok közé, miszerint a
megtermelt biogáz, tisztítás után, a földgázhálózatba juttatható (DOMINIK, R. 2015).

Eredmények
2010 és 2013 között a sertésállomány létszáma 31%-kal, míg a baromfié 25%-kal csökkent,
ezzel szemben a szarvasmarha-állomány 8%-kal nőtt. A statisztikai adatokból kiderül, hogy a
sertések esetében a fiatal malacok adják az állomány túlnyomó többségét (93%), míg a
baromfinál az elmúlt 3 évben 60%-kal nőtt a brojler (vagyis húscsirke) és 30%-kal csökkent a
tojócsirke egyedszáma, így 2013-ban az arányuk: 58% brojler, 42% tojó. A szarvasmarha
esetében a teljes állomány 46%-a tehén. Ezek az adatok az számosállat-egység egyenérték
számításnál kulcsfontosságúak, hiszen az értékek eltérnek kor, nem és tartási típus szerint,
ahogyan azt az 1. táblázatban is láthatjuk. A számítások során lényeges szempont, hogy egyes
állatfajok trágyája más-más tulajdonságokkal rendelkezik (pl. szárazanyag-tartalom,
összetétel), ezek alapján adódik a biogáztermelés szempontjából lényeges jellemző érték, a
trágya “gázteljesítménye”. Különböző szakirodalmi források alapján kiszámítható az egyes
állatfajokra jellemző biogáz-hozam, amit a különféle források sajnos igen nagy szórással adnak
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meg, hiszen a gázteljesítmény függhet a takarmány típusától, a használt technológiától vagy az
állat fajtájától is (BAI A. 2007).
1. táblázat: Egyes állatfajok számosállat-egység egyenértéke
Kategóriák
sertés
baromfi
szarvasmarha

20 kg-nál kisebb élősúlyú malac
50 kg vagy nagyobb súlyú tenyészkoca
egyéb sertés
húscsirke
tojótyúk
egyéb baromfi
1 évesnél fiatalabb
1 és 2 év közötti életkorú
2 éves és idősebb hímivarú
2 éves és idősebb üsző
Tejhasznú tehén
2 éves és idősebb egyéb tehén

Számosállategység
egyenértéke
0,027
0,500
0,300
0,007
0,014
0,030
0,400
0,700
1,000
0,800
1,000
0,800

Forrás: KSH, 2010

A megyében a legjelentősebb a baromfitenyésztés. Mivel a madaraknak általánosságban
alacsony hatékonyságú az emésztőrendszere, ezért az ürülékükben nagy mennyiségű szerves
anyag marad, ami magasabb gázhozamot jelent. Lényeges szempont még a szárazanyagtartalom, ami tartásrendszertől függően a következő módon alakulhat:
●
●
●

nedves trágya (5-20% szárazanyag) ketreces tartású tojótyúkoknál;
száraz trágya (> 45% szárazanyag) ketreces tartású tojótyúkoknál, szárítással;
almos trágya (50-80% szárazanyag) tojótyúkok, brojlerek (BOGENFÜRST F. et al. 2011).

Ha az alapanyagok szárazanyag-tartalma a 15-20%-ot meghaladja, azokat hígítani kell, mert
szivattyúzhatóságukat elveszítik, ezért a baromfitrágyát általában kofermentációs eljárásban
(magasabb nedvességtartalmú szerves hulladékkal való együttrothasztással) kezelik és nyerik
ki belőle a biogázt. Tyúkok esetében átlagosan 3,75 m3/nap biogázhozammal számolhatunk
1 számosállategység-egyenértékre vetítve.
A megyében a második legjelentősebb állattartási ágazat a sertéstenyésztés. A sertések
emésztése is rossz takarmányhasznosítással történik, tehát sok tápanyag marad
melléktermékükben, azonban sok vizet is tartalmaz, ezért szárazanyag-tartalma igen alacsony,
2,5-13% közé tehető (bár a tartási technológia némileg ezt is módosítja), ami kb. 0,88 m3/nap
biogázhozamot produkál 1 számosállategység-egyenértékre vetítve. A szarvasmarha trágyája
esetén (szilárd és hígtrágyát is számítva) átlagosan 1,55 m3/nap biogázhozamra számíthatunk
1 számosállategység-egyenértékre vetítve (SCHULZ, H.–EDER, B. 2005).
Az adatokat feldolgozása és térinformatikai megjelenítés alapján azt kaptuk eredményül, hogy
a vizsgált 3 állatfaj trágyájának feldolgozásával nyerhető biogáz hozamának mennyisége
44,4 millió m3 évente. Ez 0,97 PJ primer energia mennyiséget jelent, ami 269 444 MWh-nak
felel meg. A rendelkezésre álló adatbázisok elemzése alapján a legnagyobb biogáz potenciállal
rendelkező települések Komárom-Esztergom megyében: Bábolna, Gyermely és Komárom.
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Térbeli elhelyezkedés
Az elméleti potenciál meghatározása után a TIR 2007-es adatbázis alapján térképen
megjelenítettük a megyében található sertés-, baromfi- és szarvasmarhatartó telepeket. Bár az
adatbázis nem naprakész, a kutatás számára legfontosabb információ, vagyis az állattartó
telepek pontos helye vélhetően nem sokat változott.

3. ábra: Komárom-Esztergom megye településeinek potenciális biogáz hozama (szerk. Budai E.)

Összesen 169 db állattartó telep szerepel ebben az adatbázisban, ebből 99 baromfi-, 38 sertésés 32 szarvasmarhatelep. Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, melyek azok, amelyek kielégítik
a módszertanban megfogalmazott kritériumokat, az állattartó telepek mellett megjelenítettük a
térképen azokat a területeket is, amelyeken a fentebb már említett természetvédelmi és egyéb
okok alapján kizártuk biogázüzem létesítését (4. ábra).
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4. ábra: A kritériumoknak megfelelő állattartó telepek a vizsgált infrastrukturális elemek (telepítő tényezők) 500
méteres pufferzónájában Komárom-Esztergom megyében (szerk. Budai E.)

Ezt követően az ezeken a területeken kívül található állattartó telepeket a közutak, a
villamosvezeték-hálózat és a földgázhálózat közelsége szempontjából vizsgáltuk meg. Két
pufferzónát húztunk ezen vonalas elemek köré, az egyiket 500 méteres, a másikat 1000 méteres
távolságra. A 4. ábrán az 500 méteres pufferzóna látható, illetve azok az állattartótelepek,
amelyek legalább egyik kritériumnak megfelelve beleesnek ebbe a zónába, viszont nincsenek
sem védett természeti területen, sem pedig belterületen, illetve annak 200 méteres körzetében.
A fent részletezett feltételekkel összesen 62 telep közvetlen közelében lehetne biogázüzemet
létesíteni. A telepek megoszlása állatfajok szerint: 38 baromfi-, 13 sertés-, és
11 szarvasmarhatelep.
Amennyiben 1000 méteres pufferzónával számolunk, úgy összesen 82 állattartótelep minősül
alkalmasnak, melyből 50 baromfi-, 16-16 sertés-, illetve szarvasmarhatelep (5. ábra).
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5. ábra: A kritériumoknak megfelelő állattartó telepek a vizsgált infrastrukturális elemek (telepítő tényezők)
1000 méteres puffer zónájában Komárom-Esztergom megyében (szerk. Budai E.)

Ha mindegyik, a kritériumoknak megfelelő állattartótelep mellett létesítünk egy 800-1000 kWos biogázüzemet, úgy az összesen közel 50-62,5 MW, illetve nagyobb távolság esetén 6581 MW teljesítményt jelentene a megyében, ami az első esetben mintegy 400-500 ezer,
második esetben körülbelül 520-650 ezer magyar átlagfogyasztó villamosenergia-igényét volna
képes fedezni.

Összegzés
A biogáz rendkívül sok alapanyagból előállítható megújuló energiaforrás. Az egyes
alapanyagokhoz különféle technológiai megoldások tartoznak, és különböző kritériumokat kell
szem előtt tartani a rájuk épülő biogázüzemek tervezésekor. Jelen kutatásunk kifejezetten az
állati hígtrágyából előállítható biogáz potenciáljának felmérésére terjedt ki. A rendelkezésünkre
álló statisztikai adatokból arra a következtetésre jutottunk, hogy a megyének kifejezetten jó
adottságai vannak az állattenyésztés tekintetében, hiszen az 1 km2-re eső állatállomány
szempontjából a második helyen áll a megyék rangsorában (KSH, 2010). Vagyis viszonylag
kis területen nagy mennyiségű állati trágya áll rendelkezésre. A településekre lebontott
állatállomány-adatok, azonban nem tükrözik kellőképpen a biogázüzemek lehetséges térbeli
elhelyezkedését (6. ábra). Az elméleti potenciál, tehát nem adja meg minden esetben még
település szinten sem, hogy hol lehet megfelelő terület biogáz üzem létesítésére, még akkor
sem, ha az állatállomány adatok kedvezőnek tekinthetőek. Illetve előfordul, hogy az elméleti
potenciál alapján kedvezőtlenebbnek tűnő településen mégis találunk jó adottságú területet.
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6. ábra: Komárom-Esztergom megyére kiszámított biogáz potenciál és az alkalmas állattartó telepek 500 méteres
pufferzónában ez így nem világos, sőt értelmetlen (szerk. Budai E.)

Hangsúlyozni kell, hogy a telepítendő biogázüzemek helyének pontos meghatározása
elsősorban földrajzi kérdés, ami sokszor nem kap elég hangsúlyt a döntések megszületésekor.
Pedig igazán költséghatékony működés csak a térbeliséggel kapcsolatos ismeretek birtokában
születhet, illetve akkor, ha a gazdálkodók összefognak egymással, hiszen ami az egyik számára
hulladék, azt a másik – a biogázüzemek segítségével – alapanyagként hasznosíthatja.
BOJESEN, et al. (2014) szerint egy ilyen összefogásban viszonylag kis lépték, akár
30 számosállategység esetén is érdemes részt venni, illetve 30 km távolságról még érdemes
beszállítani az állati trágyát.
Egy további lényeges megállapítása a kutatásnak, hogy a központi forrásból elérhető
információkon kívül bármiféle adatot beszerezni csaknem lehetetlen, mert a cégek lényegében
üzleti titokként kezelnek minden termeléssel kapcsolatos adatot. Ráadásul a nyitottság nem
csak a cégek, de sokszor a szakemberek részéről is gyakran hiányzik az efféle komplex és
újszerű megoldások iránt, így – megfelelő ösztönzők híján – hazánkban nem lesz egyszerű az
áttörés egy új, energiatermelő mezőgazdaság irányába.
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THE SUSTAINABLE ENERGY POTENTIAL OF THE SOLID BIOMASS IN A STUDY AREA OF
BÜKKALJA
Abstract
According to official statistics, around 70% of the renewable energy production is based on biomass sources in
Hungary. However, most of it is produced by centralized power stations, but it would be more sustainable to create
and use a decentralized system to accomodate the caracteristics of biomass, as an energy source. Another reason
to shift from the centralized solutions is the low efficiency of the centralized separate heat and power (SHP)
production. High energy efficiency can be reached only by decentralized combined heat and power (CHP)
production or by district heating systems based on central heat production. This research focuses on the strawbased decentralized energy production possibilities in the territory of the Bükk-Leader Region. During the research
a GIS database was created and a humus-balance calculation was used in order to determine the environmentally
sustainable straw-based energy potential of the region.
Keywords: biomass potential, GIS, sustainability, humus balance

Bevezető
2015 szeptemberében Steve Holliday, a National Grid (gáz és villamos hálózat üzemeltető
vállalat az Egyesült Királyság és Új-Anglia területén) vezérigazgatója kijelentette, hogy a nagy
széntüzelésű és nukleáris erőművek kora lejárt2. Az alaperőművi áramtermelésben új,
hatékonyabb és környezetkímélőbb megoldásokra van szükség. Mindeközben a kelet-, illetve
kelet-közép-európai térség számos országában fontolgatják az atomerőművi kapacitás
bővítését. Holliday határozott kijelentése jól rávilágít arra a hatalmas szakadékra, amely a
kontinens keleti és nyugati országai között tátong az energiatervezés területén. Amíg
térségünkben jellemző maradt a 20. századi megközelítés, amelyben a jövőben is nagy
teljesítményű – és ezért törvényszerűen alacsony hatékonyságú – erőművekre támaszkodnának,
addig a legtöbb nyugat- és észak-európai ország korszerű, innovatív irányzatot képviselve a
megújuló
energiaforrások
kisléptékű
alkalmazásába
fektet.
Hazánk energetikai kiszolgáltatottsága és az energiaszektor környezetterhelése indokolttá tenné
az irányváltást, de az ehhez szükséges megalapozó tanulmányok vagy csak igen szerény
mértékben készültek el, vagy nem is állnak rendelkezésre megfelelő minőségben. Például az
ország energiaterve hangsúlyosan számol a biomassza jövőbeli felhasználásával, ám a forrásul
1

A kutatást az OTKA (K112477) és a Deutsches Bundesstiftung Umwelt támogatásával valósult meg. Szintén
köszönettel tartozunk a Deutsches Biomasseforschungszentrum-nak a szakmai segítségnyűjtásért.
2
„The idea of baseload power is already outdated. I think you should look at this the other way around. From a
consumer’s point of view, baseload is what I am producing myself. The solar on my rooftop, my heat pump –
that’s the baseload. Those are the electrons that are free at the margin. The point is: this is an industry that was
based on meeting demand.” (BECKMAN, K. 2015).
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szolgáló számítások elsősorban az elméleti potenciál meghatározására irányulnak, amelyek
nagyságrendileg meghaladhatják a ténylegesen kiaknázható potenciált, és amelyek figyelmen
kívül hagyják a fenntarthatósági szempontokat. Az erősen alulfinanszírozott, koordinálatlan
hazai kutatási gyakorlattal szemben áll a külföldi megközelítés, amelyben jelentős kutatási
kapacitást képviselő, kifejezetten biomassza-energetikával foglalkozó kutatóintézetek
dolgoznak a minél optimálisabb alkalmazások kifejlesztésén és gyakorlatba ültetésén.

Célkitűzés
Jelen kutatás célja a szalma biomassza esetében a fenntarthatósági szempontokat figyelembe
vevő technikai potenciál meghatározása egy magyarországi mintaterületen. A szalma potenciál
számításának alapja a Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) által kidolgozott
módszertan és Németországra végzett kutatás, amelynek hazai alkalmazásában nagy segítséget
nyújtott a kutatóintézettel való szoros együttműködés. Célunk a potenciál minél nagyobb
területi felbontású meghatározása volt. Mivel a termesztett növények termőterületére
vonatkozóan 1 km2-es cellanagyságú adatbázis állt rendelkezésre, ezért a potenciál
meghatározásának ezen cellák voltak a tárgyai.

A mintaterület bemutatása
Fontos kiválasztási kritérium volt a munkaterület kiválasztása esetében, hogy a kutatási
eredmények gyakorlati felhasználására iránti érdeklődés meglegyen, ezért olyan területet
választottunk ki, ahol a megújuló energiaforrások felhasználása jelenleg is előrehaladott
állapotban van. KRÁMOS D. (2014) öt megújuló alapú energiarégiót azonosított hazánkban,
amelyek közül a Bükk LEADER Térség a leginkább előremutató, hiszen itt történt a legtöbb
fejlesztés. A Bükk LEADER Térség egy vidékfejlesztési közösség Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, a Bükk hegységet körülölelő térségben, területe 920 km3, a lakosság száma mintegy
80 000 fő (1. ábra).

1. ábra: A mintaterület földrajzi elhelyezkedése
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Szalmapotenciál
A szalma energetikai hasznosítása
A szalma hasznosítási módja az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül. A
hagyományosnak tekinthető almozáson és takarmányon kívüli hasznosítása kibővült: ültetési
anyagként, szubsztrátként a gyümölcs- és zöldségtermesztésben, illetve energiaelőállításra is
hasznosítható. Ugyanakkor a mezőgazdaság intenzitásának növelésével, így a szalmáról a
hígtrágyán alapuló tartásmódokra való áttérés miatt, az alomigény a gabonaszalma iránt
jelentősen csökkent. Befolyásolta a folyamatokat a levegő védelméről szóló 306/2010.
Kormányrendelet is, amely szerint a „lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.” E jogszabály bevezetését követően
az új gyakorlat szerint a gabonacséplés után a szalmát szecskázzák és szétterítik a szántóföldön.
Ez azt jelenti, hogy a melléktermékek fő funkciója a növények termelésével együtt járó
humuszveszteség pótlása lett. Ugyanakkor ennek kapcsán problémák is felmerülhetnek például
a talajművelésnél és a barázdavetés-előkészítésénél, de a túl sok szerves anyag növelheti a
talajfertőzést is, és nitrogén-immobilizációhoz vezethet. Az optimális földművelési állapot a
termelés és a szerves anyagok pótlása közötti egyensúly (ZELLER, V. et al. 2013). Jelen kutatás
keretében mintaterületön meghatároztuk a humuszegyensúly szempontjából nélkülözhető
szalma mennyiségét, amely így fenntarthatóan kerülhet energetikai felhasználásra.
A szalma erőművi energetikai hasznosítása csak az utóbbi években kezdett intenzíven terjedni
Európa-szerte. A technológia fejlesztésében Dánia jár élen, ahol már 1998-ban évi kb. 400 ezer
t szalmát hasznosítottak az erőművekben (NIKOLAISEN, L. et al. 1998). Magyarországon
elsősorban a helyben bányászott szén kimerülése, illetve az import fosszilis energiahordozók
drágulása vezetett több korábbi széntüzelésű erőmű biomassza-, így szalmatüzelésre való
átállítására. A Pécsi Erőmű mintegy 250 000 t3, a Vértesi és a Mátrai Erőmű (utóbbi a
kukoricaszárral, csutkával együtt) körülbelül 100 000 t4,5 mennyiséget használ fel évente. Ha
figyelembe vesszük, hogy (KOHLHEB N. et al. 2014) szerint a keletkező gabonaszalma
mennyisége évente Magyarországon 4,5 millió t/év, az előbb felsorolt erőművekben felhasznált
mennyiség már számottevőnek mondható. Sajnos a felhasználás meghatározó része az imént
felsorolt három nagyerőműben koncentrálódik, ami az alacsony energetikai hatékonyság
mellett számos környezetvédelmi-fenntarthatósági kérdést felvet:
• a szalma eltüzelésekor - habár kevesebb mennyiségben, mint a fosszilis tüzelőanyagok
esetén - szén-dioxid, nitrogén-oxidok, illetve kén-dioxid kerül a levegőbe (NIKOLAISEN
L. 1998), amely így főleg lokálisan jelent jelentős légszennyezést;
• túl nagy a beszállítási körzet, amely így nagyobb üzemanyag-felhasználást, út- és
zajterhelést, valamint légszennyezést jelent;
• mivel nagy mennyiségre van szükség, ezért az erőmű közvetlen közelében nagyobb
valószínűséggel hasznosítanak energetikai célokra olyan szalmát, ami már kívül esik a
fenntartható potenciálon, így a termőföldeken a kieső tápanyagot műtrágyával kell
pótolni (ami többlet erőforrás bevonását jelenti, így további problémák forrása);
• a nagy beszállítókörzet miatt a keletkező hamu visszajuttatása a szántóföldre szintént
többlet szén-dioxid-kibocsátással jár (ha erre a hatóság egyáltalán engedélyt ad).

3

http://www.pannonpower.hu/userfiles/szalmabr_kisfajl.pdf – 2016.10.16.
http://www.mert.hu/a-matrai-eromu-zrt-velemenyezese-es-pontosito-javaslata-a-nemzeti-energiastrategia 2030cimu-dokumentumhoz – 2016.10.16.
5
http://www.vert.hu/altinf.aspx – 2016.10.16.
4
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A fentiek tükrében nem véletlen, hogy a Tokaj térségében tervezett közel 50 MW kapacitású
szalmatüzelésű erőmű kapcsán olyan erős társadalmi tiltakozás bontakozott ki, ami miatt végül
a létesítmény nem épült meg.

2. ábra: Egyes energiahordozók energiasűrűsége és tömegsűrűsége – Forrás: IEA 2012

A szalma energiasűrűsége alacsony: a feketeszénhez viszonyítva 12-szer, a keményfához
viszonyítva pedig 8-szor kisebb (2. ábra). Ezért a szalma nagy távolságra gazdaságosan nem
szállítható, így a helyben való, kis léptékű felhasználást kell ösztönözni, amire már vannak jó
példák a mintaterületen. A bőcsi közszolgálati intézmények nagy részének hőellátását például
szalmatüzelésű kazánok látják el. Az általános iskolában egy 600 kW-os (3. ábra), a többi
intézményben (óvoda, látványközpont, közösségi ház, polgármesteri hivatal) pedig 80 kW-os
kazánok üzemelnek.

3. ábra: A bőcsi általános iskolát ellátó szalmatüzelésű kazánház – Fotó: Harmat Á.

Módszertan
A szántóföldek laboratóriumi, közvetlenül meghatározott humusztartalmát nehéz értékelni,
mivel hiányoznak a szükséges határértékek, a humusztartalom időben és térben jelentősen
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változik, és hosszú időbe telik, míg biztosan kimutatók annak változásai. Az említett
nehézségeket küszöböli ki a humuszegyenleg-számítás, amelynek célja a mezőgazdasági talajok
humusz-háztartásának megbecsülése. Segítségével számszerűsíteni lehet a már meglévő vagy
tervezett földművelési rendszerek humuszpótlását. A talajok szerves szén- és nitrogéntartalmának szintjéről végzett sokévi vetésforgó- és trágyázási kísérletek összehasonlításai
megfelelőek a humuszmérleg számításának módszeréhez, így meghatározhatóak az egyes
növények humusz-visszajuttatási paraméterei. Ezen vizsgálatok alapján a növényfajokat
humuszfogyasztó (pl. pillangósvirágúak, takarmányfű) vagy humuszgyarapító (pl. cukorrépa,
silókukorica) kategóriákba sorolhatjuk. Az alapján, hogy milyen mértékben növelik, illetve
csökkentik a humusztartalmat, koefficiensek rendelhetők az egyes növényekhez. A keletkező
melléktermékekhez (pl.: szalma, répalevél) és a szerves trágyákhoz (pl.: szilárd trágya,
szarvasmarha trágya, szennyvíziszap) szintén visszajuttatási koefficiensek rendelhetőek. A
növényfajták speciális koefficienseit a rájuk jellemző talajtakarási és talajművelési mód és
időtartam, illetve a tarló- és gyökérmaradványokból visszamaradó szalmahozam mennyisége
és minősége határozza meg. A szerves trágyák koefficienseit pedig forrásuk (pl.: állatfaj), érési
fokozatuk és szárazanyagtartalmuk alapján különböztetjük meg (4. ábra). A kutatásban a
VDLUFA (Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten)
által meghatározott koefficienseket használtuk (VDLUFA 2014), mivel ezen koefficiensek
vannak a legjobban dokumentálva, a jelen kutatás alapját jelentő tanulmány (WEISER, C. et
al. 2014) is ezt használja elsődlegesen. A választás további indokaként megemlíthető, hogy más
koefficiens adatértékelések olyan plusz statisztikai adatokat igényelnek, amelyek nem
elérhetőek.

.
4. ábra: A humuszegyenleget befolyásoló szerves anyagok csoportosítása

Ezen növényfajok területi kiterjedése és vonatkozott együtthatója adja meg összességében az a
humuszigényt egy adott területen, a felmerülő melléktermékek és az alkalmazott szerves
trágyák pedig a tényleges humusz-visszajuttatás mértékét. A két érték egy vetésforgóra
összesített szembeállításának eredménye a humuszegyenleg:

5. ábra: A humuszegyenleg számítási módszertana. – Forrás: ZELLER, V. et al. 2013
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A humuszmérleg-számítás egyik előnye, hogy a szűk körű adatkövetelmény miatt egyszerűen
és költséghatékonyan alkalmazható. Azonban lineáris megközelítése miatt elméletileg
végtelenül csökkenthető, illetve növelhető a talaj összhumuszkészlete. A valóságban azonban
létezik egy felső és egy alsó egyensúlyi állapot, így új változói egyensúly áll be az
ökoszisztémákban történt zavar, illetve a szántóföldön történt talajművelés-váltás után.
Az eredményül kapott humuszegyenleg a fenntartható szalmapotenciál meghatározásának
alapja.

A számítás menete, felhasznált adatbázisok
A fenntartható szalmapotenciál meghatározása a számítás menetének megfelelően
lépcsőzetesen történt: először az elméleti, majd a technikai potenciált számítottuk ki, amelynek
alapján, a fent leírtak szerint meghatároztuk a fenntartható szalma potenciált.

Elméleti potenciál
Az elméleti potenciál a maximálisan kiaknázható mennyiséget jelenti, amely figyelmen kívül
hagyja, a technikai, fenntarthatósági, gazdasági korlátokat. A számítást a következő
gabonafajtákra vonatkozóan végeztük el: őszi búza, tavaszi búza, durumbúza, árpa, rozs, évelő
rozs, tritikálé, zab. A kukoricaszár a kései betakarítás miatt nagy nedvességtartalommal
rendelkezik, ezért bálázni nem szokták, a napraforgószár pedig érésgyorsítás után könnyen
pattan, így bálázására még nincs kiforrott technológia (POPP J. et al. 2011). Így e két növényfajta
a potenciál meghatározásakor nem került figyelembe, csak a humuszegyenleg számításakor.
Így – a négy vizsgált év átlagterületét figyelembe véve – a 27 400 ha mezőgazdasági területből
az elméleti potenciál meghatározásába bevont terület nagysága 11 450 ha.
Az elméleti potenciál meghatározásához az alábbi képletet használtuk:
Szalmamennyiség = ∑ (termésterület * terméshozam * szem-szalma arány)
A szükséges adatforrások, meghatározási módok a következők voltak:
• Termésterület: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a rendelkezésünkre
bocsátotta a termesztett növények (ill. a rétek, legelők, ugaron lévő szántóterületek)
területére vonatkozó adatokat, 1 km2 cellanagyságú területi felbontásban a 2011–2014évre vonatkozóan. Az adatbázis rendkívül részletes, 359 növényfajt tartalmaz, így ahol
szükséges volt, ott összevonásokat végeztünk az egyes növénycsoportok szerint, a
rendelkezésre álló terméshozam és a humusztartalomra vonatkozó koefficiens
értékeinek figyelembe vételével. A mintaterület sajátos kiterjedése miatt annak kerülete
igen nagy (348 km), így a határvonalat érintő cellákhoz tartozó termőterület aránya
jelentős a kizárólag a mintaterületet érintő cellákhoz képest. Ezért a releváns cellákhoz
tartozó termőterületeket térinformatikai szoftver segítségével arányosan csökkentettük
aszerint, hogy az ortofotók alapján készített nagy felbontású felszínborítási adatbázis
szántóterület kategóriájának mekkora része tartozik az adott cellán belül a
mintaterülethez.
• Terméshozam: terméshozam adatok csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozóan
álltak rendelkezésre. Ezért a reálisabb szalmamennyiség meghatározása érdekében a
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megyei adatokat az MTA TAKI Agrotopográfiai adatbázis talajértékszám rétege szerint,
térinformatikai szoftver segítségével differenciáltuk.
• Szem-szalma arány: (ANTAL J. 2000; FOGARASSY CS. 2001; ANTAL J. et al. 2005)
alapján rendeltük az egyes növényekhez egy minimális és maximális szem-szalma
arányt.

Technikai potenciál
A technikai potenciál a strukturális korlátok között reálisan kiaknázható mennyiséget jelenti,
vagyis az elméleti potenciál és a technikailag nem betakarítható, illetve az erőforrás másfajta
felhasználási területéről jelentkező igény különbsége, vagyis:
Szalmamennyiség = elméleti potenciál*betakarítható szalma – alomigény
A szükséges adatforrások, meghatározási módok a következők voltak:
•

•

A betakarítható szalma aránya: a szántóföldi betakarítás alkalmával a vágószerkezet,
illetve a cséplőgép technikai korlátjai miatt a szár egy része nem gyűjthető össze és nem
bálázható be (ZELLER, V. et al. 2013). A be nem takarítható szár arányára vonatkozóan
több forrás áll rendelkezésre, kutatásunkban WEISER, C. (2014) által alkalmazott,
mérsékelt 0,33-as arányt használtuk a potenciál túlbecsülésének elkerülése érdekében.
Természetesen az ilyen módon a tarlón maradt szármaradvány a későbbiekben
hozzáadódott a humuszegyenleg értékéhez.
Alomigény: az állattartásra vonatkozóan kizárólag a KSH 2010-es Általános
Mezőgazdasági Összeírás településsoros adatai álltak rendelkezésre, melyek nagyság
kategóriánként tartalmazzák az egyes állatfajállományokat. A tartásmódról nem állt
rendelkezésre információ, amely pedig kulcsfontosságú tényező az alomigény
meghatározásában. Ennek okán a legelő állatok esetében településszinten
megvizsgáltuk, hogy az MVH adatbázisban szereplő legelőnagyság elegendő-e a
településen lévő állatok tartására. Egy állategységhez 1,4 ha legelőt rendeltünk a 4/2004.
(I. 13.) FVM rendelet legszigorúbb előírása szerint Ha nem volt elegendő, akkor az
állatállományok nagyság kategóriánként kerültek átcsoportosításra a csak benttartásos
kategóriába (kezdve a nagyobb állatkategóriáktól a kisebbek felé haladva, mivel
valószínűbb, hogy egy több száz fős állatállomány van egy településen benttartással
tenyésztve, mint a kis egyedszámúak), egészen addig, amíg a települési szinten lévő
legelő nagysága nem egyezett meg a lecsökkentett állatállomány legelőigényével.
Például Alsózsolca esetében a legelő 95 számosállatra elegendő, viszont a településen
203 számosállat van; így a 175 számosállat nagyságú szarvasmarhatállomány a
kizárólag benttartásos kategóriába lett sorolva. A legelő állatok esetében (BEDŐ S. et al.
1995) alapján 170 nappal számoltunk, benttartásos üzemmódot. Az alomigény a
szakirodalomban fellelhető adatok (KTBL 2010, SCHMIDT R.–GYURICZA CS. 2014)
alapján kalkuláltuk. Azon állatfajok esetében, ahol többfajta forrás állt rendelkezésre,
minden esetben a maximum értéket vettük figyelembe a potenciál túlbecsülésének
elkerülése érdekében. Több település esetében az alomszükségletet nem tudta fedezni a
településen keletkező szalmamennyiség (pl. Bükkszentkereszten és Répáshután
állatállomány ugyan van, de mezőgazdasági terület nincs), így a többi településtől
arányosan vontuk le az ezen településeken jelentkező alomigény fedezéséhez szükséges
szalmát.
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Fenntartható potenciál
A fenntartható potenciál a technikai potenciálnak a környzetvédelmi/természetvédelmi
fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő halmaza. A fenntartható potenciált az egyes
cellákra a Módszertan fejezetben bemutatott humuszegyenleg meghatározásával számítottuk
ki. A termesztett növények – amelyek csak itt kerültek számításba, mivel az elméleti potenciál
meghatározása szempontjából nem releváns növények – melléktermékeinek mennyiségi
meghatározása (FOGARASSY CS. 2001), (ANTAL J. 2005), (ANTAL J. 2000) alapján történt. A
keletkezett trágyára vonatkozóan pedig statisztikai adat nem állt rendelkezésre, így azt az
állatállomány nagysága, és szakirodalmi adatok (HAJAS J.–RÁZSÓ I. 1955; EUROSTAT 2013)
alapján határoztuk meg.
A Módszertan fejezeben felsorolt szerves anyagok koefficiensei állandók, alsó és felső
egyenértékekkel rendelkeznek. Az alsó értékeket olyan talajoknál szükséges használni, ahol
tájhoz igazított és az igényeknek megfelelő ásványi nitrogénműtrágyát használnak, valamint
ahol hosszabb időn keresztül kiegyensúlyozott humuszmérleget értek el. A felső értékeket
pedig olyan talajoknál szükséges alkalmazni, melyek humuszmérlege évek óta negatív. A
humuszmérleg kiszámításánál a kölcsönös megfeleltetési rendszer iránymutatásai szerint alsó
értékekkel számoltunk, csakúgy, mint (WEISER, C. 2014).
Az egyes takarmányfüvek, illetve pillangósnövények koefficiensei különböznek, mégpedig
attól függően, hogy teljes évben a termőterületen voltak-e, vagy csak másodvetésben volt jelen
a termőterületen. Ezen információt az MVH adatbázis nem tartalmazta. Ennek a hiányosságnak
a kiküszöbölésére a következő számítást alkalmaztuk, és végeztük el: ha egy cella esetében a
korábban említett ortofotó alapján lévő szántóterület és a pillangósnövények/takarmányfüvek
vetésterületével csökkentett, az MVH adatbázisban szereplő szántóterület különbsége nagyobb
volt, mint a pillangósok területe, akkor az összes pillangós növény évelő növényként került
számításba. Ha ez az érték kisebb volt, akkor pedig a két adatbázisban szereplő szántóterület
különbsége, mint évelő növénykultúra, a maradék terület pedig mint másodvetés került
számításba. A szalma visszajuttatási potenciál tartománya 80 és 110 kg humusz C/t szalma alsó
és felső értékkel rendelkezik, amely így szubjektív értelmezéseknek hagy teret. Ezért a
(WEISER, C. 2014) forrásnak megfelelően, 100 kg humusz C/t szalma szalma-visszajuttatási
potenciállal számítják ki.
A potenciál számítása ennek megfelelően a következőképpen történt:

6. ábra: Az alkalmazott fenntartható potenciál-számítás folyamatábrája
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Eredmények
Számításunk eredményét a mintaterületre vonatkozóan az 1. táblázat foglalja össze:
1. táblázat: A szalmapotenciálra vonatkozó számításaink eredménye
Potenciál (t)

Minimum

Maximum

Elméleti

27 543

32 827

Technikai

12 123

15 610

Fenntartható

10 557

13 616

Az elméleti potenciál minimuma ~27 500 t, maximuma ~32 800 t. A technikai potenciál ennek
csak 44%, illetve 47%-a. Így látható, hogy a 33%-os, aratáskor történő potenciál-csökkenés
mellett az alomigény is igen jelentős, 11%, illetve 12%. A fenntartható potenciált vizsgálva
ilyen jellegű csökkenés már nem tapasztalható, az a technikai potenciál 87%-a. A 11 500 ha
gabonaterületből 1 500 ha olyan terület van, ahol elméleti potenciál kimutatható, fenntartható
azonban nem. A területi megoszlást tekintve nagy különbségeket figyelhetünk meg. Elsősorban
a hegylábi területeken és a Sajó-völgy felsőzsolcai szakaszának környékén nem mutatható ki
környezetileg fenntartható potenciál (7. ábra). Összesen pedig 1500 ha olyan terület van (120
cella), ahol az elméleti potenciál 0-nál nagyobb, fenntartható potenciál viszont nem állapítható
meg. A gabonaterületek mintegy negyede (3170 ha) 1 t/ha alatti, háromnegyedük pedig (8650
ha) 1,5 t/ha alatti potenciállal rendelkezik. Mindössze néhány olyan terület van, amely ennél
nagyobb potenciállal rendelkezik: Dédestapolcsány-Mályinka, Kisgyőr, Emőd, illetve
Alsózsolca-Sajólád-Sajópetri környéke.

7. ábra: A fenntartható szalmapotenciál területi megoszlása – Készítette: Harmat Á.
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A szalmamennyiség energiatartalmának meghatározásakor 14,3 MJ/kg fűtőértékkel
számoltunk (ZELLER, V. et al. 2013). Ennek alapján az elméleti potenciál 400-475 TJ, a
technikai potenciál 175-225 TJ, míg a fenntartható potenciál 150-200 PJ. Utóbbi mennyiség a
földgázfogyasztásnak mindössze 12-16%-a, míg a villamosenergia-fogyasztásnak 16-20%-a, a
két érték összegének pedig csak a 7-9%-a (8. ábra).

8. ábra: A szalma energetikai potenciáljainak és az energiafogyasztás mennyiségi különbségei

Következtetések
Annak ellenére, hogy a mintaterület felszínének közel egyharmadát a mezőgazdasági területek
adják, láthatjuk, hogy a földgáz-és villamosenergia fogyasztásnak még a tizedét sem képes
fedezni a szalma környezetileg fenntartható energetikai potenciálja - és még nem vettük
számításba a területen jelentős lignit és tűzifa-fogyasztást, valamint a szalma energetikai
felhasználásának módjától függő energiaveszteséget.
Természetesen a területen más fajta megújuló energiaforrás is rendelkezésre áll - elég csak a
kiterjedt erdőterületekre gondolni - de könnyen belátható, hogy egy fajta megújuló
energiaforrás nem képes fedezni a térség energiafelhasználását. Ennek ellenére a megújuló
energiaforrásra való átállás szükségessége egyre sürgetőbb feladat. Ezt azonban sikeresen csak
úgy érhetjük el, ha rendszerben gondolkodó multidiszciplináris energiatervezést hajtunk végre,
amelynek kulcselemei a megújuló energiaforrások komplex rendszerbe való integrálásán kívül
az energiatárolás és a fogyasztói oldal bevonása.
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A TÁRSADALMI TANULÁSI FOLYAMATOK SZEREPE A MEGÚJULÓ
ENERGIAHORDOZÓKKAL KAPCSOLATOS ISMERETEKBEN KÉT
MAGYARORSZÁGI MEGYE ESETÉBEN
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3
Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék
4
Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
5
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

THE ROLE OF SOCIAL LEARNING PROCESSES IN THE CASE OF KNOWLEDGE ABOUT
RENEWABLE ENERGY SOURCES IN TWO COUNTIES IN HUNGARY
Abstract
The spread of the harvest of renewable energy sources (RES) – as it is declared by European Union and national
level policies – is a relevant social interest. The spatial diffusion of RES applications shows anomalies that can’t
be explained by only natural or economic factors. Spread is influenced the so-called Energy Culture inherent in
the given community.
In the future the relevance of scholastic education as a primary level of social mind-framing is stressed, thus this
research can point to directions and rates of potential curriculum development and renewal based on results of
classroom-level teaching and content trial of teachers’ education.Therefore, the aim of the research to examine the
energy awareness in the society of two Hungariancounties which have got different characteristic of landscape Heves County and
Hajdú-Bihar County.Beyond
classic ingredients of Energy Culture
(norms, material culture and energy practices) landscape environment as habitat of the given community will be
included as a research factor. Different social agencies and institutions affect development of attitudes on RES
harvest, in recent work a stressed emphasis will be put on schools.This research may help to realize RES-based
local and regional developments and to create a fertile energy culture in Hungary.
Keywords: energy awareness, renewable energy, geography, social learning

Háttér
A fenntarthatóság globális feladat, melynek megvalósulásáért a jogszabályalkotás szintjétől az
egyéni életvitelen át, az oktatásba történő integrálásáig minden ember érintett, és amely aktuális
feladatok elé állítja az emberiséget nemzetközileg és lokálisan egyaránt.
(NEMZETI ALAPTANTERV 2012) A primer energiahordozók káros környezeti hatásainak
következtében azonnali változások megjelenésére van szükség, főként a Föld
átlaghőmérsékletének emelkedését előidéző CO2 kibocsátás csökkentése sürgető. Ezért helyi
szinten az alternatív energiahasznosítás megjelenését előtérbe kell helyezni.
A megújuló energiaforrások használatának terjedése – ahogy azt a hivatalos európai és hazai
szakpolitika is deklarálta – fontos társadalmi érdek. 2020-ra az Európai Unió, így Magyarország
is a megújuló energiahasznosítási arányait jelentősen szeretné megnövelni. Megvalósulásában
jelentős szerepet kap a helyi közösségek energiatudatossági szintje, melyben az iskolai oktatás,
valamint a társadalmi tanulás egyaránt meghatározó lehet. Ennek az energiatudatossági
szintnek a megvizsgálására, valamint az ezt befolyásoló tényezők feltérképezésére hivatott az
a kutatás, mely itt bemutatásra kerül. A 2016. február 01-től 2019. január 31-ig terjedő, három
éves időtartamú vizsgálat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)
pályázati támogatása által valósul meg.1
1

Csorba Péter: A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismertekben
két magyarországi megye esetében (Debreceni Egyetem) – FT2 K 116595 36 16 275 OTKA Pályázat.
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Alapkérdések
A kutatás alaphipotézise, hogy a megújuló energiahasznosítás szintjét a különböző
közösségeken belül a társadalmi tanulás tényezői és a táji adottságok határozzák meg, melyben
közreműködik az iskolák energiakultúrát népszerűsítő tevékenysége.
A fenntartható társadalom megteremtésének egyik, széles körben elfogadott alapja a megújuló
energiaforrások használatának elterjedése. Ugyanakkor a probléma bővebb, mint a természeti
potenciál feltárása és ezek műszaki hasznosításának megteremtése. A területtel kapcsolatos
társadalomtudományi kutatások is egyre kiterjedtebbek, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a
hasznosítás terjedése társadalmi jelenségekkel magyarázható.
A nemzetközi szakirodalom egy része deklarálja, hogy a jelenlegi, fogyasztói típusú társadalom
nem alapozható a megújuló energiákra, azaz újfajta szociális rendszerekre van szükség.
(TRAINER, T. 2007)
Ezeknek az új struktúráknak a kialakításához elsődlegesen szükséges feltárni, hogy az adott
helyi közösség milyen energiakultúrával rendelkezik, mert ez a tényező – és az ezt megalapozó
lokális gazdasági, társadalmi, kulturális és táji adottságok – jelentősen befolyásolhatják az
alternatív energiahasználat terjedését. Feltételezhető tehát, hogy a megújulók hasznosításának
térhódítása összefügg a helyi közösségek tudásbázisával, az ismeretek mennyiségével és
minőségével, az információk terjedési módjaival és a szociális tanulás helyi szintjével. Fontos
kérdés tehát, hogy az egy adott terület földrajzi vonatkozásai – például tájtípusok –
összefüggnek e a társadalmi tanulást meghatározó tényezőkkel, mely determinálhatja a
célterületeken történő vizsgált minta meghatározását is.
A társadalmi tanulás különböző színtereinek – kiváltképpen az iskoláknak – kimagasló
jelentősége van a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos információk terjesztésében, ennek
következtében a megújulókkal kapcsolatos attitűdök alakulásában. (KOVÁCS E. 2014) Ennek
bizonyítására szükséges megvizsgálni, hogy az iskolai tananyagok milyen vonatkozó
ismereteket tartalmaznak. A formális – iskolai – kereteken kívül az informális tanulási
módoknak is van jelentőségük a közösség információhoz jutásában és annak terjedésében, ezért
ennek felderítése szintén releváns.
A kultúra létrejöttének magyarázatára szolgáló társadalmi tanulás elméletét számos
szakirodalom megemlíti a megújuló energiák terjedésének és a velük kapcsolatos társadalmi
attitűdök kialakulásának értelmezésére.2 Így a megújulókkal kapcsolatos ismeretátadási
csatornák közösségeken belüli megismerése is közelebb vihet a helyi energiakultúra
fenntarthatóvá válásához.
A különböző szociális interakciók és az ezeknek helyet adó intézmények közül több kiemelkedő
fontosságú. A különböző terület- és településfejlesztési dokumentumok például a tervezési
folyamatokon keresztül fontos eszközök ebben, mely felveti azt a kérdést, hogy azok
készítésekor megjelentek e a megújuló energiákra vonatkozó ismeretek.
A kutatás bemutatása – vizsgált területek
A kutatás alapkérdései két jelentős vizsgálati területen kerülnek megválaszolásra. Egyrészt, az
adott közösség földrajzi táji hovatartozásának vonatkozásában kívánja értelmezni a társadalmi
tanulást, illetve az energiakultúra fogalmának körvonalazását. Másrészt, az iskolai
földrajzoktatáson belül térképezi fel a tanulók megújuló energiához kapcsolódó ismereteit.
(1. ábra)
2

BLEWETT-SILCOCK, T. 2000, HAMPTON, G.–ECKERMAN, S. 2013, MADLENER, R. et al. 2007, NYE, M. et al. 2010,
REED, M. S. et al. 2010, SNAPE, J.R. et al. 2011, WOLSINK, M. 2007, WUSTENHAGEN, R. et al. 2007.
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1. ábra: A kutatás vizsgált területei
Forrás: saját szerkesztés

Újszerű megközelítésben az adott közösség földrajzi táji adottságai is szerepet kapnak e
társadalomföldrajzi vizsgálatban, úgy mint az energiakultúrát befolyásoló tényező. A két
célterület kiválasztását is az indokolta, hogy a két megyében – Hajdú-Bihar és Heves megye –
eltérő táji adottságú közösségek találhatók. (2. ábra) Hajdú-Bihar megye az Észak-alföldi
régióban található és döntő többsége síkság, míg Heves megye Észak-magyarországi régió
részeként rendkívül változatos táji adottságú. Északi részén a domborzat hegyvidéki, míg déli
irányba haladva sík jelleget ölt.
A kutatás egyik tervezett fő feladata, hogy felmérje, megvizsgálja az általános és középiskolai
frontális földrajz oktatáson belül a megújuló energiahordozók tartalmi megjelenését, annak
korcsoporthoz igazodó jellegét, illetve ezen tartalmak oktatásának megvalósulási szintjét.
Könnyen belátható, hogy az egyén tudatos energiahasználóvá válási folyamatában az iskolának,
mint elsődleges tudatosító színtér jelentős szerepe van. Különösen a földrajz tantárgyon belül
nyílik igazán lehetőség ennek kibontakoztatására (1-2. táblázat), mivel a természettudományos
és gazdasági (regionális) vonatkozásokat egyaránt tárgyalja, azaz komplex ismeretet közvetít.
(KOVÁCS E. et al. 2013)
Figyelembe véve a fenntarthatóságot, a megújuló energiaforrások felhasználását szükséges
előtérbe helyezni a jelenleg iskolás generáció számra. Ennek alapjául kíván szolgálni ez a
kutatás, hogy mindenki lássa önmagát és helyzetét, mint energiaszükséglettel rendelkező
fogyasztó és energiatudatos cselekvő. Ehhez elsődlegesen a jelenleg rendelkezésre álló oktatási
dokumentumok tartalmi vizsgálata szükséges. A hazai földrajz tankönyvek megújuló energia
szempontú tartalmi áttekintése megtörtént néhány évvel ezelőtt, melyből kiderült, hogy
megújuló tartalmak terén igencsak hiányos, olykor hibás információkat közvetítettek az akkori
taneszközök. (PAJTÓKNÉ TARI I. et al. 2012) Azóta a magyar tankönyvek aktualizálásra kerültek
és a tankönyvkínálat is leszűkült. Ezért ennek újbóli megvizsgálása aktuális feladat.
Ezen kívül a keresés kiterjed a megújuló energiákra vonatkozó ismeretek, követelmények,
kívánalmak, előírások tartalmi elemzése a közoktatásra, a tanító és a földrajztanár-képzésre
vonatkozó dokumentumokban. A cél tehát, felderíteni, hogy a közoktatásra vonatkozó
dokumentumok hierarchiájában hol jelennek meg a megújuló energiákra vonatkozó tartalmak.
Azok megjelenése milyen kívánalmakat jegyez elő a közoktatásban szereplők – tanító,
tanárjelölt, tanár, tanuló – számára.
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2. ábra: A kutatás két mintaterülete – Hajdú-Bihar és Heves megye
Forrás: http://lazarus.elte.hu/hun/hunkarta/varme/hev/hev.gif – 2016.08.03.
http://lazarus.elte.hu/hun/hunkarta/varme/haj/haj.gif – 2016.08.03.

Másrészt, a tanulók jelenleg meglévő megújulókhoz köthető ismereteinek kérdőíves felmérése
ad betekintést, milyen mennyiségű és minőségű tudásszinttel rendelkeznek e téren és ezeket az
információkat az iskolában milyen módon, valamint milyen – egyéb, nem iskolai – forrásokból
merítik. Alapkérdés, hogy a tanulók saját képességeiknek, tudásszintjüknek megfelelően
képesek e felismerni a megújuló / alternatív energiahasznosítás lehetőségeit, a közeljövőre
mutató pozitív hatásait egyéni és közösségi szinten, továbbá annak potenciáljait a tudatos
egyéni felhasználás során.
Ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy a már gyakorlatban lévő földrajztanárok konkrét oktatási
gyakorlatában szerephez jut e a megújulós tartalom a vizsgált tanulókat oktatató intézményben.
Egyáltalán milyen – aktuális, vagy nem aktuális – ismeretekkel rendelkeznek a tanárok e téren
és mitől függ az, hogy a releváns tartalmak bekerülhessenek a gyakorlatban a frontális
oktatásba, melynek felderítésre interjú szolgál. Érdemes megvizsgálni tehát, a már pályán lévő
tanárok megújulókra vonatkozó tudásbázisát, illetve, hogy a folyamatosan változó, aktuális
ismeretekhez való hozzájutása milyen forrásokból történik. Továbbá, a megújuló energiás
tartalmakat milyen mértékben és módon illeszti be a tanórai oktatásba. Ha ez nem történik meg
akkor ezeknek az okoknak a feltárása.
Kapcsolódó vizsgálati aspektus továbbá, hogy a hazai tanárképzésben milyen előírások
vonatkoznak a jelöltek kimeneti követelményeire, kompetenciáira megújuló energiák
tekintetében és ehhez képest valójában milyen konkrét ismeretekkel rendelkeznek. Mivel a
tudatosítás fontos szakaszai már az általános iskola alsó tagozatain elindulnak, ez a vizsgálat a
tanítóképzésre is vonatkozik. Továbbá, a tanítói, földrajztanári pályára készülők a képzés során
milyen tudással találkoznak és milyen kompetenciákkal gazdagodnak a megújuló energiákra
vonatkozóan a képzési és kimeneti követelmények tükrében.
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1. táblázat: Példák a megújuló energiaforrások kapcsolódására a természetföldrajz tanításához
Témakör
csillagászati
földrajz

Tananyag
Naprendszerünk
csillaga, a Nap

Hangsúlyos

csillagászati
földrajz

űrkutatás,
mesterséges holdak

geoszférák

a Föld belső
szerkezete

geológia

ásványok, kőzetek

hidrogeográfia

a tengervíz mozgásai

árapály jelenség

hidrogeográfia

felszíni folyóvizek

folyók szakaszjellege, vízhozama,
édesvizek védelme

klimatológia

légköri folyamatok, a
szél, földi légkörzés

a légkör jelentősége
védelme

klimatológia

időjárás, előrejelzés

szélsőséges időjárási
jelenségek
gyakoribbá válása

A Nap földi hatásai
Távérzékelés,
meteorológiai
műholdak
a Föld belső hője –
geotermikus gradiens
fosszilis
energiahordozók
képződése

Megújuló energiákhoz kapcsolódás
A földi élet kialakulásában és
fenntartásában betöltött jelentősége
Tudás a légköri folyamatokról: a
szélenergia hasznosítására alkalmas
területek
A geotermikus hőből nyert energia
hasznosításának lehetőségei
A hagyományos és megújuló
energiahordozók összehasonlítása
Az árapály erőművek által termelt
energia, mint megújuló energiaforrás
A felsőszakasz jellegű – kellő esésű –
folyók energiájának hasznosítása
vízerőművekben (környezetkímélő
megoldás)
A szélerőművek telepítésére alkalmas
területek, szélenergia hasznosítás
A fosszilis energiahordozók
használatának következményei, a
megújuló energia előnyeinek tárgyalása
(„tiszta energia”)

Forrás: KOVÁCS E. 2014
2. táblázat: Példák a megújuló energiaforrások kapcsolódására a társadalomföldrajz tanításához
Témakör

Tananyag

Hangsúlyos
a gazdasági szektorok
energiaellátása

világgazdaság

gazdasági szerkezet

világgazdaság

az ipar átalakulása

energiagazdaság

energiahordozók

népességföldrajz

világnépesség
növekedése

településföldrajz

települések
átalakulása

újra vonzó a falusi élet

közlekedésföldrajz

közlekedési módok,
eszközök

fosszilis
energiahordozók, mint
üzemanyag

új technológiák és
iparágak megjelenése
fosszilis és megújuló
energia
népesség növekedése,
nemzetközi
összefogás

Megújuló energiákhoz kapcsolódás
A megújuló energia bevonásának
jelentősége világviszonylatban
Megújuló energiákat hasznosító
eszközök megjelenése (háztartások
szintjén is)
A hagyományos és megújuló
energiahordozók összehasonlítása
Az egyre növekvő energiaigények
kielégítése, mely a fenntarthatóságot
szolgálja
Önellátó, megújuló forrásokat
hasznosító falvak bemutatása; passzív
házak előnyei
Bio-üzemanyagok hasznosítása
közlekedési eszközök üzemanyagaként

Forrás: KOVÁCS E. 2014

Az iskola világán túl nagyon fontos feladat egy-egy település, illetve térség vizsgálata abból a
szempontból, hogy az ottani társadalom milyen ismeretekkel és attitűdökkel rendelkezik a
megújuló energiaforrások irányában.
A megújulók hasznosításának technikai és technológiai feltételei megfelelőnek mondhatók,
hiszen globális szinten elérhetők elvileg a modern eszközök. Az alkalmazás intenzitásában és
az elhelyezett eszközök területi mintázatában ugyanakkor jelentős különbségek vannak.
Nagyon sokszor ezek a tendenciák nem követik az optimálisnak tűnő, természetföldrajzi
körülmények által diktált lehetőségeket. A napenergia alkalmazása például sokkal elterjedtebb
a korántsem optimális helyzetű Németországban, mint számos délebbre elhelyezkedő európai
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országban. Ebben az esetben köztudomású, hogy gazdasági és a kormányzati támogatásokkal
összefüggő ok áll a háttérben.
Kutatásunkban a megújuló energiaforrások hazai elterjedtsége mögött a tudati szempontokat is
meg kívánjuk vizsgálni, azaz milyen társadalomföldrajzi és szociológiai szempontokkal
magyarázhatók az egyes térségek és települések lakosságának körében tapasztalható
differenciák.
Az alternatív energiaforrások alkalmazásának elvileg illeszkednie kellene a helyi
körülményekhez, így például a táji adottságokhoz. A kutatásban kiválasztott mintaterületek
részben éppen ezért úgy kerülnek kiválasztásra, hogy különböző táji adottságú egységeken élők
is megkérdezésre kerüljenek. Ekképpen következtethetünk arra, hogy hatással lehetnek-e a táji
különbségek a megújulókkal kapcsolatos ismeretekre.
Az objektívnak vehető természeti és gazdasági feltételeken túl előfeltevésünk szerint a
szubjektív személyes és közösségi beidegződések és ismeretek is nagy hatással vannak
megújulókkal kapcsolatos ismeretekre. Az Európai Unió – elvileg hazánkban is mérvadó –
irányelvei szerint a különböző fejlesztésekben fontos a helyi lakosság véleménye, illetve a
lehető legszélesebb partnerség bevonása a tervezésbe, illetve a megvalósításba. Ennek a
szempontnak frekventáltan érvényesülnie kellene bármilyen energiapolitikai, de különösen a
helyi szinten megvalósuló projekt vagy program esetében. A felelős részvétel ugyanakkor
elképzelhetetlen a megújulókkal kapcsolatos hiteles információk terjedése nélkül. Ezek jelenleg
számtalan – nem mindig ellenőrizhető – forrásból származnak, így azokra építve nem
garantálható a helyes helyi döntések meghozatala. Ebben a társadalmi tanulási folyamatban
éppen ezért szükség van a minőséget biztosító, hivatalos intézmények, mint például az iskolák
szerepének megerősítésére. Ezáltal biztosítható lesz a fiatal és idősebb generációk megfelelő
tudatformálása, így a megújuló energiákkal kapcsolatos attitűdök alakítása. Kutatásunk fontos
célja éppen ezért, annak a társadalmi tanulási közegnek a feltárása melyen keresztül
érvényesülhet ez a folyamat. A helyi települési tervdokumentumok vizsgálata és megújuló
energiákkal kapcsolatos tervek összegyűjtése, illetve az egyes települések prominenseinek
interjús vizsgálata feltárhatja annak a szempontrendszernek az összetételét, ami kialakíthat
megújuló-barát vagy éppen megújuló ellenes közhangulatot.
Minta és módszerek
A vizsgálati minta kiválasztásának komplex mutatók alapján kell megtörténnie, így ez is az
alapkutatás eredményének lesz tekinthető. Az osztályozási módszer kidolgozását követően
dimenziók szerinti minta kiválasztásával készül el a felmérés.
A kutatás során empirikus adatgyűjtést végzünk. A releváns közoktatási és felsőoktatási
szabályzó dokumentumok, illetve a tankönyvek elemzése kulcsszavas kereséssel történik. A
tankönyvek vizsgálata kiegészül a tankönyvírásra vonatkozó központi előírások figyelembe
vételével. A frontális oktatás hazai szereplőivel (tanuló, tanár, tanító és tanárjelölt), továbbá a
vizsgált települések lakosaival, illetve a települések prominencia személyeivel kérdőíves
vizsgálatot, interjút végzünk. A külföldi és hazai vizsgálat eredményeit összehasonlító elemzés
alá vetjük.
A kiválasztott mintaterületek településeinek tervdokumentumai (szerkezeti terv,
településfejlesztési koncepció, esetlegesen integrált településfejlesztési stratégia), illetve egyes
vonatkozó térségi stratégiák (LEADER stratégia) tartalomelemzését is elvégezzük. Ezeket az
eredményeket összehasonlítjuk majd a terepi (interjús) prominencia vizsgálatokkal, így választ
kaphatunk arra a kérdésre, hogy a megújulók hasznosítása mennyire szervesült a helyi vezetés
tudatában.
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A kutatás jelentősége
A kutatás eredményei több szempontból is jelentősek, hiszen kiindulópontjai lehetnek további
vonatkozó oktatási és társadalmi jellegű kutatásokhoz, illetve jó alapokat adhatnak a helyi
energiakultúra környezettudatossá válásához. A nemzetközi szakirodalomban a társadalmi
tanulás és a zöldenergiák kapcsolatáról, illetve az energiakultúráról számos cikk olvasható.
Hazánkban ugyanakkor ezt a témát eddig ilyen aspektusból még senki nem dolgozta fel. Az
elérni kívánt eredmények nemzetközi szinten hozzájárulnak a társadalmi tanulás
értelmezéséhez, illetve az energiakultúra fogalmának árnyalásához.
Társadalomtudományi szempontból jelent nóvumot az iskola által betöltött társadalmi tanulási
szerepkör. A társadalmi tudatformálás elsődleges színtereként az iskolai oktatás jelentősége
hangsúlyos, így a tanórai ismeretközvetítés, valamint a tanító és tanárképzés tartalmi
vizsgálatának eredményei alapján a potenciális tananyagfejlesztés, korszerűsítés irányait,
arányait szabhatja meg a kutatás.
Az energiakultúra és a társadalmi tanulás összekapcsolásából származó elméleti ismeretek
hozzájárulnak a megújuló energiák társadalmasítását célzó szakpolitikák sikeréhez hazai és
európai uniós szinten is. A társadalmi tanuláson keresztül alulról jelentkező igény jöhet létre az
alternatív energiák arányának növelésére. Egy adott település, térség lokális, decentralizált
energiaellátó rendszerének létrehozásának alapjául szolgálhat.

Eddigi eredmények
Eddig az oktatási munkacsoport két kutatási területen végezte a feladatait. Vizsgálta a megújuló
energiával kapcsolatos ismeretek meglétét az általános iskolás tanulók körében, illetve átfogó
dokumentumelemzést végzett a témának a földrajzoktatáshoz kapcsolódó megjelenésével
kapcsolatban.
A megújuló energiával kapcsolatos ismeretek meglétének vizsgálata az általános iskolás
tanulók körében:
A 2016. február- március közötti időszakban történt vizsgálatban négy általános iskola 4. és 7.
osztályos tanulói (174 fő) vett részt (3. táblázat), melynek során a tanulók megújuló energiával
kapcsolatos fogalmi struktúrája került elemzésre. Itt a fő cél az volt, hogy a megújuló
energiához, energiatakarékossághoz és az energiagazdálkodás témaköréhez kapcsolódóan
feltérképezzük a gyerekek fogalmi rendszerét és annak struktúráját.
A vizsgálat módszere a szóasszociációs teszt kitöltése volt, amelyben négy olyan kulcsfogalom
(hívószó) került megadásra, melyek a hétköznapi életben és az iskolai tananyagban egyaránt
előfordulnak – megújuló energia, energiatakarékosság, erőmű, fűtés. Az eredmények alapján
elmondható, hogy az energia témaköréhez kapcsolódóan a választott fogalmak viszonylag
gyengén rögzültek a tanulókban, ismereteik felületesek és alapvetően nem az iskolai
tananyagból, hanem a hétköznapokból származnak.3 Ennek a kutatásnak az eredményei egy, a
projekt későbbi fázisában megvalósításra kerülő megújuló energiával kapcsolatos attitűd
vizsgálat alapjául is felhasználásra kerülnek.

3

A kutatás eredményei a HUCER kaposvári konferenciáján (2016. május 26-27.) kerültek bemutatásra, és erre a
konferenciára készült el az összegző tanulmány is. (Revákné Markóczi Ibolya, Malmos Edina, Jász Erzsébet,
Csákberényi Nagy Miklósné, Kovács Enikő, Balaska Piroska, Ütőné Visi Judit, Tóth Klára, Barta Jánosné, Tóth
Tamás: Általános iskolás tanulók megújuló energiához kapcsolódó fogalmi tudásának vizsgálata szóasszociációs
módszerrel).
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A megújuló energia témakörének megjelenése a földrajzoktatásban
A témakör megjelenését az oktatás különböző szintjeit szabályozó dokumentumok elemzése
által vizsgáltuk, amelybe a földrajz mellett a földrajzi ismeretket tartalmazó környezetismeret
és természetismeret tantárgyakat is bevontuk.
A vizsgálat kiterjedt:
a központi szabályozó dokumentumokra: NAT, kerettantervek, földrajz érettségi
vizsgakövetelmények,
általános és középiskolai tankönyvekre, munkafüzetekre.
A dokumentumok elemzése a megújuló energiák témához kapcsolódóan alapvetően a
kulcsszavas keresés módszerével valósult meg. A keresett kulcsszavak: energiatakarékosság,
fűtés, erőmű, tudatos energiafelhasználás, energiafogyasztás, energiahatékonyság,
energiaválság voltak. Továbbá, kiegészült a kulcsfogalmak szövegkörnyezetének aspektusvizsgálatával, melynek célja annak felderítése volt, hogy a kulcsfogalmak pusztán
ismeretelemként jelennek-e meg vagy vannak a kulcsfogalomhoz kapcsolódó attitűdre,
szemléletre vagy felelősségvállalásra utaló elemek is. Az elemzések eredményeit fogalom –
előfordulási jellemző mátrixba rögzítettük. A vizsgálat jelenleg még nem teljes, de az előzetes
információk alapján megállapítható, hogy a megújuló energiával kapcsolatos fogalmak kevés
helyen fordulnak elő a dokumentumokban. Hiányzik a tudatos, rendszerszintű megjelenés is.
Sok esetben a tartalmi elemek csak implicit formában fedezhetők fel a szövegekben.
Az oktatási kutatás harmadik szintjére, az intézményi dokumentumokra (pedagógiai program,
helyi tanterv) a mintaiskolák kiválasztását követően 2017-ben kerül majd sor.
Társadalmi szempontból a már korábban említésre került dokumentációk vizsgálata, valamint
a prominencia személyek interjúzása még nem volt feladata a kutatás eddigi szakaszának.
Első lépésben a fő teendő a két megyében egy rétegzett mintavételi eljárás módszertanának
kidolgozása volt. Innovációt jelentett ennek során, hogy a társadalmi (lakosságszám, iskolai
végzettség, stb.) és településtípus paraméterei mellett a (eltérő) táji adottság is meghatározó
tényezővé vált. Ennek során, mindkét megyében három település került kiválasztásra
(3. táblázat), ahol egy tizenhárom kérdősből álló, megújuló energiákról szóló kérdőív került
kitöltetésre a helyi lakosok által. Tartalmát illetően azt hivatott felderíteni, hogy a polgároknak
aktuálisan van e ismerete a megújulókról; ha van, akkor ezek milyen információs forrásból
származnak; továbbá, azok egyéni hasznosítási arányáról vagy szándékáról is érdeklődött.
A kérdőív összeállítása szintén előzetes tervezést kívánt, és a kitöltés egységes lefolytatása
érdekében egy kitöltési útmutató is megfogalmazásra került, mely egy adott település esetében
utcára pontosan meghatározta a lekérdezés menetet, illetve a különböző korcsoportok
szereplésének megoszlási arányát.
Jelenleg a vizsgálat eredményeinek kiértékelése még folyamatban van, azonban előreláthatólag
azt a tendenciát mutatja, hogy a táji adottságokkal szemben a helyi közösség társadalmi
tényezői a legbefolyásosabbak a megújuló energiákhoz kapcsolódó tudásszint értelmében.
Ez egy előzetes felmérés, mely segít meghatározni a mintavételi eljárás módszertanát, amely
táji és társdalmi adottságai alapján helyzetképet ad a lakosok meglévő megújuló
energiatudatosságáról, és következő lépésben alapja egy tervezett települési kérdőív
elkészítésének.
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3. táblázat: Megújuló energiákhoz kapcsolódó ismeretek és tartalmak megvizsgált területei

OKTATÁSI VIZSGÁLAT

TÁRSADALMI VIZSGÁLAT

Általános iskolai szóasszociációs teszt
Általános iskola 4. és 7. osztály
Települési előzetes kérdőív
- Hajdú-Bihar megye települések: Debrecen,
Helyi lakosok
Egyek
- Hajdú-Bihar megye települések:
- Heves megye települések: Eger, Kerecsend
Nyíracsád, Sárrétudvari, Biharnagybajom,
- Heves megye települések: Kisköre, Recsk,
Célja:A tanulói kérdőív elkészítéséhez nyújt
Nagyréde
előzetes helyzetképet
Iskolai földrajzi taneszközök tartalmi
vizsgálata
Általános és középiskolai tankönyvek;
földrajzi érettségi követelmények

Célja: A települési kérdőív elkészítéséhez
nyújt előzetes helyzetképet és segíti a
vizsgálni kívánt minta meghatározását.

Forrás: saját szerkesztés

Összegzés
Vizsgálatunk a hazai közoktatás számára összegző kimutatást ad arról, hogy a központi
szabályzatok, dokumentumok megújuló energiákkal kapcsolatos ismeretei hol, milyen módon
kell, hogy megjelenjenek a tanítás során és az elvárthoz képest, milyen annak jelenlegi
megvalósulási szintje. Rávilágít továbbá arra, hogy ezáltal a megújuló energiák társadalmi
tudatosulása milyen szintű a vizsgált területen, illetve milyen perspektívákat kínál. A kutatás
továbbá, segíthet a helyi, térségi megújuló energia alapú fejlesztések megvalósításában egy
termékeny energiakultúra kialakításában.
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A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐNYEI ÉS LEHETŐSÉGEI
A TELEPÜLÉSEK ENERGIAGAZDÁLKODÁSÁBAN
KULCSÁR BALÁZS
Egyetemi docens, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, kulcsarb@eng.unideb.hu
BENEFITS AND OPPORTUNITIES OF THE UTILIZATION OF GEOTHERMAL ENERGY IN THE
ENERGY MANAGEMENT OF SETTLEMENTS
Abstract
Thermal waters from low-enthalpy systems are available in the territory of Hungary, and they can be exploited by
means of direct utilization and with heat pumps. In 2016, there are 19 municipal district heating plants using
geothermal energy to cover existing heat demands, and in eight other settlements preparations for the deployment
of such systems are in progress. On the current level of technology and in the light of the available hydrogeological
knowledge, the number of settlements where favourable geothermal conditions and cost-efficient implementation
facilities are in place is shrinking.
A large proportion of the thermal wells established in Hungary are unused. There are 194 facilities that have been
closed down, but are still operable, and they make up 13% of all the wells. When additional municipal geothermal
heating plants are planned, the geothermal potentials that are inherent in these latter wells need to be taken into
account. 142 settlements have unutilized capacities, with 20 of them possessing district heating systems where
only geothermal waters with temperatures above 60 °C can be used by means of direct utilization. In view of the
temperature of effluent water from these wells, there are nine closed geothermal water wells the temperatures of
which exceed this value, and they can be found in altogether six settlements. Thermal waters from geothermal
wells where the temperature of the effluent water is under 60 °C cannot be used in direct utilization regimes any
longer. In order to use them for heating purposes, the heat derived from the wells has to be further increased, which
necessitates the involvement of other renewable energies or fossil energy carriers. An additional option of
utilization is the application of thermal waters featuring lower temperatures in heating systems equipped with heat
pumps.
Keywords: renewable energy, geothermal energy, settlement development, district-heating

Bevezetés
A világ egyik legnagyobb problémája a folyamatosan növekvő energiaigény kielégítése, a
fosszilis energiaforrások által hordozott környezeti veszélyek csökkentése, az energiafüggőség
mérséklése. A fosszilis energiaforrások felhasználásának döntő többsége a településeken
realizálódik, ahova az energiaforrásokat gyakran nagy távolságról juttatják el, holott az
energiaigények jelentős része a helyi megújuló energiaforrások hasznosításával is fedezhető
lenne. A nagy energiatermelő és ellátó rendszerek mellett - és egyre inkább helyettük létrejönnek a helyi igényeket kiszolgáló, túlnyomórészt helyben található erőforrásokat
hasznosító sokpólusú, egyenként kis kapacitású, ám együtt hatékony megújuló energiatermelő,
szállító, elosztó és fogyasztó rendszerek.
A megújuló energiaforrások alkalmazása, a kis környezeti terheléssel működő társadalmi és
műszaki rendszerek létesítése és működtetése napjaink egyik legfontosabb kihívása. Ennek
megvalósítására törekedni kell a települések tervezése, életének szervezése során is. A
települések e tekintetben kettős szereppel rendelkeznek. Mint épített, műszaki rendszerek az
egyik legjelentősebb antropogén beavatkozást jelentik a földi ökoszisztémába. Másrészt a
környezeti terhelés jelentős részéért felelős hagyományos energetikai rendszerek által előállított
energia többsége a településeken kerül felhasználásra.
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A települések fenntartása, a jelentős részt működésre költött hitelek okozta adósságcsapda
konszolidálása jelentős terheket ró az államra és rajta keresztül a társadalomra. A települési
intézmények fenntartásának finanszírozása nem csak a halmozottan hátrányos helyzetű –
többségében alacsony lélekszámú – településeken okoz egyre nagyobb kihívást, hanem a jól
prosperáló nagyobb lakossággal és bevételekkel rendelkező városokban is, hiszen jelentős
forrásokat von el a településfejlesztési feladatoktól.
E helyzetből való kitörés egyik lehetséges útja lehet a települési energiaigények lokális
megújuló forrásokból való kielégítése, valamint a helyi igényeken felül termelt energia
felhasználása önkormányzati és lakossági bevételteremtésre. A településeken jelentkező
energiaigény jelentős része hőszükséglet, melynek kielégítésére több, helyben elérhető
megújuló energiaforrás is felhasználható. Magyarországon ezek közül elsősorban a
geotermikus energia, a biomassza, valamint a nem túl távoli jövőben a szél és napenergiából
előállított villamos energia alkalmazásának vannak reális lehetőségei.

Célok, adatbázis, módszerek
A geotermia szempontjából kedvező adottságokkal rendelkező hazánkban, a 2004-es európai
uniós csatlakozás óta jelentős forrásokat fordítottak települési geotermikus fűtési rendszerek
létrehozására. Köszönhető ez az európai és magyar megújuló energia célkitűzések
végrehajtásához nyújtott európai uniós és nemzetállami támogatásoknak (Nemzeti
Energiastratégia 2030, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 20102020), a javuló befektetési környezetnek, a technológiai fejlődés hatására egyre megbízhatóbb
és gazdaságosabb rendszereknek. A célok teljesülése, az adottságok hatékony kihasználása és
a beruházási költségek csökkentése érdekében érdemes feltérképezni azokat a kihasználatlan
erőforrásokat, amelyek eddig nem kerültek a figyelem látókörébe, azonban hasznosítható
kapacitást jelentenek. A geotermikus potenciál hasznosítása nem csak a rendszerek számának
további emelésével, hanem a meglévő rendszerek méretének, az ellátott fogyasztók számának
növelésével is javítható.
A tanulmány célja, a geotermikus energia hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata a hazai
településállományban. A Magyarországon eddig megépített működő, valamint az előkészítés,
tervezés és építés alatt álló geotermikus fűtési rendszerek felmérése, továbbá az országban
létesített termálkutak hasznosítási szerkezetének elkészítése.
E vizsgálatok során, a Magyarországon 2008-ig létesített 1453 hévízkút esetében
meghatározásra kerültek azok hasznosítási céljai, mely adatok az egykori Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kutató Intézet (VITUKI) által 1994-ben készített Magyarország Hévízkút
Kataszterből, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 2010-ben „lezárt” digitális
kataszteréből származnak. A hasznosítási szerkezetből meghatározhatóvá vált a kihasználatlan
kapacitások mennyisége, azok területi elhelyezkedése, és összevetése a hagyományos, illetve a
kombinált, fosszilis és megújuló forrásokat egyaránt alkalmazó távfűtő rendszerekkel
rendelkező települések földrajzi fekvésével.

Települési geotermikus rendszerek Magyarországon
A települési fűtési igények nagyüzemi kiszolgálási módja, a Magyarországon elsősorban
lakótelepi, belvárosi környezetben alkalmazott távfűtés. Távfűtési szolgáltatás mintegy 95
településen működik, ahol a távfűtésbe bekapcsolt lakások száma 2014-ben 648 329 db volt
(Központi Statisztikai Hivatal – KSH, Területi statisztikai adatok rendszere, 2014).
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Az erőműből távvezeték-rendszeren a fogyasztókhoz eljuttatott hő előállításához különböző
primer energiahordozókat használnak fel, a széntől kezdve, a földgázon keresztül, az alternatív
megoldásokig. Alternatív energiaforrásként hazánkban elsősorban a biomasszát, a
hulladékégetésből származó hőt, valamint a geotermikus energiát alkalmazzák. A helyben
elérhető megújuló energiaforrásaink többsége elsősorban hő előállítására alkalmas
(geotermikus energia, biomassza, napenergia). A távfűtés egy lakásra vetített hatékonysága
magasabb, mint az egyedi megoldásoknak, ami a méretnagyságból adódik, továbbá
hatékonyabb és környezetkímélőbb az épületenkénti fűtőegységek használatánál.
Magyarországon, a végső energiát 25%-ban állítjuk elő kapcsolt erőművekben, ami az Európai
Unió (EU) átlaga feletti érték. A magyar háztartások 17,7%-a távfűtött, 58,5%-a gázfűtéses,
23,8%-a pedig egyéb fűtési rendszerrel van felszerelve.
A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés részaránya a gázmotoros erőművi egységek
építésével folyamatosan növekszik. A távfűtés energetikai jelentősége a globális felmelegedés
miatt is fokozódik. A távfűtés olyan műszaki megoldások megvalósítója, valamint olyan
energiahordozók
hasznosítója
lehet,
amelyek
gazdaságosan
csak
nagyobb
teljesítménytartományban alkalmazhatók. A termálvíz alapú geotermikus energia, valamint a
biomassza is elsősorban nagy teljesítményű hőtermelő egységekben alkalmazható hatékonyan.
Magyarországon az egyik legelterjedtebb – és a hazai adottságokhoz jól igazodó – települési
megújuló távhőellátási rendszerek a geotermikus adottságokra hozhatók létre. A mélyfúrású
kutakból származó, magas hőmérsékletű (30-100°C) rétegvíz által hordozott hő, csak távfűtési
rendszerekkel juttatható el gazdaságosan a felhasználókig.
Magyarországon mintegy 200 MW kapacitású geotermikus távhőrendszer üzemel, mintegy 19
településen (1. ábra).
A geotermikus energia aránya az egyes távfűtési rendszerekben a néhány százaléktól a 100%ig terjed. Amelyik településen rendelkezésre áll távfűtési rendszer és kedvezőek a geotermikus
adottságok, ott többségében már hasznosítják a geotermikus energiát, illetve előkészítés alatt
áll annak megvalósítása. Egyes települések, mint Békéscsaba vagy Zalaegerszeg, kedvezőek a
geotermikus adottságok, azonban nem rendelkezik távfűtési rendszerrel, melynek kiépítése
jelentősen megnöveli, az amúgy sem alacsony beruházási költségeket. A másik csoportba a
nagy távfűtési rendszerrel rendelkező települések tartoznak, mint Székesfehérvár, Veszprém,
vagy Tatabánya, amelyek környezetében viszont nem érhető el termálvíz.
Azokon a településeken, ahol a távfűtési rendszerekben termelt hőenergiát részben vagy
egészben geotermikus forrásból biztosítják, a beruházás megtérüléséig átlagosan 15%-kal
alacsonyabbak a távhőtermelés költségei, ami a megtérülést követően tovább növekszik.
Magyarországon 2016-ban 19 települési geotermikus távfűtési rendszer működött, a
legnagyobb rendszerek Miskolcon, Győrben és Szegeden. A közepes méretű települések közül
kiemelkedik a legrégebbi és legkiterjedtebb rendszerrel rendelkező Hódmezővásárhely,
valamint Szentes és Makó. A kisvárosok közül minta értékű földhő rendszerek működnek
Kisteleken, Mórahalmon vagy Tamásiban (1. ábra).
Jelentős az előkészítés, tervezés és kivitelezés fázisában lévő települési geotermikus távfűtő
rendszerek száma is, mely nyolc településen zajlik. A legjelentősebbek Eger,
Mosonmagyaróvár, Kecskemét, illetve Kiskunhalas (1. ábra).

269

MEGÚJULÓ ENERGIÁK SZEKCIÓ

1. ábra: Működő és előkészítés alatt álló települési geotermikus fűtőművek Magyarországon, 2016-ban

Magyarországi hévízkutak hasznosítási szerkezete és az abban rejlő kihasználatlan
kapacitások feltárása
Magyarország energetikai kiszolgáltatottságának csökkentése, valamint a megújuló
energiatermelési célok teljesítése érdekében fontos további települési geotermikus távfűtési
rendszerek létesítése, a még kiaknázható energiatermelési lehetőségek felderítése, a
rendelkezésre álló kapacitások hasznosításának fokozása. Magyarországon, az elmúlt 150
évben közel 1500 termálkutat mélyítettek, melyeket széles gazdasági terület hasznosított (2.
ábra).
A gazdasági szerkezet és helyzet a felhasználói kört erősen átalakította, mely a rendelkezésre
álló kapacitások nagy részének kihasználatlanságához vezetett. E kapacitások többsége rejtve
marad, így a potenciális geotermikus energia és termálvíz hasznosítók sokszor a helyi
lehetőségekkel sincsenek tisztában. A termálkutak hasznosítási szerkezetének elkészítése során
e kihasználatlan kapacitások feltárásra kerültek. A kutak jelentős része lezárt, ugyanakkor
hasznosítható állapotban van, mely kapacitások hasznosítását érdemes figyelembe venni a
települési hőigények biztosításakor.
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2. ábra: Magyarország hévízkútjainak települési megoszlása, 2010-ben
(Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), Magyarország hévízkút katasztere, 2010 adatai alapján)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által vezetett, 2010-ben frissített adatbázis szerint 2008-ig
mintegy 1453 hévízkutat létesítettek Magyarországon, melyből 1022 kút működik. Az 1453
kútból 144-et tömtek el, 93 műtárgy hasznosítása ismeretlen (a kataszterben nem áll
rendelkezésre adat), valamint 194 kút lezárt állapotban van, mely az eddig épített kutak 13%át alkotja. Mivel ezek nem tekinthetők – a szó klasszikus értelmében – hasznosításnak, így
ezeket a létesítményeket, a 2010-es termálkút hasznosítási szerkezet elkészítésekor nem vettem
figyelembe (KULCSÁR, B. 2014). Az országban, 2010-ben hasznosított termálkutak száma, így
1022 db (3. ábra).
A hasznosítási szerkezetben a fürdő célú kutak jelentik a legnagyobb arányt, melyek száma 320
db s ezzel a működő termálkutak 31%-át alkotják. Mezőgazdasági célra a létesítmények 20%át, azaz 201 kutat működtetnek, ezután a vízműkutak következnek 189 darabbal (19%), majd
az észlelési feladatokat betöltők 116 kúttal (11%), melyeket 100 db kombinált hasznosítású kút
(10%) követ. A legkisebb arányban az ipari, valamint a kommunális hasznosítású kutak
szerepelnek (3. ábra).
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3. ábra: A Magyarországon létesített hévízkutak hasznosítási szerkezete 2010-ben
(Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), Magyarország hévízkút katasztere, 2010 adatai alapján)

Magyarország termálkút hasznosítási szerkezetében külön kategóriát képeznek az eltömött,
lezárt, és az ismeretlen hasznosítású létesítmények. A hasznosítási szerkezet összeállításánál
figyelembe nem vett, lezárt termálkutak jelentősége azonban koránt sem elhanyagolható. A
2010-es állományban a lezárt kutak száma 194 darab volt, mely a teljes kútállomány 13%-át
teszi ki (4. ábra). A lezárt létesítmények használható állományt képeznek, lezárt állapotuk oka
többek között, hogy a jelenlegi hasznosításuk nem megoldott, a kutat korábban működtető
vállalat, szövetkezet, vállalkozás megszűnt, a jelen igények mellett nincsen szükség rájuk, vagy
tartalékot képeznek.
A termálkutak hasznosítási módjai között egyre előkelőbb helyet foglal el az azokban rejlő
geotermikus potenciál kiaknázása, elsősorban épületek fűtésének biztosítására. Ezen hőenergiaforrás gazdaságos, hatékony alkalmazására elsősorban a települési fűtőművek és az
önkormányzatok kezelésében álló középület állomány alkalmas.
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4. ábra: Lezárt hévízkutak területi elhelyezkedése Magyarországon, 2010-ben
(Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), Magyarország hévízkút katasztere, 2010 adatai alapján)

Európai uniós kötelezettség, valamint nemzeti érdek, a hosszú távú épületenergetikai
programok tervezése, energia stratégiák kidolgozása a hosszú távú energia biztonság, a
hatékonyság, az alacsony költségű üzemeltetés elérése érdekében (2012/27/EK). A célok
megvalósításához figyelembe kell venni minden olyan alternatív-energiatermelési lehetőséget,
mellyel a fenti célok költséghatékonyan elérhetők.
Egy-egy települési távfűtési rendszer vagy középület állomány hőszükségletének geotermikus
forrásból való biztosításához, az esetek többségében új termálkutat építenek, melynek jelentős
költségvonzata van, egy 1000-1500 méteres hévízkút építési költsége 100-150 millió forint
között mozog. Érdemes tehát számba venni a beruházási területen, vagy annak közelében fekvő,
már meglévő kutak számát, illetve azok műszaki paremétereitől és állapotától függő
hasznosíthatóságát, melyre példa a Szegedi Tudományegyetem geotermikus kaszkád
rendszerének kiépítése során felújított meglévő, lezárt termálkút hasznosítása.
A Magyarországon jelenleg lezárt állapotban lévő – tehát működőképes, de nem hasznosított –
termálkutak az Alföld középső és keleti, délkeleti területein, vagyis a legkedvezőbb
geotermikus adottságok miatt több kúttal rendelkező területeken vannak (4. ábra). A kutak
30%-a belterületi, 70%-a külterületi fekvésű. A lezárt létesítmények területi elhelyezkedése
egybeesik a nagyobb településméretű térségekkel. E települések jelentős épület állománnyal
rendelkeznek ahhoz, hogy e kutak hőkapacitásait lekössék, valamint gazdasági erejük is
alkalmasabb a költséges geotermikus beruházások finanszírozására, a pályázható források
megszerzésére. A kihasználatlan hévízkút kapacitások 142 település területén állnak (4. ábra),
melyek közül 20 település rendelkezik távfűtő rendszerrel (5. ábra). Egy termálkút kapacitását
alacsonyabb beruházási feltételekkel lehet csatlakoztatni egy meglévő távfűtő-rendszerhez,
mintha azt ki kellene építeni.
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5. ábra: Távfűtő-rendszerrel és kihasználatlan termálkúttal rendelkező települések Magyarországon, 2016-ban

A lezárt hévízkutak állapota azonban kérdésessé teszi azok hasznosíthatóságát, így egyedi
kútvizsgálatokon kell átesniük. Ennek eredménye mutatja meg azok felújításának
költségigényét, majd a gazdasági elemzés dönti el, hogy az adott kút felhasználható a tervezett
célra, vagy rentábilisabb új létesítmény építése.
Némi következtetés levonható a meglévő – a lezárt kutak korábbi hasznosítására, a lezárt állapot
időtartamára, valamint a létesítés évére vonatkozó – adatokból. A 2010-ben lezárt kutakból 48
db – ebből 29 db már 1994-es kataszter szerint sem üzemelt – a területi vízművek kezelésében
áll, melyek a rendszerváltást követő vízfogyasztás csökkenése következtében
tartalékállományba kerültek, de karbantartásukról a vízművek rendszeresen gondoskodnak, így
ezek a létesítmények többségében jó állapotban vannak.
A legnagyobb számban, a korábban mezőgazdasági céllal épített termálkutak állnak üzemen
kívül, melyek száma 2010-ben 53 db volt. Ebből az állományból 36 kút már 1994-ben is le volt
zárva. Az ipari célra létesítettek közül tíz kút nem működik, melyből három már 1994-ben sem
termelt. A kutatások során végzett esettanulmányok, területbejárások alkalmával szerzett
személyes tapasztalatok alapján, a nagyszámú mezőgazdasági szövetkezet és ipari üzem
bezárások kapcsán hasznosító – így egyúttal karbantartás – nélkül maradt kutak állapota
rossznak mondható. Rontja az újrahasznosítás esélyét e hévízkutak, többségében külterületi
fekvése is, így hasznosításukra elsősorban az agrárgazdaság területén nyílhat lehetőség.
A fürdő célra létesített, lezárt termálkutak száma 34 db, melyekből 23 kút áll kihasználatlanul.
A lezárt kutak fele kis települések fürdőit szolgálta ki, melyeket a település nem tudott a
megváltozott üzemeltetési követelmények szerint működtetni vagy fenntartani, így a fürdővel
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a kutat is lezárták. A városokban álló, lezárt fürdőkutak, a településeken korábban működő sok
kis fürdő megszüntetése (pl. Szolnok), összevonása miatt nem működik.
A létesítés éve is hordoz információkat a kút használhatóságára, a felújítás lehetőségeire és
várható költségeire vonatkozóan. A 2010-ben lezárt állapotban lévő kutak 24%-a 1960 előtt
épült, 55%-a 1960 és 1970 között, 21%-a pedig ezt követően, de előfordul 2002-ben létesített
is. Az 50 évnél idősebb létesítmények működőképessége, felújíthatósága kétséges, illetve annak
költségei olyan mértékűek lehetnek, hogy az esetek többségében kedvezőbb egy új korszerűbb
kút kiépítése. Ezzel szemben egy régi kút is működhet megbízhatóan, például a budapesti
Széchenyi gyógyfürdő 1878-ban létesített I. számú kútja jelenleg is üzemel, ami azt bizonyítja,
hogy egy rendszeresen karbantartott létesítmény akár 100-150 évig is működőképes. Végül e
létesítmények a felújítási technológia és kútvizsgálati módszerek fejlődésével fokozatosan
csökkenő költséggel vonhatók újra használatba.
A termálhő közvetlen hasznosításának területeit, hőtartományonként meghatározó Lindaldiagram alapján a távfűtési rendszerekhez a 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű termálvizek
használhatók fel, melyek, a többségében magas ásványi anyag tartalom miatt, hőcserélőkön
adják le hőtartalmukat (LINDAL, B. 1973). A kutak kifolyóvíz hőmérséklete alapján kilenc lezárt
termálkút található hat olyan településen (Csorna, Szeged, Debrecen, Hajdúszoboszló, Sárvár
és Szarvas), amelyik távhő-rendszerrel rendelkezik. A 60 °C-nál alacsonyabb kifolyóvíz
hőmérsékletű kutak termálvize, távfűtési rendszerekben, közvetlen hasznosításra már nem
használható fel. Itt a kutak által leadott hő további emelésére van szükség, amelyet egyéb
megújuló forrásból vagy fosszilis energiahordozóval lehet megoldani. További hasznosítási
lehetőség az alacsonyabb hőfokú termálvizek hőszivattyús fűtési rendszerekben való
alkalmazása.

Összefoglalás
Magyarország környezeti és megújuló energia céljainak teljesítésében kiemelt szerep jut a
geotermikus energiának, és a települési fűtési rendszerekben való alkalmazásának. Ehhez jó
alapul szolgálnak a kedvező geotermikus adottságok, mely szerint az ország területének 70%án 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű termálvíz termelhető ki.
A hasznosítási területek közül kiemelkedő jelentőségű a települési és egyéb épületfűtési
rendszerek hőigényének biztosítása. A Magyarország területén rendelkezésre álló alacsony
entalpiájú termálvizek közvetlen hasznosítással és hőszivattyúk segítségével alkalmazhatók.
Magyarországon 2016-ban 19 települési távfűtőmű használt fel geotermikus energiát a
jelentkező hőigények kielégítésére és további nyolc településen folyik annak előkészítése.
Jelenlegi technológiai szinten és a meglévő hidrogeológiai ismeretek birtokában egyre csökken
azon települések száma, ahol kedvező geotermikus feltételek és gazdaságos kivitelezési
lehetőségek állnak rendelkezésre.
A Magyarországon létesített termálkutak jelentős része kihasználatlan. A lezárt, de
működőképes létesítmények száma 194 darab, mely az állomány 13%-a. A további települési
geotermikus fűtőművek tervezésekor érdemes számolni e kutakban rejlő geotermikus
potenciállal. A kutak 30%-a belterületi, 70%-a külterületi fekvésű. A lezárt létesítmények
területi elhelyezkedése egybeesik a nagyobb településméretű térségekkel. A kihasználatlan
kapacitások 142 település területén állnak, melyek közül 20 rendelkezik távfűtő rendszerrel,
azonban közvetlen hasznosítással csak a 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű hévizek
használhatók fel. A kutak kifolyóvíz hőmérséklete alapján kilenc lezárt hévízkút hőmérséklete
haladja meg ezt az értéket, melyek hat településen állnak. A 60 °C-nál alacsonyabb kifolyóvíz
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hőmérsékletű kutak termálvize, távfűtési rendszerekben, közvetlen hasznosításra már nem
használható fel. Fűtési célú hasznosításukhoz a kutak által leadott hő további emelésére van
szükség, amelyet egyéb megújuló forrásból vagy fosszilis energiahordozóval lehet megoldani.
További hasznosítási lehetőség az alacsonyabb hőfokú termálvizek hőszivattyús fűtési
rendszerekben való alkalmazása.
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NÉPESSÉGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ
BESZÁMOLÓ A NÉPESSÉGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A Népességföldrajzi Szekció első napján az előadók etnikai földrajzi kutatásaik eredményeit
osztották meg a hallgatósággal, valamint a népszámlálási adatok elemzésével kirajzolódó
népesedési trendeket vázoltak fel.
Az etnikai földrajz útkeresése, az inter-diszciplinaritás irányába mutató, posztmodern jellegű
megújulási törekvés bontakozott ki Farkas György és Németh Ádám előadásai alapján. Míg az
előbbi, az egyetemes törvényszerűségre való törekvés igénye nélkül, az etnikai földrajzban
eddig alig használt ember-kép újraértelmezésével kísérel meg rendet rakni a fogalmi
zűrzavarban, addig az utóbbi egy új diszciplínában, a diverzitás-kutatásban látja a kvantitatív
és kvalitatív szemléletmód etnikai földrajzot feszítő konfliktusa feloldásának esélyét.
Az etnikai földrajt hagyományos témáit, az etnikai identitást, kisebbségi jogokat, nemzetiségi
önkormányzást érintette Hohl Zsófia, mikor a német kisebbségre vonatkozóan népszámlálás
területi etnikai adatait vetette össze a kisebbségi önkormányzati választási névjegyzékekbe
bejelentkezők számával. Kutatása során megerősítette, hogy pusztán a népszámlálási adatok
nem elegendők az etnikai csoportok vitalitásának megítéléséhez, a nagyobb népességarány nem
feltétlenül párosul a nemzetiségi önkormányzásban való erősebb hajlandósággal. (Különösen,
ha ez más jogokról való lemondásról, áldozatvállalásról szól.)
A roma népesség több szempontból is sajátos etnikai csoportot képez Magyarországon. A
szekcióban elhangzott két roma témájú előadás mindegyike a térbeni szegregációt vette górcső
alá. Pálóczi Ágnes a települési szegregáció általános, az urbanizációs folyamatokkal is
összefüggő kérdései mellett esettanulmányokon keresztül hívta fel a figyelmet a gettósodás
jelenségének terjedésére. Pásztor István Zoltán és Pénzes János a roma lakosság települési
szintű szegregálódásának vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék 30 fősnél
népesebb roma lakossággal, vagy roma kisebbségi önkormányzattal rendelkező településeit
érintette. A rendhagyóan nagy elemszámú felmérés a roma lakosság területi eloszlásának,
szegregációja különböző szintjeinek feltárásában hozott friss eredményeket.
A vallásföldrajzon túlmutató kutatási eredményekre utalt Pete József előadása a magyarországi
protestantizmus térbeni beágyazottságáról, annak időbeni változásáról. A népszámlálási
adatokra támaszkodó vizsgálat a történelmi protestáns felekezetek viszonylag stabil, de
markánsan gyengülő, valamint az új felekezetek változó, de még napjainkban is gyenge térbeni
megjelenését, ezen keresztül társadalmi szerepét rajzolta ki.
Az etnikai és a vallásföldrajz, valamint a népesedési viszonyok kutatása közötti kapocsként is
értelmezhetjük Balizs Dániel előadását az erdélyi etnikai és felekezeti csoportok
térszerkezetéről, majd fertilitásuk eltéréseiről és változásairól. Az előadó rámutatott az Erdélyre
jellemző „etnikus vallások” felekezeti létszámadataiban történt változások ismeretének
szerepére az asszimilációs folyamatok követésében. A felekezeti hovatartozás és a
termékenység közötti összefüggések feltárása a trendek változására hívta fel a figyelmet.
Térbeni demográfiai folyamatokat és következményeit tárta fel Nemes Viktória és Zagyi
Nándor ugyancsak a gyermekvállalással és az abban történő változásokból adódó nemiarányeltolódással foglalkozó előadása, de immár kilépve a Kárpát-medencei keretekből – Indiában.
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Az indiai népességstatisztikai felmérések idősoros, körzeti szintű adatai alapján sikerült
kimutatni, hogy a gyermekvállalásra kiható nemi preferenciák Indiában, ha térben és időben
változó mértékbe is, de – változnak.
Magyarország településeinek népességszám-változásával foglalkozott két előadás is. Bajmócy
Péter a népességnövekedés súlypontjait 1870-től napjainkig követte nyomon, míg Németh
Ádám és Dövényi Zoltán Magyarország településeinek az 1970-2011 közötti időszakra jellemző
népesedési típusait alkotta meg és elemezte. Az előbbi kutatás legfőbb értéke a népességszámváltozás és az urbanizációs ciklusok egymáshoz rendelése, valamint a külterületek
benépesültségében bekövetkezett változások követése. A szintén matematikai statisztikai
módszerekkel operáló második kutatás egy rövidebb, de a települések főbb népmozgalmi
adataiban is ismert időszakban vállalkozott a típusalkotásra és az egyes típusok idő- és térbeli
fluktuációjának nyomon követésére, a változások okainak feltárására. Mindkét vizsgálat segít
a magyarországi népességcsökkenés okainak és az urbanizációs folyamatok sajátosságainak, a
lehetséges beavatkozási területek feltárásában.
G. FEKETE ÉVA
szekcióelnök
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ETNIKUM, FELEKEZET ÉS TERMÉKENYSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ERDÉLYBEN
BALIZS DÁNIEL
Tudományos segédmunkatárs, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, balizs.daniel@csfk.mta.hu
DENOMINATIONAL, ETHNICAL AND FERTILITY INTERRELATIONS IN TRANSYLVANIA
Abstract
Contemporary Transylvania lies in the western part of Romania within the Carpathian Basin, and it has been giving
home for a heterogeneous community regarding religion and ethnicity for centuries now. In the 20th century (that
is the antecedent of the examined period since 2002) the population and correlation between groups with different
religious and ethnic background have changed a lot, but the ethnic and religious diversity is still a very vivid
phenomenon in the area. In the focus of this present research there is the religious spatial pattern, more specifically
the comparability of denominational and ethnical cleavages along with the differences amongst the fertility of
various denominational groups.
The ethnicities of Transylvania possess strong religious bonding resulting from historical traditions; Romanians
are mainly Orthodox and Greek Catholics, whereas Hungarians are Roman Catholics, Calvinists or Unitarians,
members of the gradually vanishing German minority are either Roman Catholics or Lutherans. The religion of
the ever-increasing community of gypsies usually aligns with the surrounding population’s religion, but the socalled Christian cults are more and more famous amongst them. The presence of denominational and linguistic
cleavages that even in our days coincide in several points, in other words the presence of “ethnic religions”
contributes greatly to the awareness of the ethnic content within national culture, and indirectly to the mapping of
possible assimilation processes. Researchers dealing with this topic assume when using this phenomena for
assimilation related examinations that the denominational bonding is usually stronger than the linguistic one,
therefore data concerning the interrelations between mother-tongue and denomination adumbrate the assimilation
processes. This part of the research, therefore, focuses on those whose religion does not entirely comply with their
ethnicity. Conclusions are thus drawn regarding the number of those assimilating and the interethnic relations.
In the second part of the study, I examined the fertility characteristics of Transylvanian ethnicities especially within
the Hungarian community, within the Roman Catholic and Protestant dimension. Western sociological researches
of the 1960s and 1970s demonstrated a higher ratio of Catholic fertility as opposed to those of Protestants.
However, from the 1970s onwards, a rather interesting approximation was happening, and later the ratio changed,
showing a slightly higher childbearing tendency amongst Protestants. In the 1990s, Eastern Europe, including
Transylvania was in the first phase), however, based on the new data (in accordance with the 2002 and 2011
census) I am going to try to re-examine the topic.
Keywords: denomination, ethnicity, fertility, Transylvania

Bevezetés, a vizsgálat célja
A jelenkori Erdély Románia nyugati, a Kárpátok ívén belül elhelyezkedő régiója, mely
évszázadok óta együttélő felekezeti és etnikai közösségek hazája. A vallási és nemzetiségi
csoportok egymáshoz viszonyított aránya a 20. században sokat változott, ám Erdély etnikaifelekezeti sokszínűsége továbbra is élő és érzékelhető jelenség. A kutatás fókuszában a vallási
térszerkezet, ezen belül a vallási és etnikai törésvonalak összevethetősége, illetve az egyes
felekezeti csoportok eltérő fertilitása áll.
Erdély nemzetiségei történelmi hagyományokból eredő felekezeti kötődéssel bírnak, a románok
javarészt ortodoxok és görög katolikusok, a magyarok római katolikusok, reformátusok és
unitáriusok (kis számban evangélikusok), a lassan eltűnő német közösség tagjai római
katolikusok és evangélikusok. A folyamatosan növekvő lélekszámú cigányság vallását tekintve
(anyanyelvéhez hasonlóan) többnyire a környező népességhez igazodik, ugyanakkor körükben
egyre népszerűbbé válnak az ún. keresztény kisegyházak is.
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Napjainkban a vallásföldrajzi kutatások hazánkban a geográfiai témák sorában marginális
szerepet játszanak. Tőlünk nyugatra elsősorban a nagy létszámú kelet-közép-európai, közelkeleti és észak-afrikai, illetve Észak-Amerikában a latin-amerikai bevándorló népesség a
fogadó társadalométól gyakran merőben eltérő vallási, kulturális és nyelvi hagyományainak
feltárása céljából, valamint az eltérő kulturális hátterű csoportok találkozásából fakadóan
időnként kiéleződő konfliktusok kontextusában folyatatnak vallásföldrajzi vizsgálatokat.
Kijelenthetjük, hogy a közép-európai makrorégióban a migráns hátterű népesség még mindig
viszonylag alacsony arányából adódóan az ilyen irányú kutatások nem feltétlenül minősülnek
kurrens témának (a betelepülők növekvő aránya miatt a későbbiekben ez változhat), sokkal
inkább az itt élő népesség magas szintű vallási diverzitása, illetve a térség felekezeti
kontakzóna-jellege nyújt létjogosultságot a vallásföldrajzi kérdésekben történő elmélyüléshez.
A felekezeti összetétel és términtázat egyszerű ábrázolása ellenben nem sok új információval
szolgálhat, sokkal relevánsabb vizsgálati módszer a vallásföldrajzi témák más
társadalomföldrajzi kérdésekkel történő összekapcsolása, a különböző hátterű tények és
információk egybevetése. Tanulmányomban a felekezeti összetételt egyfelől a nemzetiségi
adatokkal, másrészt a demográfiai mutatók egyikével, a termékenységi arányszámokkal vetem
össze.
Az egybeeső vallási és nyelvi törésvonalak és az „etnikus vallások” jelenléte nagyban
hozzájárul a saját nemzeti kultúra etnikai tartalmának tudatosításához, közvetve a beolvadási
folyamatok feltérképezéséhez. A témával foglalkozó kutatók a jelenség asszimilációs
vizsgálatoknál való felhasználásakor abból indulnak ki, hogy a felekezeti kötődés többnyire
erősebb a nyelvinél, így az anyanyelv és felekezet összefüggéseit taglaló adatokból
következtetni lehet a beolvadási folyamatokra. A kutatás ezen része tehát az adott etnikai
csoporthoz tartozó, ám a szóban forgó nemzetiséghez „nem tipikusan illeszkedő”
felekezetűekre fókuszál.
A kutatás második felében az erdélyi felekezetek termékenységi jellemzőit tanulmányozom,
elsősorban a magyar közösségen belül, római katolikus–protestáns relációban. Az 1960-1970es évek nyugati társadalmaiban végzett szociológiai kutatások a katolikusok magasabb
termékenységi arányszámait igazolták a protestánsokhoz képest. A hetvenes évektől azonban a
trend megfordul, és enyhe gyermekvállalási többlet jelenik meg a protestánsok oldalán
(WESTOFF, C. F.–JONES, E. F. 1979; ILLÉS T. 2016). A 90-es években a kelet-európai térség,
Erdéllyel együtt, feltehetőleg még az első szakaszban járt, a rendelkezésre álló újabb adatsorok
(2002. és 2011. évi népszámlálások) alapján azonban kísérletet teszek a téma ismételt
vizsgálatára.

Általános jellemzők
Tanulmányomban Erdély – ma leginkább elfogadott értelmezésének megfelelően – Románia
Kárpátokon belül fekvő területét jelenti, melynek lakossága az 1992. évi csúcsot követően
(7.723 ezer fő), 2002-ben 7.222 ezer főre, 2011-ben 6.476 ezer főre mérséklődött. A
népességfogyás trendje (a negatív migrációs mérleg mellett) a romániai népesség
termékenységének jelentős visszaeséséből adódik, a csökkenés immár az összes erdélyi megyét
jellemzi, viszont vidéki-városi, illetve észak-déli és kelet-nyugati viszonylatban számottevő
különbségeket takar: a legmagasabb fertilitású Beszterce-Naszódban az egy szülőképes korú
nőre jutó gyermekek száma másfélszeresen múlja felül a hagyományosan „egykéző” Temes
(KOCSIS K. et al. 2006) és a fokozottan urbánus Kolozs megye értékeit (1,2 gyermek/15 év
feletti nő). Az erdélyi régiók és települések fertilitási mutatói közti differenciára AJUS, F. (2010)
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tanulmánya is rávilágít, az észak-dél dichotómia okát a szerző elsősorban a különböző tájak
eltérő mértékű iparosodottságában látja (Dél-Erdély: viszonylag korai iparosodás, csökkenő
termékenység).
Az etnikai térstruktúra magyar-román viszonylatban az elmúlt másfél évszázad során csupán az
urbánus területeken változott számottevően, a fő tendencia a városi románajkú népesség
térnyerése. Erdély rurális térségeiben a 19. századra lényegében rögzültek a nyelvi határok:
magyarság a mai román-magyar határ északi szakaszán, illetve a Székelyföldön alkot
összefüggő tömböt, a két térség között elterülő román dominanciájú területen viszont ezenkívül
számos magyar többségű település, mikrotáj helyezkedik el (főként a Szilágyságban és
Kalotaszegen). Jelentősen átalakult ellenben a korábban németek (szászok és svábok) által
lakott királyföldi, besztercei, bánáti térségek etnikai térszerkezete. Itt az 1970-es évek végétől
felgyorsuló német kivándorlást követően (bővebben ld. STERBLING, A. 2004) a kitelepülők
helyét (részben a Kárpátokon túlról beáramló) román és (főként Dél-Erdélyben) cigány
népesség foglalta el. Az utóbbi folyamat következtében Erdély románok és magyarok utáni
legnépesebb etnikai közösségét már évtizedek óta a romák alkotják. A három nagy etnikai
csoport mellett természetesen más közösségek is élnek Erdélyben, főként annak
peremtérségeiben (ukránok, csehek, szlovákok, szerbek, bolgárok stb.).
A vallási térszerkezet jelentősebb változásai a 20. század közepére tehetőek. A második
világháborús áldozatok, majd az 1950-es évek kivándorlása után lényegében eltűnt Erdély
izraelita népessége, míg a görög katolikus egyház 1948. évi betiltását követően az ortodoxia
észak-erdélyi előretörése zajlott le alig néhány év leforgása alatt. Emellett a németek exodusa
révén visszaesett az evangélikusok és kisebb mértékben a római katolikusok száma is. Az 1989es rendszerváltozás után (a felekezet ismételt elismerése révén) tapasztalható ugyan némi görög
katolikus „újjáéledés”, ennél azonban jóval markánsabb folyamat az ún. keresztény
kisegyházak térnyerése, akik elsősorban a romák és a románok körében találnak követőkre,
ugyanakkor több tízezerre tehető az idetartozó magyarajkú hívők száma is.

Elméleti keretek
I. Felekezet és etnikum
A felekezet és etnikum kapcsolatának témakörében alapos kutatást végzett ERIKSEN, T. H.
(2008), aki az etnikai identitás, valamint a sajátos kultúra megőrzésében említi a vallás „kisebbnagyobb” szerepét, továbbá felhívja a figyelmet, hogy „számos etnikai mozgalom vallásos
jellegű, és előtérbe helyezi a vallásos mozgalom fontosságát, míg más mozgalmak
ugyanennyire hatásosak lehetnek vallási komponens nélkül is”. E megállapítás az etnikum –
vallás kapcsolatrendszer szempontjából figyelemre méltó, ugyanakkor a szerző – érthető
módon – munkáját elsősorban nem a kelet-közép-európai viszonyokra adaptálta, ahol a vallás
identifikációs szerepe jóval erősebb lehet az általa sugalltnál. Ugyanakkor helyesnek tűnik
Eriksen azon feltevése, miszerint az „etnikai szimbolizmus hatása a társadalmi átalakulások
periódusaiban megnő", e jelenséget tényként kezelhetjük régiónk 20. századi történelmi
eseményei (különösen a posztszocialista átmenet) kapcsán (ERIKSEN, T H. 2008: 112).
A vallási és nemzetiségi összkép egymással történő összevetését kiindulási alapnak tekinthetjük
olyan területeken, ahol az etnikai és felekezeti törésvonalak többé-kevésbé megegyeznek, azaz
e két ismérv páronként megfeleltethető egymásnak. Erre a tipikusan „egynyelvű vallások” (pl.
a reformátusok és unitáriusok a Kárpát-medencében) vagy „egyvallású nyelvek” (pl. horvát,
szerb) vonatkozásában nyílik lehetőség; sőt olykor a felekezet lehet az identitás legerősebb
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faktora, amire az etnikai önazonosság is nagyban támaszkodik. Utóbbira világszerte találunk
példákat, legyen szó akár a bolgár nyelven beszélő, de magukat – a vallási identitást első helyre
helyezve – gyakran egyszerűen „muzulmánnak” valló pomákokról (BOTTLIK ZS. 2008), vagy –
távolabbra tekintve – a fülöp-szigeteki morokról; e gyűjtőkategória 13 nyelvi-etnikai csoportot
foglal magában, amelyeket az erősen katolikus dominanciájú országban a muzulmán hit köt
össze (ABANES, M. S. et al. 2014). Az USA-ban a spanyolajkú, jellemzően katolikus népesség
identifikációja jelent változatos kutatási terepet, ugyanakkor ez esetben az etnikai-vallási
törésvonalak olykor mély kulturális szakadékot is hordoznak. JEONG, H. O. (2014)
megállapítása szerint a spanyolul beszélő bevándorlók eredeti identitásának megtartásában
komoly szerep jut annak, hogy milyen mértékben vallásosak; ezzel részben a kulturális-nyelvi
különbségeket is konzerválva.
Áttérve a kárpát-medencei példákra, PAPP R. (2003) vajdasági viszonyokból kiindulva „etnikus
vallásokról” ír: hangsúlyozza, hogy a vallás etnikai identitást kifejező és elmélyítő jellege
nagyban hozzájárul a saját nemzeti kultúra etnikai tartalmának tudatosításához. A témával
foglalkozó kutatók a jelenség asszimilációs vizsgálatoknál való felhasználásakor többnyire
abból indulnak ki, hogy a felekezeti kötődés általában erősebbnek bizonyul a nyelvinél, illetve
hogy az „anyanyelv és felekezet összefüggéseit taglaló adatok alakulásából következtetni lehet”
a beolvadási folyamatokra (VARGA E. Á. 2002: 177). A kutatás során tehát az adott etnikai
csoporthoz tartozó, ám a szóban forgó nemzetiséghez „nem tipikusan illeszkedő”
felekezetűekre fókuszálok, ebből vonva le következtetéseket az asszimilánsok létszámára,
illetve az interetnikus kapcsolatokra.
II. Felekezet és termékenység
A vallási és a demográfiai ismérvek közti összefüggéseket vizsgáló tanulmányok sorában
gyakran találunk olyanokat, melyek etnikai, felekezeti és termékenységei adatok mellett egyéb
tényezőket (pl. oktatási helyzet) is beemelnek a kutatásba, így a témakör több ponton
„összemosódik”, éles határokkal csak ritkán találkozunk. Az USA-ban élő etnikai és felekezeti
csoportok oktatási helyzetét, az abban megmutatkozó differenciákat vizsgálta SANDER, W.
(1992), akik kitért a szóban forgó közösségek egyéb szocio- és demográfiai sajátosságaira (pl.
a fertilitási értékek eltéréseire) is. A nemzetiség és vallás, illetve a halálozási adatok (tehát
mindenképpen a népesség reprodukciójára hatást gyakorló demográfiai jellemzők)
viszonylatában BOUGDAEVA, S. (2010) oroszországi kutatása mindenképp említést érdemel.
Eredményei arra engednek következtetni, hogy az oroszországi muszlim népesség esetében
nem vagy jóval kisebb mértékben érvényesült az 1990-es évek demográfiai krízise, ami
egyébként a többségi lakosság feltűnően gyors népességfogyását előidézte. Bougdaeva
megállapította továbbá, hogy a halálozási viszonyok a felekezeti vagy az etnikai dimenzió
mellett összefüggést mutat az illető nemével (a muszlim nők halandósága a férfiakénál is
kedvezőbb volt), illetve a területi faktor is komoly differenciáló tényező (a Kaukázusban élő
muzulmánok sokkal jobb demográfiai mutatókkal rendelkeznek, mint pl. a Volga mentén élő
tatárok).
Az erdélyi felekezeti csoportok eltérő termékenysége részben visszavezethető a fertilitás már
említett vallási alapú differenciáira (természetesen átlagértékekről beszélünk), másrészt az
etnikai-vallási határvonalak egybeesése révén egyes etnikai csoportok termékenysége egyúttal
adott felekezet mutatóit is meghatározzák. A korábbi évtizedekből kiváló példa erre az
evangélikus szászok átlagosnál alacsonyabb értéke, jelenleg a protestáns-katolikus viszonylat
a meghatározó, illetve – ahogy a későbbiekben majd látjuk – a protestáns egyházakon belüli
eltérések is fontos szerepet kapnak. A felekezeti és termékenységei viszonyok nemcsak
282

NÉPESSÉGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

Erdélyben köthetőek össze az etnikai összetétel kérdésével, hanem például Hollandiában is,
ugyanakkor az összefüggések külön-külön (felekezet és fertilitás, etnikum és fertilitás) is
komoly relevanciát mutatnak fel (VAN BAVEL, J.–KOK, J. 2010; VAN BERGEN, D. D. et al. 2015).
A felekezeti kötődés és a termékenység kapcsolatát az eltérő vallási diskurzus, s az így
formálódó férfiszerepek (pontosabb apa- és férjszerepek) tükrében PRAZ, A. F. (2009)
tanulmányozta, aki a svájci kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a katolikus
családokban – a protestánsokkal ellentétben – még a két világháború között is erős maszkulin
dominancia érvényesült, amely hatására a feleség elsődleges szerepe továbbra is a
gyermeknevelés maradt, ez pedig hosszú távon biztosította a katolikus svájci népesség magas
fertilitását. Ezzel együtt a felekezeti szempontból vegyes házasságok számának gyarapodása a
gyermekszám visszaeséséhez vezet, amely feltehetően a vallási csoportokon belül élő erős
hagyományok és szokások merevségének oldódását, az elválasztó társadalmi határok
elmosódását jelzik, ahogy azt SHERKAT, D. E. (2004) észak-amerikai vizsgálata kimutatta. A
klasszikus katolikus-protestáns termékenységi dichotómia 20. század eleji (észak-írországi)
eltűnésére pedig Ó GRÁDA, C. (2008) hívta fel a figyelmet, aki szerint az iparosítás és a nők
fokozódó belépése a munkaerőpiacra viszonylag gyorsan kiegyenlítette a születési ráták
felekezeti alapú eltéréseit.

Eredmények
I. Felekezet és etnikum
A „nem saját” felekezethez tartozók számának magyar-román relációban történő vizsgálata
egyike lehet azon módszereknek, melyekkel a hibrid identitású, részben vagy teljesen beolvadt,
netán az asszimiláció valamely fokán álló, a folyamatnak fokozottabban kitett népesség
lehatárolása válik lehetővé. E sajátos önértelmezésű csoport identifikációjának, közelebbről az
azt felépítő etnikai, nyelvi, felekezeti, származási, területi stb. „rétegeknek” feltárása során
olyan információk válnak elérhetővé, melyek megkönnyítik e közösség társadalompolitikai
jellemzőinek megismerését, sőt az etnikumspecifikus demográfiai trendek előrejelzését is.
A tradicionális, „etnikai bázisú” vallási megoszláshoz nem illeszkedő felekezethez tartozók
száma a 20. század folyamán magyarok és románok körében eltérő irányban módosult, előbbiek
esetében összességében csökkent, utóbbiaknál – a század elején nulla közeli értékről –
meredeken nőtt. A római katolikus erdélyi románok száma az asszimilációs folyamatok,
valamint a vegyes házasságok terjedésének hatására mára száz év alatt 70.000 fő közelébe
emelkedett, ugyanakkor ehhez hozzájárult a Moldvából az erdélyi városokba, főként
munkavállalási céllal érkező, csángó származású, de nyelvileg elrománosodott katolikus
népesség is. A református románok esetében ilyen „külső” utánpótlás nem volt; a felekezet az
inkább többnyelvűként leírható katolikus egyháznál zártabb, jellegében a magyar nyelvhez
jóval erősebben kapcsolódó jellege révén a románajkúak száma is lassabban nőtt. Az
asszimilációs folyamatok viszont itt is érvényesültek: 2011-ben már csaknem 20.000 erdélyi
román vallotta magát református felekezetűnek. Hasonló trend mutatkozik az unitáriusok
esetében, a több mint ezer főnyi román unitárius közösség számszerűleg nem képvisel jelentős
csoportot, viszont az alig hatvanezer főt számláló erdélyi unitárius egyházon belül már nem
elhanyagolható a jelenlétük. Mindhárom csoport felekezeten belüli részaránya az elmúlt
évszázad során folyamatosan növekedett (1. ábra).
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1. ábra: A római katolikus, református és unitárius erdélyi románok számának és rítuson belüli arányának
változásai 1910-2011 között
Forrás: 1910. évi magyar, 1992. és 2011. évi romániai népszámlálás

Az ortodox erdélyi magyarok száma az utóbbi száz évben meglepő stabilitást mutatott (25-26
ezer fő), ennek hátterében székelyföldi, román származású csoportok lokális asszimilációja
mellett szerepet játszhat az is, hogy a görög katolikus magyarok egy kisebb csoportja az egyház
20. század közepi betiltását követően a görög keleti rítust választotta. Az ortodox magyarok a
teljes erdélyi ortodoxián belüli aránya, az egyház elmúlt évtizedekben tapasztalható expanziója
miatt, némileg visszaesett. A görög katolikus erdélyi magyarok az eddigiek közül talán a
legspeciálisabb csoport: a görög katolikus rítus 17-19. századi terjedése során a magyar ajkúak
körében is tért hódított, bár az 1910-ben 82 ezres közösség jelentős hányada biztosan román
gyökerekkel rendelkezett. Részben utóbbi következményei voltak az 1920. évi hatalomváltás
utáni átminősítések, melynek folyamán a görög katolikusok döntő hányadát (kb.
háromnegyedét) nyelvhasználatuktól függetlenül románnak írták be a népszámlálók (62%-uk a
magyaron kívül nem beszélt más nyelvet, VARGA E. Á. 2002). Így a görög katolikus magyar
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közösség fogyása már a két világháború között jelentős méretet öltött, majd Észak-Erdély
visszacsatolásának rövid időszakától eltekintve, tovább folytatódott, 1945 után immár az
egyház betiltásának hatására. 2011-ben már csupán 16 ezer erdélyi magyar tekintette magát
görög katolikusnak. Egyházon belüli részarányuk viszont jelenleg a legmagasabb, ennek oka,
hogy a második világháborút követően a magyarok körében alacsonyabb volt a rítuselhagyók
aránya, mint a román görög katolikusoknál, illetve az egyház 1989 utáni újraéledése után a
magyarajkú hívek körében nagyobb hajlandóság mutatkozott az eredeti felekezethez történő
visszatérésre, mint az időközben az ortodoxiához csatlakozó románoknál (2. ábra). Az
államvallásként funkcionáló ortodox egyház aránytalanul nagy befolyása, illetve a volt görög
katolikus egyházi tulajdonok visszaadásával szemben gyakran mutatott hajthatatlansága
közvetve hozzájárul a magyar nyelv unitus egyházon belüli térnyeréséhez.

2. ábra: Az ortodox és görög katolikus erdélyi magyarok számának és rítuson belüli arányának változásai 19102011 között
Forrás: 1910. évi magyar, 1992. és 2011. évi romániai népszámlálás

A helyzet komplexitását példázza Nagykároly esete. A város központjában a 18. század
közepén felépült két görög katolikus templom az 1940-es évek végén ortodox tulajdonba került
át (3. ábra). Eredetileg az egyik templom a román, a másik a ruszin közösséghez tartozott, a
19. századtól a magyar liturgiai nyelv is gyorsan terjedt. Az 1930-ban még csaknem ötezer fős
kétnyelvű (magyar-román) nagykárolyi görög katolikus közösség lélekszáma napjainkra 1.200
főre olvadt, ebből körülbelül kétszázan vallják magukat magyarnak, ezren románnak (bár az
egyházi felmérések szerint utóbbiak száma ennek kétszeresét is elérheti).
A két templom közül az ortodox egyház a rendszerváltást követően csak az egyiket szolgáltatta
vissza a görög katolikusoknak, a két egyház általános viszonya sok szempontból igen hűvösnek
mondható, ebben nagy szerepet játszik az ortodoxia privilegizált helyzete (GERGELY J. 1991;
BEKE GY. 1992). A görög katolikus templomban jelenleg magyar nyelvű misézés folyik, a
románajkú hívek továbbra is az ortodox templomot látogatják. Az ortodox egyház hozzáállása
ellentmondásos: a román ajkú hívekhez erősebben ragaszkodik, míg a görög katolikus rítushoz
történő visszatérést az ortodoxiával csak nagyon kevéssé azonosuló magyaroknak jóval
könnyebben lehetővé tették. Emellett szólt a magyar nyelvű ortodox papok hiánya is: az 1990es éveket megelőzően egy Székelyföldről származó, római katolikusnak felszentelt, ám magyar
ortodox papként szolgáló lelkész állt a gyülekezet élén. Komoly igény mutatkozik azonban a
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románajkú görög katolikus szertartásokra is, viszont jelenleg ha a görög katolikus románok
saját nyelvükön akarnak részt venni az istentiszteleten, akkor kénytelenek a görög keleti
templomba menni, ha saját rítusoknak megfelelő misét szeretnének, akkor pedig magyarul kell
hallgatniuk azt1.

3. ábra: A Nagykároly (r. Carei) központjában álló magyar görög katolikus (balra) és román ortodox templom
Forrás: http://www.erdelyinaplo.ro/aktualis/riportok/kisebbseg_a_kisebbsegben

II. Felekezet és termékenység
A különböző keresztény felekezet, konkrétabban a római katolikusok és a protestánsok
fertilitási mutatói között különbség vázolása és értelmezése a 2011. évi népszámlálási adatok
alapján történt. Az adatbázis Románia teljes népességére vonatkozik, területi bontású adatok
ebben a relációban nem érhetőek el, azonban a célcsoportokhoz (katolikusok, protestánsok)
tartozó népesség döntő hányada Erdélyben él, ez a tény feltehetően nem befolyásolja érdemben
a vizsgálatot. Az 1. táblázat alapján a római katolikusok országos átlagnál (1,51
születés/szülőképes korú nő) magasabb értékét tapasztalhatjuk (1,62), míg a protestáns
közösségek meglehetősen differenciált képet (1,5–2,6 közötti értékek) mutatnak. Ha kizárólag
a katolikus-protestáns viszonylatra fókuszálunk, a protestáns átlag magasabbnak mutatkozik,
ebből pedig a bevezetőben említett nyugati termékenységi minta érvényesülésére
következtethetünk. Viszont amennyiben a protestáns átlagon belül szétválasztjuk a „történelmi”
(református, evangélikus, unitárius) és az új, ún. „kisegyházakat” (adventisták, baptisták,
pünkösdisták), egyértelművé válik, hogy a történelmi protestáns közösségekhez tartozó
népesség termékenysége változatlanul elmarad a katolikusokétól, a protestáns átlagot csak a
kisegyházak meglepően magas értékei javítják fel (4. ábra).
1

http://www.erdelyinaplo.ro/aktualis/riportok/kisebbseg_a_kisebbsegben
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1. táblázat: A romániai felekezet termékenységi adatai 2011-ben
Felekezet
Románia
Ortodox
Római katolikus
Görög katolikus
Református
Evangélikus
Unitárius
Pünkösdista
Baptista
Adventista
Muzulmán

15 év feletti nők
száma
8 781 729
7 179 639
384 242
70 572
271 248
19 262
25 637
137 579
53 999
37 813
23 201

Összes születés
13 260 007
10 807 995
621 654
105 204
410 975
28 840
39 569
353 385
95 202
68 384
36 000

1000 (15 év feletti)
nőre eső születés
1 510,0
1 505,4
1 617,9
1 490,7
1 515,1
1 497,3
1 543,4
2 568,6
1 763,0
1 808,5
1 551,7

Forrás: 2011. évi romániai népszámlálás

A protestáns előny tehát létezik, viszont a tőlünk nyugatra elhelyezkedő országokban
érvényesülő társadalmi jelenség átvétele helyett sokkal inkább beszélhetünk egy romániai
„modellről”, amelyről – ha megvizsgálnánk a környező országokat, köztük hazánkat – könnyen
kiderülhet, hogy valójában közép- vagy kelet-közép-európai modellnek tekinthető. A
történelmi protestáns egyházak továbbra is alacsony fertilitási mutatókkal rendelkeznek, a
protestáns kisegyházakhoz tartozó mélyen vallásos román és cigány csoportoknál viszont
magas születési ráta figyelhető meg2; utóbbiak esetében ez nem meglepő, annál
elgondolkodtatóbb viszont az előbbieknél. A románok (és a kisegyházakhoz tartozó 27 ezernyi
magyar) vonatkozásában joggal merül fel a kérdés, hogy a magas fertilitás az adott közösséghez
tartozás következménye, vagy már eleve sokgyermekes vagy legalábbis nagycsaládot tervező
személyek válnak e felekezetek híveivé? Az igazság feltehetően valahol a kettő között rejlik,
de a kérdés pontos megválaszolása – kijelölve egyúttal a kutatás további irányát – a későbbiekre
várható.
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
Római katolikus

Protestáns

"Történelmi"
protestáns

"Új" protestáns

4. ábra: 1000 szülőképes korú nőre jutó születések száma a katolikus és a protestáns közösségeknél Romániában
2011-ben
Forrás: 2011. évi romániai népszámlálás
2

2002-2011 között a történelmi protestáns egyházakhoz tartozó népesség körében 479,4 ezer születés történt, míg
a „kisegyházaknál” ugyanez a mutató 517,0 ezer fő. Eközben Romániában a reformátusok, evangélikusok és
unitáriusok együttes lélekszáma 700 ezer, ettől jóval elmaradva az adventista, baptista és pünkösdista közösségek
összesen 556 ezer főt számlálnak.
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Összegzés
Az Erdély mai területén élő népesség felekezeti megoszlásának a nemzetiségi illetve a
termékenységi viszonyokkal történt összevetése során igazolódott, hogy a vallási és az etnikai
törésvonalak speciális futása révén definiálhatók olyan csoportok, melyekhez tartozók
számottevő hányada felekezeti-nyelvi jellemzőik alapján hibrid identitásúnak tekinthető, illetve
többrétegű azonosságtudattal rendelkezik. A szóban forgó, mintegy 130 ezer főnyi népesség
nemzetiségileg nem írható le kizárólag románként vagy magyarként, inkább a két közösség
közé helyezhető. Részben asszimilált vagy a beolvadás folyamatának valamely szakaszában
álló csoportokról van szó, gyakran vegyes nemzetiségű szülői háttérrel, leszármazottaik az
aktuális hatalmi-politikai viszonyok következtében várhatóan később a románság sorait
gyarapítják majd. Ugyanakkor lokálisan megfigyelhető a törésvonalak átjárhatósága, illetve
helyi tényezők hatására egy kisebbségi csoport helyzeti előnybe kerülése is, pl. a nagykárolyi
görög katolikus magyarok esetében.
A fertilitási mutatókkal kapcsolatban Erdély esetében is igazolódott a római katolikus–
protestáns termékenységi szint közötti differencia. A protestáns népesség előnye azonban nem
a nyugati minta átvételének hatása, a történelmi protestáns egyházakhoz tartozó népességnél a
gyermeklétszám a korábbiakhoz hasonlóan elmarad a katolikusoké mögött. A protestáns átlagot
a döntő részben mélyen vallásos, sokgyermekes román és cigány népességet tömörítő ún.
kisegyházak értékei emelik meg, melyek fertilitási mutatói további térnyerésüket jelzik előre.
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SOCIAL AND SPATIAL CHARACTERISTICS OF SEX RATIO CHANGES IN INDIA
Abstract

Amidst the recent demographic characteristics more and more attention is paid to the year by year increasing
surplus of boys of certain countries – among them India – due to the upsetting of their children and young aged
population's natural sex ratio. On the strength of a hypothesis, which is not confirmed with complete certainty till
now, this phenomenon can be interpreted as one of the phases of a specific transitional process. According to that,
in any community motivated by socio-economic necessities to have male offsprings, the spread of prenatal
diagnostic techniques making possible to determine the sex of fetuses and the increase of solvent demand for them
result in the reduction of the number of female births at first, emerging on account of artificial interventions. Later,
in parallel with the gradual expansion of the change in social attitude and the weakening of traditional family
structure, boy preference starts to lose its strength, and as a consequence the equalization of sex ratio differences
which extremely high can be commences, as well. During this demographic process mentioned above, various
regions of the country and their populations respectively, cover different ways in time following each other with
some phase delay. Although there is no doubt about that they are predominantly in the period, which corresponding
with the pan-Indian trend, can be caracterized by increasing surplus of male births, it also seems sure that certain
social groups have already gone over to the next stage of the transition, so a diminishing process of the exorbitant
divergences in sex ratios at birth has begun among them. The authors present some spatial features of the
transitional course appearing in childhood sex ratio deviation on the basis of district level data issuing from the
2001 and 2011 censuses.
Keywords: India, sex ratio, son preference, selective abortion, spatial differences

1. Bevezetés
Egy megfelelő népességszámmal rendelkező ország esetében, ahol nincs jelentős migráció,
nincsenek háborúk, belső konfliktusok a férfi-nő arányt az elsődleges nemi arányok és a
közösség korösszetétele határozza meg. Normális körülmények között a születéskori nemi
összetételt tekintve több a fiú, mint a lány, sőt a fogantatáskori részarányuk még magasabb
(CLARKE, J. I. 2003). Ennek oka a fiúk minden, így az intrauterin életkorban is magasabb
halálozási rátájában keresendő. Ezen okból kifolyólag a fiúk kezdeti létszámelőnye fokozatosan
kiegyenlítődik, sőt az idősebb, propagatív életkorban a nők kerülnek többségbe. Tehát e
tényezők figyelembe vételével elmondható, hogy a két nem létszámarányának
kiegyenlítődéséhez, elengedhetetlen az elsődleges, illetve ebből következően a másodlagos
nemi arányokban megmutatkozó fiú többlet. A Föld egészének népességét tekintve
elmondhatjuk, hogy annak nemek szerinti megoszlása kiegyensúlyozott, ám regionálisan és
lokálisan olyan markáns különbségek is előfordulhatnak, amelyek a reprodukciót is
veszélyeztethetik (TÓTH J. 2002). A természetes nemi arányoktól eltérően Indiában a
fiúk/férfiak javára billen a mérleg.
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2. A nemi arány tér- és időbeli alakulása Indiában
Kína után India a második olyan állam, ahol nem csak a gyermekkori leánynépesség számában
mutatkozik hiány a fiúk számához képest, de a felnőtt korosztály nemek közötti megoszlásában
is jelentős eltérést tapasztalhatunk. Mindezt annak ellenére, hogy a feminitási index, amely
1991-ben érte el mélypontját, növekedésnek indult. Ez a növekedés leginkább az indiai nők
születéskor várható élettartamának kitolódásából adódik. A 0–6 év közötti korosztály feminitási
arányszámai már az 1960-as évektől folyamatosan csökkennek. Ez az időpont egybeesik azon
diagnosztikai eljárások elterjedésével Indiában, melyek lehetővé tették a magzat nemének
megállapítását. Az 1980-as évektől pedig, amikor újabb, még pontosabb nem meghatározást
lehetővé tevő eljárások váltak elérhetővé, az addiginál is nagyobb mértékű csökkenés
következett be (WILHELM Z.–ZAGYI N. 2012). “A női népesség hiánya Indiában a teljes
lakosságra vonatkoztatott 1000-es feminitási indexhez – tehát a nők 50%-os létszámarányához
– viszonyítva az utóbbi fél évszázadban a nemi arányok adott értékétől függően 3,1 és 3,8%
között változott, a 2011. évi census során rögzített népességszámot (1210,2 millió fő) alapul
véve a veszteség abszolút értékben 18,7 millió főt tesz ki (3,1%)”1. Ami a 0-6 éves korcsoport
nemi arányait illeti, a fiúk és a leányok száma közötti eltérés dekádonként 0,9%-al csökkent a
962-es átlagos feminitási bázisértékhez képest, melyet 1981-ben regisztráltak.

1. ábra: A teljes népesség és a 0-6 éves korcsoport feminitási indexének változása Indiában 1961 és 2011 között
Forrás: WILHELM Z. et al. 2014 alapján szerk. Nemes V. 2015

1

WILHELM Z.–ZAGYI N. 2012: Mit ér a lány, ha Indiai? Nemi arányok alakulásának vizsgálata Indiában. – In:
Nyári D. (szerk.): Kockázat, konfliktus, kihívás. A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA
nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete. SZTE,
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, p. 1039.
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Ez 2011-re elérte a 2,7%-ot, ami azt jelenti, hogy az említett korcsoportban a hiányzó
leánynépesség megközelíti a 2,1 milliót (WILHELM Z.–ZAGYI N. 2012). Az indiai teljes
népesség és a 0-6 éves korcsoport nemi arányát jellemző változásokat az alábbi grafikon
mutatja be (1. ábra).
A grafikon jól szemlélteti, hogy míg a felnőtt korosztály feminitási indexe az 1991-es mélypont
után lassúbb ütemben ugyan, de növekedésnek indult – mely az indiai nők születéskor várható
élettartamának kitolódásából adódik – addig a gyermekkori leánynépesség feminitási
indexének csökkenése igen jelentős és folyamatos. A feminitási index alakulásában azonban
nem csak időbeni, de térbeni változások, eltérések is megfigyelhetők. A nők számában
mutatkozó hiány legmarkánsabban India északi, nyugati (történelmileg militáns, maszkulin)
államaiban, azaz Punjab, Haryana államokban, valamint Rajasthan, Gujarat és Maharastra
tetületén jelentkezett/jelentkezik. A 2001-es népszámlálás ugyan emelkedést mutatott a teljes
népesség feminitási arányában – az 1991-es 927 helyett 933 –, de 17 államban/szövetségi
területen még így is a 2001-es országos átlag alatt maradt a feminitási index értéke2.A 2001-es
népszámlálás óta eltelt idő alatt Jammu és Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya
Pradesh, Andra Pradesh, Tamil Nadu, Orissa, Arunachal Pradesh egyes körzeteiben, valamint
Daman és Diu, Delhi és Chandigarh területén is jelentős csökkenést tapasztalhatunk, mely jól
látható a 2001-es és 2011-es census adatai alapján készült térképeken is (2. ábra). Hasonló
tendenciával találkozhatunk a 0-6 éves korosztály esetében is, ahol a DK-i K-i államok
körzetein, valamint Jammu és Kashmir K-i, Himachal Pradesh ÉK-i körzetein kívül torzult
nemi arány értékekkel találkozhatunk (3. ábra). A városi és vidéki népesség nemek közötti
megoszlásában is találhatunk eltéréseket, mégpedig az utóbbiak javára. A városi népesség
feminitási arányszáma átlagosan 929 körül alakul, míg vidéki népesség esetén 949 ez az érték.
Ennek valószínűleg a férfiak munkahely reményében történő városokba migrálása lehet az oka.
Még látványosabb a gyermekek (0-6 évesek) nemi arányában megmutatkozó – 31 államot és
szövetségi területet érintő meredek csökkenés. Ezen korosztály esetében is megállapítható,
hogy a rurális térségek esetében sokkal jobb a feminitási index, mint a városi népesség esetében
– előbbi területeken az arányszám átlagosan 923, míg az utóbbiak esetében mindössze 905.

2

CENSUS OF INDIA 2001, http://www.censusindia.gov.in/DigitalLibrary/Archive_home.aspx
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2. ábra: Feminitási index India körzeteiben 2001-ben és 2011-ben
Forrás: A CENSUS OF INDIA 2001, 2011 adatai alapján szerk. Nemes V.–Józsa E. 2015
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3. ábra: 0-6 éves korosztály feminitási indexe India körzeteiben 2001-ben és 2011-ben
Forrás: A CENSUS OF INDIA 2001, 2011 adatai alapján szerk. Nemes V.–Józsa E. 2015
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3. A 0-6 éves korcsoport nemi arányának területi sajátosságai
A nemek teljes népességre vonatkoztatott létszámbeli aránytalanságát tükröző alacsony
feminitási mutatók mellett még inkább szembetűnő az, hogy a 0–6 éves korcsoportba tartozó
gyermekek körében nem csupán torz, de az 1980-as évektől kezdődően folyamatosan, bár a
legutóbbi dekádban már csökkenő mértékben romló nemi arányokat mérnek. A nemek közti
viszonylagos egyensúly hirtelen és radikális megbomlása hívta fel a figyelmet arra, hogy a
lányokkal szembeni diszpreferencia megnyilvánulásának hagyományos, de korlátozott
"hatékonyságú" formái (csecsemők és leánygyermekek kevésbé gondos egészségügyi ellátása,
felügyelete, táplálása, csecsemő és gyermekgyilkosságok) mellett, illetve helyett az utóbbi
évtizedekben a kívánatosnak tartott nemi összetétel kialakítására szolgáló lehetőségek köre
újabb elemmel bővült. A méhen belüli nemi meghatározást lehető tévő módszerek (ultrahangdiagnosztika az 1960-as évektől, hatékonyabb nem meghatározást lehetővé tévő amniocentézis,
méhlepény (chorion)-biopszia és chordocentézis (köldökzsinórvér-mintavétel) az 1980-as
évektől) egyre szélesebb körben terjedtek el és váltak elérhetővé. E módszerek igénybe vétele
mára kétséget kizáróan igazolta azt a feltételezést, hogy a gyermekkorú, illetve fiatalkorú felnőtt
népességben mutatkozó kiugró mértékű létszámkülönbség hátterében a nemi szelekción alapuló
terhességmegszakítás, azaz a szelektív abortuszok gyakorlatának térhódítása áll.
Ezért tehát a népesség nemi megoszlásának térbeli és időbeli vizsgálata során is különös
figyelmet kell fordítanunk a születéskori vagy kisgyermekkori arányok alakulására. Saját, e
tárgykörben született eredményeink a 2001. és 2011. évi indiai népszámlálások során a 0–6
évesek körében regisztrált nemi arányok körzeti szintű adatainak3 feldolgozásán alapulnak. A
0–6 éves korcsoportnak a vizsgálatba referencia-korosztályként való bevonását egyrészt az
indokolja, hogy a másodlagos (születéskori) nemi arányok megoszlásáról nincsenek kellő
részletességű (körzeti) nyilvántartások, másrészt azonban ily módon a prenatális nemi
diszkrimináció mellett a biológiai trenddel ellentétes – a fiúkét meghaladó mértékű4 –
kisgyermekkori lányhalálozási többlet hatása is megjeleníthető. A 2011. évi nemi arányok
területi különbségeinek ábrázolásakor a természetes fiúszületési többletet (104–106 fiú/100
lány) figyelembe véve a 943 lány/1000 fiú értéknél vontuk meg a normálisnak tekinthető nemi
összetétel alsó határát, az adott körzetek ettől negatív irányban eltérő adatait pedig a 107–110,
111–115, 116–120, 121–125 és >125 fiú/100 lány maszkulinitási tartományoknak megfelelő
ezres egységű feminitási értékkategóriákba soroltuk (4. ábra).

3

CENSUS OF INDIA 2011, http://www.censusindia.gov.in/DigitalLibrary/Archive_home.aspx
4 Az indiai nők 2005–2010 közötti időszakra értelmezett születéskori életkilátásait figyelembe véve, az 5 év alatti
gyermekek körében várható 119 fiú/100 lány arányú természetes halandósági értékkel szemben 88 fiú/100 lány
arányú, abnormális mértékű lányhalandóság mutatkozott, ami éves átlagban 261 800 lányhalálozási többletet
jelentett (GUILMOTO, C. Z. 2012).
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4. ábra: A 0–6 éves korcsoportba tartozók feminitási aránya (lány/1000 fiú) körzetenként (2011)
Forrás: CENSUS OF INDIA 2011c alapján szerk.: Wilhelm Z.–Zagyi N.–Nemes V.

A nemi arányok térbeli mintázatának egyik jellegzetes vonása az, hogy a normális és a többékevésbé torz értékekkel rendelkező országrészek egymástól viszonylag egyértelműen
elkülöníthetők. A DNy–ÉK irányú Goa–Sikkim-vonaltól DK-re elhelyezkedő régió, amelynek
egységes tömbje napjainkban már felszakadozni látszik, valamint a Jammu és Kashmir K-i,
illetve Himachal Pradesh ÉK-i körzeteiből álló exklávé változó mértékben és arányban, de
jellemzően törzsi és/vagy dravida és/vagy keresztény kulturális befolyás alatt álló, a
fiúpreferenciában megnyilvánuló gazdasági-kulturális kényszerek által nem vagy alig érintett
területén többnyire kiegyensúlyozott (1. táblázat), míg az ország É-i, ÉNy-i, jellemzően árja
etnikai hatás által érintett részeiben szinte kivétel nélkül rendellenes nemi összetételű körzetek
találhatók. A férfiközpontú kulturális értékmintát követő közösségekben a nemiarány-eltolódás
nagyságát befolyásoló elsődleges hatótényezőnek a prenatális nemi azonosítás, illetve az azt
követő abortusz elvégeztetéséhez szükséges anyagi eszközök rendelkezésre állásának mértéke
tekinthető (GUILMOTO, C. Z. 2008), amit legnyilvánvalóbb módon a nemiarány-torzulás
fokának a magasabb jövedelmű városi, és a szegényebb falusi népesség körében megfigyelhető
különbségei jeleznek (2. táblázat).
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1. táblázat: Kisgyermekkori nemi arányok a teljes népesség és a patriarchális hagyományok által nem, vagy alig
érintett társadalmi csoportok körében
Teljes népesség

Törzsi népesség

Dravida népesség

Keresztény népesség

0–6 év (2011)

0–6 év (2011)

0–6 év (2011)

0–4 év (2001)**

919

957

946*

969

* A négy dravida állam (Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala és Tamil Nadu) körzetei nemi
arányainak átlaga
** A legutóbbi népszámlálás vallásdemográfiai adatait még nem publikálták
Forrás: CENSUS OF INDIA 2011c, 2011d, 2011e alapján szerk.: Wilhelm Z.–Zagyi N.–Nemes V.
2. táblázat: A 0–6 éves korcsoportba tartozók nemi arányai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében a
2011. évi census adatai alapján
Indiai teljes
népesség

Jegyzett kasztok

Hajléktalanok

Városi szegénynegyedek lakói

Teljes népesség

919

933

932

922*

Városi népesség

905

922

920

-

Falusi népesség

923

936

941

-

* Csak városi típusú települések esetében értelmezhető
Forrás: CENSUS OF INDIA 2011d alapján szerk.: Wilhelm Z.–Zagyi N.–Nemes V.

Az ide vonatkozó adatok összevetéséből azonban az is kiderül, hogy a lányok diszkriminatív
megkülönböztetését eredményező társadalmi kényszerek a hátrányos helyzetű csoportok (a
kaszthierarchia legalsó szintjén álló jegyzett kasztok, a hajléktalanok, a slumlakók) között is
éreztetik hatásukat. Ez utóbbiak esetében azonban nagyrészt vagy kizárólagosan a megszületett
lányok halandósági többlete felelős a rendellenes nemi arányok kialakulásáért. A nemiarányeltérést mutató ÉNy-i országrész térszerkezeti sajátosságai közül kiemelendő, hogy a Khambatöböltől a Hindusztáni-alföldig, nagyjából a Vindhya-hegyvonulat mentén húzódó, ezért
kezdeményezésünkre e hegységről elnevezendő Vindhya-vonal viszonylag kiegyensúlyozott
(normális vagy kis mértékben torzult) nemi arányú körzeteket felfűzve, a területet két különálló
részre osztja, amelyekben egy-egy kifejezetten magas maszkulinitású, túlnyomórészt 869-nél
alacsonyabb feminitási arányú, átlagot meghaladó társadalmi-gazdasági fejlettségű körzetekből
álló (WILHELM Z. et al. 2010, WILHELM, Z. 2011), formailag eltérő centrumterület azonosítható.
Az északi magterületet a Gwalior–Agra–Delhi–Ludhiana–Srinagar-tengely vonalában
legyezőszerűen kiszélesedő, jelentős részben Punjab és Haryana államokat magába foglaló
régió, a délit pedig Maharashtra állam nyugati részének az Aurangabad–Jalna központ körül
elhelyezkedő körzetei alkotják. E centrumokhoz azok alaki sajátosságaihoz igazodva,
háromszög, illetve koncentrikus formában egyre javuló, előbb a 870–908-as, majd a 909–942es feminitásiérték-tartományba eső körzetek csoportjai csatlakoznak. A gyermekkorúak nemi
összetétele időbeli változását figyelemmel kísérve azonban még inkább jelentős
felismerésekhez juthatunk. Erre vonatkozó vizsgálatunk keretében a legutóbbi két népszámlálás
során rögzített nemiarány-értékek egymáshoz viszonyított változásának körzetenkénti mértékét
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és irányát vetettük össze. Ezek grafikus megjelenítése során külön-külön kategóriába soroltuk
a normális és torz tartományban stagnáló – 2001 és 2011 között 2 %-nál kisebb arányban
módosuló –, valamint a mérsékelten és erőteljesen csökkenő, illetve növekvő különbséget
mutató körzeteket (5. ábra).

5. ábra: A 0–6 éves korcsoportba tartozók feminitási aránya változásának mértéke és iránya 2001 és 2011 között
Forrás: CENSUS INDIA 2011c alapján szerk.: Wilhelm Z.–Zagyi N.–Nemes V.

4. Befejezés
A nemi arányok alakulásának folyamatát kutatva az utóbbi években többen is felvetették azt,
hogy a nemi összetétel időbeli változására bizonyos társadalmi törvényszerűségek meghatározó
befolyást gyakorolnak (CHUN, H.–DAS GUPTA, M. 2009, GUILMOTO, C. Z. 2009, WILHELM Z.–
ZAGYI N. 2012). A klasszikus demográfiai átmenettel párhuzamba állítható folyamat egyes
szakaszai a fiúpreferenciában megnyilvánuló kényszerek, melyek domináns alkotóelemét a
patriarchális társadalmi berendezkedés alkotja, és a méhen belüli nemi azonosítást biztosító
diagnosztikai feltételek, illetve az annak igénybevételét lehető tévő anyagi források, mint
lehetőségek meglététől vagy hiányától függően értelmezésünkben az alábbiak szerint követik
egymást.
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Az első szakaszban határozott fiúpreferencia érvényesül, de a természetes nemi összetétel
megváltoztatásához a népesség nem rendelkezik megfelelő “hatékonyságú” eszközökkel,
aminek eredményeként viszonylag kiegyensúlyozott szinten stabilizálódó (mérsékelt
fiútöbbletű) nemi arányok adódnak.
A folyamat második fázisában a fiúszületések iránti kényszer továbbra is ugyanolyan erős, a
méhen belüli szelekció lehetősége viszont egyre szélesebb kör számára válik hozzáférhetővé,
ennek következményeként pedig fokozatosan és növekvő mértékben jelentkezik a nemi
arányok torzulása.
A harmadik szakasz során a társadalmi szemléletváltás terjedésével párhuzamosan enyhül a
hagyományos családmodell követése iránti társadalmi kényszer, ami a még mindig
rendelkezésre álló, nemi preferenciákat kiszolgáló lehetőségek ellenére a negatív mélypontot
elért feminitási arányok mindinkább érzékelhető javulásához vezet.
Végül a negyedik fázisban a kényszerek teljes vagy majdnem teljes elhalásával, a lehetőségek
mértékétől függetlenül újra kialakulhat a normálisnak mondható nemi arány. India egészét
tekintve teljesen nyilvánvaló, hogy az ország az 1980-as évek óta napjainkig a nemiarányátmenet második szakaszára jellemző társadalmi folyamatok színteréül szolgál, ezért tehát
folyamatosan torzuló gyermekkori nemi arányokat regisztrálhatunk.
Minthogy azonban a legutóbbi évtizedben a teljes népességre értelmezett feminitási mutató
romlásának dinamikája mérséklődött, az is valószínűsíthető, hogy bizonyos helyen vagy
helyeken a nemiarány-átmenet harmadik szakaszába lépő népesség körében a maszkulinitás
mérséklődésének jelei is megmutatkoznak. A nemi arányok változásában tapasztalható
regionális különbségek visszaigazolják ebbéli feltételezésünket. Amellett, hogy az előzőekben
a hagyományos, patriarchális társadalmi struktúrájú országrészként megjelölt É–ÉNy-i
területek jelentős részét torz nemiarány-tartományban stagnáló körzetek foglalják el, a kisebbnagyobb mértékben romló arányokat mutató igazgatási egységek száma sem elhanyagolható.
A már több mint egy évtizeddel ezelőtt is rendellenes feminitású, illetve azóta is tovább romló
értékekkel rendelkező területek négy, viszonylag jól elhatárolható tömböt alkotnak. A
legnagyobb ezek közül a Barmer (Ny-Rajasthan)–Patna (Közép-Bihar)-tengely mentén
rombusz-szerűen előbb kiszélesedő, azután elkeskenyedő régió, ezt követi a fentebb a Vindhyavonaltól délre elhelyezkedő centrális magterületként azonosított körzetcsoport, majd az
Uttarakhand állam területén és a Mahanadi folyó deltavidékén (Odisha állam) elhelyezkedő –
jegyzett törzsek által kevésbé sűrűn lakott – növekedési gócok, amelyeket többnyire a
nemiarány-romlás folyamatához az utóbbi évtizedben csatlakozó körzetek kapcsolnak össze
egymással. Végül, korábbi feltételezésünknek megfelelően legalább kettő, véleményünk szerint
a nemiarány-átmenet harmadik szakaszába az évezredünk elején belépő régiót is
felismerhetünk. A Gujarat állam ÉK-i részén, viszonylag kis területre és népességre kiterjedően
érvényesülő folyamat nagyobb léptékben megismétlődik a legalacsonyabb, 2001-ben még
jellemzően 800-nál kisebb feminitási mutatókat produkáló, mára azonban e tekintetben jelentős
javulást mutató, a nyugati értékminta követésében élenjáró Punjab–Haryana-régióban.
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DEMOGRAPHIC TYPES OF THE SETTLEMENTS OF HUNGARY (1970-2011)
Abstract
In this study we followed up how natural growth and migration affected the decadal population number of the
settlements of Hungary between 1970 and 2011. Our main conclusions are:
• migration is becoming a more and more determining factor in the population changes of the settlements
• the worsening of the settlements’ population situation is not lineal but rather tendentious, that is bad and
worse periods follow each other
• the number of settlements characterised by natural growth has rapidly declined during the given period
(1970 – 1979: 2031, 2001 – 2011: 381)
• the future is unpromising
Keywords: natural growth, migration, Hungary

Célok és Módszerek
A népesség gyorsuló ütemű fogyása korunk elsőszámú társadalmi problémáját jelenti a legtöbb
közép- és kelet-európai állam számára. Nincs ez másként Magyarország esetében sem, melynek
lakosságszáma a hivatalos adatok szerint mintegy 540 ezer fővel csökkent a rendszerváltás óta.
A jelenség okaival, időbeli és térbeli jellegzetességeivel, várható következményeivel és a
megoldási lehetőségekkel kapcsolatos kutatásokat mind a laikus közvélemény, mind a politikai
szféra részéről kitüntetett figyelem kíséri. A folyamatot célszerű azonban tágabb történeti
kontextusban vizsgálni, és visszanyúlni azon évtizedekig, amikor hazánk lakosságszáma még
gyarapodott.
A vizsgálat célja Magyarország településeinek a főbb népmozgalmi mutatók szerinti tipizálása
az 1970 óta eltelt időszakban. A születések és halálozások, ill. el- és odavándorlók száma
alapján a demográfiai változás mindenkori vektora, annak iránya és mértéke meghatározható,
ez alapján a települések klasszifikálhatók, és adataik térinformatikai módszerekkel
elemezhetők. Célunk az így kirajzolódó minták vizsgálata, az egyes típusok időbeli és térbeli
fluktuációjának nyomon követése és a legfőbb változások lehetséges okainak feltárása.
Mindezt egy olyan módszer segítségével kívánjuk prezentálni, melyet egyszerűsége ellenére
eddig ritkán használtak a magyar földrajzi szakirodalomban, holott kiválóan alkalmas a
népességfejlődés dinamikájának tipizálására. Habár a természetes szaporodás és migrációs
szaldó összevetése hagyományosan a népességföldrajzi elemzések alapját képezi (pl. KULCSÁR
L.–OBÁDOVICS CS. 2016), a nyolcosztatú Webb-diagram (WEBB, J. W. 1963) alkalmazása
magyarországi esettanulmány kapcsán V. TAJTI E. (1972) nevéhez köthető, aki települési
szinten vizsgálta az 1960 és 1970 közötti népmozgalmi változásokat. E kategorizációs séma
később Magyarország Nemzeti Atlaszában (1989) is megjelent, bár csupán egy rövidebb,
mindössze három évet átölelő időszakra alkalmazva. Cikkünk metodikai szempontból V. TAJTI
E. (1972) tanulmányának szerves folytatásaként is értelmezhető; ugyanazzal a módszertannal,
de időben kiterjesztve, egészen 2011-ig elemezve a népességfejlődés dinamikáját.
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Webb nyolcosztatú modellje (1. ábra) alapján a településeket az alábbi kategóriákba soroltuk
be:
1. Népességszám-növekedés; természetes szaporodás és vándorlási nyereség, de az előbbi
jelentősebb,
2. Népességszám-növekedés; természetes szaporodás és vándorlási nyereség, de az utóbbi
jelentősebb,
3. Népességszám-növekedés; természetes szaporodás és vándorlási veszteség,
4. Népességszám-növekedés; természetes fogyás és vándorlási nyereség,
5. Népességszám-csökkenés; természetes szaporodás és vándorlási veszteség,
6. Népességszám-csökkenés; természetes fogyás és vándorlási nyereség,
7. Népességszám-csökkenés; természetes fogyás és vándorlási veszteség, de az utóbbi
jelentősebb,
8. Népességszám-csökkenés; természetes fogyás és vándorlási veszteség, de az előbbi
jelentősebb.

1. ábra: A népesedési típusok nyolcosztatú modellje – WEBB, J. W. (1963, p. 132) alapján saját szerkesztés

A koordináta-rendszerben elhelyezett pontok (települések, megyék, régiók stb.) eloszlását több
szempontból is érdemes vizsgálni. Egyrészt, a meleg színek (1-4) a népességszám-növekedés,
míg a hideg árnyalatok (5-8) a népességszám-csökkenés irányára utalnak; köztük a vastagon
kiemelt átló jelenti az éles a határt. Másrészt arról is képet kapunk, hogy a népességszámváltozás fő tényezője a természetes szaporodás/fogyás vagy a migrációs szaldó volt; előbbi
esetben a pontok az y, utóbbi esetben az x tengely közelében koncentrálódnak. A behúzott átlók
az egyes tényezők fő hatóterületeit különítik el:
-

az elsősorban a vándorlási nyereség révén növekvő népességű települések a 2. és 4.,
az elsősorban a vándorlási veszteség révén csökkenő népességűek az 5. és 7.,
az elsősorban a természetes szaporodás révén növekvő népességűek az 1. és 3.,
az elsősorban a természetes fogyás révén csökkenő népességűek pedig a 6. és 8.
szektorban találhatók.

Az elemzés során V. Tajti Erzsébet, 1960-as évekre vonatkozó eredményeire (V. TAJTI E. 1972)
építkezünk, majd azt folytatjuk az 1970, 1980, 1990, 2001 és 2011. évi népszámlálások
települési szintű adatainak feldolgozásával.
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Eredmények
Míg az 1960-as években a magyarországi települések 74%-ában, addig a következő évtizedben
már 80%-ában regisztráltak népességszám-csökkenést. Ez annak ellenére is jelentős romlást
jelentett, hogy az 1970-es években javultak valamelyest a születési arányszámok, köszönhetően
a Ratkó-generáció produktív korba lépésének és az akkor bevezetett népesedéspolitikai
intézkedéseknek.
A népesedés dinamizmusának fő tényezője ugyanis a vándorlási különbözet volt, ami
legtöbbször a falu-város migrációt jelentette. Az 1980-as években már mintegy 334 ezer fővel
csökkent Magyarország lélekszáma. A népesség tömörülése tovább folytatódott, a
megyeszékhelyek és nagyvárosok még zömmel növekedtek, köszönhetően a vándormozgalom
távolságának általános lerövidülésével.
A 2. ábrán feltűnő a 7. és a 8. sz. kategória felduzzadása, azaz szignifikánsan megnőtt azon
települések – mindenekelőtt a kis- és aprófalvak – száma, ahol a népesedés dinamizmusát
legelsősorban az elvándorlás befolyásolta.
A rendszerváltást követő évtizedben két kategória erősödött meg feltűnően az előző időszakhoz
képest. Azok a települések, ahol a természetes fogyást túlkompenzálta a vándorlási nyereség,
és mindez népességszám-növekedéssel párosult (4.), azok elsősorban a szuburbanizáció
következtében kialakuló agglomerációs gyűrűkben helyezkedtek el. Ez volt az az évtized,
amikor a budapesti agglomeráció kb. harmadával, a többi nagyvárosé (pl. Győr, Pécs, Szeged)
pedig átlagosan 5%-kal gyarapodott.
A másik feltűnő változást a 6. sz. kategória megerősödése jelentette; az előzőhöz hasonló
demográfiai folyamatokkal, de összességében csökkenő lélekszámmal. Ide zömmel azok a
falvak tartoztak, ahová a gazdasági válságot és az ipari szektor leépülését követően nagy
arányban költöztek vissza a korábbi ingázók.
Az ezredfordulót követően további negyedmillió fővel, kb. 2,6%-kal csökkent hazánk
lakosságszáma. A legdrasztikusabb fogyást a településrendszer két szélső sávja, a nagyvárosok,
ill. a kis- és aprófalvak könyvelhették el. Míg kedvezőnek mondható demográfiai folyamatok
mindössze a településeink 4,5%-ára jellemzők (a fejlett budapesti agglomerációban, valamint
a leghátrányosabb helyzetű, romák által is lakott falvakban), addig a „legrosszabb negyedbe”,
a 7. és 8. kategóriába már több, mint 1500 település tartozik (2. ábra).
A 2. ábra alapján nyomon követhetők ugyan a népesedési típusok 1970 utáni változásai, de az
nem, hogy a települések mikor és hogyan váltottak kategóriát. A 3. ábra kereszttáblái
buborékdiagram formájában mutatják be ezt a folyamatot, évtizedenkénti bontásban. A
buborékok méretei az ahhoz tartozó települések számával arányosak. A színtelenek
reprezentálják az átlót: ide azok a stabil megfigyelési egységek tartoznak, melyek nem váltottak
kategóriát a vizsgált két évtized során. Az 1970-es és ’80-as évekre az 5 – 7, 5 – 8 és 7 – 8-as
kategória-váltások voltak jellemzők. Ez azt a folyamatot szemlélteti, ahogy a vándorlási
veszteség mellé fokozatosan „felzárkózik” a természetes fogyás jelensége is, sőt sok helyen
domináns faktorrá válik.
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Kat.

19701979

1
2
3
4
5
6
7
8

140
168
286
49
1437
60
899
96

1
2
3
4
5
6
7
8

4,5
5,4
9,1
1,6
45,8
1,9
28,7
3,1
1

198019901989
2000
Települések száma (db)
46
78
99
240
84
77
145
884
605
142
210
853
1412
290
534
571
Települések aránya (%)
1,5
2,5
3,2
7,7
2,7
2,5
4,6
28,2
19,3
4,5
6,7
27,2
45,0
9,3
17,0
18,2
2

3

4

5

6

7

20012011

19701979

30
110
43
444
198
766
663
881

1 048 186
2 550 762
1 066 772
2 139 570
2 342 241
113 422
926 524
113 519

1,0
3,5
1,4
14,2
6,3
24,4
21,1
28,1

10,2
24,8
10,4
20,8
22,7
1,1
9,0
1,1

1

8

3,1
17,0
28,7

18,2

28,1

9,3

1,9
45,0
45,8

27,2
4,5

6,7
28,2

198019901989
2000
Népességszám (fő)
741 801
161 913
1 160 205
773 817
556 208
163 813
574 007
2 358 000
1 853 060
602 939
2 451 879
1 925 200
2 331 122
753 723
1 041 181
3 635 418
Népességszám aránya (%)
6,9
1,6
10,8
7,5
5,2
1,6
5,4
22,7
17,3
5,8
22,9
18,6
21,8
7,3
9,7
35,0

21,1

2

3

1,1
9,0
1,1

9,7

22,7

21,8

20,8

22,9

4

5

6

7

35,0

7,3

20012011
29 380
466 420
48 393
1 698 621
355 697
3 309 108
1 455 845
2 834 851
0,3
4,6
0,5
16,7
3,5
32,4
14,3
27,8

8

27,8

14,3

18,6
24,4

10,4

6,3

24,8

17,3

5,8

5,4
5,2

22,7

1,6
9,1
5,4
4,5

19,3
4,6
2,7
3,2
1,5

2,5
7,7
2,5

14,2
1,4
3,5
1,0

10,2

6,9

1,6
7,5
1,6

1970-1979

1980-1989

1990-2000

2001-2011

1970-1979

1980-1989

1990-2000

10,8

32,4
3,5
16,7
0,5
4,6
0,3

2001-2011

2. ábra: A települések számának, népességüknek, és ezek arányainak változása népesedési kategóriák szerint,
1970-2011 (saját szerkesztés)

Az 1980-90-es években a legnagyobb buborékok a 7. sz. kategóriához tartoznak. Azok a
települések, ahol a népességfogyást korábban döntően a vándormozgalom vesztesége
befolyásolta, elkezdtek differenciálódni: a 4. kategóriába a zömmel a szuburbanizálódók, a
hatodikba nagyrészt a falvakba visszaköltözni kényszerülők miatt átmeneti migrációs
pozitívumot felmutatók kerültek, míg a 8. kategóriába azok csúsztak át, ahol a természetes
fogyás még ijesztőbb mértéket kezdett ölteni, és jelentőségét tekintve már túlmutatott az
elvándorlásén.
A buborékdiagram súlypontjának eltolódása a „jobb felső sarok” irányába a 2001-2011 közötti
időszakban is megfigyelhető, ami egyértelműen a lassan, de biztosan romló demográfiai
trendek indikátoraként értelmezhető.
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Típusok , 1980-1989
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Típusok, 2001-2011
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3. ábra: A népesedési típusok változásai az 1970-es évektől napjainkig (saját szerkesztés)
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Az országos trendeket összegezve megállapítható, hogy egyre inkább a vándormozgalom
határozza meg a települések népesedési típusait. Míg népességgyarapodásról főleg – és egyre
inkább – az odavándorlás miatt beszélhetünk (az esetek csaknem háromnegyedében kizárólag
annak köszönhető az adott település lélekszám-növekedése, hogy a vándorlási nyereség képes
kompenzálni a természetes fogyást), addig a lakosságszám-csökkenésért nem csak, ill. nem
elsősorban az elvándorlás a felelős, sokkal inkább a születések és halálozások arányának mind
kedvezőtlenebb alakulása (1. táblázat).
1. táblázat: A növekvő és csökkenő lakosságszámú települések megoszlása a népességdinamika forrása szerint
1970-1979

1980-1989

1990-2000

2001-2011

21,8

12,3

6,1

4,8

26,1

26,5

18,8

17,5

Csak a természetes szaporodás miatt

44,5

22,5

6,0

6,9

Csak a vándorlási nyereség miatt

7,6

38,8

69,1

70,8

Csak a vándorlási veszteség miatt

57,7

21,9

7,7

7,9

Csak a természetes fogyás miatt

2,4

7,6

46,0

30,5

36,1

51,1

15,6

26,4

3,9

19,3

30,8

35,1

Növekvő lakosságszámú települések (%)
Természetes szaporodás és vándorlási
nyereség, de főleg előbbi
Természetes szaporodás és vándorlási
nyereség, de főleg utóbbi

Csökkenő lakosságszámú települések (%)

Természetes fogyás és vándorlási
veszteség, de főleg utóbbi
Természetes fogyás és vándorlási
veszteség, de főleg előbbi

Forrás: saját szerkesztés

Ezek a tendenciák természetesen mindvégig jelentős területi eltéréseket mutattak; a 2. táblázat
megyei bontásban foglalja össze e különbségeket. Ezt követően Webb-diagramon ábrázoljuk
azt a 73 települést (4. ábra), melynek várossá nyilvánítása még 1970 előtt megtörtént, folytatva
és kiegészítve V. TAJTI E. (1972) városföldrajzi elemzését Az 1960-as évekhez képest a pontok
eloszlása nem változott jelentősen 1980-ig: a városok többségének népességgyarapodása
elsősorban az odavándorlás számlájára volt írható. 12 esetben a természetes szaporodás mértéke
túlkompenzálta a migrációs veszteségét, míg Csongrád és Gyula esetében ennek épp
ellenkezője történt. Az 1970-es években Makó volt az egyetlen város, melynek abszolút
értékben is csökkent a lélekszáma; a következő évtizedben viszont már a vizsgált városok több,
mint felére volt igaz mindez. A pontok eloszlása az origó körül az 1980-as években volt a
legkiegyenlítettebb, majd a súlypont fokozatosan a 7-8. kategóriák felé tolódott. Az
ezredforduló után mindössze tíz olyan város maradt ezek közül, ahol gyarapodott a népesség
(pl. Sopron, Gödöllő, Kecskemét), ám Szentendre kivételével mindenütt kizárólag az
odavándorlásnak köszönhetően. A migrációs szaldó még további 12 esetben volt pozitív (pl.
Kőszeg, Kapuvár, Gyula) azonban ez nem volt elegendő a természetes fogyás
kompenzálásához. Mátészalka és Tiszaújváros esetében a migrációs veszteség pozitív
természetes szaporodással párosult, minden más esetben azonban természetes fogyással. A
legkedvezőtlenebb demográfiai tendenciák Sátoraljaújhelyre, Túrkevére, Sárospatakra és
Salgótarjánra jellemzők.
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2. táblázat: A magyarországi települések számának változása népesedési kategóriák szerint, megyénként
összesítve, 1970-2011 (saját szerkesztés)
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4. ábra: A népességszám-változás komponensei az 1970-ig várossá nyilvánított magyarországi települések
esetében, 1970-2011, dekádonként (saját szerkesztés)
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Bár a népesedési típusok fluktuációjának időbeli és térbeli nyomon követése önmagában is
izgalmas eredményekkel szolgál, a nyolcosztatú kategorizációs modell jó alapul szolgál
összetettebb társadalomföldrajzi elemzésekhez is. A terjedelmi korlátok miatt ezúttal csak
egyetlen táblázat erejéig villantunk fel példát erre (3. táblázat).
3. táblázat: Webb-diagram mint kategorizációs mechanizmus (*KULCSÁR L.–OBÁDOVICS CS. 2016 nyomán:
http://www.mrtt.hu/vandorgyulesek/2015/07/kulcsar_laszlo.pdf)

Típusok

Nép. Szám
+

1
2
3
4

Nép. Szám
-

5
6
7
8

Természetes szaporodás és vándorlási
nyereség, de előbbi jelentősebb
Természetes szaporodás és vándorlási
nyereség, de utóbbi jelentősebb
Természetes szaporodás és vándorlási
veszteség
Természetes fogyás és vándorlási
nyereség
Természetes szaporodás és vándorlási
veszteség
Természetes fogyás és vándorlási
nyereség
Természetes fogyás és vándorlási
veszteség, de utóbbi jelentősebb
Természetes fogyás és vándorlási
veszteség, de előbbi jelentősebb

Munkanélküliségi
ráta
(2011, %)

Elvégzett iskolai
osztályok átlaga
(2011, db)

13.6

12.0

8.1

14.0

16.3

10.8

31,5

8.2

13.8

1,5

12.7

12.2

12,3

8.7

14.2

1,9

10.0

13.1

9.7

13.4

Cigányság
aránya*
(2011, %)

2,8

3,8

Összegzés és kitekintés
A jelen tanulmányban azt követtük nyomon, hogy 1970 és 2011 közötti évtizedenkénti
tagolásban hogyan befolyásolta a természetes szaporodás és a migráció a hazai települések
népességszámának alakulását. Főbb megállapításaink:
• Egyre inkább a vándorlás határozza meg a települések népességszámának alakulását.
• A hazai települések népesedési helyzete nem lineárisan, hanem tendenciaszerűen romlik,
azaz rossz és kevésbe rossz periódusok követik egymást.
• A természetes szaporodással rendelkező települése száma a vizsgált időszakban
összeomlásszerűen csökkent (1970-79: 2031, 2001-2011: 381).
• A jövőre vonatkozóan kevés a bíztató jel.
A tanulmányban egy nagyobb kutatás első eredményeit közöltük. A vizsgálat folytatásaként a
folyamatok területi különbségeit településszinten kívánjuk vizsgálni. Az ehhez szükséges
adatok 1970-től már rendelkezésre állnak, a népesedési folyamatok minél teljesebb áttekintése
érdekében azonban kísérletet teszünk egy, az 1949-es népszámlálással induló adatbázis
megteremtésére.
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A ROMA LAKOSSÁG TELEPÜLÉSI SZINTŰ SZEGREGÁLÓDÁSÁNAK
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INVESTIGATION OF ROMA SEGREGATION ON THE LEVEL OF SETTLEMENTS IN NORTHEASTERN HUNGARY
Abstract
The estimation of the number of Roma population is a relevant issue within the ethnic studies in Hungary. More
possibilities are available to survey the number of this ethnic group. The census data based on the self-declaration,
the sociological surveys with the categorisation of non-Roma population and the interviewing of the leaders of
settlements might be the most relevant bases for territorial analyses. The third approach is in the focus of the
current paper providing a comparative analysis by the example of two counties – Hajdú-Bihar and SzabolcsSzatmár-Bereg counties. The last survey carried out in 2016 gave the possibility for a detailed and comprehensive
overview on the level of settlements. The survey provided an actual estimation resulted 2.3 times higher values
for the Roma population than in the census from 2011. Significantly greater number of settlements have been
affected by the ethnic exchange in the light of these results. The estimations made by the local governments and
made by the Roma minority self-governments gave were close summarized values in the studies counties. The
local territorial segregation of the settlements was also overviewed by the results of the referred survey.
Keywords: census, demographic trends, ethnic geography, Roma population, territorial segregation

Bevezetés
Tanulmányunkban a roma lakosság lélekszámának területileg részletes felmérési lehetőségeire
térünk ki. A vizsgálatunkban Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein
keresztül kívánjuk bemutatni, hogy a különböző megközelítésmódú mérési és becslési eljárások
milyen eredményeket adnak. Vizsgálatunk apropóját az is adja, hogy a közelmúltban zárult le
„A roma lakosság vizsgálata a magyar-román határvidéken” című kutatási projekt, amelyben
a Partiumi Keresztény Egyetem Partiumi Területi Kutatások Intézete és Debreceni Egyetem
TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke működött együtt az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával (bővebben SZILÁGYI F.–PÉNZES J. (szerk.) 2016). A
2016 első félévében lezajlott vizsgálatunk a két megye 273 településére terjedt ki.1
Összehasonlító elemzésünkben elsősorban a roma lakosság lélekszámát vetjük össze a
különböző források alapján, majd a hivatkozott 2016-os vizsgálatunk néhány eredményét
foglaljuk össze.

1

A vizsgálatba azok a települések kerültek, ahol a romák népesség a 2011-es népszámlálás, illetve a 2010-13-ban
készült debreceni egyetemi felmérés szerint elérte a 30 főt, és/vagy a 10%-os lakosságarányt, és/vagy roma
nemzetiségi önkormányzat működött. A felmérés során mind a 273 lehatárolt települési önkormányzattal, valamint
az azokban működő 185 roma nemzetségi önkormányzattal személyes megkeresés útján kérdőívet töltettünk ki a
településen élő romák lélekszámára, helyzetére vonatkozóan.
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A hazai cigányság lélekszáma és területi megoszlása
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Az elmúlt egy évszázadban egyértelmű tendencia a roma népesség lélekszámának gyarapodása
és össznépességen belüli növekvő részaránya. A gyors növekedésben a magas reprodukciós
ráta mellett a nemzetközi migrációs nyereség és az identitás felvállalásának növekvő mértéke
is fontos szerepet játszik, ez utóbbi hatása elsősorban a népszámlálásokban jelentkezik
(HABLICSEK L. 2007). A roma lakosság számának vizsgálatánál eltérő adatforrásokra (1. ábra)
lehet támaszkodni (pl.: önbevalláson alapuló népszámlálási adatok, nem cigány környezet
minősítésén alapuló szociológiai becslések, egyéb adatok mint pl. a települési vezetők
becslésén alapuló CIKOBI2 adatgyűjtés). Ezek között jelentős módszertani különbségeket
figyelhetünk meg, így a roma lakosság becsült összlétszáma is erősen változó.

évek
1. ábra: A hazai cigányság becsült lélekszáma 1893 és 2013 között
Forrás: saját szerkesztés CSERTI CSAPÓ T. É.N.; KOCSIS K.–KOVÁCS Z. 1991; KERTESI G.–KÉZDI G. 1998; a DE
intézményi felmérése alapján

Ezt három – nagyjából egy időszakra datálható – adatforrás is alátámasztja. A 2011-es
népszámlálás szerint mintegy 315.000 cigány lakos élt hazánkban. A szociológiai felmérések
továbbvezetésén alapuló demográfiai becslés szerint 2011-ben közel 658.000 roma lakos élt az
országban (HABLICSEK, L. 2008). A Debreceni Egyetem 2010-13 között készült felmérése
pedig ennél lényegesen nagyobb, több mint 876.000 fős értéket regisztrált (PÉNZES J.–PÁSZTOR
I. Z. 2014). A legtöbb kutató abban egyetért, hogy a cigányság önbevalláson alapuló adatai
minimum a felét, közelítőleg harmadát teszik a romák valós számának. A legtöbb becslés a
hazai cigányság lélekszámát 600.000-800.000 főre teszi.
2

A megyei tanácsokon belül működő Cigányügyi Koordinációs Bizottságok a rendszerváltást megelőzően. Az
adatgyűjtés a helyi tanácsok megkérdezésén keresztül a helyi prominensek perspektíváját tükrözi vissza (KOCSIS
K.–KOVÁCS Z. 1991; KERTESI G.–KÉZDI G. 1998).
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A roma népesség Magyarországon belüli területi megoszlása meglehetősen egyenlőtlen (2.
ábra).

2. ábra: A hazai cigányság számának alakulása a megyékben különböző adatforrások alapján
Forrás: saját szerkesztés KOCSIS K.–KOVÁCS Z. 1991; KERTESI G.–KÉZDI G. 1998; KEMÉNY I.–JANKY B. 2003; a
KSH 2011-es népszámlálása; a DE intézményi felmérése alapján

Délnyugat- és Északkelet-Magyarország a roma népesség hagyományos megtelepedési
területe, amire mind a szociológiai felmérések, mind a népszámlálási adatok rámutatnak. Ebben
a két térségben él a hazai cigányság mintegy kétharmada, utóbbiban nagyjából fele.
A hazai cigányság térbeli elhelyezkedésének egyik sajátsága a kisebb településeken,
községekben való nagyobb koncentrálódás (HAVAS G. 1999), amely egyben komoly területi
hátrányt is jelent (KERTESI G. 2005, NEMES NAGY J.–NÉMETH N. 2005). A CIKOBI adatok
alapján a cigányság több mint 41,5%-a községekben és nagyközségekben élt (a 2015-ös
közigazgatási beosztásra átvezetve), a DE felmérése alapján 37,8%-ra mérséklődött ez az arány,
amely még mindig jelentősen meghaladja a teljes magyarországi népesség 30% alatti
arányértékét. A cigányság településcsoportok közötti megoszlása összességében véve
közeledett a teljes lakosságéhoz az elmúlt évtizedekben, azonban továbbra is fennállnak a
mérvadó különbségek, amelyek a roma lakosság községekben való nagyobb jelenlétét
igazolják.

A vizsgált megyék cigányságának lélekszáma országos összehasonlításban
Az országos adatok elemzésénél fellelhető nagy különbségek a vizsgált két megye esetében is
kimutathatóak.
Hajdú-Bihar megyében a 2011-es népszámlálás szerint mintegy 18.500 fő vallotta magát
romának, míg Szabolcs-Szatmár-Beregben 44.700 főnél is többen. Ez azt jelentette, hogy a két
megyében az ország cigányságának mintegy ötöde élt a cenzus önbevallási adatai alapján (1. és
2. táblázat).
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1. táblázat: A cigányság száma országosan és a vizsgált megyékben különböző adatforrások alapján
Megyék
Hajdú-Bihar
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Országosan

CIKOBI, 19841987
22.702
44.861
400.451

Kemény-Janky,
2003
31.300
38.500
569.300

Cenzus, 2011

DE, 2010-2013

18.542
44.721
315.101

48.598
103.819
876.565

Forrás: KOCSIS K.–KOVÁCS Z. 1991; KERTESI G.–KÉZDI G. 1998; KEMÉNY I.–JANKY B. 2003; a KSH 2011-es
népszámlálása; a DE intézményi felmérése alapján számítva

Ehhez képest a 2003-ban készült szociológiai felmérés szerint mindössze a hazai roma lakosság
12,3%-a élt a két megyében (eszerint Hajdú-Biharban élt az ország cigányságának 5,5%-a,
valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 6,8%-a).
2. táblázat: A cigányság népességen belüli aránya országosan és a vizsgált megyékben különböző adatforrások
alapján
Megyék
Hajdú-Bihar
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Országosan

CIKOBI, 19841987
4,1
7,7
3,8

Kemény-Janky,
2003
5,7
6,6
5,6

Cenzus, 2011

DE, 2010-2013

3,4
8,0
3,2

9,0
18,4
8,8

Forrás: KOCSIS K.–KOVÁCS Z. 1991; KERTESI G.–KÉZDI G. 1998; KEMÉNY I.–JANKY B. 2003; a KSH 2011-es
népszámlálása; a DE intézményi felmérése alapján számítva

A felmérésbe bevont két megyében az 1984-87-es CIKOBI felmérés szerint a hazai cigányság
16,9%-a élt (ezen belül Hajdú-Bihar megyében az 5,7%-a, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
pedig a 11,2%-a). A 2010-13-as (hasonló megközelítés módú), Debreceni Egyetem által végzett
felmérés szerint a magyarországi roma népesség 17,4%-a lakott ebben a két megyében
(előbbiben 5,5%-a, utóbbiban pedig a 11,8%-a).

A cigányság lélekszáma és települési szintű vizsgálata térségben
Ebben a fejezetben a települési részletezettséggel rendelkezésre álló 2011-es népszámlálás
önbevallási, a DE által 2010-13 között készült, önkormányzati megkérdezésen alapuló felmérés
és a hasonló alapokon nyugvó 2016-os adatgyűjtés eredményei kerülnek összevetésre (utóbbi
mind az önkormányzatokra, mind a roma nemzetiségi önkormányzatokra (RNÖ) vonatkozóan).
A 2011-es népszámlálás önbevalláson alapuló adatai szerint a legnagyobb roma közösségek
Hajdúhadházon (2251 fő), Nyíregyházán (2208 fő), Nyírbátorban (1772 fő), Tiszavasváriban
(1617 fő) és Balmazújvárosban (1379 fő) éltek. A két megyében összesítve 33 olyan települést
találtunk, ahol az 500 főt meghaladta a helyi roma közösségek lélekszáma az önbevallás szerint.
Ezzel szemben teljesen más képet mutat a DE felmérése, amely 2010-13 között az
önkormányzatok megkérdezésével történt. Eszerint 32 településen volt 1000 főt meghaladó a
cigányság lélekszáma, melyek közül Debrecen és Nyíregyháza egyaránt mintegy 10000 fős
közösséggel rendelkezett (3. ábra). Nyírbátor (több mint 5000 fővel), Hajdúhadház (mintegy
3500 fővel), Kisvárda (közel 3200 fővel), Püspökladány (3000 fővel), Tiszavasvári,
Balmazújváros és Hajdúböszörmény (egyaránt 2500 fővel), Hodász (több mint 2000 fővel) és
Komádi (2000 fővel) követte a megyeszékhelyeket.
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3. ábra: A roma lakosság száma a vizsgált két megye településein a Debreceni Egyetem 2010-2013-as felmérése
alapján, fő
Forrás: a DE felmérése alapján

A két vizsgálat települési arányszámai között is nagyok a különbségek. A 2010-13 között
készült debreceni egyetemi felmérés szerint 16 községben érte el, vagy haladta meg a roma
lakosság aránya az 50%-ot. A 2011-es népszámlálás szerint viszont csak két település –
Nyírpilis (65,8%) és Uszka (53,0%) – tartozott ebbe a kategóriába (4. ábra).

4. ábra: A roma lakosság aránya a vizsgált két megye településein a 2011-es népszámlálás alapján, %
Forrás: a KSH 2011-es népszámlálása alapján

316

NÉPESSÉGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

A 2016-os felmérésben 265 település önkormányzati válaszadója adott értékelhető választ a
roma lakosság számára vonatkozó kérdésre (5. ábra). A vizsgálat összesített eredménye csak
2000 fővel marad el a néhány évvel megelőzően készült szintén települési önkormányzati
megkérdezésen alapuló felmérés eredményétől (természetesen egyes települések között
mérvadó különbségek is adódtak a két időpont között, de az összérték szerény különbséget
mutat).
A helyi roma lakosságra vonatkozó kérdést viszont feltettük a roma nemzetiségi önkormányzat
válaszadójának is. Ezek alapján 177 településhez tudtunk releváns választ rendelni (6. ábra).
Nem egy esetben akár többszörös különbség is adódott a helyi önkormányzat adataihoz képes,
akár túl, akár alulbecslés is történt. A válaszok során egyértelműen kiderült, hogy nem egy
esetben teljesen véletlenszerű „tippelés” történt az RNÖ válaszadója részéről. Ezzel szemben
olyan válasz is akadt, amely gyakorlatilag háztartási részletezettségű információt tükrözött.
Viszont az összesített érték a helyi önkormányzatok által megadott eredményhez igazodott.
A 2016-os eredmények tükrében megállapítható, hogy a közigazgatási beosztás szerint a két
megye releváns választ adó települései esetében községekben és nagyközségekben élt a
lakosság (a legfrissebb népességszám adat szerint) 34,2%-a, városokban és megyeszékhelyen
pedig egyaránt 32,9%-a. Ehhez képest a roma lakosság – az önkormányzati becslés
középértéke alapján – 53,4%-a élt községekben és nagyközségekben, 31,6%-a városokban és
15,0%-a a megyeszékhelyeken.

5. ábra: A roma lakosság aránya a vizsgált két megye
településein a helyi önkormányzatok becslése alapján,
%

6. ábra: A roma lakosság aránya a vizsgált két megye
településein a roma nemzetiségi önkormányzatok
becslése alapján, %

Forrás: a DE-PKE felmérése alapján

Forrás: a DE-PKE felmérése alapján

Tehát a vizsgálatba bevont települések esetében még élesebben mutatkozott meg a
településszerkezeti hátrány (melyet azonban kétségtelenül felerősít a kérdésre választ nem adó
városok okozta torzítás). Így tehát mindenképpen kimutatható a cigányság településszerkezeti
hátránya, ennek mértéke azonban teljes bizonyossággal nem határozható meg.

317

NÉPESSÉGFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

A roma lakosság településen belüli elhelyezkedése, szegregációja
Fontos kérdés a cigányság településen belüli elhelyezkedése, mivel kapcsolódó vizsgálatok
rámutattak, hogy az eltérő etnikai összetételű településeken belül a roma lakosságot lehet a
leginkább területi szegregációval jellemezni (TÁTRAI P. 2006). A témában a másik fontos
tényezőként a cigányság lakáskörülményei kerültek elemzésre. Ezt indokolta, hogy a roma
lakosság életkörülményei jellemzően rosszabbak, mint a nem cigány lakosság átlagos
viszonyai. Ennek összetevőiről átfogóbb képet nyújtanak a nagymintás szociológiai felmérések
(KEMÉNY I. et al. 2004), illetve a települési esettanulmányok is (FÓNAI M.–VITÁL A. 2008).
A 2016-os vizsgálatban éppen ezért rákérdeztünk a település roma lakosságának területi
elhelyezkedésére is. Ehhez a helyi önkormányzatok adatait, százalékos arányba átszámolva
vettük alapul. Az összesítésbe 261 település válasza került be. A válaszokból kiderült, hogy a
települések roma lakosainak 7,3%-a (közel 8800 fő) telepi körülmények3 között él. A
településen belül élesen elkülönülve él közel 11.000 fő, amely a vizsgálatba került cigányság
9,1%-át jelenti. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vizsgált roma lakosság több mint 16%-a erősen
szegregált helyzetben élt – a térbeli elhelyezkedést illetően. A romák mintegy 42%-a a
településeken belül nagyjából elkülönülve él. Míg további több mint 39% teljesen szétszórva
él a településeken belül (7. ábra). Több mint 2% pedig külterületeken (főleg zártkertekben)
szétszórva található, amely a külső beavatkozást, esetleges fejlesztéseket kifejezetten
megnehezíti.
17 olyan település adódott, ahol a helyben élő romák legalább 50%-a telepszerűen elkülönülve
élt. Ezeken a településeken a roma lakosság teljes népességen belüli aránya 14,7% volt. A
legmagasabb – közel 27%-os – lakosságarány ott tapasztalható, ahol a cigányság nagy része
élesen elkülönülve él a településen belül. A cigányság legnagyobb része – több mint 57.000
roma lakos – nagyjából elkülönült módon él a 83 ide sorolható településen belül. A legtöbb
településen a cigányság legalább fele szétszórva él. Ezeken a településeken közel 40.000 roma
lakos él, 16%-os lakosságarányt képviselve a településeken belül. Hét olyan település is
adódott, ahol a külterületen él a cigányság többsége, ezeken a településeken közelítően 10%
volt a romák összlakosságon belüli aránya.

7. ábra: A különböző térbeli helyzetben élő roma lakosság lélekszám szerinti megoszlása az önkormányzati
válaszok alapján a releváns választ adó településekre számolva (N=261)
Forrás: a DE-PKE 2016-os felmérése alapján számítva
3

Feltételezhető, hogy a telep fogalma alatt az egyes válaszadók más körülményeket értenek. Mindenesetre
válaszaikban indokoltan különítették el a többi kategóriától ezt a típust.
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A vizsgált területen markáns területi különbségek tapasztalhatóak a roma lakosság településen
belüli elhelyezkedésén alapuló tipizálás tekintetében. Hajdú-Bihar megye kisebb lélekszámú
(bihari) községeiben a településen belüli teljesen szétszórt elhelyezkedés jellemző. Bár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vegyesebb a kép, mégis a Szamos mentén és Záhony
környékén csoportosulnak olyan települések, ahol élesebben különül el a roma lakosság által
lakott terület a település többi részétől (8. ábra).

8. ábra: A roma lakosság többségének településen belüli elhelyezkedésén alapuló tipizálás az önkormányzati
válaszok alapján a releváns választ adó településekre számolva (N=261)
Forrás: a DE-PKE jelen felmérése alapján számítva

A lakáskörülmények vizsgálatánál a kiinduló feltételezés természetesen az volt, hogy a romák
által lakott területek lakáskörülményei rosszabbak, mint amelyek a település többi részén
jellemzőek. A kérdéshez a helyi önkormányzatok részéről 273, míg a roma nemzetiségi
önkormányzatok részéről 183 értékelhető választ kaptunk.
Lényegesen rosszabb lakáskörülményeket jeleztek a válaszadók az általuk értékelt települések
valamivel kevesebb, mint egyötödében (az önkormányzatok 18,3%-ban, az RNÖ-k 17,5%ban). Véleményük szerint egyaránt „inkább rosszabb körülmények között éltek” a válaszadó
települések roma közösségei a települések egyharmadában. A települések közel 40%-ában
hasonló körülményeket vélelmeztek (önkormányzatok esetében 39,6%, az RNÖ-k esetében
41,5% adódott). Inkább jobb körülményeket említettek a települések 0,7%-a esetében az
önkormányzati, és 4,4%-ban a roma nemzetiségi önkormányzati válaszadók. A települések
7,7%-ában olyannyira vegyes a kép az önkormányzati válaszadók szerint, hogy nem lehetett
egyértelműen állást foglalni. Ugyanez a vélemény az RNÖ válaszadói részéről 2,7%-ot tett ki.
A két válaszadói csoport értékelése mintegy fele részben volt átfedésben, de nagy részénél nem
volt mérvadó a különbség.
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Azokon a helyeken lehet a település többi részéhez képest jobb lakáskörülményeket találni,
ahol a nem roma lakosság jellemzően idős, vagy elszegényedett. Emellett az ukrán határmenti
területeken több esetben is megemlítették az illegális jövedelmek szerepét a jobb
életkörülmények hátterében. Szinte minden településen a romák egy kis része az átlagos
körülményeknél is jobb viszonyok között él. Sok településen hangsúlyozták, hogy az egy
tömbben, adott esetben telepszerű körülmények között élők lakhatási feltételei lényegesen
rosszabbak a térben jobban szétszórt, vagy vegyes etnikumú utcákban élő roma családokhoz
képest. A településre a közelmúltban újonnan beköltöző családok életvitelére, hozzáállására, a
lakókörnyezetük igénytelenségére több esetben is felhívták a figyelmet.
A rossz lakhatási körülményeket a roma nemzetiségi önkormányzatok hangsúlyosabb
problémának érzékelték. Ezt mutatja, hogy az önkormányzatok részéről 16,7%-ban
minősítették kifejezetten jellemző problémának a cigányság rossz lakhatási körülményeit,
addig a roma nemzetiségi önkormányzatok (183 releváns válasz) részéről 21,9%-os részesedése
volt ennek a válasznak. A válaszadó RNÖ-k több mint egyharmada (33,9%-a) tartotta inkább
jellemző problémának, míg az önkormányzatok esetében 29,7% volt ez az érték. Kevésbé
jellemző problémának minősítette előbbiek 35%-a, míg utóbbiak 42,0%-a és a különbség
érzékelhető volt azon válaszadók esetében is, akik egyáltalán nem tartották jellemző
problémának a rosszabb lakhatási körülményeket (önkormányzatok 11,5%-a és az RNÖ-k
9,3%-a választotta ezt a válaszlehetőséget).

Összegzés
A hazai roma lakosság lélekszámának pontos becslése lehetetlen feladat. A különböző
módszertanra épülő, rendelkezésre álló adatbázisok komoly eltérést mutatnak a cigányság
lélekszámát illetően. A legtöbb becslés a hazai cigányság létszámát 600.000 és 800.000 fő közé
helyezi. Egyértelmű ugyanakkor a roma lakosság gyorsan növekvő létszáma és népességen
belüli aránya, amely a karakteres országon belüli eloszlás miatt Északkelet- és DélnyugatMagyarországon még markánsabb folyamatként érzékelhető.
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére koncentráló felmérésünk részeként
megkérdeztük az önkormányzatok és roma nemzetiségi önkormányzatok helyi cigányságra
vonatkozó létszámbecslését. A 265 releváns választ adó önkormányzat alapján mintegy
137.000 roma lakos élt a két megye érintett településein (ez pedig minimálisan marad alatta a
hivatkozott DE felmérésnek). A releváns választ adó 177 roma nemzetiségi önkormányzati
becslésre leszűkített településállományra számolva az önkormányzati és RNÖ-s értékek
összege szinte teljesen megegyezik (és igen közel esik a DE felmérésének összegéhez is).
A két megyében a lakosság alig több mint harmada élt községekben és nagyközségekben, míg
a cigányságnak több mint fele.
A településen belüli térbeli elkülönülés (területi szegregáció) tekintetében az önkormányzatok
becslése alapján az érintett roma lakosság több mint 7%-a (közel 8800 fő) élt telepszerűen
elkülönülve. További 9,1% élt a településen belül élesen elkülönülve, 42%-uk nagyjából
elkülönülve, 39%-uk teljesen szétszórva a településen belül, végül mintegy 2% a külterületen
szétszórva. A legnagyobb roma lakosságarány ott mutatkozott, ahol a cigányság településen
belüli éles elkülönülése figyelhető meg. A legtöbb településen a cigányság legalább fele
nagyjából elkülönült módon, valamint teljesen szétszórtan él.
Vizsgálatunk alapján kijelenthető, hogy a települési önkormányzatok (és a roma nemzetiségi
önkormányzatok) megkérdezésén alapuló becslések a roma lakosság esetében mintegy 2,3-szer
magasabb értéket jeleztek a vizsgált térségben, mint amelyet a népszámlálás önbevallási adatai
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közvetítenek. A felmérés több olyan kérdéskört is érintett, amelyek vizsgálata csak a terepi
kiszállással és az önkormányzatok bevonásával, illetve kellő mélységű helyismerettel
végezhető el. Mindezek tükrében kijelenthető, hogy az ilyen szemléletmódú vizsgálatok
részben hiánypótlóak, ugyanakkor ezek módszertani megközelítése is – sok esetben joggal –
kritizálható, így mindenképpen kellő körültekintéssel kezelendőek.
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A MAGYARORSZÁGI PROTESTANTIZMUS NÉHÁNY VALLÁSFÖLDRAJZI
JELLEMZŐJE
PETE JÓZSEF
Középiskolai tanár, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, pete.jozsef72@gmail.com
SOME FEATURES OF HUNGARIAN PROTESTANTISM IN THE LIGHT OF GEOGRAPHY OF
RELIGION
Abstract
The aim of my paper is to demonstrate the spatial-social embeddedness of Protestantism, with particular attention
to the changes in the last decades.
The statistics show that while the spatial pattern has not changed significantly in the 2000s, the depth and the
structure of the pattern have gone through a transformation. In the background of the social-political-cultural
alterations we can find the change of the political system. These changes concerned the different protestant
denominations in different ways. The spatial patterns outlined by the historical protestant denominations seem
stable but at the same time show a weakening tendency. In contrast to this the spatial patterns of the neo-Protestant
denominations have been dynamically changing and show vague contours.
We propose that surveys conduced in geography of religion provide us relevant information about this special
dimension of population and its geographically definable activity.
Keywords: Geography of Religions, Protestantism in Hungary, Census

Kiindulópontok (Tézis, hipotézisek, módszerek)
A protestantizmus mintegy fél évezrede fontos alakítója hazánk társadalmának, kultúrájának.
Ennek földrajzi dimenzióit történeti, statisztikai módszerekkel, a szakirodalom1 és a
népszámlálási adatok alapján közelíti meg jelen kutatás.2
A vizsgálat célja: bemutatni a protestantizmus fél évezredes története során kirajzolódott
térbeli, társadalmi beágyazottságát, különös tekintettel az utóbbi évtizedekben lezajlott
változásokra. Ezek sorában a legjellemzőbbnek az tűnik, hogy 2011-ben markánsan változott a
felekezeti kompozíció – amint azt a népszámlálási adatok bizonyítani tűnnek (1. ábra). Ha
azonban csupán a magukat az egyes felekezetekhez tartozóknak vallókat, a válaszadókat
vizsgáljuk, akkor némileg árnyaltabb kép rajzolódik ki előttünk (2. ábra). Ennek hátterében
feltételezhetően a vallás(osság)hoz való viszony változása állhatott (PETE J. 2015). Éppen ezért
feltételezhetjük, hogy a felekezetek térbeli mintázata nem változott lényegesen. A felekezeti
térképek összehasonlítása is ezt illusztrálja (3. ábra).
Az adatok azt mutatják, hogy a térbeli mintázat rajzolata alig, mélysége, szerkezete viszont
jelentősen változott a 2000-es években. Ennek hátterében a rendszerváltást követő társadalmi,
politikai, kulturális változások nyomozhatók, melyek a különböző protestáns felekezeteket
eltérő módon érintették. Az alábbiakban néhány (fizikai-)térbeli modell segítségével kívánjuk
érzékeltetni a változások jellegét, irányát.

1

A különböző – részben a protestáns – felekezetek vallásföldrajzi vizsgálatát célzó tanulmány közül haszonnal
forgatható KOCSIS K. 1999; 2006; KUSZTOR A. 2004; M. CSÁSZÁR ZS. 2015.
2
A kutatás előzményének tekinthetőek a szerző korábbi írásai: PETE J. 2009; PETE J. 2015b.
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1. ábra: A népesség száma felekezetenként, 2001, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2001 és KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés

2. ábra: A felekezeti népesség megoszlása, 2001, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2001 és KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés
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2001

2011

Római katolikusok

Reformátusok

Evangélikusok

Egyházhoz, vallási
közösséghez nem
tartozók

Válaszmegtagadók
3. ábra: Néhány felekezet térbeli mintázata, 2001, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2001 és KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés
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Az egyes felekezetek térbeliségének vizsgálata
A legkönnyebben érzékelhetők talán a települési szintű változások. A 20 legnagyobb
református település 2001-es és 2011-es térképét összevetve szembetűnő változások
érzékelhetők (4. ábra).

4. ábra: A 20 legnagyobb református népességgel rendelkező település, 2001, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2001 és KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés
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Jól látható ugyanis, hogy amíg a lista összetétele szinte változatlan maradt,3 addig a református
népesség száma az egyes településeken rendre csökkent. Az is kirajzolódik továbbá, hogy mely
térségek a kifejezett református szállásterületek: jelentősebb református városok – a DunaDráva térségéhez köthető Érd, Székesfehérvár és Pécs kivételével – valamennyien a Dunától
keletre találhatóak, fele a Tiszántúlon.
Hasonló, de ellentétes irányú tendenciák figyelhetők meg az evangélikus városok esetében is
(5. ábra). A lista összetétele itt teljes egyöntetűséget mutat a két időpontban. A térbeli
elrendeződés is jellegzetes: Észak-Dunántúl, Dél-Alföld.

5. ábra: A 20 legnagyobb evangélikus népességgel rendelkező település, 2001, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2001 és KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés
3

Kazincbarcika helyett Kisvárda került a listára.
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A két felekezet térbeli és méretbeli különbségei regionális léptékben is jól kirajzolódnak
(6. ábra).

6. ábra: A református és evangélikus népesség regionális elterjedése, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés

7. ábra: A kisebb protestáns felekezetek regionális elterjedése, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés
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Ugyanez azonban több protestáns felekezet összehasonlításában már nem mutatható ki ilyen
egyértelműen (7. ábra), csupán a közös tendenciák figyelhetőek meg: Közép-Magyarország
dominanciája és e felekezetek – definíció szerinti – alacsony számossága. Közelebbről
megvizsgálva a kérdést árnyaltabb kép rajzolódik ki (8. ábra). Szembetűnő egyrészt a baptista
és pünkösdi népesség területi együttmozgása – mely a történelmi-társadalmi háttér
hasonlóságával magyarázható –, másrészt e felekezetek kelet-magyarországi túlsúlya.
Mindezzel együtt szükségesnek látszik más megközelítések alkalmazása is.

8. ábra: Néhány kisebb protestáns felekezetek regionális elterjedése, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés

A felekezeti súlypontok vizsgálata lehetővé teszi a nagyfokú generalizálás révén a legfőbb
jellemzők kiemelését, bizonyos értelemben a felekezeti összehasonlítást. A felekezetek megyei
szinten aggregált mutatóiból számolt súlypontok ábrázolásával megkapjuk a jól ismert
evangélikus-görög katolikus láncolatot (9. ábra).
Mindezt azonban összehasonlítva a 2011-es adatokkal jókora eltéréseket tapasztalhatunk (10.
ábra). Egyrészt ugyanis a láncolat helyett sokkal sűrűbb, szinte halmazszerű tömörülését
tapasztaljuk a súlypontoknak: szinte valamennyi súlypont a közép-magyarországi régióban
tömörül, míg a korábbi népszámlálás időpontjában csupán alig a fele. Ez jelezheti egyrészt a
népesség sokkal erőteljesebb központosodását, másrészt a felekezeti „szélsőségek”
megszűnését is.
Pontosabb összehasonlítást tesz azonban lehetővé a súlypontelmozdulások vergenciájának
vizsgálata (11. ábra). Ebből ugyanis az derül ki, hogy valóban kimutatható a népesség szinte
valamennyi szegmensének „keletre tolódása”: minél nyugatabbról indul az adott felekezet,
annál jelentősebb a keleti elmozdulása. A legjelentősebb változáson a válaszmegtagadók
csoportja ment át, nem véletlen, hogy egyedüliként nyugatra tolódott a felekezeti csoportok
közül.
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9. ábra: A magyarországi felekezetek súlypontjai, 2001
Forrás: KSH – Népszámlálás 2001 alapján, saját szerkesztés
Jelmagyarázat: 1. Össznépesség, 2. Egyházhoz, felekezethez tartozik, 3. Katolikus, 4. Római katolikus, 5. Görög
katolikus, 6. Református, 7. Evangélikus, 8. Izraelita, 9. Más egyházhoz, felekezethez tartozik, 10. Egyházhoz,
felekezethez nem tartozik, 11. Nem kíván válaszolni, ismeretlen, nincs válasz

10. ábra: A magyarországi felekezetek súlypontjai, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés
Jelmagyarázat: 1. Össznépesség, 2. Egyházhoz, felekezethez tartozik, 3. Katolikus, 4. Római katolikus, 5. Görög
katolikus, 6. Református, 7. Evangélikus, 8. Izraelita, 9. Más egyházhoz, felekezethez tartozik, 10. Egyházhoz,
felekezethez nem tartozik, 11. Nem kíván válaszolni, ismeretlen, nincs válasz
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11. ábra: A magyarországi felekezetek súlypontjainak változása, 2001, 2011
Forrás: KSH – Népszámlálás 2001 és KSH – Népszámlálás 2011 alapján, saját szerkesztés

Összegzés
Mindezek alapján igazolhatónak tűnnek a felvetett hipotézisek. A válaszolni nem kívánók – és
részben a felekezethez nem tartozók – körének bővülése a vallásos elköteleződéshez való
viszony megváltozását (is) jelenti. Ennek mind a statisztikai, mind a területi megnyilvánulása
detektálható. A felekezetiség térbeli mintázata is átalakult – főleg azonban annak intenzitása.
A fentiekkel kapcsolatban azonban felmerülhetnek további kérdések is:
(1) Vajon az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági-politikai változásai nyomán maguk a
vallások változtak-e, vagy csupán a vallásokhoz való viszony változott? Azaz: az érzékelt
geográfiai változások mennyiben inherensek, vagy geográfiai (demográfiai, településföldrajzi,
gazdasági okokra (is) visszavezethetők?4
(2.) A fentiekben érintetteken kívül milyen további felekezeti különbségek mutathatók ki?
Párhuzamos kutatásokból (PETE J. 2015b) származnak erre vonatkozó adatok, ám ezek is
további elemzést, értelmezést igényelnek. Mindez pedig egy következő kérdést is generál:
(3.) Vajon az eddigi (rész) eredmények alapján levont tanulságok a szekularizációs vita újabb
fejezetéhez nyújthatnak-e adalékot (DAVIE, G. 2010; MÁTÉ-TÓTH A. 2014), vagy illeszkednek
az eddigi elméletekhez?
A válaszok – természetesen – további kutatásokat igényelnek.
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BESZÁMOLÓ A NÉPESSÉGFÖLDRAJZ – MIGRÁCIÓ SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A két délelőtti és egy ebéd utáni egységből álló szekció mérete híven tükrözte a területi
mobilitási folyamatok összetettségét, továbbá a kutatásuk időszerűségét és szükségességét a
jelenkori Magyarországon.
A korszellemből adódhatott, hogy az elhangzott tíz előadásból kilenc a szélesen értelmezett
nemzetközi migrációról és az ahhoz szorosan tartozó kérdésekről szólt. Belföldi vándorláshoz
kapcsolódott a hazai kisvárosok kutatása, ahol e városkört egyfajta közvetítő településtípusként
mutatták be. Beszippantották a térségük fiataljait, hogy középiskolai képzés után a népesebb
városok felé továbbítsák őket. Kézenfekvő az analógia a migrációs szakirodalomban jól ismert
eszkalátor régiókkal. A személyek szabad áramlásának alappillérét nem kérdőjelezte meg a
Brexit az Európai Unióban. Mind a külföldre utazás, mind a külföldre ingázás és vándorlás
viszonylagos szabadságága megmaradt a közösségen belül. A három miskolci előadás a
Magyarországról történő kivándorlást vette górcső alá. Ezt a tömeget ellensúlyozta a
bevándorlók integrációjának újfajta lehetőségét felvillantó előadás, illetve a vajdasági
bevándorlók otthonteremtésének a taglalása. A kivándorolt és tartósan külföldön ragadt magyar
állampolgárok visszatérése és akár visszatérítése megkérdőjelezhetetlen nemzeti ügy. A
remigráló magyarok egy része azonban már többes identitással és nemzetközi migrációs tőkével
felvértezve érkezik haza.
Zárásként meg kell jegyezni, hogy az előadókat nem fertőzték meg a migráció
démonizálásának, nem csak a hazánkban tapasztalható, kísérletei. Előadásaikat végig a
tárgyszerűségre törekvés jellemezte. Témáikat adekvát módszerekkel vizsgálták és
következtetéseik levonásakor és interpretálásakor betartották a tudományos kutatás szigorú
szabályait.
ILLÉS SÁNDOR
szekcióelnök
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SZABAD MOZGÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A BREXIT TÜKRÉBEN
GELLÉRNÉ LUKÁCS ÉVA1 – TÖTTŐS ÁGNES2 – ILLÉS SÁNDOR3
1

Szakmai főtanácsadó, Emberi Erőforrások Minisztériuma
2
Migrációs szakreferens, Belügyminisztérium
3
Elnök, Aktív Társadalom Alapítvány

FREEDOM OF MOVEMENT IN THE NEW EU ARCHITECTURE
AVOIDING BREXIT
Abstract
The Conclusions adopted by the Heads of State and Government of the EU Member States on 19 February 2016
laid down a set of arrangements between the United Kingdom (UK) and the European Union (EU) that try to find
a solutions for the questions around four problematic areas of EU integration mentioned in the 10 November 2015
letter of David Cameron, in order not to make the concerns of the UK so pronounced that it would lead to the exit
of the country from the EU.
The study examines the agreement’s fourth policy area (migration) and the British concerns attached to the social
benefits and immigration aspects of free movement of persons, as well as the answers of EU Heads of State and
Government and the declarations of the European Commission will. The analysis covers the abuses experienced
by the UK, their legal roots and the possibilities to act against them. We put great stress on potential geopolitical
consequences of British concerns.
The study places great emphasis on exploring to what extent the future directions of amendments could be
considered clear, how they could be transformed into EU norms, how they could affect the EU legal system and
its application. Finally, under the umbrella of Brexit referendum, the study also tries to explore scenarios how the
results could affect UK in the near future.
Keywords: free movement of people, European Union, United Kingdom, Hungary, international migration

Bevezetés
Európai Uniós perspektívából szemlélve, nagy utat tett meg az Egyesült Királyság a 2004-et
követő évtizedben. A szabad mozgás élharcosából eljutott a szabad mozgás korlátozásának
szószólójává. Az Unió 2004. évi kibővítéskor Svédország és Írország mellett a harmadik olyan
állam volt, amely nem élt a hét éves átmeneti időszak lehetőségével és nem gördített
akadályokat az újonnan csatlakozó államok polgárainak a szigetországba áramlása elé.
A terjedelmi korlátok miatt ebben a tanulmányban nincs lehetőségünk felvillantani e rögös út
minden fontos állomását. Mindössze arra teszünk kísérletet, hogy az utolsó két év releváns
migrációval összefüggő történéseit dokumentáljuk. Így tanulmányunk felépítésében az időrend
adja meg a természetes vezérfonalat. Arra koncentrálunk, hogy az Egyesült Királyság hogyan
jutott el a 2016. június 23-i népszavazásig, illetve milyen politikai játszmák, alkudozások
övezték a Brexitet. Magáról a referendum eredményeiről csak röviden szólunk, kiemelve a
geográfiai és a migrációs vonatkozásokat (AGG Z.–GÁSPÁR A. 2016; DEMÉNY P. 2016).
Azonban nem kerülhetjük meg, a lehetséges jövőváltozatokról való gondolkodást. A
bemutatandó szcenáriók mindegyike a szerzők pillanatnyi szubjektív megítélésének a terméke.
Objektivitás e tekintetben nem is várható el tőlünk.
A közeljövőben, e kutatás folytatásaként, olyan kérdések szisztematikus vizsgálatát kívánjuk
elvégezni a migrációs kérdések kapcsán, mint például, hogy: Sajátosan brit problémáról volt-e
szó? A kritikus kérdések nem érintették-e az Európai Unió többi nagy befogadó országát? Miért
tört az Egyesült Királyság zászlóvivői babérokra az Unió megreformálása során? Igazolható-e
az hogy nagy horderejű migrációs kérdésekben akart a brit miniszterelnök uniós jogot
változtatni? Történt-e aránytévesztés? Ha igen, akkor hol és mekkora mértékben? A Brexit
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kapcsán szükségszerűen felmerülő magyar vonatkozások egyediek-e vagy csak kelet-középeurópai, illetve európai kontextusba értelmezhetők?

Személyek szabad áramlása
Eredetileg a szabad mozgás jogának célja az volt az Európai Közösségben, hogy a teljes szabad
piaci gazdaság elérését segítse (ILLÉS S.–LUKÁCS É. 2002). Ennek megfelelően eredetileg
csupán a munkavállalók szabad mozgásáról beszélhettünk. Az 1970-es években ugyanakkor az
Európai Bíróság elkezdte a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogát tágan értelmezni, hogy
minden uniós polgárra vonatkozóan lefektesse a tartózkodás általános jogát (GELLÉRNÉ
LUKÁCS É. 2004). „Az elmúlt években az Európai Bíróság jogértelmező tevékenységének
köszönhetően valamelyest oldódni látszik az a feszültség, mely abból ered, hogy az integráció
kezdetben alapvetően gazdasági jellegű volt, így a közösségi intézmények más tagállamok
polgáraira elsősorban a gazdasági folyamatok lencséjén keresztül tekintettek, és ezen sokáig
még az uniós polgárság intézményének bevezetése sem változtatott.” (GYENEY L. 2006). Mára
azonban a személyek szabad mozgása testesíti meg annak a belső piacnak az egyik alapvető
szabadságát, amely olyan belső határok nélküli térséget hozott létre, amelyben a szabad mozgás
a Szerződések rendelkezéseinek megfelelően biztosított.1
A szabad mozgás jogának alapvető jellegét tette vita tárgyává az Egyesült Királyság uniós
tagsága megszüntetésének gondolata, a brit kilépés. A „Brexit” mögött meghúzódó egyik
legnyomatékosabb indokot a szabad mozgás jogával kapcsolatos visszaélések (családi ellátások
és idegenrendészeti kérdések) fokozódásáról szóló hírek jelentették.

Az Egyesült Királysággal megkötött egyezség (’New settlement’)
2015. november 10-én David Cameron miniszterelnök megfogalmazta gondolatait a brit EU
tagsággal kapcsolatban, rávilágítva négy területre, amelyen az Egyesült Királyság reformokat
sürgetett.2 Ezek a gazdasági kormányzás, a versenyképesség, a tagállami szuverenitás és a
bevándorlás témakörök. A bevándorlás témakörön belül a reformterv az alábbiakat tartalmazta.
Egyrészt, hogy az újonnan csatlakozó tagállamok esetében a szabad mozgás joga csak a
gazdasági fejlettség egy olyan foka után járjon, amikor a gazdasági teljesítmény már
megközelíti a régi tagállamok szintjét. Másrészt fontos cél a szabad mozgással kapcsolatos
visszaélések visszaszorítása, szigorúbb és hosszabb beutazási és tartózkodási tilalom a
csalóknak és névházasságban részeseknek; erősebb jogosítvány arra, hogy a bűnözőket
deportálják és megakadályozzák a visszatérésüket, illetve megoldást keresni azon európai
bírósági esetjogra, amely a szabad mozgás hatályát tágítva nehezebbé tette e visszaélések elleni
fellépést. Harmadrészt Cameron javasolta, hogy a más tagállamból az Egyesült Királyságba
munkavállalás céljával érkező uniós polgárok legalább 4 évig életvitelszerűen az Egyesült
Királyság területén éljenek és járuljanak hozzá a brit ellátórendszer működéséhez, mielőtt a
munkához kapcsolódó ellátásokra („in-work benefits”) vagy szociális lakhatásra jogosulttá
válnak, továbbá ne kelljen gyermeknevelési ellátást fizetni a nem ott élő gyermekek után.
Utóbbi javaslat egyértelmű célja az Egyesült Királyságba érkezők számának csökkentése a brit
jóléti rendszer vonzerejének csökkentése által.
1

2004/38/EK irányelv (2) preambulum-bekezdés.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf
Letöltés: 2016. február 2.
2
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2015. december 7-én Donald Tusk, az EU Bizottság elnöke, tájékoztatta az Európai Tanácsot a
brit javaslatok tagállami fogadtatásáról.3 Hangsúlyozta, hogy „Noha a visszaélések elleni
küzdelem formái és adott esetben akár a gyermeknevelési támogatások kiviteléhez kapcsolódó
egyes reformok tekintetében jó kilátásaink vannak a megállapodásra, jelenleg nincs konszenzus
arról a kérésről, amelynek értelmében az Unió más tagállamaiból az Egyesült Királyságba
költöző személyeknek járulékfizetőként négy éven át az országban kellene élniük ahhoz, hogy
munkához kötött juttatásokat vagy szociális lakhatást igényelhessenek”.4 Előirányozta, hogy ki
fognak dolgozni egy olyan konkrét javaslatot, amelyet februárban el is tudnak majd fogadni.
2015. december 17-én az Általános Ügyek Tanácsa megvitatta a brit reformjavaslatokat. A
tagállamok megerősítették azt a készségüket, hogy a brit kérésekre azzal a szándékkal
reflektáljanak, hogy UK az EU tagállama maradjon.5
Az ígéretnek megfelelően gyorsan, már 2016. február 2-án nyilvánosságra hozta Donald Tusk
azt a több pontból álló javaslatcsomagot, amelynek célja, hogy – a brit népszavazás pozitív
kimenetele esetén – hatályba léptessen több, a brit kéréseket megfelelően kezelő intézkedést.6
Célul tűzte ki, hogy a javaslatcsomagot fogadja el a 2016. február 18-19-i ülésen az Állam- és
Kormányfők Tanácsa. Az UK is üdvözölte a javaslatcsomagot.
Ekkor megkezdődött egy heves egyeztetés a javasolt szövegről. Minden kiszivárgott információ
megerősítette az addigi sajtótájékoztatásokat, miszerint a személyek szabad mozgása téma a
legvitatottabb családi ellátások miatt húzódott el. A megegyezés gyakorlatilag az esti órákra
maradt (40 órán át tartott az alkudozás).7
Az egyeztetések sikeresek voltak, mert az Állam- és Kormányfők meg tudtak egyezni, és a
2016. február 18-19-i ülésen Európai Tanácsi Következtetést fogadtak el a Brexitről (’New
settlement’).8 A dokumentum hét szöveget tartalmaz: magát az Európai Tanács következtetéseit
(benne migráció és külkapcsolatok is); az Európai Tanács határozatát az Egyesült Királyság
helyzetének újraszabályozásáról; az Európai Tanács nyilatkozatát a bankunióról és a
versenyképességről; az Európai Bizottság négy nyilatkozatát, amelyek közül három a szabad
mozgáshoz (migráció) kapcsolódik. A személyek szabad mozgása szempontjából döntő rész a
D. szakasz volt.
Világos, hogy – amennyiben UK az EU-ban bent maradás mellett voksol a referendumon – a
Bizottság javaslatokat fog előterjeszteni a hatályos másodlagos uniós jog módosítására, illetve
várható egy új tartózkodási jogosultságokat érintő irányelv beterjesztése is. Az volt az általános
elvárás, hogy a Bizottság ezeket a javaslatokat a fent említett Tanácsi következtetéseknek és a
Bizottság nyilatkozatainak a figyelembe vételével terjeszti majd be.

3

http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2015/12/07-tusk-letter-to-28ms-on-uk/ Letöltés 2016.
január31.
4
Továbbá: „Mindent összevetve úgy vélem, komoly előrelépést sikerült elérnünk. Még némi időre van szükség,
hogy kidolgozzuk ezekre a kérdésekre vonatkozóan a pontos szöveget, illetve meghatározzuk a végleges
megállapodás pontos jogi formáját. Mindemellett felül kell kerekednünk a szociális biztonsági ellátások és a
szabad mozgás kérdésében továbbra is fennálló markáns politikai nézetkülönbségeken.”
5
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2015/12/18-euco-conclusions/ Letöltés 2016. január 31.
„VI. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 20. Az Európai Tanács politikai véleménycserét folytatott az Egyesült Királyság
uniós tagságról szóló népszavazásra vonatkozó terveiről. A mai érdemi és konstruktív vitát követően az Európai
Tanács tagjai megállapodtak abban, hogy szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy az Európai Tanács
2016. február 18–19-i ülésén mind a négy területen sikerüljön mindkét fél számára elfogadható megoldást találni”.
6
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/02-letter-tusk-proposal-new-settlement-uk/
7
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20160220-negyven-ora-alkudozas-utan-megszuletett-az-eu-brit-megallapodas.html
8
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2016/02/19-euco-conclusions/
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A migrációs kérdéskör háttere
Évente mintegy 300 ezer főre tehető az Egyesült Királyságba érkező uniós polgárok száma,
akik az országban kívánnak munkát vállalni. A brit szociális ellátórendszer – a britek szerint –
önmagában vonzóerőt jelent: aki minimálbérért dolgozik, fejenként évi 6-7000 font
többletbevételre tehet szert az ‚in-work’ ellátásokból.9 Ezen ellátások konkrét jellemzésétől
eltekintünk, ugyanakkor annyit érdemes rögzíteni, hogy ezek az ellátások kizárólag az alacsony
keresetűek számára járnak. Azok igényelhetik, akiknek az éves jövedelme nem haladja meg a
15 ezer fontot, de az összeg lépcsőzetesen változik, 8000 fontos évi jövedelemig érhető el a
maximális fontos támogatás, utána viszont csökkenni kezd, és 15 ezer fontos éves jövedelemnél
megszűnik. Valójában ez az ’in-work’ benefit egy olyan kiegészítés, amely az állam szerint
minimálisan szükséges 15 ezer fontos éves bevételt garantálja az érintett számára. Egyfajta
minimum megélhetési szint.
Nemzetközi összehasonlításban tényleg elmondható, hogy a migráció másik két nagy
célországában (Németország és Franciaország) nem kapcsolódnak ilyen per se kedvezmények
az alacsonyan fizetett állásokhoz. A britek Európa negyedik leggálánsabb országának minősítik
magukat a fizetett ellátások alapján, Dánia, Luxemburg és Írország után.10 Azt sem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy az Egyesült Királyságba nem hozható be szakképzettséget nem
igénylő munkára (’low-skilled job’) nem uniós állampolgárságú munkavállaló,11 tehát ezek az
állások – esetleges brit munkaerő hiányában – igazából csak az uniós munkavállalók számára
elérhetőek. Valóban elképzelhető ezért, hogy a támogatások korlátozása nagyban érintené a
potenciális migránsok anyagi indíttatását a vándorlás tekintetében.12
Értelemszerűen óriási terhet róhat elméleti szinten a támogatások összege a brit költségvetésre,
ha minden évben százezres nagyságrendben érkeznek a munkavállalók, és egy részük igényli
is a támogatást. De mekkora hányaduk?
A statisztikák itt is kiemelt jelentőséggel bírnak. Brit becslések szerint 2014 első negyedévében
a munkaképes korú lakosságon belül az Egyesült Királyságban születettek között a támogatást
igénylők aránya 11 % volt, a más uniós országokból érkezők között az arány 14 % volt, a nem
az EU területén születettek között pedig 15%. Ami még fontos, hogy van bontás az EU országok
állampolgárai között is, miszerint az átlag 14 %-on belül a 2004 után csatlakozott országok
18%-kal képviseltetik magukat, a régiek pedig 8%-kal.13
2015-ben az arányok változtak, az Egyesült Királyságban születettek 10%-a, a más uniós
országban születettek 12%-a igényelt ellátást.14 A nem munkavégzéshez kapcsolódó ellátások
terén ugyanakkor a más uniós országok polgárainak részaránya az összes támogatáson belül
csupán 2,2% volt (a munkaképes korúak között pedig 6,8%). Továbbá, ha a brit állampolgárok
és az EU 10-ek polgárait összehasonlítjuk a szociális lakhatás igénybevétele terén, akkor

9
Ezek a Child Tax Credit (gyermeknevelés utáni támogatás), Working Tax Credit (Munkavégzéshez kapcsolódó
támogatás) és Universal Credit (univerzális támogatás).
10
http://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/284
11
https://www.gov.uk/tier-2-general/overview
12
http://archive.openeurope.org.uk/Article/Page/en/LIVE?id=22825&page=PressReleases# „Restricting these inwork benefits would make a huge difference to potential migrants’ financial incentives while allowing free
movement to stand.”
13
https://fullfact.org/economy/migration-and-welfare-benefits/
14
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/commentary/pulling-power-why-are-eu-citizens-migrating-uk
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megállapítható, hogy az EU 10-ek mobil munkavállalói sokkal kevésbé élnek a szociális
lakhatás igénybevételének lehetőségével.15
Az Oxford Egyetem Migrációs Intézet legfrissebb anyaga is leírja, hogy a migráció elsődleges
motivációját nem a jóléti ellátások jelentik, hanem a munkavégzés (78%), és csak ezeket követi
másodikként a tanulás, harmadikként a családegyesítés.16 Egy 2015-ben végzett felmérés
szerint a legdinamikusabban növekvő munkavállalói csoportot a 2004 után csatlakozott
országok polgárai adják, körükben a foglalkoztatottság magas: a férfiaknál 90%, a nőknél 75%,
mindkettő magasabb a brit arányszámoknál.17 Alább (1. táblázat) az abszolút számok és a
relatív arányok is jól látszanak:
1. táblázat: A hat legdinamikusabban növekvő kibocsátó EGT ország migránsai az Egyesült Királyságban, az
állampolgárság országa szerint, 2011-2015
Állampolgárság

2011

2015

Változás

Lengyelország

615,000

818,000

203,000

Románia

87,000

223,000

136,000

Spanyolország

63,000

137,000

74,000

Olaszország

126,000

176,000

50,000

Magyarország

50,000

96,000

46,000

Portugália

96,000

140,000

44,000

EGT összes

2,580,000

3,277,000

696,000

6 EGT ország együtt

1,037,000

1,590,000

553,000

EGT-n belüli arány (%)

40%

49%

79%

Forrás: Migration Observatory 2015. Analysis of LFS data, quarterly averages, all ages.18

A 2004-ben csatlakozott 8 tagállam (Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) polgárainak 70%-a a felméréseik szerint
alacsony képzettséget igénylő állásokat tölt be.
Fentiekből logikusan levonható az a következtetés, hogy ha megtakarítást akarnak elérni a
britek, akkor nagy valószínűséggel nem érdemes bolygatni azokat az ellátásokat, amiket nem
igazán vesznek igénybe a migránsok (munkavégzéshez nem kapcsolódó ellátások). Amit
viszont igénybe vesznek, azoknál lehet törekedni a csökkentésre. Három okból. Egyrészt, mert
– a fenti adatokat is látva – akkora a növekedési ütem, hogy az a munkaerőpiac ellátottságát a
korlátozás vélhetően nem fogja befolyásolni. Másrészt, mert ha a számítások igazak, és 70%
alacsony képzettséget igénylő munkát végez, de csak 12% igényel ellátást, akkor rengeteg lehet
15

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1546en_3.pdf
Eurofound (2015), Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services, Publications Office of the
European Union, Luxembourg.
16
Letöltés: 2016. április 13.
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/commentary/pulling-power-why-are-eu-citizens-migrating-uk
17
Lásd ibid.
18
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/commentary/pulling-power-why-are-eu-citizens-migrating-uk
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az olyan kelet-közép-európai munkavállaló jogosult, aki eddig még nem igényelte az ellátást.
Tehát a mért igénybevételi adatok nem tükrözik az elméletileg lehetséges költségmértékeket
(ebből a szempontból a britek gyakorlatilag egy időzített bombán ülnek). Harmadrészt, ne
felejtsük el, hogy a korlátozás nemcsak az uniós munkavállalókat fogja érinteni, hanem a nem
uniósokat is, akik – eddig – a legnagyobb arányú igénybevevői az ’in-work’ ellátásoknak. A
tervek szerint, az újonnan a munkaerőpiacra újonnan belépő uniós és nem uniós
munkavállalóknak nem fognak ’in-work’ ellátást adni egy négy éves periódusban. Kardinális
kérdés ugyanakkor, hogy sem az újonnan belépő fogalom, sem a négy éves periódus pontosan
nem tisztázott.

Családi ellátások – Visszaélések I.
Amikor a családi ellátások koordinációjáról beszélünk, fontos kiemeli néhány statisztikai
adatot. Már 2013 elején elkezdődött egy vita az Egyesült Királyságban a más országokba utalt
gyermeknevelési ellátásokról.19 Akkortájt – 2012-es adatokra támaszkodva – azt írták, hogy 40
171 olyan gyermek után fizetnek ellátást, akik más országokban (túlnyomórészt
Lengyelországban) élnek. David Cameron miniszterelnök 2014 januárjában konkrétan
megnyilvánult a kérdésben a BBC1 műsorában, ahol Andrew Marr show-jában a következőket
mondta: “Nem hiszem, hogy ez rendben van, ez egy olyan dolog, amit meg akarok
változtatni”.20 Utalt a lengyel munkavállalókra. Lengyelország külügyminisztere gyorsan
reagált, és kritizálta David Cameront, amiért az ellátás exportját rossz dolognak minősítette.
Radoslaw Sikorski azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy stigmatizálta a lengyeleket,
különösen a lengyel migráns munkavállalókat a megjegyzésében. A Twitterre kitett
megjegyzésében is hangot adott ellenérzésének: „Ha Nagy-Britanniában vannak az
adófizetőink, akkor nem kéne nekik ellátásokat is fizetni? Miért kell a lengyel adófizetőknek a
brit adófizetők gyermekeit támogatnia?”21 Az incidens előre vetítette, hogy ez a téma sokáig a
politika napirendjén lesz. És valóban ez történt. 2014 tavaszán a brit média újabb számokat
hozott napvilágra az exportált gyermeknevelési ellátásokról. A Daily Mail újság a következőket
írta: “az Egyesült Királyság adófizetői 30 millió fontot fizetnek évente olyan gyermekek
gyermeknevelési ellátására, akik az Európai Unió valamelyik másik országában élnek” és “az
Egyesült Királyság adófizetői 20 400 család 34 268 gyermekének az ellátását fizetik más
országba”.22 Az ellátások több mint kétharmadát Lengyelországba küldték (22 ezer gyermek),
őket követi Írország (2500), Litvánia (1700), Franciaország (1400) és Szlovákia (1200).
Lettország (1091) és Spanyolország (1020) lépik még túl az ezres határt. A többiek ennél kisebb
számokkal bírnak (pl. Magyarországon 196 gyermek részesült ebben).
Nem volt viszont teljesen világos a kérdéskör igazi súlya. A fenti számok kisebb-nagyobb
változásokkal ugyan mindenhol elérhetőek voltak, ugyanakkor kitartó erőfeszítések voltak
szükségesek ahhoz, hogy megtaláljuk, ezek a számok hogyan viszonyulnak az összes brit

19

http://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/288
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2534738/Poland-hits-Cameron-plan-stop-child-benefitexported-EU.html#ixzz45ViZrb9A
21
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2534738/Poland-hits-Cameron-plan-stop-child-benefitexported-EU.html#ixzz45ViZrb9A ’If Britain gets our taxpayers, shouldn’t it also pay their benefits? Why should
Polish taxpayers subsidise British taxpayers’ children’.
22
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2632914/Child-benefit-worth-30million-paid-Britain-families-EUCameron-admits-impossible-stop-it.html ’UK taxpayers are spending £30million-a-year sending child benefit to
families who live abroad across the European Union” and “UK taxpayer funds payments to 20,400 families with
34,268 children’.
20
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gyermeknevelési ellátáshoz. Egy parlamenti kutatási jelentésből megtudhatjuk,23 hogy a fenti
számadatokat 7,9 millió jogosulthoz (családhoz) kell viszonyítani. Ennek értelmében a 20 ezer
EU jogosult család mindösszesen 0,25 %-a a jogosultaknak (saját számítás szerint). Publikált
kutatói összehasonlítást csak 2016 elejéről találtunk, miszerint az arány 0,26 % (13 millió
jogosult gyermekhez hasonlítható az a 35 ezer gyermek, aki nem lakik a brit szigeteken).24
Látható, hogy az éves szinten 20 ezer családot érintő export nem tekinthető kiemelkedő
számnak az Egyesült Királyság lakosságszámához (és az ott élő 7,9 millió jogosut család
számához) viszonyítva. Másrészt, ha a jogosult gyermekek abszolút számát nézzük, nem lehet
nem észrevenni, hogy még az is komoly csökkenést mutat: a 2012-es 40 171-ről 34 268-ra esett
le 2015-re (majdnem 15%-os mérséklődés).
David Cameron a fent említett Marr interjúban azt is említette, hogy a hatályos uniós jog alapján
lehetetlen megakadályozni, hogy a migráns munkavállalók családtagjainak ellátást fizessenek
a határon túlra. Nyilvánvaló, hogy az uniós jog kereteit akarta már akkor megváltoztatni, hogy
ezt a kérdést kezelje, noha a fent említett számadatok fényében ennek a témának a kiemelése
nem tekinthető teljesen érthetőnek. Egy 25 millió fontos (10 Mrd Ft-os) évi megtakarítás nem
tűnik kardinálisnak a világ ötödik legerősebb gazdasága számára.

Visszaélések II. – Idegenrendészet
A szabad mozgás és tartózkodás joga sosem volt korlátlan (LUKÁCS É.–ILLÉS S. 2003), sőt, a
tagállamoknak kötelességük fellépni minden, e jog visszaélésszerű gyakorlásával szemben. E
korlátozás elsődleges célja pedig nem maga a visszaélés szankcionálása, hanem a visszaélések
abból a célból történő visszaszorítása, hogy a joggal jóhiszeműen élő uniós polgárok és
családtagjaik mobilitása a legteljesebb módon tudja pozitív hatásait kifejteni mind a migráns,
mind az érintett tagállamok szempontjából. Az Unión belüli mobilitás uniós szabályrendszere
ugyanis feltételezi a tagállamok egymásba vetett bizalmát, és azt a célt, hogy a mobilitás
fokozása kölcsönös előnyökkel jár az érintettek számára. Amennyiben ez a bizalom a
visszaélések eredményeképp megbomlik, úgy veszélyt jelent a teljes szabályrendszer egységes
és hatékony érvényesülésére.
Idegenrendészeti szempontból, azaz a szabad mozgás jogának a beutazás és tartózkodás
szabályaival, eljárásjogi és anyagi jogi feltételeivel és korlátaival kapcsolatos szabályrendszer
szempontjából a Brexit-megállapodás (’New settlement’) két tekintetben nevez meg jövőbeni
lépéseket. Az egyik terület a joggal való visszaélés vagy csalás megelőzése érdekében tett
fellépés. E területen az Unió célja kifejezetten a hamis okmányok felhasználása elleni fellépés,
az érdekházasságok megakadályozása, valamint a színlelt mobilitás visszaszorítása.
Annak ellenére, hogy általánosságban, illetve a névházasságok útján történő visszaélés
tekintetében fókuszáltan is útmutatásokat kaptak már a tagállamok a megfelelő joggyakorlat
biztosításához, a Brexit-megállapodás további fellépéseket vázolt a joggal való visszaélések
visszaszorítása érdekébe. Míg a hamis okmányok elleni fellépés terve csak említés szintjén
szerepel, addig a névházasságok és a színlelt mobilitás elleni fellépéssel kapcsolatos tervek
részletesebben szerepelnek a dokumentumokban.
A Brexit-megállapodást távolabbról szemlélve megállapítható, hogy a többsebességes Európa
a szabad mozgás szabályrendszerét is elérte. Míg az Egyesült Királyság ez idáig is kivonhatta
magát olyan együttműködésekből, mint az Unió harmadik országbeli állampolgárokra
vonatkozó migrációs jogának harmonizációja vagy a schengeni acquis, most már a szabad
23
24

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06955/SN06955.pdf 17. p.
http://bruegel.org/2016/02/child-benefits-for-eu-migrants-in-the-uk/
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mozgás érdekében tett politikai együttműködés is töredezetté vált. Ráadásul úgy, hogy egyetlen
tagállammal folytatott politikai alkufolyamat eredményeként minden tagállam számára
lehetőséget biztosítanának az eddigi eredményekből való visszalépésre.
Nem titkolhatjuk, a megállapodás-elemek egyértelműen visszalépést jelentenek a szabad
mozgás által ez idáig biztosított jogokból. Igen sajátos jelenséget figyelhetünk meg: nemcsak
megtorpan az a jogfejlesztés, amelyet elsősorban az Európai Bíróság vitt előre, de visszalépés
várható az eddigi eredményekhez képest. Így míg az uniós jogalkotási tevékenység egy-egy
területen általában az addigi bírósági gyakorlat rögzítését is magában foglalta, most több
tekintetben is kifejezetten az esetjoggal ellentétes megszorításokat készültek az uniós
jogalkotók jogi aktus tárgyává tenni.
Ami pedig az Unió és a szabad mozgás jövőjét illeti, az Egyesült Királyság kívánsága, miszerint
ne legyen automatikus a szabad mozgás és tartózkodás jog a jövőben újonnan csatlakozó
tagállamok állampolgárai számára, minden bizonnyal nagy eséllyel teljesülhet majd.

A referendum eredményei és rövidtávú következményei
A 2016. június 23-án 72,2% részvételi aránnyal lezajlott népszavazás eredményei dióhéjban a
következők. A Brexit pártolók, tehát az Európai Unió elhagyására szavazók győztek az
érvényes szavazatok 51,9%-ával. Az Unióban maradni szándékozók vereséget szenvedtek a
maguk 48,1%-ával. Karakterisztikus eltérések alakultak ki az egyes országrészek között.
Skóciában (62%) és Észak-Írországban (55,8%) az Unióban maradni szándékozók kerekedtek
felül. Ezzel ellentétben Anglia és Wales (együtt 53,4%) lakói a távozás mellett álltak ki. Az
Egyesült Királyság nagyrégióiban az országrészekkel azonos előjelű eredmények születtek
Londont kivéve, ahol a szavazók 59,9%-a állt ki az EU mellett.
A referendum óta eltelt idő rövidsége miatt alapos elemzések még nem készülhettek az ide vagy
oda szavazók demográfiai és területi-társadalmi jellegzetességeiről. Nagy valószínűséggel
feltételezhető azonban, hogy az idősek inkább Brexit pártiak, a fiatalok pedig Brexit ellenesek
lehettek. A dinamikus városok és környezetük lakói inkább az EU részei kívánnának maradni,
mint a hanyatló és/vagy rurális térségekben élők.
A népszavazás azonnali következménye a kormányváltás és a font mélyrepülésének
megindulása lett. A pénzpiacokon kívül a bizonytalanság fokozódott, annak minden előre látott
következményével egyetemben Igen érdekes, hogy a potenciális elvándorlókról szóló hírekben
nem kelet-közép-európaiak, vagy az egykori gyarmatokon élők szerepeltek, hanem a City
alkalmazottai.

A referendum középtávú lehetséges következményei – a szcenáriók
A népszavazás eredményét és rövidtávú, már megtapasztalt, következményeit a fenti fejezetben
dióhéjba ismertettük. Ebből generálian levonhatjuk azt a következtetés, hogy a Brexit
referendum a dezintegrácós tendenciákat erősítette. Erősítette regionálisan, mert markánsan
elkülönülni látszik az urbánus és rurális területeken lakók véleménye. Erősítette az Egyesült
Királyság államalkotó nemzetei között. Erősítette az Unión belül a többsebességes Európáról
való elképzelések alátámasztásával. Erősítette globálisan, a nagyhatalmak biztosította kvázi
világrend (egyensúly) megkérdőjelezhetőségével az újonnan feltörekvő országok részéről.
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A jövőbe tekintés bizonytalanságát hangsúlyozva, szakirodalmi bázison és intuitív alapokon
nyugodva az alábbi középtávú szcenáriókat tekintették nem lehetetlennek a szerzők:
-

Legkisebb valószínűséget adtak a már működő ’Modellszerű megoldások’
alkalmazásának: norvég modell, svájci modell (TÁLAS P. ET AL. 2016).
A fentinél sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy valami teljesen új, ’Egyedi brit
megoldás’ születik a múltbeli tárgyalások és a jövőbeli maximum két éves időtartamú
alkudozások eredményeképpen.
A szerzők legnagyobb esélyt adnak az ’Időhúzás – Halogatás – Kilépés bejelentésének
elmulasztása’ jövőváltozatnak, mert ez kínálja a legtágabb játékteret minden egyes
szereplő számára.
Kicsi az esély magára a Brexitre, hiszen az az ’Egyesült Királyság átalakulása,
széthullása’ jövőváltozathoz vezethet. A szerzők bíznak abban, hogy a több évszázados
utilitárius megatrend újra kézzelfoghatóvá válik a szigetországban.
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CORRESPONDENCES AND REGIONAL DIFFERENCES OF THE NATIONAL IDENTITY AND
TRAVEL HABITS OF FOREIGN HUNGARIAN YOUNG ADULTS
Surveys among secondary school students from Felvidék region, Transylvania, Transcarpathia and the Mura
region
Abstract
Our study is the third and also the summing presentation of a several years old research. In order to research the
topic indicated in the title we carried out questionnaire surveys among the foreign Hungarian students in different
parts of the Carpathian Basin. We aimed to choose the sites of the surveys that they should differ from each other
possibly the most (environmental-social characteristics, the ratio of the Hungarians, the level of assimilation, life
standards, distance from the mother country, possibilities of border crossings etc.). We carried out surveys
investigating the relationship between the travel motivation and the national identity in the Mura region (Slovenia)
in Lendava (Lendva), in the Felvidék region (Slovakia) in Komárno (Révkomárom), in Transcarpathia (the
Ukraine) in Beregovo (Beregszász) and in Transylvania on the one hand among the ones living in a massive ethnic
area in Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely) and on the other hand among secondary school students living in
minority in a dynamically developing town, Cluj Napoca (Kolozsvár). On the one hand our aim was to survey the
travel habits of the Hungarians, but on the other hand we researched the role of their Hungarian identity in their
travel motivations and whether considering the preservation and strengthening of their identity a Hungarian trip
would play any role or not.
Keywords: tourism, national identity, national minority, assimilation, travel motivation

Bevezető
Három évvel ezelőtt, 2013-ban kezdtük kutatásunkat, amelynek során Muravidéken Lendván,
Kárpátalján
Beregszászban,
Erdélyben
Kolozsváron,
illetve
Székelyföldön
Székelyudvarhelyen, valamint a Felvidéken Révkomáromban középiskolás diákok körében
kérdőíves felmérést végeztünk az utazási motiváció és a nemzetiségi identitás kapcsolatát
vizsgálva. Célunk egyrészt az volt, hogy felmérjük a Kárpát-medence különböző pontjain a
külhoni magyar fiatalok utazási szokásait, Magyarország mennyire népszerű körükben mint úti
cél, másrészt viszont azt vizsgáltuk, hogy az utazási motivációjukban mennyiben játszik
szerepet magyar identitásuk, illetve identitásuk megőrzésében, megerősítésében játszik-e
szerepet egy-egy magyarországi utazás.
Tekintettel arra, hogy Kárpátalján viszonylag jelentős, a Muravidéken pedig kimondottan erős
az asszimiláció, a magyar identitással rendelkező diákok többsége ma már vegyes házasságban
élő szülők gyermeke, összehasonlítottuk a magyar szülők, illetve a vegyes házasságban élők
gyermekeinek válaszait is. Székelyudvarhelyen gyakorlatilag színtiszta magyarság él, a
kiválasztott iskola tanulói között is csak elvétve található olyan, aki vegyes házasságban
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született, ezért itt értelemszerűen nem végeztünk hasonló összevetést. Kolozsvár és
Révkomárom lakosságának összetétele ugyan sokkal vegyesebb, de mindkét kiválasztott iskola
magyar, így az oda járó diákoknak, illetve a kérdőívet kitöltőknek is csak elenyésző százalékuk
vegyes házasságban élők gyermeke, ezért e helyeken sem bontottuk a válaszokat több
kategóriára. A kárpátaljai, a muravidéki, az erdélyi és a felvidéki oktatási rendszerben jelentős
eltérések vannak, emellett az utazások feltételeiben is lényeges különbségek mutatkoznak
(diszkrecionális jövedelem, határátlépési korlátozások), az e tényezőkből fakadó
következményeket is vizsgáltuk. Jelen tanulmányunkat e témában a korábbiak (GYURICZA L.
et al. 2015, GYURICZA L. et al. 2016) folytatásaként, illetve e kutatás összegzéseként készítettük
el.

Magyar nyelvű oktatás Muravidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Felvidéken
A muravidéki magyarok száma a trianoni elcsatolás után főként az 1930-as évektől csökkent
jelentősen (GÖNCZ L. 2001), ami a szocializmus idején, majd Szlovénia függetlenné válása óta
tovább folytatódott. Ma a fő ok az asszimiláció, kisebb részt az elvándorlás. Pontos adatot nehéz
meghatározni, mert a legutóbbi, 2011-es népszámláláskor csak a nyelvhasználatot érintő kérdés
szerepelt, konkrétan a nemzetiségi identitásra vonatkozó nem. Másrészt jelentős a vegyes
házasságban élők száma, ahol az identitás és a nyelvhasználat eltérhet egymástól. A hivatalos
becslések szerint a magyarok száma a Muravidéken 6500 – 7000 fő, a magyar identitással (is)
rendelkezők száma kb. 10-12000 fő (HORVÁTH F. 2001).
Mindezekkel összefüggésben az elcsatoláskor még színtiszta magyar települések mára vegyes
lakosságúvá váltak, de a határ menti, az egyes néprajzi tájakhoz tartozó (délnyugat-őrségi,
nyugat-hetési, délnyugat-göcseji) falvakban a magyar nemzetiségűek élnek többségben, egyes
falvakban az arányuk 80% fölötti. A magyar nemzetiség központjában, Lendván viszont
szlovén többség jött létre (BAZSIKA E.–GYURICZA L. 2008).
Szlovéniában 1959-ben vezették be a vegyes lakosságú területeken a kétnyelvű oktatás
modelljét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tanórákon mind az ismeretek átadása, mind a
számonkérés 50%-ban magyarul, 50%-ban szlovénul történik. A nemzetiségileg vegyesen
lakott területek óvodáiban a kétnyelvű modellt az 1962/63-as, a középiskolában pedig az
1981/82-es tanévben vezették be. Ez a törvény akkor mindenképp progresszívnek volt
tekinthető, hiszen célja volt – többek között – fejleszteni az anyanyelvet, fejleszteni a
környezetnyelvet, megőrizni mindkét nemzet kultúráját, a kölcsönös együttélésre nevelni
mindkét nemzethez tartozókat. Azonban az elmúlt évtizedekben, miközben a magyar nyelv
presztízse jelentősen csökkent, az asszimiláció révén a nemzetiségi arányok eltolódtak a
szlovén nemzetiségű diákok javára, így a tanórán használt nyelv is aszimmetrikussá vált. Míg
a magyar gyerekek gyakorlatilag anyanyelvi szinten sajátítják el a szlovén nyelvet, addig a
szlovén nemzetiségűek többsége a kilencéves oktatás befejeztével is csak alacsony szinten
beszéli a magyar nyelvet. Bár előírás, hogy csak az taníthat a kétnyelvű oktatásban, aki jól
beszél magyarul is, ennek ellenére egyre több olyan pedagógus dolgozik, aki nem beszél
magyarul… (HORVÁTH F. 2001)
A mai Kárpátalja területén szintén folyamatosan csökken a magyarság aránya, a Szovjetunió
felbomlása óta egyetlen (2001-es) népszámlálás szerint 12,1 % (151,5 ezer fő). A megyében a
magyarság csak egy közigazgatási egységben van abszolút többségben, a Beregszászi járásban.
A járás majdnem teljesen a magyar nyelvterülethez tartozik, bár számos 20. századi ukrán
telepesfalu képez benne nyelvszigetet. Beregszász megyei alárendeltségű városban 50% alá
süllyedt a magyarok aránya, ám a relatív többség megmaradt (Kárpátaljai Megyei Statisztikai
Hivatal 2003).
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Beregszászban 10 oktatási intézmény található, ebből 2 két tannyelvű, 2 ukrán nyelvű, 1 cigány
iskola (magyar), 5 pedig magyar tannyelvű iskola. A 10 iskolából bár 5+1 intézményben csak
magyarul folyik az oktatás, de a tanulók létszáma folyamatosan csökken, ma már az ukrán,
illetve a két tannyelvű iskolák tanulói vannak többségben. Sok esetben magyar szülők
gyermekei is ukrán iskolába járnak a későbbi jobb érvényesülést remélve. A felmérést a két
vegyes oktatású iskolában végeztük el. Ezen iskolák kétnyelvűek, ami azt jelenti, hogy a
párhuzamos osztályokból az egyik ukrán, a másik pedig magyar nyelvű. A kétnyelvűség nem
azt jelenti, hogy két nyelven folyna az oktatás, mégis ezekben az iskolákban a közös
kirándulások, rendezvények, iskolai programok által a tanulók identitása minimális szinten
formálódik, átveszik egymás attitűdjeit stb. Általában az osztályok száma azonos, és a tanulók
nemzetiségi eloszlása is fele-fele arányú.
A magyarság aránya, helyzete teljesen más a székelyföldi felmérésünk helyszínén,
Székelyföldön, Székelyudvarhelyen. Hargita megyében 85%, Székelyudvarhelyen 96% a
magyarok aránya, az asszimiláció nem számottevő a városban (http://transindex.ro/).
Székelyudvarhelyen mindössze egy román iskola működik (de a tanulók fele ott is magyar
nemzetiségű), az összes többi iskola magyar, ahol teljes egészében magyarul zajlik az oktatás.
A románt az első négy osztályban idegen nyelvként tanulják az alsósok, míg a felső tagozaton
és a középiskolában ugyanazt a „román nyelv és irodalom” tantárgyat igyekeznek elsajátítani a
diákok, mint a román iskolákban tanulók. Kolozsváron mára 16%-ra csökkent a magyar
nemzetiségűek aránya, amely így 50.000 lakost jelent. A magyar iskolákban viszont ugyanúgy
működik az oktatás, mint Székelyföldön. Révkomárom 37.000 lakosából a legutóbbi (2011)
hivatalos népszámlálás szerint 67% magyar, de a gyakorlatban ennél többen rendelkeznek
magyar identitással. Az oktatás rendszere Felvidéken hasonló az erdélyihez, a magyar
iskolákban a gyerekek csak a „szlovák nyelv és irodalom” tantárgyat tanulják szlovákul, tehát
a szlovákot nem idegen nyelvként sajátítják el, aminek következménye, hogy a magyar
anyanyelvű diákok az idegen nyelvként tanult angolt, németet, spanyolt stb. jobban beszélik,
mint a szlovákot. Jelenleg folyamatban vannak az egyeztetések, hogy ez megváltozzon, hogy a
magyar diákok a szlovák nyelvet is idegen nyelvként tanulhassák, s így eredményesebbek
legyenek.

A vizsgálati helyszínek kijelölésének szempontjai
A vizsgálatba bevont iskolákat igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy egyrészt a Kárpát-medence
minél több tájegysége érintve legyen, s minél változatosabbak, eltérőbbek legyenek a természeti
és társadalomföldrajzi adottságok, körülmények: négy külön ország eltérő életszínvonallal, az
asszimiláció különböző foka, eltérő távolság a határtól, a határátlépések lehetőségei közti
különbségek stb. Az utazáshoz szükséges diszkrecionális jövedelem legmagasabb mértékben
Muravidéken, másodikként Felvidéken áll rendelkezésre. Mindkét esetben a Schengeni
határokon belül, ellenőrzés nélkül érkezhetnek az anyaországba a turisták. A
révkomáromiaknak csak a Duna-hídon kell átsétálniuk Komáromba. Bár gyakorlatilag Lendva
is teljesen a határ mellett fekszik, de a muravidékieknek a határtól még 16 km-t kell utazniuk
az első (s leggyakoribb) úti célig, Lentibe. Kárpátalján Beregszász is közel helyezkedik el a
határhoz (8 km), az első jelentősebb úti cél (Vásárosnamény) viszont 40 km távolságot jelent.
De az utazásban ennél jelentősebb akadályozó tényező egyrészt a többi határon túli magyar
területekhez viszonyítva a legalacsonyabb életszínvonal, másrészt külső Schengeni határ lévén
a lassú és szigorú határellenőrzés. Kolozsvár és Székelyföld esetében az utazások
legjelentősebb akadályozó tényezője a határtól való viszonylag nagy távolság (Kolozsvár 160
km, Székelyudvarhely 360 km).
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A kérdőíves felmérések elemzése – A turizmus szerepének vizsgálata a nemzetiségi
identitás megőrzésében
Muravidéki vizsgálatunk helyszíne a lendvai Kétnyelvű Középiskola volt, amelynek 307
tanulója közül 122 diák töltötte ki a kérdőívet.
Tekintettel arra, hogy a Muravidéken erős az asszimiláció, a magyar identitással rendelkező
diákok többsége ma már vegyes házasságban élő szülők gyermeke, összehasonlítottuk a magyar
szülők, illetve a vegyes házasságban élők gyermekeinek válaszait. Emellett néhány kérdés
megválaszolására felkértük a szlovén nemzetiségű diákokat is, hiszen – mint fentebb említettük
– egyrészt a szlovén oktatási törvények értelmében a nemzetiségi területeken az oktatás vegyes
osztályokban két nyelven kell, hogy történjen (elvileg 50-50 %-ban), másrészt nemcsak az
osztályok, de a baráti közösségek is nemzetiségi szempontból többnyire vegyes összetételűek.
S az utazások is gyakran közösségekben történnek, pl. osztálykirándulás, versenyek, kulturális
kapcsolatok vagy baráti társaságok utazása. Így három csoportban vizsgáltuk a válaszokat, s
összehasonlító elemzést végeztünk a „mindkét szülő magyar, vegyes házasság, egyik szülő sem
magyar” kategóriák szerint (1. táblázat).
Kárpátalján a beregszászi két vegyes oktatású, a 3. számú és a 10. számú középiskolában
végeztük a felmérést, ahol az összesen 519 tanuló közül 103 töltötte ki a kérdőívet. Bár
Lendvához képest kisebb a vegyes házasságban született diákok aránya, de itt is jelentős (1.
táblázat). Ezért a lendvaihoz hasonlóan Beregszászban is mindhárom kategóriát vizsgáltuk.
Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Gimnázium 890 tanulójából 120 diákot kérdeztünk meg,
közülük mindössze 2 fő volt, akiknek csak egyik szülője magyar (a gimnáziumba mindösszesen
5 olyan diák jár, akik vegyes házasságban születtek). Ezért a székelyföldi felmérésünk során
csak egy kategóriában (mindkét szülő magyar) értékeltük az eredményeket.
Hasonló arányok miatt (Kolozsváron a Báthory István Elméleti Líceumban a kérdőívet kitöltő
182 főből 6, Révkomáromban a Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpontban 57
főből 5 diáknak nem volt mindkét szülője magyar) a kolozsvári és a felvidéki eredményeket is
csak egy kategóriában vizsgáltuk.
1. táblázat: A válaszadók aránya a szülők nemzetisége szerint

Mindkét szülő
magyar
Vegyes házasság
Egyik szülő sem
magyar

Muravidék (%)

Kárpátalja (%)

Székelyföld
(%)

Kolozsvár (%)

Felvidék (%)

26,2

54,4

98,3

96,7

91,2

42,6

29,1

1,7

2,2

7

31,1

16,5

0

1,1

1,8

Forrás: saját szerkesztés

A „Milyen gyakran utazik Magyarországra?” kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy
mindegyik vizsgált területről a középiskolások rendszeresen utaznak Magyarországra, a
szlovén, illetve ukrán nemzetiségűek is. A gyakoriságban viszont van eltérés, ami függ egyrészt
értelemszerűen a határtól való távolságtól (leggyakrabban a komáromiak és a lendvaiak,
legritkábban az udvarhelyiek utaznak), másrészt akiknek mindkét szülője magyar, ők érkeznek
gyakrabban, a szlovén/ukrán nemzetiségűek ritkábban (2. táblázat).
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2. táblázat: A diákok válasza a „Milyen gyakran utazik Magyarországra?” kérdésre (%)

Forrás: saját szerkesztés
3. táblázat: A diákok válasza a „Milyen célból utazik többnyire Magyarországra? (Több válasz is lehetséges)”
kérdésre

Vásárlás
Rokoni, baráti látogatás
Szórakozás, buli, fürdőzés
Rövid,1-2 napos kirándulás
Kulturális rendezvények
(koncertek)
Tanulmányi cél, iskolai
testvérkapcsolatok
Üzleti cél, nyári munka
Egészségügyi szolgáltatás
Ismeretszerzés
Egyéb (pl. szerelem)

Muravidék
24,6
7
14,6
21,6

Kárpátalja
28,9
15
20,3
7,7

Székelyföld
4,7
24,7
23
10,8

Kolozsvár
4,5
25,6
28,3
12,1

Felvidék
21,5
9,3
17,7
14,3

5,9

8,4

8,5

5,8

13,1

15,2

0

14,9

12,6

9,7

1,8
1,2
8,2
0

0
15,9
2,9
0

2
0,7
9,1
1,7

0
1,8
7,6
1,8

0,4
1,3
9,7
3

Forrás: saját szerkesztés

A révkomáromiak, valamint a lendvaiak és a beregszásziak mindhárom csoportjának
válaszadóira jellemző, hogy bár gyakran utaznak, de a legtöbb utazás csak fél-egynapos
bevásárlásra korlátozódik, a „teljesen” magyar családok a rendszeres nagy bevásárlásukat
gyakorlatilag Komáromban, Lentiben, illetve Nyíregyházán vagy Vásárosnaményban végzik,
hétköznapi életük természetes része a Magyarországra történő utazás (3. táblázat). A vegyes és
szlovén/ukrán családok ritkábban utaznak, de átlagosan némileg több időt töltenek el (2. és 4.
táblázat). Az utazások fő célja Muravidékről, Kárpátaljáról és Felvidékről a vásárlás, Erdélyből
viszont a rokoni, baráti látogatás. Komárom mesterséges szétszakításából, s a két elkülönített
városrész közelségéből fakad, hogy a komáromi diákok a magyar oldalra szórakozni, bulizni is
szívesen járnak. Az országhatártól való távolságból fakadóan az udvarhelyiek ritkábban
utaznak, de egy-egy utazásuk során ők maradnak a leghosszabb ideig. Ezzel összefüggésben a
székely úti célok közül kiemelkedik Budapest, amelyet a Balaton követ, tehát főként kulturális,
rokon-, üdülőturizmusról van szó, míg a beregszásziak fő célpontja a határ menti megye (főként
Nyíregyháza), a lendvaiak pedig a szűk határ menti sávban (főként Lenti) tartózkodnak
leginkább, többnyire vásárlási céllal. A felvidéki diákok viszont nem csak a város
magyarországi oldalára ruccannak át, közel hasonló arányban a Balatont és Budapestet is
felkeresik.
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4. táblázat: A diákok válasza a „Mennyi időt szokott egy-egy utazás során Magyarországon eltölteni?”
kérdésre (%)

Forrás: saját szerkesztés

A desztinációválasztás és az identitás kapcsolata a „Magyarországra szívesebben utazik-e, mint
más országba?” kérdésre adott válaszokban jól tükröződik. A legmagasabb az „Igen” aránya
Felvidéken (76,8%), a legalacsonyabb pedig Muravidéken (15,3 %). Utóbbi helyen a többség
a „Hasonlóképpen, mint más országba” kategóriát jelölte meg, tehát nem egy negatív
véleményről van szó, hanem természetessé, a mindennapok részévé vált egy-egy
magyarországi „átruccanás”. Muravidéken és Kárpátalján Magyarországot leginkább azok
választják úti célként, akiknek mindkét szülője magyar. A vegyes házasságban élőknél már
kiegyenlítődik az arány, míg a szlovénok/ukránok – a földrajzi közelség ellenére – más
országba utaznak gyakrabban és szívesebben. Hasonlóképpen a magyarországi utazások
különböző motivációi erősebbek a magyar szülők gyermekeinél, mint a vegyes házasságban
élőknél, illetve a szlovénoknál/ukránoknál. A felmérés szerint a lendvaiak számára a magyar
nyelv kisebb motivációt jelent, mint a kárpátaljai és a székely diákok számára, valószínűleg
azért, mert – schengeni határról lévén szó – számukra maga a szabad mozgás a határ két oldalán
megszokottabb s természetesebb. Míg a szlovén és ukrán nemzetiségű diákok a motivációk
közül a gasztronómiát és a vonzó tájat értékelték magas pontszámmal, addig a magyar
nemzetiségű diákok leginkább a kulturális rendezvényeket jelölték meg. Viszont a „Magyar
nyelv, magyar emberek” motivációja legmagasabb a felvidéki és az erdélyi diákok körében. E
válaszok szintén az identitáskülönbséggel magyarázhatók (1. ábra).

1. ábra: A megkérdezett diákok válasza a „Ha Magyarországra utazik, melyek a legfontosabb utazási
motivációi?” (1-5-ig értékelés) kérdésre. (szerk.: a szerzők)

347

NÉPESSÉGFÖLDRAJZ – MIGRÁCIÓ SZEKCIÓ

2. ábra: A megkérdezett diákok válasza az „Egy magyarországi utazás után a magyarságtudatában érez-e
megerősítést?” kérdésre (%). (szerk.: a szerzők)

Egy-egy magyarországi kirándulás/utazás leginkább a kárpátaljai diákok számára jelent
megerősítést a magyarságtudatban, ezen belül főként azok számára, akiknek mindkét szülője
magyar (2. ábra). Ettől elmaradnak az erdélyi, illetve a felvidéki diákok. Az udvarhelyi diákok
esetében ezt azzal is magyarázhatjuk, hogy ők többségben élnek szülőföldjükön, magyar
nemzeti öntudatuk önmagában is erős, magabiztos. De talán a 2004. december 5-i
állampolgársági népszavazás következménye is lehet – közvetve – az anyaország iránti kisebb
érzelmi kötődés. A muravidéki fiatalok magyarságtudatára hat legkisebb mértékben egy
anyaországi utazás. Ennek oka – mint már említettük – az utazások megszokottsága,
gyakorisága, természetessége, s valószínűleg az átlag magyarországihoz képest magasabb
szlovéniai életszínvonal is. De Muravidéken és Kárpátalján e téren is határozott különbség
mutatható ki a két magyar szülő gyermekei és a vegyes családokban élők között, az előbbiek
javára.
A felmérésből kiderül, hogy a fiatalok többsége nem csak Magyarországra utazik, hanem
jelentős arányban jutnak el a Kárpát-medence más, magyarok által lakott vidékeire is. A
desztinációk közül Felvidék a legnépszerűbb, míg a második helyen Erdély szerepel. A
felvidékiek számára Erdély a leggyakoribb úti cél (3. ábra). A muravidékiek számára gyakori
célpont – részben a korábbi intenzív délszláv kapcsolatoknak köszönhetően – a Baranyaháromszög és a Vajdaság is. A Magyarországon kívüli magyar területekre a diákok jelentős
részben iskolák közötti kapcsolatok, tanulmányi kirándulások keretében jutnak el. E
viszonylatban is hasonló következtetésekre juthatunk, mint az anyaországba történő utazások
kapcsán. Azok a diákok, akiknek mindkét szülője magyar, nemcsak gyakrabban utaznak a
„határon túli” magyar területekre, de érzelmileg is többet jelentenek számukra ezek az utazások,
magyar identitásukban jelentősebb megerősítést kapnak, mint azok, akik vegyes házasságban
élnek.

348

NÉPESSÉGFÖLDRAJZ – MIGRÁCIÓ SZEKCIÓ

3. ábra: A megkérdezett diákok válasza a „Járt-e Magyarországon kívül a Kárpát-medence magyarok által
lakott területein? Hol?” kérdésre (%). (szerk.: a szerzők)

A 4. ábra rámutat arra, hogy a legerősebben az erdélyiek ragaszkodnak szülőföldjükhöz,
Udvarhelyen köszönhetően a tömbmagyarságnak, illetve annak, hogy az asszimiláció
gyakorlatilag nem jellemző. Kolozsváron pedig nyilván szerepet játszik az, hogy a dinamikusan
fejlődő városban – helyi interjúk alapján – „jobb irányba mennek a dolgok, mint korábban”,
kellemesebb a város hangulata, miliője, kulturális élete a korábbi évtizedekhez képest.
Muravidéken és Kárpátalján a magyar nemzetiségűek erősebben kötődnek szülőföldjükhöz
(különösen azok, akiknek mindkét szülője magyar), mint szlovén/ukrán nemzetiségű társaik.

4. ábra: A megkérdezett diákok válasza a „Hol szeretne élni a jövőben?” kérdésre (%). (szerk.: a szerzők)

A magyar nemzetiségű fiataloknak nem céljuk Magyarországra költözni (csupán Kárpátalján
és Felvidéken mutatható ki kisebb arány), többségük ragaszkodik szülőföldjéhez. Az
egzisztenciális kérdést Muravidéken és Kárpátalján a szlovén/ukrán fiatalok fontosabbnak
tartják, mint a magyarok, ők külföldre is szívesebben költöznének. E válaszokban a lendvai
magyarok esetében az is szerepet játszik, hogy Szlovéniában (így Muravidéken is) az
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életszínvonal magasabb, mint Magyarországon. A szlovén diákok jövőképében viszont azért is
kisebb hangsúlyt kap szülőföldjük, mert Szlovénia viszonylatában Muravidék gazdaságilag
elmarad az ország központi térségeitől. Bár a többség Kárpátalján is szülőföldjén képzeli el
jövőjét, de az ő körükben a legmagasabb azok aránya, akik Magyarországon élnének szívesen.
Ebben nyilván szerepet játszik, hogy jelenleg a megélhetés Kárpátalján nagyon nehéz, de a
magyar gyökerektől nem szívesen szakadnának el a diákok. Ami viszont elgondolkodtató, hogy
a jövőbeni lakóhely megválasztásában az egzisztenciális kérdést azok a diákok tartják
fontosabbnak a szülőföldhöz való ragaszkodással szemben, akik magasabb életszínvonalon
élnek, a muravidéki és a felvidéki diákok (5. táblázat).
5. táblázat: A diákok válasza az „Ebben az elképzelésben mi játszik szerepet?” kérdésre. (Lásd 4. ábra!)

A szülőföldhöz való ragaszkodás
Mindenképp magyar területen
szeretnék élni
Munkalehetőség (egzisztenciális
kérdés)
Jövendő társtól függ
Nem adott választ

Muravidék
%
36,1

Kárpátalja
%
52,4

Székelyföld
%
53,3

Kolozsvár
%
41,3

Felvidék
%
31,6

6,6

15,5

7,5

8,3

17,5

39,3

25,2

24,2

37,2

40,4

13,1
4,9

6,8
0

15
0

13,2
0

10,5
0

Forrás: saját szerkesztés

Összegzés
Az elvégzett kérdőíves felmérésünk alapján megállapítható: a határon túli magyar fiatalok
számára természetessé vált Magyarországra utazni. De nemcsak a magyarok, hanem a
felmérésben szereplő szlovén és ukrán társaik is szívesen jönnek át a határ túlsó oldalára,
alapvetően pozitív megítélésük van országunkról. A probléma az, hogy többnyire nagyon rövid
időt töltenek el (túlnyomóan vásárlási célból), a határ menti turizmusban inkább csak
potenciális turistaként vannak jelen. Az ebben rejlő lehetőségeket az itthoni turizmus nem
használja ki. Az erdélyi diákok – a távolságból fakadóan – ritkábban, de hosszabb időtartamra
utaznak Magyarországra. Utazásuk célja főként a rokoni kapcsolatok ápolása, de emellett a
magyar értékek megismerésére is nagy hangsúlyt helyeznek.
A nemzetiségi identitás és a magyarországi utazások között egyértelműen kimutatható az
összefüggés: azok a diákok, akiknek mindkét szülője magyar (a tömbmagyarságban élő, a
felmérésében résztvevő székelyudvarhelyi, valamint a kolozsvári és a felvidéki diákok
valamennyien e kategóriába tartoznak), szívesebben, gyakrabban utaznak mind
Magyarországra, mind a Kárpát-medence más, magyarok által lakott területeire. Érzelmileg
többet jelent számukra az anyaországban, vagy azon kívüli, magyarok lakta tájakon lenni, mint
a vegyes házasságban élők esetében. Akiknek mindkét szülője magyar, azok a jövőjüket is
inkább szülőföldjükön tervezik.
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AZ ELVÁNDORLÁS, HAZATÉRÉS ÉS IDENTITÁSVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA
MAGYARORSZÁGI REMIGRÁNSOK PÉLDÁJÁN
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THE STUDY OF EMIGRATION, REMIGRATION AND IDENTITY CHANGE IN THE CASE OF
HUNGARIAN RETURNING MIGRANTS
Abstract
After the EU accessions in and since 2004 millions of emigrants from East-Central Europe, meanwhile thousands
of Hungarians, left their countries. Intensified outmigration causes serious problems in the sending countries which
try to compensate this phenomenon by implementing national policies and initiatives to re-attract people.
According to the literature, remigration initiatives often ignore the role of identity change and do not differentiate
between factors influencing return migration according to their scope. During our research, we analysed how and
to which extent the identity of emigrants changed since their migration, and how it was shaped by micro and macro
factors. Based on our research results, the national return policies and initiatives of Hungary have been able to
attract only relatively few numbers of emigrants so far. Returning migrants usually experience significant identity
change until the end of their return, and we can categorise them into different groups according their identity
change. Highly skilled returning migrants adapted to Hungarian labour market conditions in a much more flexible
way, and they moved more often to settlements different from their residence before emigration.
Keywords: emigration, return migration, identity change, readaptation, Hungary

1. Bevezetés
Napjaink társadalmait a különböző globális és regionális vándorlási folyamatok egyre jobban
érintik. Ezen kívül a migrációs folyamatok egyre összetettebbekké válnak, ami azt jelenti, hogy
mind több és több vándorlási típust és fázist foglalnak magukban. Ezek körében a
visszavándorlás nem mindig számít záró lépésnek az adott egyén migrációs lépéseinek sorában
(NADLER, R. et al. 2016). Például a sokféleképpen definiált cirkulációs migráció keretében az
egyén rendszeres vagy rendszertelen mozgásai három vagy annál több földrajzi helyet kötnek
össze (ILLÉS S. 2014).
Jelentős migrációs fázisának tekintjük, amikor – ideiglenes vagy végleges jelleggel – a küldő
országba való visszatérésre kerül sor. Ez a remigrációnak nevezett, már a 17. századtól
megjelent, sokféle hatást kifejtő (SUSSMAN, N. M. 2011), ellenkező irányú vándorlás világszerte
szintén egyre inkább megfigyelhető. A kivándorláshoz hasonlóan a visszavándorlás folyamatát
is sokféle módon értelmezik és gyakran interdiszciplináris keretek között kutatják.
Kutatásunkban a 15 évesnél idősebb, nemzetközi migránsként szülőhazájukba önkéntes módon
visszatérő, gazdaságilag aktív korú népesség tagjait tekintjük remigránsoknak. A remigráció
jelenségét élénk tudományos és szakmai viták kísérik, ami többféle érdekcsoport és területi
szint szempontjainak ütközését jelenti (CASSARINO, J–P. 2004; BOROS, L.– HEGEDŰS, G. 2016).
A visszatérés a transznacionális és cirkulációs migráció részállomásaként, az anyaország
regionális fejlődését elősegítő folyamatként, vagy a kivándorlók különböző generációinak
szempontjából is elemezhető. A remigrációt a nyelvi visszailleszkedést, illetve a nemi
szerepeket vizsgálva ugyancsak lehet értelmezni (NADLER, R. et al. 2016). A visszatérők közötti
vagy az anyaországban maradottakhoz viszonyított társadalmi státuszkülönbségek
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szempontjából szintén vizsgálhatjuk a folyamatot. A döntéshozók és a közvélemény azonban –
a kivándorláshoz hasonlóan – általában a hazatérést is csak az anyaország egésze szempontjából
értékelik és ítélik meg (VAN HOUTE; M.–DAVIDS, T. 2008). A ki- és hazavándorlók egyéb,
egyéni szempontjait, például identitásváltozását és érdekeit gyakran figyelmen kívül hagyják
(CASSARINO, J–P. 2004; SINATTI, G.–HORSE, C. 2015). Ez utóbbi szempontokat és érdekeket
valóban nem egyszerű módszertanilag kutatni. A remigráció tanulmányozása a vonatkozó
statisztikai adatbázisok hiánya vagy nem megfelelő minősége miatt is összetett feladat. A
kapcsolódó kvantitatív módszerek közül a kérdőívezés, a kvalitatív módszerek közül pedig az
interjúzás emelhető ki (SUSSMAN, N. M. 2011; NADLER, R. et al. 2016).
Értelmezésünkben a remigrációs folyamat jelentős országos, regionális és helyi fejlesztési
potenciált jelent (KOVÁCS, Z. et al. 2012; NADLER, R. et al. 2016). Ennek lényeges előfeltétele
ugyanakkor, hogy a hazatérők egyéni érdekei és a küldő ország, régió vagy település
makroszintű érdekei alapvetően egybeessenek egymással, amit például az erre irányuló,
megfelelő remigrációs kezdeményezésekkel szükséges elérni. Tanulmányunk fő kérdése, hogy
mi jellemző a Magyarországra visszatérő emigránsok identitásváltozására. Ehhez elemzési
keretként a SUSSMAN „kulturális identitás modellje” alapján meghatározott négy remigrációs
csoportot használjuk (SUSSMAN, N. M. 2011). Az identitásváltozást illetően a makroszintű (a
küldő és fogadó ország léptékének megfelelő) és mikroszintű tényezők hatásait, az utóbbin
belül pedig a képzettség és a családi állapot tényezőit vizsgáljuk.
Az Európán belüli emigrációs folyamat negatív hatásai egyre súlyosabbakká válnak. Ennek
küldő országai a fejletlenebb európai államok, így például az Európai Unió posztszocialista
tagállamai, fogadó országai pedig döntően kontinensünk fejlettebb államai. Feltehetően a
jelentős életszínvonalbeli, jövedelmi különbségek hatására 2004 óta milliók vándoroltak az
általuk előnyösebbnek tartott európai államokba (HEGEDŰS G.–LADOS G. 2015). Ez a folyamat
az úgynevezett agyelszívás („brain drain”) jelensége, amely az átlagnál jelentősebb érinti a jól
képzett, aktív korú munkavállalókat, illetve egyre inkább a szakmunkásokat is. Ennek ellenére
még mindig csak részben ismerjük, hogy milyen mikroszintű, egyéni szempontok, taszító és
vonzó tényezők játszanak szerepet a kivándorlás és a visszavándorlás választásában és
megvalósításában, különösen a kelet-közép-európai országokba visszatérők esetében. A
családok emigráció miatti szétszakadásáról, az anyaországban maradó családtagok
nehézségeiről részben már említést tesz a szakirodalom (SUSSMAN, N. M. 2011). Azokról a
hatásokról szintén csak közelítőleg van tudomásunk, amelyeket az említett emigráció gyakorol
makroszinten a küldő országokra (BALÁZS P. 2012; BODNÁR K.–SZABÓ L. T. 2014). A
remigrációra vonatkozó lényeges szempont, hogy miként lehetséges az egyéni és makroszintű
tényezők jobb összehangolásával – például speciális, a visszatérést elősegítő programokkal – a
remigránsok és az anyaországban maradottak igényeit egyaránt jobban kielégíteni, továbbá
ennek megfelelően az elégedettségüket növelni. Ennek részeként fontos és vitatott kérdés, hogy
a visszatérők szaktudását, különböző tőketípusait (például jövedelem, kapcsolatrendszer)
hogyan lehetne a küldő ország, régió és település fejlődésének szolgálatába állítani.
A remigránsok identitásváltozásának elemzéséhez 48 félig strukturált mélyinterjút készítettünk
legalább 1-7 év közötti időtartamú külföldi tartózkodás után hazatért magyar állampolgárokkal,
2012 és 2015 között. Az interjúalanyok kiválasztása más kutatásokhoz (például SUSSMAN, N.
M. 2011) hasonlóan hólabda módszerrel történt1. A visszatérők a külföldön végzett munkakör
szerint két nagy csoportra oszthatók, az interjúalanyokat magasan képzett (például kutatók,
orvosok), valamint alacsonyan képzett visszatérők (például felszolgálók, segédmunkások)
alkotják. Utóbbi csoportba azok az egyéneket is belevettük, akik az első csoportba tartoznak,
viszont külföldön a képzettségüknél alacsonyabb munkakörökben dolgoztak. A kutatásban 28
1

Az elemzés során álneveket használunk.
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magasan képzett és 21 alacsonyan képzett hazatérővel készítettünk interjút, vizsgálatunkban
kitérve e két csoport közötti hasonlóságokra és különbségekre. Kutatásunk során a makro- és
mikroszintű tényezőket vizsgáltuk, amelyek többféle módon osztályozhatók, és egymástól csak
részben különíthetők el (CASSARINO, J-P. 2004; SUSSMAN, N. M. 2011). A mikroszinthez
soroltuk a remigránsok egyéni tényezőit, valamint a családi, baráti kapcsolatokat. A
makroszintet az ennél nagyobb léptékű, alapvetően országos tényezők (például gazdasági
helyzet, jövedelmi viszonyok) jelentik elemzésünkben.

2. Az elvándorlást, visszavándorlást és identitásváltozást értelmező főbb modellek
jellemzői
Az elvándorlás és visszavándorlás okait, valamint hatásait többféle tudományos elmélet
kísérelte meg értelmezni, a legkülönbözőbb közgazdasági, szociológiai és pszichológiai
szempontokból (például CASSARINO, J-P. 2004; NADLER, R. et al. 2016). A kivándorlás
(BERRY, J. W. 1997) és a visszavándorlás (SUSSMAN, N. M. 2011) által létrehozott, alapvetően
pszichológiai szempontból értelmezett identitásváltozást azonban jóval kevesebben vizsgálták
(KUNUROGLU, F. et al. 2016), különösen a kelet-közép-európai országok esetében. Ennek egyik
valószínű oka, hogy az identitás rendkívül összetett és sokféleképpen értelmezhető, mérhető
fogalom, amelyet az alábbiakban bemutatott modellek is csak általánosabb, absztraktabb
módon, leegyszerűsítve képesek elemezni.
A hazatérőknek az otthoni kultúrába való visszailleszkedését különböző, jelentős részben
interdiszciplináris modellek segítségével elemzik. GULLAHORN (1963) és társa alkotta meg az
úgynevezett W-modellt, amely értelmében a remigránsokat hazatérésüket követően „fordított
kultúrsokk” éri. Ez azt jelenti, hogy a hazatérők visszatérésük után kezdetben
megkönnyebbülnek, később azonban „kultúrsokkon” esnek át, mivel mást tapasztalnak, mint
amire a hazatérésük előtt számítottak. Végül azonban sor kerül fokozatos adaptációjukra
(GULLAHORN, J. T.–GULLAHORN, J. E. 1963). E modellt viszont a remigrációs empirikus
kutatások nem igazolták (KUNUROGLU, F. et al. 2016).
BERRY remigrációhoz részben kapcsolódó, pszichológiai „akkulturációs” modellje a
kivándorlási folyamat végéig vizsgálja az identitásváltozást, az emigránsokat több csoportba
osztva. A csoportosítás alapja, hogy az emigránsok mennyire kötődnek az anyaországbeli
kultúrához, illetve, hogy milyen mértékben tartják a kapcsolatot a befogadó országbeli más
kultúrák képviselőivel, és vonódnak be ezekbe a kultúrákba (BERRY, J. W. 1997)2. E két tényező
alapján a migránsok négyféle módon ötvözhetik a két kultúrát, amelynek megfelelően az
„integráció”, az „asszimiláció”, „szeparáció” (vagy más néven „szegregáció”), illetve a
„marginalizáció” akkulturációs stratégiáját valósítják meg. Az integráció az otthoni kultúra
egyes elemeinek megőrzését és az új kultúrák képviselőivel való kapcsolattartást egyaránt
jelenti. Az asszimiláció során a remigráns nem kívánja többé az otthoni kultúrát fenntartani,
viszont a befogadó ország kultúráiba bekapcsolódik. A szeparáció az otthoni kultúra
jellemzőinek megőrzését és a fogadó országok kultúrái iránti elutasítást foglalja magában, a
marginalizáció pedig mindkét kultúra teljes elutasítását. A modell szerint a beilleszkedés során
a legnagyobb stressz a marginalizáció esetében lép fel, ami különböző okokra – például a
fogadó országbeli ellenséges környezet és csak kis mértékben meglévő támogató hálózatok, az
egyéni beilleszkedési motivációk hiánya – vezethető vissza. A legkisebb stressz pedig abban az
esetben valószínű, ha a remigráns a küldő és fogadó ország kultúrájának kulcstényezőit
2

BERRY modellje a szerző szerint kissé leegyszerűsítő, mivel ennek alapján az emigránsok külső nyomásgyakorlás
nélkül, önszántukból dönthetik el, hogy melyik akkulturációs stratégiát kívánják követni (BERRY, J. W. 1997).
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sikeresen kombinálja (például az integráció révén). BERRY értelmezésében az akkulturációs
stratégiákat több tényező, így például a küldő- és fogadó országok közötti kulturális
különbségek vagy a kivándorlók egyéni adottságai (életkor, nem, iskolai végzettség) jelentősen
befolyásolja. A befogadó országok témához kapcsolódó nemzeti politikáiban mind a négy
stratégiára irányuló kezdeményezéseket találunk. BERRY szerint azonban az emigránsok és a
befogadó ország szempontjából egyaránt az integrációs akkulturációs stratégia jelenti a
legkedvezőbb opciót, emiatt a fogadó országbeli nemzeti politikáknak lehetőleg erre kellene
törekedniük (BERRY, J. W. 1997). A remigráció értelmezése szempontjából a modell
hátrányaként említhető, hogy csak a kivándorlást kísérő kulturális adaptációt vizsgálja, a
remigráció utánit nem, ezek azonban többnyire eltérnek egymástól.
SUSSMAN átfogó szociálpszichológiai megközelítésének lényege, hogy az identitásváltozást
elemzi a kivándorlás és hazatérés szemszögéből, tehát az identitás komplex időbeli és térbeli
változásaira fókuszál, a hazatérés utáni identitásváltozásig bezárólag. A kutató „kulturális
identitás modellje” BERRY-hez képest összetettebb tényezőket vizsgál. SUSSMAN szerint a
remigránsok kivándorlásuk után először a fogadó országbeli viszonyokhoz adaptálódnak.
Ennek külföldi sikerességét viszont az egyén anyaországbeli kulturális identitásának erőssége,
valamint az általános szociokulturális alkalmazkodóképessége („kulturális rugalmasság”)
határozza meg. A korábbi külföldi identitásváltozás mértékétől és jellemzőitől függ azonban,
hogy a hazatérők visszaköltözésük során és azt követően milyen kulturális identitásváltozáson
mennek keresztül, illetve mennyire lesz sikeres az anyaországba való readaptációjuk. A
remigránsok a hazatérésükkor ugyanis ismételten szembesülnek az identitásukban addig
bekövetkező változásokkal. Ezeket az identitásváltozásokat SUSSMAN – az anyaországbeli
kulturális identitáshoz való viszonyítási szempontjából – négy csoportba sorolja (SUSSMAN, N.
M. 2011).
Az egyik típusba, amit „affirmatívnak” nevez, azok a hazatérők tartoznak, akik külföldön
változatlanul szorosan kötődnek a küldő országbeli kultúrájukhoz, ahol a kötődés akár meg is
erősödhet. E csoport tagjai kevésbé befogadóak a külföldi ország társadalmi értékrendje,
kultúrája iránt, az anyaországban sokkal jobban érzik magukat, és visszatérésük során
viszonylag kicsi readaptációs nehézségekkel szembesülnek. A modell másik két csoportjának
tagjait viszont egyaránt sok stressz éri a hazatérés során, mivel például nagy mértékben
adaptálódnak a befogadó országokbeli viszonyokhoz. Emiatt visszatérésük után gyakran
elszigetelődnek az anyaország kultúrájától és társadalmától. A „szubtraktív” hazatérők egyik
ország kultúrájához sem kötődnek szorosan, és a külföldi munkavállalásuk során próbálnak
minél több új dolgot elsajátítani. Az „additív” hazatérők nagyon hasonlítanak e csoporthoz, a
fő különbség a kultúrákhoz való viszonyukban található. Az additív hazatérők szintén
megtartják és gyakorolják a saját kultúrájukat, hagyományaikat. A befogadó országban
tapasztalt új jelenségekre azonban sokkal nyitottabbak, onnan rendszerint át is vesznek
bizonyos dolgokat, a befogadó országgal való kapcsolatukat pedig megtartják a hazatérésük
után is. Emiatt előfordul, hogy az additív csoport tagjainak identitása „bikulturálissá” vagy
„hibriddé” – ez utóbbi a küldő és a fogadó ország kulturális értékeinek integrálását jelenti –
válik. A tárgyalt csoport a külföldön megtapasztalt kulturális elemekhez olyannyira
ragaszkodhat, hogy körükben a külföldre való ismételt kivándorlással – cirkulációs migráció –
is számolni kell. A modell további csoportjába tartozó hazatérőket a modell „interkulturális”
vagy „globális” identitásúaknak nevezi. Az ide sorolható hazatérők identitása rendkívül
komplex. Ez azt jelenti, hogy egyszerre képesek több identitást hordozni, és tudatában vannak
az aktuális identitásváltozásuknak, ennek köszönhetően kevesebb stressz éri őket a hazatérés
során. Továbbá alkalmasak arra, hogy különböző kulturális mintákat úgy adaptáljanak és
kövessenek, ahogyan azt az aktuális munka- és életkörülményeik megkövetelik. Ez nem az
otthoni és külföldi kulturális értékek integrálását jelenti, sem egy kettős (például egy
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bikulturális stratégia) kialakítását. Ezzel ellentétben az ebbe a csoportba sorolt remigránsok
magukat világpolgároknak vallják, és bármely új országban az elvárt társadalmi
követelményekhez megfelelően, hatékonyan tudnak alkalmazkodni. Sokféle kultúrával
(például a nemzetközi média követése) és kultúrához tartozó egyénnel tartják a kapcsolatot.
Saját hazatérésüket pozitívnak vagy közepesen nehéznek tartják, azonban nem tekintik teljesen
véglegesnek, hiszen rövidebb-hosszabb időszakra később is szívesen külföldre költöznének
(SUSSMAN, N. M. 2011). E kategória kritikájaként egyes kutatók megemlítik azonban, hogy az
adott ország kulturális jellemzőitől függően alakulhat ki. Léteznek olyan országok/kultúrák
ugyanis (például Törökország), amelyekben megkövetelik az ottani kulturális normák
viszonylag szigorú követését, és az ettől való eltérések nem elfogadottak (KUNUROGLU, F. et al.
2016).
A remigránsok identitásváltozásának országonkénti összehasonlítását a korábban említett
sokféle, egyéni tényezőn kívül nehezíti, hogy kevés nemzetközi, azonos vagy hasonló
módszertani bázison alapuló összehasonlító kutatás készült. A remigránsok között pedig igen
jelentős kulturális különbségek lehetnek aszerint, hogy ki melyik fogadó országból melyik
küldő országba tért vissza. SUSSMAN és más szerzők alapján azonban néhány általánosabb
megállapítás tehető. SUSSMAN átfogó, összehasonlító elemzésében kitér arra, hogy – saját
kutatása alapján – a hongkongi hazatérők csoportjában az additív típus a leggyakoribb,
Japánhoz hasonlóan. Az egyéni adottságok befolyásoló szerepét erősíti azonban, hogy a
visszatérő emigránsok körében például a fiatalkorúak sokszor jobban átveszik a befogadó
ország kultúráját (a szerző hongkongi példája), amely hatására kevésbé readaptálódnak
szüleikhez képest, többek között a helyi nyelv nem megfelelő ismerete miatt. További
befolyásoló tényező az iskolai végzettség, amely alapján a Hong Kongba visszatérő magasan
képzettek esetében nem az additív, hanem a globális típus számít a leggyakoribbnak (SUSSMAN,
N. M. 2011).
A visszailleszkedési nehézségek globális jelenlétére utal, hogy a szubtraktív típus világszerte
igen gyakori. Az Amerikai Egyesült Államokra is ez jellemző, ahol a második leggyakoribb
csoport az affirmatív, amelyet a globális és additív csoportok követnek. Olaszországban a
szubtraktív, additív és globális típusok a leggyakoriabbak. Finnországban szintén a szubtraktív
típus a domináns (SUSSMAN, N. M. 2011). Ha a küldő- és fogadó ország közötti kulturális
különbségek viszonylag nagynak tekinthetők (WARD, C.–KENNEDY, A. 1999), akkor a
hazatérők kulturális elidegenülésével és megbélyegzésével ugyancsak számolni kell. Továbbá
a szakirodalom által leírt probléma, hogy a küldő országban a kivándorlás óta bekövetkező
változásokat gyakran kedvezőtlenül élik meg a remigránsok. Ennek oka, hogy a saját idealizált
emlékeik és a rájuk „otthon” váró valóság jelentősen eltérhetnek egymástól (TANNENBAUM, M.
2007), ami a második vagy még újabb generációs visszatérőkre kiemelten vonatkozik (NADLER,
R. et al. 2016).
E visszatérést hátráltató tényezők időben és térbelileg változó módon valósulnak meg. Az egyik
megnyilvánulási forma, hogy a remigránsok megkülönbözetésére pejoratív értelmű
gyűjtőfogalmakat is használnak (például napjaink Nyugat-Európából Törökországba
visszatérőinek részbeni stigmatizálása, „alemanci” megnevezése). Tehát a visszailleszkedés
sikere a remigránsok kulturális adottságain kívül nagyban függ attól, hogy pontosan mihez
várják el az alkalmazkodásukat, vagyis, hogy az anyaországban maradtak miként definiálják a
„saját” kultúra fogalmát (KUNUROGLU, F. et al. 2016). E kérdéshez kapcsolódó lényeges
probléma, hogy az affirmatív csoport SUSSMAN által leírt, könnyű módon megvalósuló
readaptációját egyes kutatások cáfolják. Hiába követi ugyanis az „affirmatívként” definiált
kivándorló csoport külföldön is a küldő országbeli kultúráját, és utasítja el a fogadó országbelit,
visszatérve ettől függetlenül már másnak, „idegennek” számít. Következésképpen a
visszailleszkedés szempontjából sokszor már nem a nemzetiségi, vallási hovatartozás vagy a
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nyelvi készségek a döntőek, hanem az adott csoporthoz való tartozás érzése és a megkonstruált
„társadalmi identitás”, amely a tényleges határvonalakat képezi a visszatérők és az
anyaországban maradottak között. További, a readaptáció sikerességéhez kapcsolódó, újabb
kutatásokat igénylő kérdés, hogy az otthon maradt népesség remigránsokhoz való viszonyulása
ténylegesen mennyire egyezik meg azzal a képpel, ahogyan a remigránsok szerint őket a
többségi társadalom megítéli (KUNUROGLU, F. et al. 2016). Emellett fontos és a remigránsok és
a remigrációs politikák számára egyaránt nagy kihívást jelentő tényező, hogy egyre inkább
globalizálódó világunkban – például a fejlődő infokommunikációs lehetőségeknek és a digitális
médiának köszönhetően – az „otthon” és a „valahová tartozás” fogalma már nem annyira térhez,
illetve helyhez kötött, mint korábban (NADLER, R. et al. 2016).
SUSSMAN kutatása alapján a readaptációs stressz az ír, olasz és portugál hazatérők eseteihez
képest általában kisebb a Hong Kongba vagy Izraelbe visszatérők csoportjaiban, amelyek
sajnos inkább kivételes eseteknek számítanak. Az utóbbi társadalmak életében ugyanis jelentős
szerephez jut a migráció, általánosságban nyitottabban és rugalmasabban viszonyulnak a
hazatérőkhöz, akik visszatérés utáni „otthonérzete” magasabb a más országokba visszatérőkhöz
képest (SUSSMAN, N. M. 2011). Kutatásunk alapján Magyarországon jelenleg a remigránsok
esetében megbélyegzés általában nem jellemző. Kedvezőnek tekinthető az a megfigyelés, hogy
az említett stigmatizáció egy adott országban néhány évtized alatt pozitív irányba is változhat.
Így például az 1980-as évek fiatal japán hazatérői kezdetben nehezen illeszkedtek be
anyaországukba, mivel például diszkriminálták őket egyéni kulturális adottságaik miatt.
Később azonban, a fokozódó globalizáció hatására egyes adottságaik (úgymint bikulturális
jelleg, külföldi nyelvtudás) felértékelődtek, ami az anyaországbeli adaptációjukat
megkönnyítette (SUSSMAN, N. M. 2011).
Más szerzők szerint az említett modellek egyike sem képes teljes körűen megmagyarázni a
remigráció összes aspektusát. Emiatt egy komprehenzívebb modell megalkotását sürgetik,
amely a remigrációt teljes egészében képes értelmezni. Ennek megfelelően – véleményük
szerint – például nagyobb mértékben szükséges elkülöníteni a kivándorlás alatti és a
remigrációs tapasztalatokat egymástól, emellett a különböző, hazatérésben érintett generációk
reakkulturációs folyamatokban játszott szerepét szintén jobban figyelembe kellene venni
(KUNUROGLU, F. et al. 2016).
Az elvándorlás előtti, a kivándorlás alatti és a visszatérés utáni identitásváltozás nagyban függ
tehát az érintettek személyes adottságaitól, valamint a küldő és fogadó ország különböző
jellemzőitől, így az ottani véleményformáló csoportok saját „kultúraképétől”. Az
identitásváltozás mérése összetett feladat, vizsgálata viszont jelentősen hozzájárulhat a
különböző területi léptékű remigrációs folyamatok sikeréhez vagy sikertelenségéhez.

3. Az emigráció és remigráció különböző hatásai a magyar remigránsok nézőpontjából
A remigráció területi jellemzőiről megállapítható, hogy az Európán belüli „brain drain”
folyamata jelentős, amely keretében alapvetően egy keletről nyugat felé irányuló migrációs
áramlás tapasztalható. Erre a kihívásra kívánnak a különböző remigrációs nemzeti politikák és
kezdeményezések választ adni. Ezeket céljaik alapján a „hazacsábítás”, „reintegráció”,
„újrafogalkoztatás”, „helybentartás”, „kapcsolattartás” és „bevándorlás” típusokba soroltuk
(HEGEDŰS G.–LADOS G. 2015).
Sajnos sem az emigráció, sem a remigráció mértékéről nem áll elégséges mennyiségű és
megbízható statisztikai adat rendelkezésre (NADLER, R. et al. 2016). Az Európai Unió 2004-es
és azt követő bővítései után több millió kelet-közép-európai hagyta el szülőhazáját a szabad
munkaerőmozgás lehetőségeit kihasználva. A legsúlyosabb elvándorlás sújtotta régiók közül a
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legtöbb a volt szocialista országokban található (KOVÁCS, Z. et al. 2012), ahol számos
problémát – például egyes hiányszakmák kialakulása – generált a munkaerő elvándorlása
(LADOS G. et al. 2015). A kelet-közép-európai országokba visszatérők az otthon maradottaknál
fiatalosabb korszerkezettel rendelkeznek és magasabb az iskolázottságuk, emellett az otthon
maradottakhoz viszonyítva rendszerint magasabb vállalkozói hajlam jellemző rájuk (MARTIN,
R.–RADU, D. 2012).
A magyar állampolgárok elvándorlása az EU-csatlakozás utáni években fokozatosan
növekedett. A hagyományos célországok Németország, Ausztria és az Amerikai Egyesült
Államok voltak a csatlakozást megelőzően (HÁRS Á.–SIMON D. 2015). Az Európai Unión belüli
szabad munkaerőmozgás következtében ezek a célországok jelentősen nem változtak, azonban
az Egyesült Királyság szerepe felértékelődött. Az elmúlt évekbeli kutatások 330-350 ezer főre
becsülik a külföldön élő magyarok számát, amely csak a 18-49 éves korosztály számadatát
foglalja magában (KAPITÁNY B.–ROHR A. 2013). A 2014-ben külföldön tartózkodó magyarok
38 %-a Németországban, 23 %-a az Egyesült Királyságban, 14 %-a pedig Ausztriában élt.
Fontos adat, hogy a magyar kivándorlók száma 2001-2014 között három és félszeresére
növekedett (GÖDRI I. 2015).
A hagyományos migrációelméletek az elvándorlást egyszeri életeseményként értelmezik.
Ebben a felfogásban az anyaország elhagyása rendkívüli eseménynek számít, ami ritkán
történik meg (KINCSES Á. 2014). A külföldi munkavállalás azonban nem feltétlenül jelenti az
anyaország végleges elhagyását, mivel egyes kutatók szerint ez csupán egy életszakaszként
értelmezhető (KOVÁCS É.–MELEGH A. 2000). Az elmúlt évek vándorlási statisztikái azt
mutatják, hogy az elvándorló magyarok jelentős része hazatér Magyarországra, azonban a
külföldi munkavállalás hasznossága – például a materiális és az immateriális javak – eltérő
mintázatot mutat a visszatérők között. KINCSES szerint a hazatérő magyarok migráns attitűdöket
vesznek fel a remigrációt követően, ami a lakóhelyválasztásukban is megnyilvánul. Így a
hazatérők főként a budapesti agglomerációban, a Balaton környékén, valamint a
megyeszékhelyeken telepednek le. Az elmúlt években tapasztalható elvándorlási hullámmal
párhuzamosan a hazatérő magyarok száma is folyamatosan emelkedni kezdett, az elmúlt
években évente több mint 10 ezer hazatérőt mutatnak ki a hivatalos adatok (KINCSES Á. 2014).
A magyarországi remigrációs politikákat és kezdeményezéseket elemezve az alábbi
megállapítások tehetők. Korábbi tanulmányainkban részletesen bemutattuk, hogy a magyar
kezdeményezések egymással általában nem összehangoltak. További jellemzőjük, hogy e
kezdeményezések szinte kivétel nélkül a remigráció csak egy részterületére és általában kevés
célcsoportjára fókuszálnak, például a kutatókat megcélzó Lendület program esetében. Átfogó
és komprehenzív országos stratégiával ez idáig nem rendelkezik az ország (HEGEDŰS G.–
LADOS G. 2015). A magyar remigrációs politikák megvalósításának különböző nehézségeit jól
példázza a „Gyere Haza Fiatal” program. A program 2015-ben minisztériumi támogatással
került meghirdetésre, amely a „hazacsábítás”, „reintegráció”, „újrafogalkoztatás”,
„helybentartás” remigrációs politikák típusait egyaránt magában foglalta. Ez több EUtagállambeli kezdeményezéshez (például a kelet-németországi ThAFF, KOVÁCS, Z. et al. 2012)
hasonlóvá teszi. A „Gyere Haza Fiatal” program célcsoportjai főként felsőfokú végzettségű
vagy a hazai munkaerő-piacon piacképes/hiányszakmával rendelkező magyar emigránsok
voltak. A programban az Egyesült Királyságban tartózkodók vehettek részt, de a program
megalkotói más országokra való és időbeli kiterjesztését is tervezték. A program komplex
szolgáltatásokat – például tájékoztatás, munkahelykeresésben, lakhatási, mobilitási
támogatások – nyújtott a remigránsok számára3. A kezdeményezés azonban kisszámú
munkaerő visszavonzására volt képes, és 2016 júniusában váratlanul leállították. A „Gyere
3

https://web.archive.org/web/20160423004127/http://www.gyerehazafiatal.hu/
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Haza Fiatal” program megvalósítása és eredményességének megítélése heves közéleti,
valamint politikai vitákat generált4,5.
Interjúalanyaink közül csak kevesen ismerték az említett magyarországi kezdeményezéseket,
ami egybevág a nemzetközi szakirodalom megállapításaival (NADLER, R. et al. 2016). Ezalól a
remigráns kutatók jelentettek kivételt, akik információkkal rendelkeztek a Lendület
Programról. Az ilyen programok létezésére reflektálva pedig az alacsonyan képzett
interjúalanyaink közül néhányan egyenesen feleslegesnek tartották ezeket. Ők arra hivatkoztak,
hogy a visszatérők alapvetően sikereseknek tekinthetők, és helyettük inkább az otthon
maradókat kellene támogatni. Ez az álláspont felveti azt az általános kérdést, hogy az egyes,
érintett érdekcsoportok mennyire tartják etikailag jogosnak a remigránsok esetében alkalmazott
pozitív diszkriminációt. Emiatt a döntéshozóknak célszerű lenne a remigrációs
kezdeményezéseket széles körben megvitatni, figyelembe véve az emigrációhoz,
remigrációhoz kapcsolódó, anyaországbeli vitákat (NADLER, R. et al. 2016). Más, alacsonyan
képzett interjúalanyaink viszont kiemelték annak fontosságát, hogy a visszatérőket kezdetben
az ügyintézésben és az álláskeresésben támogatni szükséges.
Kutatásunk során a SUSSMAN-féle identitásváltozás modelljének négy csoportja közül bizonyos
esetekben nehéz volt az osztályozás, így egyes hazatérők több csoportba is tartoztak. Az
affirmatív hazatérők csoportjába csupán néhány interjúalanyunk volt besorolható, e csoport
számított az összes közül a legritkábbnak. Főként olyan alacsonyan képzett munkakörökben
dolgozók kerültek ide, akiknek volt családjuk, de csak egyedül vándoroltak ki külföldre. Idegen
nyelvet egyáltalán nem vagy alig beszéltek, így többnyire anyanyelvi közegben, szinte csak
magyarokkal dolgoztak együtt külföldön, ami miatt ugyancsak tovább erősödött magyar
identitásuk. Az ide tartozók leginkább a külföldi kedvezőtlen makroszintű tényezőkre
panaszkodtak. Így például véleményük szerint nem volt külföldön befogadó környezetük, és
rossz volt a megítélésük. Továbbá a nehéz munkakörülményeiket is megemlítették: „A
munkahelyen nem a legjobb híre volt a magyarnak. A legrosszabb munkákat bízták ránk. Meg
úgy is bántak velünk” (Géza, építőipari szakmunkás). A sok negatív élmény hatására, amit
külföldön kellett megtapasztalniuk, a hazatérés mellett döntöttek. E csoport tagjai számára tehát
a befogadó országbeli makro tényezők taszító („push”) hatással bírtak, míg a visszatérési döntés
meghozatalában saját szülőhazájuk vonzó („pull”) makro tényezői játszottak fontosabb
szerepet. Részben a negatív külföldi tapasztalatok, részben a Magyarországhoz való tartozás
érzése miatt az affirmatív hazatérők között a legkisebb az esély az ismételt kivándorlásra.
A szubtraktív hazatérők közé többségében a családdal kivándorolt, alacsonyan képzett
munkakörökben elhelyezkedők tartoznak, akik számára a hazatérés negatív megítélésű volt. Az
interjúalanyok közül e csoportba soroltuk a második legtöbb hazatérőt. E kategória tagjai
igyekeztek az őket érő új hatásokból előnyt kovácsolni, azonban külföldi életszakaszuk során
csekély mértékben tudták csak fejleszteni magukat. Korlátozott nyelvtudásuk miatt a befogadó
társadalomba nehezen tudtak beilleszkedni. A szubtraktív identitású hazatérők közül többen
panaszkodtak a külföldi nehéz munkakörülményekre (például egyes munkakörökben
elszigetelve a helyiektől, „konténervárosokban” kellett élniük), de a makro tényezőkkel a
szubtraktív hazatérők általában elégedettek voltak. Egyrészt kiemelték a szociális támogatások
nyújtotta előnyöket, a környezetváltozás jótékony hatásait, illetve a sok lehetőséget, amit
külföldön el tudtak érni: „Sokat kirándultunk. Amikor nem, akkor valakinél sütögetés volt (…)
Volt olyan nap, hogy beültünk az autóba, megtankoltuk, (…) aztán a felét elautózgattad.
Tényleg ebből állt az életed egész hétvégén” (Zoltán, hentes). Másrészt a fogadó ország
kulturális szokásainak megismerése, az emberek általános magaviselete szintén pozitívan hatott
4
5

http://mno.hu/belfold/vallalkozni-hivnak-haza-a-fiatalokat-1346431
http://www.origo.hu/gazdasag/20160613-nem-hiv-haza-tobb-fiatalt-a-kormany.html
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rájuk: „Bárkihez mész (...) „How are you? (…) Teljesen mindegy, lehet, az életedben nem is
láttad. (…) És ezt minden nap megkérdezték, minden délután mondták, hogy holnap
találkozunk. Részben jó. Itt meg mi van? Meg ne kérdezd a magyart, mert még a végén el is
mondja” (Zoltán, hentes). A külföldön kialakított kapcsolataik rendszerint felületesek,
ideiglenesek voltak, amelyek a visszatéréssel megszűntek. Hazatérésük során több akadállyal
is találkoztak. Ezek közé tartozik a hazai munkaerőpiacra való visszailleszkedés, hiszen a
külföldi munkatapasztalatuk nem feltétlen jelentett számukra előnyt. Másik jelentős akadálynak
a visszavándorlás előtti tervek – például a családalapítás vagy a pénzügyi gondok nélküli,
stresszmentes élet megteremtése – teljesülésének hiányát említették, ugyanis sokuk számára
ezek sem valósultak meg. Az egyik interjúalany remigrációja jól példázza a szubtraktív
visszatérők csoportját. Válaszában kihangsúlyozta, hogy amikor külföldön volt, akkor „volt az
IWIW korszak”. Az egyik külföldön dolgozó magyar ismerőse felhívta arra a figyelmét, hogy
„mennyit dolgozunk (…), és semmivel nem élünk különben, mint azok, akik (otthon) vannak”.
Példaként az egyik volt osztálytársa családját említette, akik „vettek maguknak házat, két autót,
gyerekük van, mennek Görögországba kirándulni, meg minden. Mi meg dolgozunk (itt
külföldön), mint a bolond” (István, betanított munkás). Akkor döbbent rá, hogy a külföldi
életkörülményei mégsem kimagaslóan jók. Nagy reményekkel és újult lendülettel tért vissza
Magyarországra, ahol azonban a visszatéréssel kapcsolatos tervei nem teljesültek, így később
újból elhagyta az országot.
Az additív hazatérők csoportjában alacsonyan és magasan képzetteket egyaránt találunk.
Arányaiban az additív hazatérők voltak a leggyakoribbak interjúalanyaink körében. Azokat a
diplomával rendelkező hazatérőket is ebbe a csoportba soroltuk, akik külföldön iskolai
végzettségüknél alacsonyabb munkakörökben dolgoztak. Ez a speciális csoport próbált minél
több képességet elsajátítani a külföldi munkavállalás során, hogy egy későbbi lehetséges
hazatérést követően munkaerő-piaci előnye legyen az itthon maradottakhoz képest. Ilyen új
képesség volt a fogadó ország anyanyelvének elsajátítása és a külföldi munkakörnyezetben
szerzett tapasztalat. A magasan képzettek közül többségében a családdal visszatérők tartoznak
az additív remigránsok körébe, akik ugyan több előnyt szereztek a Magyarországra való
visszaköltözésükkel, azonban a remigrációs döntés részben általuk nem befolyásolható,
mikroszintű tényezőknek volt köszönhető. „Szívesen maradtam volna még külföldön, de a
gyermekem egyáltalán nem érezte jól magát (…) inkább a családot választottam (…).
Önszántamból egyáltalán nem tértem volna haza. Ellenben a mostani munkahelyemre
semmilyen panaszom nem lehet” (Tibor, biológus). Az additív hazatérők a külföldi
makrokörnyezetet (például a munkamorál, az ottani társadalom jellemzői) vegyesen ítélték
meg. Egyesek például az általános munkaszemlélettel nem értettek egyet: „Ami Londonban
feltűnt, hogy nagyon sűrűn cserélődnek a munkatársak. Ott ez az átlag, hogy ilyen pár hónapon
belül ugye, jönnek új emberek. (…) Nincsenek rászorulva a munkáltatók, hogy megadják azt a
tiszteletet vagy azokat a munkafeltételeket, hogy valakit maradásra bírjanak, mert úgyis van,
aki pótolja, (…) viszont ilyen szempontból a munkavállalók is lazábbak szerintem. Annyira nem
veszik komolyan a munkát, mint itthon” (Zita, eladó).
A szubtraktív és additív hazatérők legfontosabb visszatérési motivációja a család mikroszintű
tényezője volt. Ők a hazatérési folyamatot negatívan értékelték, mert ez a migrációs döntés
ellentétben állt az egyéni motivációikkal. A családjuk miatt visszatérők egy része megemlített
konkrét jövőbeli újbóli kivándorlási terveket: „A gyerekek akartak hazajönni, és hogy ne
szakadjon szét a család, mi is jöttünk velük együtt. Ha elvégzik az iskolát, több mint valószínű,
hogy újra kimegyünk külföldre, mert itt egyszerűen nem találok munkát” (Zoltán, hentes).
Kutatási eredményeink tehát e vonatkozásban ellentmondanak SUSSMAN modelljének, mivel a
cirkulációs migrációra való hajlandóság nem csak az additív hazatérők csoportjára jellemző
interjúalanyaink között. A szubtraktív visszatérők között ugyanis szintén találtunk cirkuláris
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migránsokat, akik főként a hazatérés utáni csalódottságnak köszönhetően hagyják el ismételten
az országot. Néhány esetben előfordult, hogy a válaszok tekintetében nem lehetett konkrétan
eldönteni, hogy a szubtraktív és az additív csoport közül melyikbe tartozik az interjúalany.
Ezeket a hazatérőket mindkét csoportba besoroltuk. A SUSSMAN-féle csoportoktól függetlenül
általánosságban is megállapítjuk, hogy az alacsonyan képzett hazatérők körében
valószínűsíthető a későbbi ismételt kivándorlás.
Az identitásváltozás modellje a legsikeresebb hazatérőknek a globális identitású hazatérőket
tartja, akik a migráció során a legtöbb változáson mentek keresztül (SUSSMAN, N. M. 2011).
Globális identitásúnak több interjúalanyt soroltunk, mint affirmatív identitásúnak, azonban
számuk elmarad az additív és szubtraktív csoportétól. A globális csoport kutatásunkban
leginkább egyedülálló, magasan képzett visszatérőkből áll, akiknek a fogadó ország
társadalmába való beilleszkedése könnyebben alakult, mint a szintén globális identitású, de
családos egyéneké. Mindkét részcsoport szakmailag sokat fejlődött külföldön. Fontos
megemlíteni, hogy a legtöbb remigráns komoly életciklus-változáson is keresztülment, például
néhányan ekkor, külföldön alapítottak családot. Az alacsonyan képzett affirmatív
visszatérőkkel ellentétben a globális identitású magasan képzett visszatérők többsége külföldre
a családtagjaival együtt költözött ki. Így nekik a kivándorlás kevesebb stresszel járt, mint amit
az egyedül utazók az első hónapokban tapasztaltak (például honvágy, család hiánya). A globális
identitású hazatérők számára a legfontosabb változás egy új identitás kialakítása volt. Ahogyan
az egyik interjúalany kifejtette, „elsősorban európai vagyok, másodsorban budapesti vagyok,
harmadsorban magyar vagyok” (Szabolcs, fordító). A tárgyalt SUSSMAN-féle csoporthoz
tartozó remigránsok külföldön mind a makro-, mind a mikroszintű tényezőket pozitívan
értékelték. Számos új képességet elsajátítottak a külföldi munkavállalásuk során, emellett
kapcsolati hálójukat sikeresen bővítették, és ezt a visszatérésük után is hasznosítani tudták. A
magasan képzett remigránsok visszailleszkedése sokkal egyszerűbben ment, mint a korábban
említett alacsonyan képzett csoportoknak, többségük folyamatosan kapcsolatban maradt
korábbi munkaadójával. Az újbóli munkába állásukat segítette, hogy a külföldön megszerzett
szaktudásukat – például vezetői készségek, új technológiák ismerete – sikeresebben tudták
alkalmazni, mint az alacsonyan képzettek, így általában szakmai előléptetésben is részesültek.
A globális identitású visszatérők számára a család nem jelentett olyan erős hazavonzó tényezőt,
mint a többi csoport esetében.
Összességében megállapítható, hogy a hazatérők eltérő identitásváltozáson mentek keresztül a
külföldi munkavállalás során. A vizsgált, SUSSMAN-féle négy fő csoport különbözőképpen
viszonyult az egyes földrajzi tényezőkhöz. Kutatási eredményeink alapján a külföldi
makrokörnyezettel a globális identitású hazatérők voltak a legelégedettebbek, az affirmatív és
szubtraktív visszatérők viszont csak mérsékelten, az affirmatív csoport pedig egyáltalán nem.
Ez részben az eltérő kivándorlási célokkal magyarázható, mivel a globális identitású csoport
tagjait főként karrierépítési szempontok vonzották, az affirmatív és szubtraktív remigránsok
legfőbb motivációja viszont a magasabb jövedelem elérése volt. Az identitásváltozást emellett
a mikroszintű tényezők is jelentős mértékben befolyásolták, mint például a külföldön betöltött
munkahely típusa, a családi állapot és az idegen nyelv ismerete.

4. Összegzés
A különböző vándorlási típusok és az általuk kiváltott kedvező és kedvezőtlen hatások ellenére
a kapcsolódó nemzeti politikák az Európai Unión és Magyarországon belül is egyelőre
hiányosnak tekinthetők. A kelet-közép-európai országokból, így hazánkból tömegesen
meginduló elvándorlást csak késve követték a remigrációs kezdeményezések. Ezek a
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célcsoportok számára többnyire csak kevésbé ismertek, alacsony költségvetéssel működnek,
emellett többnyire figyelmen kívül hagyják a remigránsok egyéni szempontjait (például
identitás), valamint ezek változásait. Emiatt a jövőben olyan remigrációs politikákat javaslunk,
amelyek jobban képesek a makro- és mikroszintű szempontokat és érdekeket összehangolni. A
tanulmányi vagy munkavégzési célú, rövidebb ideig tartó emigráció természetesen önmagában
nem tekinthető negatívnak. Magyarországon a munkaerő kivándorlása viszont már tömegessé
vált, ami, úgy tűnik, jelentős mértékben az emigránsok hosszabb távú vagy végleges
elköltözését jelenti. A tömeges kivándorlás közeljövőbeli megállítására – például makroszintű
tényezők miatt – nem látunk esélyt. Emiatt álláspontunk szerint a visszavonzást elősegítő
programoknak egyelőre nincs érdemi alternatívája, ugyanakkor fontosnak tartjuk kiemelni,
hogy ezek a programok nem zárják ki a hazai makroszintű feltételek javítását. A külföldről
visszatérők megváltozott identitással térnek haza, amelyet tulajdonképpen egyetlen hazatérést
támogató kezdeményezés sem vett ez idáig figyelembe. Kutatási eredményeink alapján a
remigránsok négy csoportja eltérő módon értékeli saját hazatérését. Az affirmatív visszatérők
elégedettek, hogy ismét saját országukban lehetnek. A globális identitásúak szintén jól érzik
magukat itthon, ám számukra egy újbóli elvándorlás nem okozna gondot. E két csoporttal
ellentétben viszont a szubtraktív és additív hazatérők kevésbé érzik sikeresnek saját
hazatérésüket, így nagyobb eséllyel hagyhatják el ismét az országot.
Az említettek miatt mindenképpen szükségesnek látunk a továbbiakban is a visszavonzást
előmozdító, célcsoportonként differenciált, különböző, de egymással összefüggően
megvalósított területi szintű lépéseket és intézkedéseket. Szükséges lenne továbbá az ezekre
fordított anyagi források összegének növelése. A nemzeti és kisebb területi léptékű remigrációs
politikák, kezdeményezések kidolgozásakor, valamint megvalósításakor a remigránsok
identitásváltozását, a főbb fogadó országok és az anyaország kulturális és gazdasági
sajátosságait, egyúttal az „otthon” és „valahová tartozás” fogalmainak a hagyományos földrajzi
terektől való egyre nagyobb elszakadását egyaránt érdemes lenne figyelembe venni. Ezáltal a
– hazánkban jelenleg többnyire nem stigmatizált – visszatérők magyarországi readaptációs
nehézségei valószínűleg mérsékelhetők lennének. Az említett célok eléréséhez a kivándorlók,
a visszatérők és a migrációban részt nem vevő „anyaországiak” csoportjaiban további, a
kivándorlás és hazatérés jellemzőire irányuló kutatásokat tartunk szükségesnek.
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MIGRATION INTENION IN THE LIGHT OF LIFE QUALITY FACTORS
Abstract
Nowadays, the demand for measuring quality of life demand grows countinously. In developed countries the
literature considers important to involve the measurement of subjective quality of life factors as same as the
objective indicators (ALLMAN, 1990; DIENER ET AL, 1999; WEAVER, 2006). The reason most likely is that above a
certain socio-economic development level, people do not only want to gain the necessary means of subsistence for
everyday tasks. After the man can create the conditions what necessary for life, material goods are increasingly
irrelevant in the quality of life, the importance of the spiritual needs are increasing (ALLART, 1993). In this study
we would like to examine what kind of relationship exist between migration intention and quality of life factors.
The migration is basically going to an area with lower living standards to an area with higher living conditions,
but we are curious to what proportion is made up of the motivation mix regarding subjective and objective reasons.
We would like to find the answer to the question that push or pull factors affect more the emigration intention,
what is the proportion and spatial distribution of this.
Keywords: migration intention, subjective and objective quality of life, push and pull factors

Bevezetés
Napjainkban az életminőség mérésének igénye folyamatosan nő, a fejlett országok esetén pedig
a szakirodalom egyre fontosabbnak tartja a szubjektív életminőségi tényezők mérésbe történő
bevonását az objektív mutatók mellé (ALLMAN, A. 1990; DIENER, E. et al. 1999; TAKÁCS D.
2006). Ennek oka nagy valószínűséggel az, hogy egy bizonyos társadalmi-gazdasági fejlettségi
szint fölött, a lakosok nagy részének már nem csak a létszükségletek megteremtése a
mindennapi feladata. Miután az ember meg tudja teremteni az élethez szükséges feltételeket,
az anyagi javak egyre kevésbé játszanak szerepet az életminőségének megélésében, egyre
nagyobb hangsúly kerül a szellemi, lelki igényekre (ALLART, E. 1993).
Jelen tanulmányban szeretnénk megvizsgálni, hogy a migrációs szándék milyen
összefüggéseket mutat az adott kibocsájtó és az esetleges célterület szubjektív és objektív
életminőségi tényezőivel. Az elvándorlás alapvetően az alacsonyabb életszínvonallal
rendelkező területről a magas életkörülményekkel bíró térségek felé zajlik, kíváncsiak vagyunk
azonban arra, hogy a jelenség motivációs mixe milyen arányban tevődik össze szubjektív és
objektív indokokból. Keressük a választ továbbá arra a kérdésre is, hogy a XXI. századi magyar
emigrációs helyzetben a push vagy a pull faktorok játszanak jelentősebb szerepet, ezek milyen
arányban oszlanak meg és milyen térbeli eltéréseket mutatnak.

A migrációs szándék és annak gyökerei a XXI. századi Magyarországon
A Magyarországról elvándorlók száma manapság rohamosan, exponenciálisan nő. Míg a 2007es évig 3-4.000 körül mozgott, 2008-ban a válság következtében már 9.500 fölé ugrott majd
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ezek után is folyamatosan nőtt. A legutóbbi két év növekedése azonban a legdrasztikusabb. Míg
2011-ben összesen 15.100 fő költözött külföldre, 2012-ben ez a szám már 22.800-ra, 2013-ban
34.691-re nőtt (www.eurostat.hu).
A kérdőívezésen alapuló vizsgálatunk segítségével szeretnénk felvázolni Magyarország
jelenkori migrációs attitűd-helyzetét, majd a területi különbség vizsgálatával minél több
hasznos következtetést szeretnék megállapítani. Általánosan elfogadott, hogy minél inkább
közelít a minta mérete az eredeti populációhoz, annál reprezentatívabbá válik. Ezen az elven
haladva összesen 9787 kitöltött kérdőívet nyertem, melyből 6414-et terepi, 3373-at pedig online
felmérés során szereztem be. A kérdőívben a migrációs szándékra vonatkozó kérdésre összesen
négy választ adhattak az alanyok: egyáltalán nem terveznek külföldre menni, gondolkodnak
rajta, hogy külföldre költöznek, tervezik, hogy külföldre költöznek, már külföldön élnek. Az
összesített térképen, melyben a kivándorlásban érintettek arányának területei különbségeit
vizsgálhatjuk, látható, hogy a dél-alföldi területeken kívül Budapest rendelkezik alacsony
értékekkel. Ha a magyarországi GDP megyei megoszlásának különbségeit mutató térképünkre
tekintünk, láthatjuk, hogy míg a korábban említett déli megyékben alacsony az érték, a főváros
kiemelkedő GDP-vel rendelkezik. A boldogságérzet területi megoszlását megfigyelve pedig
arra a következtetésre juthatunk, hogy azokban a Nyugat-Magyarországi megyékben élnek a
legkiegyensúlyozottabb emberek, ahol migrációs szándék mértéke hasonló arányban
közepesnek mondható, míg a GDP közepes vagy a feletti. Lényegében az egyetlen hiteles
megállapítás, hogy a három mérés közötti területi összefüggés nem kimutatható (1. ábra).
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1. ábra: A migrációs szándék, a boldogságérzet és a GDP területi megoszlása Magyarországon

Ha azonban területi jellemző nélkül vizsgáljuk pusztán a boldogságérzet és a migrációs szándék
kapcsolatát, már szoros összefüggést fedezhetünk fel. Minél alacsonyabb ugyanis a
boldogságérzet, annál magasabb a külföldi életet tervezők és gondolkodók aránya. Kivételt
képeznek az 1-es és a 2-es boldogságérzetet képviselők, ahol már alacsonyabb a migrációs
szándék, mint a 3-as vagy 4-es értéknél. Ez viszonylag könnyen magyarázható azzal a
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pszichológiai érvvel, hogy aki állítása 1-es vagy 2-es boldogságérzettel rendelkezik, annak
szinte mér minden mindegy (2. ábra).
Az tehát látható, hogy az alapvető boldogságérzet nagyban befolyásolja a migrációs szándékot.
De vajon milyen tényezőkből tevődik össze ez a szubjektív életminőségi tényező? Objektív
vagy szubjektív tényezők hatnak rá inkább? Az ok-okozati viszonyok feltárásának érdekében
nyitott kérdések formájában megkérdeztük a kérdőívet kitöltők közül a kivándorolni tervezőket
és a kivándorláson gondolkodókat, hogy melyek azok a tényezők, amelyek miatt nem szeretne
a továbbiakban Magyarországon élni és melyek azok a tényezők, amelyek vonzóak a
célországban.

2. ábra: A boldogságérzet és a migráció kapcsolata Magyarországon

A két nyitott kérdés kapcsán elsőként azt állapíthattuk meg, hogy a magyaroknál a taszító
tényezők sokkal hangsúlyosabban jelennek meg, mint a vonzó tényezők. Arra a kérdésre
ugyanis, hogy miért nem szeretne tovább hazájában élni, sokkal bővebb, részletesebb választ
adtak, mint a célország vonzó tényezőit firtató kérdésre. Ez utóbbira sokszor nem is tudtak
válaszolni, ezért kérték, hogy ugyanazt írjuk be, mint az első kérdéshez. Ez jól mutatja, hogy
az országban egy általános elégedetlenség van jelen. Éppen ezért jelen tanulmányban inkább a
push faktorokat vizsgáltuk meg, mint migrációs szándékot befolyásoló tényezőket.
A kérdésekre adott válaszokat a kódolás során csoportosítottuk bizonyos kulcskifejezések
alapján, melyek gyakran jelentek meg. Ezt a módszert követve összesen tíz, három objektív,
hat szubjektív tényezőket tartalmazó csoport jött lére, valamint az „egyéb” megnevezésű
osztály, mely szintén inkább szubjektív érzékelésen alapul tényezőket tartalmaz (1. táblázat).
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1. táblázat: A csoportosított taszító tényezők
TASZÍTÓ
TÉNYEZŐK

KULCSKIFEJEZÉSEK

gazdaság

eladósodás, magas árak, magas adóterhek, családfenntartás nehézségei

munkahely

pályakezdői nehézségek, munkahelyi körülmények, előrelépési lehetőségek hiánya, rossz
egzisztencia

életkörülmények

infrastruktúra, környezet, egészségügy, közbiztonság,

mentalitás

morál, pesszimizmus

bizonytalan jövőkép

lehetőségek hiánya, kilátástalanság, közhangulat

politika

korrupció, demokrácia hiánya, kiszámíthatatlanság

társadalom

diszkrimináció, oktatás minősége, kultúra, kisebbség, fejletlenség, bürokrácia

megbecsülés hiánya
stressz
egyéb

nem szereti az országot, tapasztalatszerzés hiánya, csalódottság, magánéleti problémák,
boldogtalanság, félelem, kevés kikapcsolódási lehetőség, kizsákmányolás

Bár a kulcskifejezések csoportosítása után a szubjektív életminőségi tényezőket tartalmazó
osztályok száma jóval magasabb lett, a megoszlások alapján láthatjuk, hogy az objektív
tényezők sokkal nagyobb súllyal jelennek meg az egész mintát tekintve. Míg a gazdasági,
anyagi problémákat, mint push faktort a kérdőívre válaszolók közel 29%-a jelölte meg
kivándorlási okként, munkahelyek hiánya miatt pedig több mint 13% menni külföldre, addig a
szubjektív életminőségi tényezőket összesen alig több, mint 20% adta meg, mint taszító okot
(2. táblázat).
2. táblázat: A taszító tényezők megoszlása a mintában
Taszító tényező

db

%

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? gazdasági, anyagi
problémák

2858

28,99

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? munkahely hiány

1341

13,60

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? életszínvonal

383

3,88

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? mentalitás

338

3,43

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? bizonytalan jövő

509

5,16

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? politikai helyzet

520

5,27

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? társadalmi problémák

309

3,13

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? nem becsülik meg

292

2,96

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? stressz

38

0,39

Milyen tényezők miatt nem a hazájában akar élni és dolgozni? egyéb

112

1,14
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Ha területi kontextusban vizsgáljuk a migrációt szándékot befolyásoló taszító tényezőket,
láthatjuk, a gazdasági, anyagi problémák minden egyes megyében az első helyen jelentkeznek,
mint push faktorok. Ennek értéke a legmagasabb Baranya megyében, míg a legalacsonyabb
Békés megyében. A második helyen szintén az összesen megye esetében a munkahely hiánya
szerepel, ennek értéke a legmagasabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a legalacsonyabb
Veszprém megyében (3. ábra).
A térképen a megyék háttérszínének erősségével jelöltük a migrációs érintettség erősségét egy
általunk alkotott index segítségével. Ennek az értéke a legmagasabb az Észak-keleti
megyékben, a legalacsonyabb a dél-alföldi megyékben, míg Nyugat-Magyarország viszonylag
kiegyensúlyozottnak mondható ezen a téren. Láthatjuk, hogy ott ahol magas a migrációs
szándék, a motivációs mix eléggé összetett, tehát jóval több szubjektív tényező jelenik meg
benne, ahol viszont alacsonyabb a kivándorlási vágy, ott csak azok az objektív faktorok
jelennek meg, melyek ország szerte mindenütt. Ez alapján megállapítható, hogy
Magyarországon az elvándorlás alapját az objektív életminőségi tényezők, főleg a gazdasági
háttér adják, a szubjektív tényezők azonban ráerősítenek ezekre a problémákra, hisz ahol
nagyobb arányban jelennek meg ezek a faktorok, ott nő a kivándorlásban való érintettség
mértéke is.

3. ábra: A taszító tényezők területi megoszlása a mintában
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Összefoglalás
Ha az életminőséget földrajzi szemszögből, azaz területi különbségek alapján vizsgáljuk,
mindenképpen fontos tényező a migráció. Ha jobban belegondolunk, a migrációs adatok a
leginkább objektívek a témában, hiszen a vándorló emberek a saját és családjuk
életminőségének javításának érdekében már lépéseket is tettek. Ráadásul a migráció manapság
egyre nagyobb méreteket ölt, mely mind a befogadó, mind a kibocsátó országok számára
gyakran hátrányos. Ennél fogva az életminőség területi különbségeinek mérése egyre
fontosabbá válik, mely véleményem szerint ma már együtt vizsgálandó a migrációval.
Jelen kutatás szerint területi vizsgálatok tükrében a migrációs szándék nem mutat szoros
összefüggést sem az objektív gazdasági mutatóval, sem a szubjektív boldogságérzettel, az
azonban látható, hogy az alapvető boldogságérzet és a migrációs szándék között van korreláció.
A magyarok elvándorlását a kedvezőtlen anyagi helyzet, mint objektív életminőségi tényező
befolyásolja leginkább, a taszító tényezők között azonban így is nagy számban jelennek meg
szubjektív életminőségi tényezők, mint a mentalitás, politikai helyzet, vagy bizonytalan
jövőkép.
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AZ EGYETEMISTÁK KIVÁNDORLÁSI ÉS MUNKAVÁLLALÁSI
HAJLANDÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN1
SISKÁNÉ SZILASI BEÁTA1 – KÓRÓDI TIBOR2
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RESEARCH OF THE WILLINGNES TO EMIGRATION AND WORK INTENSION OF THE
UNIVERSITY STUDENTS IN THE KARPATIAN-BASIN
Abstract
The short- and long-term employment abroad, as well as a permanent settlement has become a part of our lives.
From 1990 increased percentage of those who want to live and work in abroad (1993: 6%; 2012: 16% TÁRKI
2014). In the analyses we examine the students separately, first of all because there have been studies in the
Institute regarding migration intention of university students (Molnar, J. et al., 2012-2014), and secondly, this age
group are the most affected by migration. However they are well-qualified, the loss of them affects the country
really negatively, because the most important resource of Hungary is the human resource. In the previous
investigation 3720 students were interviewed from 29 higher education institute. Based on the responses received,
we could say that more than 50% of students planned to leave the country for an average of more than 10 years
long term. In our study we have expanded the primer database (3430 responses from Hungarian students, 34.8%
of the entire database) with a pattern from Kolozsvár and Beregszász. Thus the investigation includes answers
from students of 39 higher education institute. The analysis was carried out on the entire sample, however,
University of Miskolc, Kolozsvár and Beregszász were also analysed separately and compared. 38.2% of the
students just thinking about to leave their home country, 18.6% of them have plans for do that in one year and
0.7% have already been living in abroad.
Keywords: emigration, university students, statistical analyses, Hungary

Bevezetés, a korábbi kutatások eredményei
Az utóbbi években a kivándorlási folyamatok Magyarország esetében felgyorsultak, ami a
kivándorlási arány növekedésében – 1993: 6%; 2012: 16% (TÁRKI; SÍK E. 2015) –, valamint
az egyre intenzívebbé váló rövid-és hosszú távú munkavállalásban mutatkozik meg. A
kivándorlás intenzitásának növekedését jól mutatja az is, hogy egyre több tanulmány
foglalkozik a kivándorlás hazai munkaerőpiacra gyakorolt hatásainak vizsgálatával (BODNÁR
K.–SZABÓ L. T. 2014; HÁRS Á. 2016). A fő kérdés a fiatal, magasabb végzettséggel rendelkező
csoportok kivándorlási intenzitásának alakulása, hiszen a 18-39 közötti korcsoport döntései
jelentősen befolyásolják a magyarországi foglalkoztatást és a gazdaság működését. Kutatások
bizonyítják (Identitás Kisebbségkutató Műhely 2010; ROHR A. 2012; SZABÓ A. 2015), hogy az
egyetemi lét része a hallgatói mobilitás, amit számos program (Erasmus+, Stipendium
Hungaricum stb.) is támogat, így természetes folyamatnak tekinthető, hogy a felsőoktatásban
tanuló hallgatók nagy hányadának a számára a jövő külföldön is elképzelhető. Az OTKA
kutatásunk („A legújabb kivándorlási trendek Magyarországon”) részét képezi, az egyetemisták
kivándorlásának vizsgálata, jelen tanulmányban a kutatás eredményeiről, statisztikai
összefüggésekről, térbeli-földrajzi vetületekről, migrációs szándékokról, valamint push-pull
tényezőkről mutatunk be eredményeket a Kárpát-medence vonatkozásában. Az OTKA kutatás
során online és terepi kérdőívezéssel létrehozott 9910 kérdőívet tartalmazó országos
1

A kutatás az OTKA 109449 sz. projekt támogatásával készült, a szerzők ezúton is köszönetet mondanak a
lehetőségért.
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vizsgálatunk adatait is bemutatjuk, ezáltal összevethetővé válik, hogy a felsőoktatásban tanuló
fiatalokat jellemző folyamatok, milyen mértékben hasonlítanak, avagy térnek el az országos
mintához képest.
Az elemzéseknél külön kitértünk az egyetemisták kivándorlási szándékának vizsgálatára,
aminek oka egyrészt, hogy az Intézetünkben 2012-től már voltak vizsgálatok ebben a témában
(MOLNÁR J. 2012), másrészt, hogy ők a leginkább érintett korcsoportba tartoznak és a
legmagasabb végzettséggel kerülnek külföldre. A korábbi vizsgálat során az ország 29
felsőoktatási intézményéből 3720 diákot kérdeztünk meg arról, hogy végzés után itthon vagy
külföldön szeretne munkát keresni. A visszaérkezett válaszok alapján azt mondhattuk, hogy a
hallgatók több mint 50%-a tervezte elhagyni az országot, átlagosan több mint 10 évre. 2015ben az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport megvizsgálta az egyetemisták és
főiskolások társadalmi helyzetét, a vizsgálat egyik lényeges pontja volt a nem magyarországi
letelepedéssel és munkavállalással kapcsolatos kérdéscsoport. A jelentés megállapította, hogy
míg 2013-ban a hallgatók mintegy harmada tervezett migrációt, addigra a 2015-ös vizsgálatban
ez az arány már 37% (SZABÓ A. 2015). Az egyetemisták és főiskolások kivándorlásával ezt
megelőzően is foglalkoztak kutatók, bár nem országos szinten, azonban hasonló eredményekre
jutottak. A Pécsi Tudományegyetemen elkészített tanulmányban a válaszadó egyetemisták
kétharmada tervez valamilyen formában nemzetközi emigrálást (ROHR A. 2012), a zentai
Identitás Kisebbségkutató Műhely 2010-es, a vajdasági magyar egyetemisták körében végzett,
vizsgálata pedig egynegyedes részarányt mutatott ki. A Népességtudományi Kutatóintézet
(NKI– Migrációs tervek a magyarországi 18-40 évesek körében (2013) mintegy 1500 fő
megkérdezésével a halmozott migrációs potenciált 33%-nak állapította meg a fiatalok körében.
A Tárki 2015 áprilisi Omnibusz adatfelvétele szerint a 18–29- es korosztály (súlyozva 137 fő a
mintában) 39 %-a szeretne pár hetet, hónapot, közel négytizede pár évet külföldön dolgozni, és
pontosan egynegyede nyilatkozik tartós külföldi letelepedési szándékról. A korábbi vizsgálatok
is igazolták (SZABÓ A. 2015), hogy 2013 óta is jelentősen nőtt a nem magyarországi letelepedési
és munkavállalási szándék az egyetemisták és főiskolások körében, míg korábban az arány 1/3
volt, addig az elmúlt évben már 37%. Eddigi kutatásunk kiterjedt a miskolci és kolozsvári
egyetemisták statisztikai vizsgálatára (SISKÁNÉ SZ. B. et al. 2016), ahol a 340 fős mintán
elvégzett elemzés eredménye az lett, hogy a komoly migrációs szándékkal rendelkezők aránya
20,6-21,9%. Tanulmányunkban a vizsgálatok további térbeli és mélységi kiterjesztésével
elvégzett munka eredményeit mutatjuk be.
Vizsgálatunk a már meglévő adatbázist (3469 válasz, a teljes adatbázis 35%-a), még kibővítette
egy kolozsvári és beregszászi mintával. A vizsgálatba így 39 felsőoktatási intézmény hallgatói
kerültek bele, az elemzéseket elvégeztük a teljes mintára, azonban külön kitértünk a Miskolci
Egyetem, valamint a kolozsvári és beregszászi minta elemzésére.

A vizsgálatba bevont egyetemisták általános statisztikai jellemzői
A magyarországi egyetem közül 36 intézmény került be a mintába, a legmagasabb válaszadási
arány a gödöllői Szent István Egyetem, a Debreceni Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem
esetében volt (1. ábra). A mintát kiegészítettük még három oktatási intézmény válaszadóival,
a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemmel, a Sapientia Egyetemmel és a beregszászi II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával. A teljes egyetemi mintára számolt összevont
kivándorlási mutató, melybe beleszámoltuk a komoly szándékkal rendelkezők mellett a
tervezőket és azokat is, akik már külföldön élnek, 57,4%. Az egyes felsőoktatási intézmények
esetében a szórás, megvizsgálva az alacsony válaszadói aránnyal rendelkező intézményeket is,
16 és 84% közötti, az utóbbi magas értéket Beregszászon mértük.
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1. ábra: A vizsgálatban résztvevő felsőoktatási intézmények és a válaszadók száma

A nemek közötti megoszlás nem arányos, mivel a mintában nőtöbblet (ffi: 38,8%, nő: 61,1%)
mutatható ki. Az állampolgárságot tekintve a válaszadók 98,2%-a magyar állampolgár, 0,8%
román, 0,5% szlovák, 0,4% pedig kettős állampolgár (román-magyar, szerb-magyar és ukránmagyar). A 2. ábrán látható a válaszadók kor szerinti megoszlása a felsőoktatási mintában,
amihez hozzárendeltük a kivándorlási szándék szerinti megoszlást is.

2. ábra: A válaszadók megoszlása a felsőoktatásban tanulók esetében kor és kivándorlási szándék szerint

A vizsgált csoport esetében is beigazolódott, hogy a 18-30 év közötti korcsoport tagjainál
jelenik meg legerősebben a szándék, azaz, hogy gondolkodnak azon, hogy külföldre menjenek
munkavállalás vagy végleges letelepedés céljából. A komoly szándék már jóval kevesebb
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esetben jelenik meg és az életkor növekedésével a kivándorlási szándék csökken. A teljes
magyarországi primer adatbázis (9910 kérdőív) elemzésével a következő eredményeket kaptuk.
A teljes mintában a nemek szerinti megoszlás nőtöbbletet mutat nők: 55,1% férfiak 44,7%. A
nemek szerinti megoszlás vizsgálatakor bebizonyosodott a nők részaránya a kivándorlásban
növekszik, ezt korábban más kutatók is alátámasztották (GÖDRI I. 2005). Bizonyossá vált, hogy
a férfiak és nők esetében napjainkra a kivándorlási szándék csaknem azonos megoszlást mutat,
amihez hozzájárul, hogy a nők külföldi munkavállalásának esélye nőtt az utóbbi években (HÁRS
Á.–SIMON D. 2015). A kivándorlást nem tervezők aránya mindkét nem esetében 56% körül van,
a csak tervezgetők aránya 27-28%. A komoly szándékkal rendelkezők esetében már a férfiak
magasabb aránnyal jelennek meg (15,3%), a nők ettől az aránytól 1%-kal maradnak el. A férfiak
1,7%-a, és a nők 1,08%-a már külföldön él.

A külföldön eltölteni kívánt idő és a célországválasztás eredményei
A kivándorlással kapcsolatosan lényeges kérdés az is, hogy milyen időtávra tervezik a külföldi
tartózkodást azok, akik igennel válaszoltak a kivándorlási szándék kapcsán (3. ábra). Azon
válaszadók, akik külföldön szeretnének élni, dolgozni 6,8%-a rövidtávú (1 év vagy kevesebb),
38,1%-a középtávú (1-10 év), 10,5%-a pedig hosszútávú (10 évnél több) munkavállalást, vagy
tartózkodást tervez. Azok aránya, akik végleg kint szeretnének letelepedni 5,3%. A tervezett
tartózkodási idő vizsgálata azért is lényeges, mert a rövidtávú munkavállalók nagyobb eséllyel
választják majd az esetleges visszatelepedést. A döntést azonban, mint ahogy a kivándorlási
szándék tényleges megvalósulását is, számos tényező befolyásolhatja. A gazdasági jellemzők
alakulása csakúgy hathat a folyamatokra, mint a családi állapotban vagy a család életében
bekövetkező változások, vagy akár a szubjektív életminőséghez köthető mutatók
(boldogságérzet, elégedettség a munkával, a jövővel, stb.).

3. ábra: A kivándorlási szándékkal rendelkező válaszadók megoszlása a tervezett kint tartózkodási idő szerint
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Azt, hogy a jövőben sor kerül-e a kivándorlásra, illetve, hogy a kint tartózkodás majd mennyi
ideig fog tartani attól is függ, hogy a kiválasztott célország esetében hogyan változnak a
gazdasági-társadalmi jellemzők. A 4. ábrán látható a célországok megoszlási gyakorisága és
súlya a kivándorlási szándékkal rendelkező hallgatók válaszai alapján. A célország választásnál
nagyon hasonló eredmények jöttek ki az egyetemi adatbázisban, mint a teljes magyarországi
mintában, első Németország, második az Egyesült Királyság, harmadik Ausztria, a határon túli
mintánál kiemelkedő még Magyarország. A három felsőoktatási intézmény mintája is
megegyezik ebből a szempontból, és még az is megfigyelhető, hogy a műszaki képzést folytató
Miskolci Egyetem esetében népszerűbb Németország, míg a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem földrajz-idegenforgalom szakos hallgatói inkább az Egyesült Királyságot
részesítik előnybe. A beregszászi mintánál kiugró mértékben jelent meg Magyarország, mint
célország, valamint itt volt a legnagyobb Csehország súlya is. A befogadó országok
munkavállalással kapcsolatos jogszabályainak, valamint mindennapi gyakorlatának változása
is hatással van a választásra, és függ a kibocsátó országokban jellemző munkavállalási és
megélhetési jellemzőktől.

4. ábra: A célországok és a gyakoriság (súlyozott % a válaszadók arányában) a felsőoktatásban tanulók válaszai
alapján

A kivándorlási szándék hátterében lévő okok (push-pull tényezők), és a kapcsolati háló
A döntések hátterében meghúzódó okokat is igyekeztünk feltárni, a kérdőívben szerepeltek
mind a kibocsátó, mind a befogadó országra vonatkozó kérdések, melyek segítettek feltárni a
taszító (push) és a vonzó (pull) tényezőket. Az 1. és 2. táblázatban megjelenő főbb csoportok
már egy statisztikai szűrés eredményei, mivel a kérdőívben ezek a kérdések nyitott kérdésként
jelentek meg. Azért választottuk ezt a formát, mert szerettünk volna minél bővebb
információkhoz jutni, a válaszokat azonban a feldolgozás során főcsoportokba rendeztük,
törekedve arra, hogy a legkisebb mértékű legyen az adatveszteség. A taszító tényezők között
első helyen a teljes mintában és a három felsőoktatási intézmény vonatkozásában is a gazdasági
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tényezők állnak. A háttérben olyan okok húzódnak meg, mint az eladósodás, a magas árak, a
magas adóterhek, valamint a családfenntartás nehézségei.
1. táblázat: A hallgatók által megadott taszító tényezők főcsoportok és minták szerinti megoszlása

2. táblázat: A hallgatók által megadott vonzó tényezők főcsoportok és minták szerinti megoszlása

A második helyen álló taszító tényezőket összefoglalva a munkahely hiánya főcsoportként
neveztük meg, ami egyrészt utal a munkakeresés és elhelyezkedés nehézségeire, másrészt az
előrelépési lehetőségek hiányára. A mintáktól függően harmadik helyen a politikai helyzet és
az életszínvonal áll. A politikai helyzet esetében erőteljesen jelent meg a korrupció és a
kiszámíthatatlanság, ami a jövőképet is befolyásolta, ezért került be külön kategóriaként a
taszító tényezők sorába a bizonytalan jövő. Az életszínvonal, vagy életkörülmény magába
foglalja az infrastruktúrára, a környezetre, az egészségügyre és a közbiztonságra vonatkozó
véleményeket is.
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A 2. táblázatban látható vonzótényezők, melyek a célország kiválasztásában is szerepet
játszanak megfeleltethetők pozitív vonatkozásban a taszító tényezőknek. A gazdasági vonzó
tényezők között leggyakrabban a megfelelő szociális támogatások rendszere, valamint a jó
adózási feltételek kerültek említésre. A második legerősebb vonzótényezőként megjelenő több
munkahely csoportba beletartozik a karrierépítés lehetősége, a jobb szakmai előrelépés is.
Harmadik helyen az életszínvonal mellett már jelentkezik egy olyan vonzótényező, ami a
külföldre történő kivándorláshoz kapcsolható teljes mértékben, ez a tapasztalatszerzés. Az
életszínvonalhoz az egészségügy, a biztonság és az infrastruktúra mellett kapcsolódik még az
életmód is, ami főként a szabadidő jobb eltöltését jelenti. A tapasztalatszerzés pedig már főleg
az egyéni igények megjelenése, mint például a befogadó ország kultúrájának megismerése,
világjárás, önmaga kipróbálása, vagy kalandvágy.
Az utóbbi évek egyre erősödő kivándorlási folyamatait az is befolyásolja, hogy a külföldi
munkavállalás feltételeiről, a befogadó országok szabályozásáról, a lakhatási feltételekről
mennyi információ áll rendelkezésre. A kutatásunk is kimutatta, hogy az egyre növekvő
kivándorlás azért is könnyebb, mert a megkérdezettek többségének van olyan családtagja,
barátja, ismerőse, aki külföldön él (5. ábra). A kereszttáblás vizsgálat során bebizonyosodott,
hogy mind a tervezők, mind a komolyabb szándékkal rendelkezők, mind a már külföldön élő
válaszadók esetében magasabb azok aránya, akiknek van kapcsolata a célországban. Az
eredmény alátámasztja, hogy mivel több információ áll rendelkezésre az ismerősök, barátok,
családtagok részéről a külföldi lehetőségekről, gyakrabban és kevesebb fenntartással gondolnak
a felsőoktatásban tanulók arra, hogy külföldön éljenek, dolgozzanak. Az természetesen nem
jelenthető ki, hogy mindenki, aki jelenleg tervezi, hogy külföldre menjen dolgozni, élni, meg is
fogja ezt valósítani a jövőben.

5. ábra: A migrációs potenciál és a kapcsolati háló összefüggése a kivándorlási szándékkal bíró válaszadók
esetében
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Az adatbázis elemzésekor megvizsgáltuk, hogy az egyes célországokat milyen szakon,
specializáción tanuló hallgatók választják. Az első három leggyakrabban választott célország
esetében a 3. táblázatban látható eredményeket kaptuk.
3. táblázat: A felsőoktatási szakokon tanulók célországválasztása
Célország Egyesült Királyság

Németország

Ausztria

1.

Orvos

Turizmus és vendéglátás

Turizmus és vendéglátás

2.

Építészmérnök

Gépészmérnök

3.

Gépészmérnök
Turizmus és
vendéglátás

Orvos
Járműmérnök,
közlekedésmérnök

Orvos
Gazdálkodás és
menedzsment

4.

Agrármérnök

A célországválasztás során a felsőoktatásban tanulók bíznak abban, hogy szakmájukban tudnak
majd elhelyezkedni és sikeresen fogják karrierjüket építeni. Kutatásunk részét képezi a már
külföldön élők vizsgálata is, az előzetes kérdőíves felmérés alapján elmondható, hogy azok a
válaszadók, akik nem a felsőfokú végzettségüknek megfelelően tudtak elhelyezkedni is úgy
ítélték meg, hogy a karrierépítés könnyebben megy abban az országban, ahol élnek. A külföldi
munkavállalással kapcsolatban azt a visszajelzést kaptuk a kint dolgozóktól, hogy a
végzettségnél mellett jelentős mértékben számít a munkavégzésre való képesség és a
munkavégzés minősége. A külföldön élő magyarok online kérdőíveinek első feldolgozása során
a mintába 86 kérdőív került bele, aminek földrajzi megoszlása a következő: Egyesült Királyság
25,6%; Ausztria 16,3%; Németország 11,6%; USA 10,5%; és ezen kívül még 5% alatti aránnyal
további 18 ország. Ez a földrajzi mintázat teljesen korrelál a célországválasztás esetében
megjelölt sorrendre és az országok által képviselt súlyokra.
Összegzés
Az adatbázis elemzés során a következő eredményekre jutottunk:
• A teljes egyetemi mintára számolt összevont kivándorlási mutató, melybe
beleszámoltuk a komoly szándékkal rendelkezők mellett a tervezőket és azokat is, akik
már külföldön élnek, 57,4%.
• A Miskolci Egyetem esetében 40,8%-a a válaszadóknak elképzelhetőnek tartja, hogy
külföldön éljen, 20,6% tervezi, készül rá, és 0,4% már külföldön él.
• A kolozsvári mintában a válaszadók 42,5%-a elképzelhetőnek tartja, 21,9% tervezi, és
2,7%-a már külföldön él.
• A beregszászi mintánál a megoszlás úgy alakul, hogy 48,0% elképzelhetőnek tartja,
hogy külföldön éljen, 30,0% pedig konkrét tervekkel rendelkezik.
• Azon válaszadók, akik külföldön szeretnének élni, dolgozni 6,8%-a rövidtávú (1 év vagy
kevesebb), 38,1%-a középtávú (1-10 év), 10,5%-a pedig hosszútávú (10 évnél több)
munkavállalást, vagy tartózkodást tervez. Azok aránya, akik végleg kint szeretnének
letelepedni 5,3%.
• A taszító tényezők között első helyen a teljes mintában és a három felsőoktatási
intézmény vonatkozásában is a gazdasági tényezők állnak.
• A gazdasági vonzó tényezők között leggyakrabban a megfelelő szociális támogatások
rendszere, valamint a jó adózási feltételek kerültek említésre.
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• A kereszttáblás vizsgálat során bebizonyosodott, hogy mind a tervezők, mind a
komolyabb szándékkal rendelkezők, mind a már külföldön élő válaszadók esetében
magasabb azok aránya, akiknek van kapcsolata a célországban.
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Abstract
In recent years, the increasing international migration and the problems associated with it are growing. It is well
known that our country is also involved in this theme; in recent years more and more people leave Hungary to try
their luck abroad. In our research we wanted to know which indicators determine the Hungarian migration
intention, which social groups are most affected by emigration and if there are regional differences, what the
reasons are. During the survey we also measured the foreign language knowledge of the population, and the
country of destination they would like to emigrate. Respondents also can reply which are the most important
attractive factors of the target country, and which are the most important repulsive factors of Hungary. These data
were stored as binary variables in our database, which does not ease the complex statistical analysis of our data.
So these 4 variable groups were recoded into one thematic variable for each group (foreign language knowledge,
country of destination, push factors, pull factors) using Python algorithms. This article aims to present the
methodology of the recoding process.
Keywords: Hungary, emigration, workforce, database, python

Bevezetés
Az utóbbi években a nemzetközi migráció Magyarországon egyre nagyobb gazdasági és
társadalmi problémákat okoz. Ezek egy részét a bevándorlás generálja, amely többek között a
politikának és a médiának köszönhetően bele is ivódott a köztudatba. Nem szabad
megfeledkeznünk azonban a mérleg másik oldaláról, a munkaképes korú magyar lakosság
kivándorlásáról sem. Könnyen belátható, hogy Magyarország egyébként is elöregedő
társadalmára a gazdaságilag aktív korú népesség kivándorlása meglehetősen negatív rövid és
hosszú távú hatással van. A fokozódó munkaerőhiány a termelés, és ezen keresztül a gazdaság
visszaeséséhez vezethet. Ez a folyamat ugyanakkor társadalmi problémákat is szül. Például
említhetnénk az egészségügyben fellépő munkaerőhiányt, amely mára elég komoly problémává
nőtt Magyarországon, és jelentősen nehezíti az egészségügyi ellátást. De természetesen
ugyanígy érintheti a nyugdíjrendszert, az oktatást, és minden egyéb mást. A felsőoktatásban
részt vevő hallgatók körében is sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy a diplomájuk megszerzése
után a magyar munkaerőpiac helyett inkább külföldön próbálnak szerencsét (SANSUMNÉ
MOLNÁR J. 2012). Beláthatjuk, hogy a jövő értelmiségének kivándorlása, legyen az időszakos,
vagy végleges, rövid és hosszú távon szintén gazdasági és társadalmi problémákat szülhet
(SISKÁNÉ SZ. B. et al. 2016).
Kutatásunk célja Magyarország lakosságának külföldi munkavállalásra való hajlandóságának
felmérése, és a kivándorlás objektív és szubjektív okainak, valamit ezek térbeli
összefüggéseinek vizsgálata. Jelen adatbázisunk közel 10 000 kérdőív eredményeit tartalmazza,
melynek nagyjából kétharmadát a megyeszékhelyeken végzett terepi kérdőívezések adják, a
többi részét pedig online kitöltött kérdőívek képzik (MOLNÁR J. et al. 2015). A kérdőívben az
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életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely kérdések mellett többek között szerepelnek a
kivándorlási hajlandóság mérésére irányuló kérdések (nem tervez külföldön munkát vállalni,
gondolkodik rajta, tervezi, már külföldön dolgozik), az idegennyelv-ismeret, a munkavállalás
szempontjából kinézett célországok, a kivándorlás objektív és szubjektív okai, valamint a
külföldön töltött várható időtartam. Az adatbázis elkészítésénél azonban egyes nyitott
kérdésekre adott válaszok, mint a nyelvtudás, a célországok, vagy az anyaország taszító
tényezői, illetve a célország vonzó tényezői, külön oszlopokban, binárisan kerültek kódolásra
(1. táblázat), amely eléggé megnehezíti a későbbi összetettebb statisztikai vizsgálatokat, ezért
ezek 1-1 oszlopba történő újrakódolása mellett döntöttünk.
1. táblázat: Adatbázis minta a célországokról

Adatok és módszerek
Mivel az adatbázis manuális átkódolásának nagy lett volna az idő, és munkaigénye, valamint
számos újabb beviteli hiba forrása lehetett volna, ezért az automatikus újrakódolás mellett
döntöttünk. És mivel az adatbázist SPSS statisztikai szoftverben kezeljük, ami napjaink egyik
legnépszerűbb nyílt forráskódú script nyelvét, a Python programnyelvet támogatja a saját
adatbázisainak kezelésére, az adatbázis átalakításokhoz Python programkódokat használtunk.
A különböző tematikájú bináris változókat (1. táblázat) tehát 1-1 tematikus oszlopba kódoltuk
át (idegennyelv-ismeret, célországok, az anyaország taszító tényezői, a célország vonzó
tényezői), amelyhez az információtartalom visszafejthetősége érdekében 2 hatványait
használtuk az egyes bináris változók igen-nem értékei helyett, és ezek összege adta a tematikus
változók értékét. Az egyszerűbb értelmezhetőség érdekében minden egyes tematikus változó
mellé egy szöveges változót is rendeltünk, amely az adott rekordban megjelenő bináris változók
listáját tartalmazza.
Az átkódoláshoz használt Python script (1. ábra) működési logikáját tekintve rendkívül
egyszerű. Az átkódolni kívánt bináris változók listája alapján készít egy 2 hatványaiból álló
listaváltozót. Majd megnyitja az adatbázis fájlt, amit egy objektum változóhoz rendel. Ezt
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követően hozzáad az adatbázishoz két új oszlopot, az egyik az új tematikus változó, a másik
pedig a hozzá tartozó szöveges, magyarázó változó. Majd létrehozza az adatbázisban található
összes változó listáját, és egy-egy új változóban eltárolja a hozzáadott két új változónk listában
elfoglalt pozícióját. Ezután következik az adatbázis feldolgozás. A script sorról sorra
végiglépked az adattáblán, és megnézi, hogy az átkódolni kívánt bináris változók igen, azaz 1es értékeket vesznek –e fel az adott sorban. Amennyiben egyezést talál, egy új változóban
kumulatíve összeadja. az igen értékeket felvevő változókhoz tartozó, 2 hatványaiból álló egyedi
kódokat, egy másik új változóban pedig felsorolja az igen értékeket tartalmazó vizsgált mezők
nevét. Végül a két változó értékeit sorról sorra hozzárendeli a korábban létrehozott tematikus,
és magyarázó változóhoz, majd ha végigért a sorokon, lezárja a folyamatot, és elmenti az
adatbázist.

1. ábra: Az átkódoláshoz használt script mintája

Eredmények
Az átkódolási folyamat eredményeként létrehoztunk egy-egy tematikus változót, amelyekben
már együtt kezelhetjük az idegennyelv-ismeretre, a lehetséges célországokra, valamint az
anyaország taszító tényezőire, és a célországok vonzó tényezőire vonatkozó információkat.
Emellett, ezek értelmezését segítve létrehoztuk a hozzájuk tartozó szöveges magyarázó
változókat is (2. táblázat). Ezen új változók reményeink szerint jelentősen egyszerűsíteni fogják
a későbbi összetettebb statisztikai vizsgálatokat. Ha a beszélt idegen nyelvek szerint vizsgáljuk
a populációt, azt figyelhetjük meg, hogy saját bevallásuk szerint a megkérdezettek cirka 31
százaléka nem rendelkezik idegennyelv-ismerettel, közel 11 százalékuk beszél csak németül,
csak angolul 34 százalékuk, angolul és németül pedig nagyjából 12 százalékuk beszél.
Érdekesség, hogy a latin nyelvek önmagukban kevésbé népszerűek a válaszadók körében. A
csak egy latin nyelvet beszélő emberek a populáció mindössze 1 százalékát teszik ki, azonban
egy latin nyelvet és mellé az angolt beszélők aránya már 5 százalék. A megkérdezettek kicsit
több mint 2 százaléka beszél 3 vagy több idegen nyelvet. Az angolul és németül beszélő,
kivándorolni szándékozó emberek mintegy 40 százaléka választana csak célországként angol
nyelvterületet, 60 százalékuk inkább német nyelvterületben gondolkozik. Ez nagy
valószínűséggel a földrajzi közelséggel, és ezáltal az egyszerűbb és olcsóbb hazautazással
magyarázható.
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2. táblázat: Az átalakított adatbázis mintája

Összegzés
A munkaképes korú lakosság nagymértékű kivándorlása komoly gazdasági és társadalmi
problémákat szülhet Magyarországon. Kutatásunk célja többek között a kivándorlási szándék
számszerűsítése, az esetleges térbeli összefüggések feltárása, a vándorlás irányának vizsgálata,
valamint az azt kiváltó taszító és vonzó tényezők megismerése a vizsgált populációra. Úgy
éreztük, hogy az adatbázis eredeti felépítése nem könnyíti meg az összetettebb statisztikai
vizsgálatokat, ezért a célországokat, nyelvtudást, valamint a taszító és vonzó tényezőket
tartalmazó bináris változókat 2 hatványaival átkódoltuk 1-1 tematikus változóba, és mindegyik
kapott egy szöveges magyarázó változót is a könnyebb értelmezhetőség kedvéért. Az átkódolás
Python scriptek segítségével történt. Az így kapott tematikus változók remélhetőleg
segítségünkre lesznek a későbbi összetettebb statisztikai vizsgálatokban (2. táblázat).
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BESZÁMOLÓ A POSZTERSZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A poszter szekció rövid bevezetővel kezdődött, amelyet az elnök tartott. Ezt követően minden
poszter szerzője rövid ismertetőt tartott posztere előtt, amelyet kérdések, hozzászólások és vita
követett – tehát csaknem előadóülésként ment végbe ez a szekció is. A programban 11 poszter
szerepelt – csaknem kivétel nélkül természetföldrajzi témában. Kivételnek tekinthető a
Kecskemét környéki szórványokkal foglalkozó, illetve a programban nem szereplő, de az
absztrakt kötetben megjelent ipartörténeti tanösvényt ábrázoló munka. Volt, aki több posztert
is bemutatott. Hallottunk egyebek között Eger környékének pleisztocén domborzatfejlődéséről
– az erről szóló poszter bemutatása során. Láttunk két térinformatikai témájú, illetve ilyen
módszerrel készült anyagot. Meggyőződhettünk arról is, hogy a földrajz a
rokontudományokkal, így a régészettel, talajtannal, földtannal is szorosan együtt működik. A
tájtan, táj rehabilitáció tárgykörét is érintette néhány poszter. A mérnök geomorfológiai témájú,
továbbá a kockázati elemzést elénk táró művek pedig tudományunk gyakorlatban való
hasznosításának lehetőségére is utalnak. A lösz- és negyedkor kutatás is szerepelt a szekcióban.
A poszterek kis számából következik, hogy nem kaphattunk teljes spektrumot a geográfia
területéről. Aki azonban részt vett a szekcióban, az igen hasznos ismeretekkel lett gazdagabb –
különösen annak révén, hogy a kérdések és a vita során számos a szóban forgó kutatás számos
részletébe tekinthetett bele és így mélyebben ismerhette meg azokat.
KERTÉSZ ÁDÁM
szekcióelnök
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LÖSZ- ÉS LÖSZSZERŰ ÜLEDÉKEK KÉPZŐDÉSE TENERIFE SZIGETÉN
(KANÁRI-SZIGETEK)
KIS ÉVA1 – SCHWEITZER FERENC2
1

2

Tudományos főmunkatárs, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, kis.eva@csfk.mta.hu
Professor emeritus, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, schweitzer.ferenc@csfk.mta.hu
Abstract

Sediments formed by mixing dust of Saharan origin with local weathered pyroclastic rocks were investigated using
granulometric analyses for environmental reconstruction in the section at Bandas del Sur, on the south-eastern part
of Tenerife, Canary Islands. The analyses were aimed to determine the character of these sediments and the
circumstances of their formation.
With the applied method of environmental evaluation loessial materials and layers affected by pedogenesis were
identified in the studied surroundings, hitherto largely neglected by researchers.
Similar loessial sediments had not been described on Tenerife. There were determined parameter values for the
sediments identified as weathered pyroclastic surface deposits formed in the course of colluvial processes and
subsequently mixed with Saharan dust. Environmental conditions, past climate change and character of sea level
oscillations had also been studied.
The sedimentary parameters of the at Bandas del Sur section have been determined by environmentaldiscrimination proxies. These are traditional sedimentary parameters: So, K, Sk, Md, CaCO3 contenct, percentage
of day, silt, loess and sand fractions, and our newly introduced indices (finess grade FG and degree of weathering:
Kd). Of the other isles fluvio-lacustric deposits have been identified on Gran Canaria and colluvial loess on
Lanzarote.
Parameter values were used to characterize: a paleosol developed upon phonolite lava dated 2–3,5 Ma, the
overlying ignimbrite sequence, upward sediments affected by pedogenesis upon alkalic basalt lava, a series of
sediments formed upon parent rock formed on three ignimbrites and cover sediments containing two alkalic basalt
lavas affected by pedogenesis with tuff and breccia interbeddings.
Keywords: environmental reconstructions, loess, paleosol, Tenerife, Canary Islands

Bevezetés
Feltárásunkban löszszerű és talajosodott üledékeket vizsgáltunk a kanári szigeteki (1. ábra)
Tenerife (1. kép, 2. kép) DK-i részén, Bandas del Sur környezetében granulometriai kiértékelő
módszer segítségével. Vizsgálatunk célja az volt, hogy ezen egységes, üledék földtani
kiértékelő módszer segítségével jellemezzük az üledékeket és a kapott értékmutatók alapján
próbáljunk következtetni azok milyenségére és kialakulási körülményeikre.
Ezen üledékek lényegesen eltérnek az általunk eddig végzett vizsgálatoktól. Ennek oka nem csak
az éghajlati különbözőségekben rejlik, hanem abban is, hogy vulkáni piroklaszt kőzeten, azok
mállásával alakultak ki Afrikából származó por elkeveredésével. A porleülepedés és így a löszszerű
anyagok és talajosodott üledékek képződése napjainkban is folytatódik (3. kép). Azonban ez az ún.
afrikai por sem egységes. Részben a szaharai homoksivatagok és a Nyugat-Atlasz különböző részei
poranyagából, részben pedig az afrikai ún. „periszaharai lösz” anyagából származik. A Ny-Kanári
szigeteken, így Tenerifén is ehhez még hozzájárulnak a K-Kanári szigetek – Lanzarote és
Fuerteventura – homokbuckáinak és löszszerű rétegeinek felemelt és Tenerifére, ill. Gran Canariára
áttelepített, esetleg többszörösen áttelepített üledékei.
A sziget éghajlatában megnyilvánuló periodicitás – a száraz és nedves félév váltakozása – az
üledékek leülepedésében is megmutatkozik. Rétegzettségük így nem éves, hanem féléves
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1. ábra: A Kanári szigetek. CARRACEDO, J. et al. www.mantleplumes.org/Canary.html

1. kép: Tenerife szigete, középen a sztratovulkán legmagasabb csúcsával (Pico del Teide,
3718 m) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Tenerife_LANDSATCanary_Islands.png

periódusokat tükröz. Érezhető a tenger és a szárazföld eltérő felmelegedéséből adódó különbség is
a nyári és a téli monszunban, a nyári száraz ÉK-i és a téli nedves afrikai, szaharai passzátban. Az
üledékek féléves leülepedési periódusai a Kanári-szigeteken éppúgy kimutathatók, mint pl.
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Kínában, a nyári és a téli monszun különböző felmelegedési időszakai következményeként.

2. kép: A Tenerifét felépítő vulkáni üledékek (Fotó: Schweitzer F.)

3. kép: Afrikai por befúvása a Kanári-szigetekre
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=1169

A sziget-csoport Lanzarote szigetén írt le és vizsgált vöröses agyag és löszszerű sárgás
üledékeket VON SUCHODOLETZ, H. et al. (2009). Őstalajokat, löszszerű kolluviális rétegeket és
talajosodott üledékeket/kolluviumokat különített el egymástól.
Gran Canaria szigetén fluvio-lakusztrikus löszös üledéket írt le (60–90%-os szilt tartalommal)
MENÉNDEZ, I. et al. (2009). Vizsgált területén az üledékeket fluviális folyamatok telepítették
át. Véleményük szerint a nedves időszakokban meszes lemezezettség alakult ki, a száraz
időszakokat a kiszáradás és a „száraz” talajok (karbonát kicsapódás) kialakulása jellemezte.
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Kutatási téma
Új, egységes granulometriai kiértékelő és összehasonlító módszert dolgoztunk ki a
negyedidőszaki üledékek egységes feldolgozására és a lösztípusok régiónkénti osztályozásával
megteremtettük azok igen pontos, azonos módszerrel történő jellemzésének és
összehasonlíthatóságának feltételeit. A módszert Magyarországon ez idáig csak
munkacsoportunk alkalmazta a negyedidőszaki (löszös és löszszerű) üledékek egységes
vizsgálatára.
Az eredmények kiértékelésével lehetőség nyílik az eddigieknél jóval több és gyorsabb
információ megszerzésére a vizsgált területek fejlődéstörténetéről (a löszök ülepedésének
őskörnyezeti viszonyairól, a földrajzi környezetben bekövetkezett változásokról), az utóbbi 2
millió év éghajlatváltozásairól, a jégkorszak alatt bekövetkezett klímaváltozásokról, a
felmelegedési és lehűlési maximumok kimutatásáról és a löszrégiók szelvényeinek ezen
módszerrel történő összehasonlító vizsgálatáról.
E módszer alkalmazásával jellemezzük a negyedidőszaki üledékeket, s ily módon
következtetéseket kísérelünk meg levonni az üledék felhalmozódás dinamikájának változásaira,
ill. a hasonló módon jellemezhető rétegek egymással történő lokális párhuzamosítására
vonatkozóan. Együtt alkalmazzuk és ábrázoljuk a hagyományos üledékföldtani paramétereket
(So, K, Sk, Md) a Magyarországon általunk bevezetett 2 új környezetjelző mutatószámmal –
finomsági fokkal (FG) és mállási indexszel (Kd) – valamint a CaCO3-tartalommal és az agyag, iszap, lösz- és homok %-os részesedése változásával.
A mutatószámok kapott paraméter-értékei alapján vizsgáljuk azok együttes, környezetjelző
szerepét. A kapott értékek alapján kísérletet teszünk a szelvényen belüli granulometriai
változások megismerése során a nagyobb litológiai egységek, az üledékképződési szakaszok,
az esetleges üledékhiátusok kimutatására, a homogénnek látszó rétegeken belüli és az azonos
genetikájúnak vélt rétegek közötti változások kimutatására a löszös üledékek
összehasonlíthatósága, párhuzamosíthatósága, ősföldrajzi következtetések levonása céljából.
Táblázatunk (1. táblázat) tartalmazza a két új mutatószámot, a finomsági értéket (FG) (az
üledékek egymástól történő pontos elhatárolása, az ősdomborzat rekonstruálása, következtetés a
löszképződés helyére az FG %-os növekedéséből, ill. csökkenéséből, következtetés a szélirányra
és a viszonylagos szélsebességre a löszképződés idején) és a Kd-indexet (a mállás foka, a
rétegsorokon belüli felmelegedési és lehűlési maximumok kimutatása), valamint a hagyományos
értékeket, az osztályozottsági értéket (So) az üledékek származása elkülönítésére, a csúcsossági
értéket (K) a lösz- és talajhatárok éles elkülönítésére, az aszimmetria-fokot (Sk) a feltöltődő és a
lepusztuló részterület elkülönítésére. (Az Md mutatószám értékeit táblázatban már nem
részletezzük, mivel számunkra a mellette ábrázolt FG értékek a szemcseméret változásairól
lényegesen több és megbízhatóbb információt jelentenek.

Földrajzi viszonyok
A Kanári szigetek az É-i szélesség 27o37’ és 29o23’, valamint a Ny-i hosszúság 13o20’ és 18o16’
között terülnek el. A sziget-csoport (1. ábra) részei: Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria,
Lanzarote, La Palma, Gomera és Hierro, valamint kisebb szigetek. A szigetek az afrikai és az
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1. táblázat: A Bandas del Sur-i feltárás granulometriai paraméter-értékei (KIS É., SCHWEITZER F.)

Megnevezés
Őstalaj (fonolit láván
képződött)
Talajosodott üledék
(alkáli bazalton
képződött)
Löszös üledék
(talajosodott
üledéksoron képződött)
Löszszerű üledék I.
(mállott, horzsaköves
alapkőzeten szaharai
por elkeve-redésével)
Löszszerű üledék II.
(mállott, lapillis
alapkőzeten szaharai
por elkeveredésével)
Löszszerű üledék III.
(mállott breccsás
alapkőzeten szaharai
por elkeveredé-sével)
Talajosodott üledék
(felsőbb alkáli bazalton
képződött(

FG
(finomsági
fok)

Kd
(mállási
fok)

Md
mm
(közepes
szemnagyság)

So
(osztályozottság)

K
(kurtózis)

Sk
(ferdeség)

73.12–85.84

1.14–1.17

0.016–0.023

3.16–3.72

0.15–0.23

0.24–0.27

64.28–70.23

1.74–1.83

0.041–0.140

6.73–6.84

0.46–0.51

0.81–1.37

56.21–64.89

1.12–4.49

0.023–0.057

2.26–3.15

0.23–0.28

0.12–0.18

58.09–60.02

2.45–4.47

0.027–0.187

5.66–5.82

0.36–0.38

0.42–0.47

60.02–62.40

2.72–3.15

0.027–0.028

2.59–2.78

0.39–0.42

0.17–0.22
0.41–0.49

57.13–63.09

2.49–3.33

0.027–0.085

1.37–1.48

0.36–0.43

0.32–0.57

63.32–71.14

1.68–1.73

0.04–0.06

6.01–6.11

0.49–0.55

0.34–0.38

óceáni lemez peremén helyezkednek el. Központi részén található Tenerife, (1., 2. kép) 300 kmre a szaharai partoktól. A sziget kb. 97 km hosszú, szélessége 16 és 48 km között változik.
Tenerife a Kanári-szigetcsoport és az egész atlanti-óceáni térség legmagasabb pontja a Pico del
Teide (3718 m). Maga a Tenerife név „hóval fedett hegyet” jelent.

A szigetek kialakulása
Az új kutatási eredmények alapján megerősítést nyer, hogy a bazaltok kora a Kanári-szigeteken
Ny-ról K-re egyre fiatalodik. Az abszolút kormeghatározási adatok egybeesnek a HESS, P.C.
(1992) által elképzelt elmélettel (SCHMINKE, H.U. 1976 alapján), amely szerint a szigetek
aljzata a Közép-Atlanti-hátságtól szétterülő óceáni aljzat.
A kontinens/óceán lemezhatáron mintegy 10 km vastag üledék halmozódott fel, amely később
„óceánizálódott”. Jelentős a különbség az óceáni kéreg kora (mintegy 180 millió év, jura) és a
legtöbb vulkanit között a szigeteken (mintegy 20 millió év, miocén). Figyelemmel kell lenni a
Közép-Atlanti-hátságból futó kereszttörésekre is. E törések merőlegesek a hátságra és a
kontinentális lemezeken folytatódhatnak. A feltételezések szerint a kanári vulkanizmus a DélAtlasz törés folytatása és az afrikai szárazföldi és az óceáni lemez találkozása mentén jött létre. Kről Ny-ra fokozatosan fiatalodik. A szigetek fejlődését a forró pont (hot spot) elmélettel lehet
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megvilágítani, amely szerint a földköpeny nagy mélységéből konvekciós áramlások emelkednek
fel (= intraplatte vulkanizmus).
VIÑUELA, J.M. (www. Mantle Plumes.org.) szerint a Kanári-szigetek jura óceáni kéreg és az afrikai
kontinentális kéreg peremén, egy törésvonal mentén tektonikus lemezen alakultak ki. Az emelkedő
hegylánc anyaga a felső köpenyből származó függőlegesen leülepedett anyagból származik.
Az első alkáli magmás megnyilvánulás ezen a forró ponton Fuerteventura szigetén a felső
krétában (~ 70 Ma), a tenger alatti vulkanizmus az eocén–oligocénben (~ 39 Ma) és a felszíni
vulkanizmus a miocénben (~ 20,6 Ma) kezdődött el.
A vulkáni szigetek forró ponttal („hot spots”) kapcsolatos tengeri és tenger alatti fejlődési
szakaszai (WALKER, G.P.L. 1990) a következők:

Tenger alatti vulkanizmus
A Kanári-szigeteki vulkanizmus magában foglal tenger alatti (submarine stage és emergent
stage) és felszín feletti fejlődési szakaszokat. A felszín felettiek a pajzsképződés (shield
building stage), majd a romosodó állapot (declining stage), a lepusztuló (erotional stage) és a
megújulási szakasz. Négy sziget – Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria és Tenerife – van a
megújulási fázisban, La Gromera a lepusztulási és La Palma, ill. El Hierro pedig a romosodó
szakaszban. Általánosan elfogadott vélemény, hogy az óceáni forró pont „hot spots”
vulkanizmus anyaga a köpeny anyagából származik. A Kanári-szigetek felszíni
vulkanizmusának kora (CARRACEDO, J.C. et al. 2002): Fuerteventura 20,6 Ma (megújulási
szakasz), Lanzarote 15,5 Ma (megújulási szakasz), Tenerife 11,6 Ma (megújulási szakasz),
Gran Canaria 14,5 Ma (megújulási szakasz), Gromera 12,0 Ma (lepusztulási szakasz), El
Hierorro 1,12 Ma (pajzs vulkán szakasz) és La Palma 1,77 (pajzs vulkán szakasz).

Felszín feletti vulkanizmus
A felszín feletti vulkanizmus ANCOCHEA, E. et al. (1990) szerint 4 nagyobb csoportba osztható
a Kanári-szigeteken: 1. „régi bazalt sorozat” (11,6–3,3 Ma), valószínűleg egymástól külön álló
vulkán együttesek: ÉNY-on a Teno, ÉK-en az Anaga és D-en a Roque del Conde, K/Ar alapján
felső miocén és alsó pliocén korúak; 2. vulkáni működés szünetelése 1,9 Ma-ig, addig a
központi Cañadas Vulkán régi szerkezetének feldarabolódása, Ma 1,89 és 0,13 Ma év között
Cañadas sorozat I. és II., több ciklusban trachit, fonolit és bazalt kiömlés; 3. kisebb bazalt
kitörés 0,9 Ma évtől a történelmi időkig a Cañadas és Anaga közötti háton DNY–ÉK-i irányban
kisebb kitörések; 4. 0,17 és 0,13 Ma év között a „Caldera” keletkezése a Cañadas Vulkán egy
része óriási hegycsuszamlás során eltűnt. Utána a calderán belül a Teide-Pico Viejo új központo
vulkán felépülése (bazalt, trachit, fonolit).
A jelenlegi geokronológiai adatok szerint a Cañadas környezetében – mintaterületünknél – az
utolsó 2 millió évben 4 piroklasztikus fázist lehet elkülöníten: (HUERTAS, M.J. et al. 2002) 1. a San
Juan de la Rambla fázis (~ 2 Ma év), É-Tenerife irányába (ANCOCHEA, E. et al. 1999); 2. Adeje fázis
(1,5–1,8 Ma); 3. Las Amérocas phase (1,1–0,9 Ma) az összes piroklasztikus agyag a La Bentrana
és Arico ignimbrit között; 4. Bandas del Sur fázis (0,7–0,15 Ma) a sziget DK-i része.
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A domborzat
A Kanári-szigetek felszíni formáit a kis területen belüli sokszínűség jellemzi. A szigetcsoport
felszíni formái kialakulásában döntő szerepet játszik a vulkanizmus, a szél- és a folyóvízi,
valamint a tengeri abráziós tevékenység. A szigeteket felépítő kőzetei, főként a bazaltok, a
fonolitok és a riolitok. Aktív a vulkáni tevékenység Tenerifén, Lanzarottén és a La Palmán is.
Legmarkánsabb vulkáni képződmények a vulkáni kúpok különböző nagyságú nagy
kaldérákkal, a lávamezők és a bazalt platók. A völgyek alaptípusát a mélyen bevágódó, részben
radiálisan futó „barranco”k képezik. Megtalálhatók a széles, teknő alakú völgyek, a valles’ek
is, valamint a nagyon széles, árokszerű, számos eróziós árokkal szabdalt mélyedések.
A tengerpartok túlnyomórészt meredekek. A Ny-i oldalon a több mint 100 m magas, meredek
tengerpartok nem számítanak kivételeknek. Ezzel szemben a kimondottan lapos partok ritkák.
A sziget D-i részén ezek viszonylag gyakrabban fordulnak elő.
Tenerife legidősebb régiói részei a Teno-, az Anaga- és részben az Adeje–Lorenzo-hegyvidék.
A mállás és az erózió itt különösen mély völgyeket alakított ki. Több száz méteres meredek
bazaltfalak is előfordulnak. A heves esők és a harmadidőszak óta tartó hosszú eróziós időszak
miatt különösen jellemző tájak a barrancok. A Teide és a partok közötti tetemes
magasságkülönbség még inkább felerősíti az eróziós folyamatok hatását.

Az Anaga-hegyek
Mivel hiányoznak a felvidékek, a vulkáni kúpok és a kráterfalak, É és D felé számos barranco
által mélyen bevágott hosszú hát alakult ki. E hátak részben alpini formáknak tűnnek.

Teide és a Cañadas
A „Király-hegy” a Pico de Teide az egész szigetcsoportról látszik. 3717 m-es csúcsa az
erdőhatár fölé emelkedik. A kúpot télen hetekig hó borítja. A szabályos kúp rétegvulkán. É felé
a vidék meredeken esik. A Teide DNy-i oldalán a Pico Viejo (3102 m) emelkedik. A Pico de
Teide körül húzódik 20 km hosszú félkörívben egy sajátos hegység-perem, a Las Cañadas del
Teide. A tájat széles lávamezők uralják .
Bandas del Sur-ban 3 egymástól elválasztó ciklus eróziós hiátusát lehet megállapítani (BRYAN,
S.E. et al., 1998b, 2003). Ezek összesen 15 piroklasztikus egységből állnak (őstalajok,
üledékek, eróziós hiátusok és kis „fallout” üledékek (a hamufelhők vulkáni anyagának
leülepedése).
Az aricoi ignimbrit kisméretű plíniusi kitörések hullópor- és -árfolyás terméke. A hulló anyag
kicsi területen ülepedett le. A leülepedett piroklasztikus árak anyagai egymástól jól
elkülöníthetők. A Bandas del Sur-ban található területen szinte csak piroklasztikus üledékek
találhatók, lávaárak nem. Ezek a piroklasztikus üledékek többnyire fonolitos, vagy
trahifonolitos összetételűek (RODEHORST, U. et al. 1998) és a Las Cañadas vulkánból
származnak, ami 3,3 millió éve aktív (BRYAN, J.S.E. et al. 1998b). Az aricoi ignimbritet
„összehegesztett” ignimbritként jellemezték (FRITSCH, K.–REISS, W. 1968). Ők ismerték fel,
hogy az ignimbritnek ez a fajtája a tufák és a lávaárak tulajdonságait egyesíti. Ezt a fajta
ignimbritet kutatta SCHMINCKE, H.-U.–SWANSON, D.A. (1967); RIDLEY, W.I. (1971) és
ALONSO, J.J. et al. (1988). BROWN, R.J. et al. (2003) ellenezte ezt a véleményt.
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A vizsgált feltárás
Vizsgált feltárásunkban (4. kép) fonoliton és alkáli bazalton kialakult vulkáni talajosodott
üledékeket, azokon képződött löszöket, valamint a különböző piroklasztikus anyagok mállása
és szaharai por hozzákeveredése során keletkezett löszszerű üledékeket tanulmányoztunk a
sziget DK-i részén, Arico környékén. Legidősebb koradat feltárásunkban a legalsó üledék, a
fonolit kora, 2–3,3 Ma (MARTÍ, J. et al. 1994), ill. az arico ignimbrit kora, K/Ar: 0,65±0,03 Ma
(ANCOCHEA, E. et al. 1990), 40Ar/39Ar: 0,61±0,09 (BRYAN, S.E. et al. 1998). Ismerjük a
környéken a legidősebb ignimbrit, a La Brentana korát is, 40Ar/39Ar: 1,44±0,12 Ma és isochron
kor: 1,50±0,17 Ma (ALONSO, J.J. 1988). A feltárás üledékeinek jelentős része a Cañadas vulkán
piroklasztikus folyamatai során keletkeztek a Bandas del Sur fázisban 0,7–0,15 Ma között
(HUERTAS, M.J. et al. 2002).

4. kép: Vizsgált feltárásunk Bandas del Sur környékén (Fotó: Schweitzer F.)

Feltárásunk legalsó részét a Las Cañadas vulkán fonolitja képezi (5. kép, 2. ábra, 3,5–2 Ma,
MARTÍ, J. et al. 1994). E fölött jelentős eróziós hiátus található, majd egy őstalaj következik,
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5. kép. Fonoliton kialakult alsó talaj (Fotó: Poór I.)

6. kép Alkáli bazalt láván kialakult talaj (Fotó: Poór I.)

amit 2 tufaréteg (6., 7. kép) – közöttük egy fonolitos horzsakőlapilli szinttel – választ el a felette
lévő, alkáli bazalton kialakult (alsó- és felső részből álló) talajosodó rétegtől. Felszínén egy
löszréteg húzódik (8. kép).
A lösz és talajosodott réteg fölötti, első löszszerű üledékeket tartalmazó sorozat 2 jól osztályozott
hamuréteg és 2 horzsaköves réteg, „fallout” üledékből (hamufelhőből kieső vulkáni darabok)
mállása és szaharai porral történő keveredése során alakult ki (9. kép). A réteg fölött jelentős eróziós
hiátus mutatható ki.
A második löszszerű üledékeket tartalmazó sárgás, homok színű egység alapkőzete a lapilli. E
réteg fő jellemzője a benne lévő akár 40 cm nagyságú világos zöld horzsakövek. A kövek minél
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kisebbek, annál erősebben
zeolitosodtak. Feltűnőek benne a
nagy kiesett horzsakövek helyei
is. E zeolitosodott lapilli réteget
a felette húzódó breccsa jól
leerodálta. E helyen, a kék
üledékképződési
szakasz
határán jelentős üledékhiátus
mutatható ki (10. kép).
A
harmadik
löszszerű
üledékeket tartalmazó szakasz
vizet tartalmazó leülepedett
rétegek feletti fekete és zöld
horzsaköveket
tartalmazó
breccsával kezdődik (9. kép: a
lapilli réteg fölötti üledékek).
Ezen
hamu,
majd
egy
piroklasztik
áron
kialakult
talajosodott réteg húzódik. Azon
horzsakő réteg, majd ismét
piroklasztik
áron
kialakult
talajosodott réteg és 2, mintegy
30 cm vastagságú hamuréteg
mutatható ki (8., 9. kép).

A szigetek éghajlata
A szigetek éghajlatát az É- és
D-Atlanti – a mérsékelt és a
trópusi éghajlatot – elválasztó
sáv, illetve a szaharai és az
atlanti hosszanti éghajlati zóna
találkozása határozza meg.
Döntő szerepe 3 féle légáramlásnak, 1. a trópusi óceáninak,
2. a sarki óceáninak és 3. a
szárazföldi szaharainak van. Az
éghajlat ritmusos, kb. fél éves
periódusok (nyári és téli) váltják
egymást. Nyáron a trópusi óceáni,
2. ábra: A Bandas del Sur-i feltárás (SCHWEITZER F., KIS É.) télen a szárazföldi szaharai és a sarki óceáni van
túlsúlyban. A szigetektől ÉNy-ra található az ÉAtlanti óceán egész évben szubtrópusi magasnyomású területe, az Azori magasnyomású térség, az
Azori anticiklon területe. Ez azonban az év folyamán változtatja a helyzetét, bár többnyire az azori–
, madeirai–kanári sávban található. Nyáron az ÉK-i passzát ezen – azori – magasnyomású
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7. kép: A felső talaj az alatta levő tufaüledékekkel és breccsával (Fotó: Kis É.)

8. kép: Löszszerű üledék talajosodott alkáli bazalton (Fotó: Poór I.)

területének van döntő hatása. Télen azonban megváltozik e magasnyomású légkör helyzete és
erőssége is és betörnek vagy az óceáni sarki légtömegek vagy a nedvesebb trópusi levegő és ez
hatalmas esőzésekhez vezet. Ha az azori magasnyomású öv keletre települ át, akkor a szigetek az
afrikai kontinens éghajlati hatása alá kerülnek.
A szigetek éghajlata periodikus, a monszun érezteti hatását. Éghajlatát a nyári száraz félévben az
ÉK-i passzát azori magas nyomású övének túlsúlya határozza meg, amely az É. sz. 30o-ig is
felhúzódik. Nyáron 90–95%-os gyakorisággal ez a szél fúj. A passzátok általában szárazak és
csapadékszegények. A szigeteken azonban ezek a szelek mégsem olyan csapadékszegények, mivel
az óceán fölött nedvességet vesznek fel, a hegyláncoknál felemelkedésre kényszerülnek,
hőmérsékletük lecsökken és megindul a felhőképződés. A téli nedves félévben az azori magas
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nyomású öv helye és erőssége változásának
megfelelően tengeri sarki légtömegek, vagy
nedves
trópusi
légtömegek
is
benyomulhatnak. E félévben a monszunnak
kisebb a jelentősége, ekkor döntő hatásuk a
szárazföldi
nedves
szubtrópusi
légtömegeknek, a szaharai szeleknek van
ezen légrétegek egy része É felé
fordulásával az afrikai kontinens Ny-i
peremén, ORTIZ, J.E. et al. 2006 (NICOLSON,
S.E. 1996 és MORENO, A. et al. 2001 alapján).

9. kép: Horzsaköves réteg mállása és szaharai porral
történő keveredés során kialakult löszszerű üledék az
alsó dupla talaj felett (Fotó: Schweitzer F.)

Az éghajlat változása és az Afrikából történő
porszállítás jellege és mennyisége azért fontos
számunkra, mert a tenerifei löszös és
löszszerű anyagok poranyagát a Szaharából
fújta és fújja ki jelenleg is a szél, részben az
ÉK-i passzát, részben a sarki óceáni és a
szárazföldi szaharai szél. A Szaharából kifújt
por eljuthat több ezer km távolságra is, így pl.
a Karib térség korallzátonyaira is (10. kép). A
szaharai
por
nagy
mennyiségben
felhalmozódik az óceán aljzatán is, azok a
mélyfúrásokban kimutathatóak. Az óceán
aljzatán lerakódott porüledék egy része a
glaciálisok idején történő tengerszint
csökkenések következtében a szigetek menti

10. kép: Lapilli mállása és szaharai por keveredése során kialakult löszszerű
üledék a kép alsó részén (Fotó: Kis É.)

selfterületeken a felszínre kerülnek, amit a légáramlatok újra tovább szállítanak és áttelepítenek
a szigetek középső részeire. Az üledékek többszörösen települnek át. Ezen okok miatt fontos a
paleotengerszint-változások megközelítő ismerete.
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A por szállítása
A por szállítása. A szaharai port nyáron az ÉK-i passzát (11. kép), télen a szaharai légtömegek
szállítják. Nyáron a port a szaharai légtömegek É-i része szállítja kb. 1500–5500 m
magasságban a Kanári-szigetektől É-ra. Így az anyag vízszintesen áramlik a troposzféra alsó
részében, amelyet az ÉK-i passzát a szigetek irányába szállít (KOOPMANN, B. 1981; BOZZANO,
G. et al. 2002). Végül a por vagy száraz, vagy nedves területen rakódik le (CRIADO, C.–DORTA,
P. 2003; MENÉNDEZ, I. et al. 2007). Télen a por a Calima esemény során alacsony
magasságokban, kb. 0–1500 m-es magasságban szállítódik a szigetekre. A calima szelek
szárazföldi afrikai passzát szelek (Harmattan) az atlanti ciklonokat elterelik Ny-i irányba, a
Kanári-szigetekre (CRIADO, C.–DORTA, P. 2003).

11. kép. A szaharai port szállító ÉK-i passzát
http://:www.phys.unsw.edu.au/~jbailey/planets/dust.html

A por éppúgy leülepedik az óceán aljzatán, mint a szigeteken.
A kanári-szigeteki mélytengeri vizekben vizsgálták a 3 év alatt leülepedett részecskéket (European
Station for Time-series in the Ocan, Canary Island). NEUER, S. et al. 1997 szerint a részecskék
lerakódása nagyon szezonális, a lerakódás maximuma a tél végi, kora tavaszi időszakokban
jelentkezett. A részecskék többsége bazaltból, különböző ásványi anyagokból és karbonátokból,
valamint hatalmas mennyiségű szerves anyagból állnak. A süllyedő üledékekben lévő ásványi
anyagok afrikai sivatagi területekről származó eolikus üledékek. Az 1-és 3 km-es mélységben
történő részecskék leülepedését összehasonlítva azt találták, hogy a részecskék leülepedése a
mélységgel fokozatosan növekszik. Az éves szerves karbon lerakódás 0,6 gm-2 volt 1 km-es
mélységben, míg 3 km-es mélységben ez az érték 0,8 gm-2-re emelkedett.
A Kanári-szigeteken a meleg nedves időszakok alatt tengeri teraszok és fosszilis őstalajok
(meleg faunájú), míg a száraz időszakok idején mészkérgek és poligonális evaporittalajok,
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valamint eolikus üledékek – köztük dünék – képződtek (PETIT, J.R. et al. 1999). Vizsgált
talajosodott üledékeink nedves időszakok, lösz és löszszerű üledékeink pedig száraz időszakok
alatt képződtek.

Tengerszint ingadozás és a teraszok kora
A teraszok korának meghatározása a szigeteken az egyik legnehezebb feladat elé állítja a
kutatókat, mivel a szigetek nem stabil, hanem erősen tektonikus jellegű területen fekszenek,
számottevő az éves emelkedés mértéke. Az interglaciálisok és interstadiálisok legmagasabb
tengerszintjeit ZAZO, C. et al. (2003) összevetette a tengeri oxigén izotóp stadiumokkal (OIS
5a [5c, 5e, 7, 11 vagy idősebb]). Az OIS 5e idején (135–117 ka) 3 tengerszint maximum
következett be. A legmagasabb tengerszint idején a tengeri üledékek tartalmazták az ún.
szenegáli faunát. A sziget kiemelkedésének mértéke 0,011 mm/év volt, így a tengerszint
változásának mértéke ezen értéke kalkulációja alapján az OIS 5e alatt 2 m lehetett.

12. kép: Tengerszint ingadozások nyomai az Anaga-hegység É-i részén (Fotó:
Schweitzer F.)

A teraszok fejlődését erős tektonikus mozgás határozta meg. A teraszok jelentős része a felsőés a középső-pleisztocénben keletkezett. A Cladocora caespitosa korall egyik rétegében
található Strombus bubonius meleg fauna az OIS 7 korú (HILLAIRE-MARCEL, C. et al. 1986);
GOY, J.L. et al. (1986a, b; ZAZO, C.–GOY, J.L. 1989. CHAPPELL, J. és SHACKLETON, N.J. (1986)
ezt a tengerszint emelkedést 15 m-ben, ROY, P.S. et al. (1996) 2–4 m-ben (a stabil DAusztráliában) határozta meg. HEARTY, P.J. és KINDLER, P. (1995) ezt a változást 2,5 m (OIS
7a) és ≤ 0 m-ben (OIS 7c) határozta meg a Bahamákon.
OIS 9 vagy OIS 11 korúak a következő magas tengerszintek meleg faunái. Az OIS 11 (420–
360 ka) volt a leghosszabb és legmelegebb interglaciális az utóbbi fél millió évben (DROXLER,
A.W.–FARRELL, J.W. 2000). Meleg faunáját Chilében írták le (ORTLIEB, L. et al. 1996). Ezen
idő alatt a tengerszint emelkedés a stabil D-Ausztráliában (MURRAY-WALLACE, C.V. et al.
2001) és a Bahama szigeteken HEARTY, P.J. et al. (1999) 17 m volt.
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Tenerife szigetén (Igueste, TF 97–13) a meleg tengeri fauna (Strombus bubonius) kora OIS 5e
(ZAZO, C. et al. 2003, tengerszint változás: Om).
Az Anaga hegységben a fosszilis part kora OIS 5e (≈ 130 ka), Igueste de San Andrés-nál OIS
5e (~ 131 ka). A Strombus bubonius a Kanári-szigeteken az utolsó interglaciális időszakban
OIS 5e (MECO, J. et al. 2002, TALAVERA, F.G. et al. 1989 és ZAZO, C. et al. 2003b) a fosszilis
partokat OIS 5-nek írja le és 1–2 m-es szintváltozást jelez (pl. poque de las Bodegas).
Az emelkedés mértéke (a tengerszint görbe a jelenlegi szinthez képest): El Medano 1,5 m, ÉAnaga 10,5 m (12. kép, OIS 5e), Igueste de San Andrés 2,8 m, Playa de Gordejuela 18,5 m
(540–690 ka), Montana Pelada 35 m, < 778 ka.

Eredmények
A tanulmány paraméterértékekkel jellemzi a 2-2,5 Ma éves fonolit láván kialakult őstalajt, az
ignimbrites sorozat feletti, alkáli bazalt láván lévő talajosodott üledékeket, a 3 ignimbrites
alapkőzeten kialakult üledéksort és a fedő 2 talajosodott, alkáli bazalt lávát tartalmazó – köztük
tufás, breccsás rétegekkel –réteget. A talaj és a talajosodott üledékeken kívül a kapott értékek
alapján a kutatás le tud írni egy löszréteget az alsó alkáli bazalton kialakult talajosodott
üledéken, továbbá 3 löszösödő üledéket a felszínen elmállott, átalakult és szaharai porral kevert
felszíneken. Megállapította, hogy a löszös üledékek jelentős része lejtőüledék, kolluviális
folyamatok alakították tovább, így megnevezésükre a leghelyesebb kifejezés a kolluviális
löszszerű üledékek. A kutatás számos üledékhiátust állapított meg, igazolta a mészkérgeket és
száraz, poligonális talajokat, amelyek a glaciálisok idején keletkeztek és teraszokat, valamint
őstalajokat, amelyek az interglaciálisok termékei. Az arid időszakban keletkezett mészkérgek
közül legvastagabbak a II. és a III. löszös réteg alattiak. Az őstalaj feletti vizsgált üledéksor
kora < 1 Ma.

Irodalomjegyzék
ALONSO, J.J. – ARAÑA, V. – MARTÍ, J. 1988: La ignimbrita de Arico (Tenerife). Mecanismos de emision y de
emplazamiento. – Rev. Soc. Espana. 1. pp. 15–25.
ANCOCHEA, E. – FÚSTER, J.M. – IBARROLA, E. – CENDRERO, A. – COELLO, J. – HERMAN, F. –CANTAGREL, J.M. –
JAMOND, C. 1990: Vulcanic evolution of the Island of Tenerife (Canary Islands) in the light of new K–Ar
data. – Journal of Volcanology and Geothermal Research 44. pp. 231–249.
ANCOCHEA, E. – HUERTAS, M.J. – CANTAGREL, J.M. – COELLO, J. – FÚSTER, J.M. – ARNAUD, N. – IBARROLA, E.
1999: Evolution of the Cañadas edifice and its implications for the origin of the Cañadas caldera (Tenerife,
Canary Islands). – Journal of Volcanology and Geothermal Research 88. pp. 177–199.
BOZZANO, G. – KUHLMANN, H. – ALONSO, B. 2002: Storminess control over African dust input to the Moroccan
Atlantic margin (NW Africa) at the time of maxima boreal summer insolation: a record of the last 220 kyr.
– Palaeogeography, Palaeoclimtology, Palaeoecology 183. pp. 155–168.
BROWN, R.J. – BARRY, T.L. – BRANNEY, M.J. – PRINGLE, M.S. – BRYAN, S.E. 2003: The Quaternary pyroclastic
succession of southern Tenerife, Canary Islands: explosive eruptions, related subsidence and sector collapse.
– Geological Magazine 140. pp. 265–288.
BRYAN, S.E. – MARTÍ, J. – CAS, R.A.F. 1998: Stratigraphy of the Bandas del Sur Formation: an extracaldera record
of Quaternary phonolitic explosive eruptions from the Las Cañadas edifice, Tenerife (Canary Islands). –
Geological Magazine 133. pp. 605–636.
CARRACEDO, J.C. – PÉREZ-TORRADO, F.J. – ANCOCHEA, E. – MECO, J. – HERNÁN, F. – CUBAS, C.R. – CASILLAS,
R., – RODRÍGUEZ-BADIOLA, E. – AHIJADO, A. 2002: Cenozoic volcanism II. The Canary Islands. – In:
GIBBONS, W. – MORENO, T. (eds.): The Geology of Spain. The Geological Society of London, London. pp.
439–472.
CHAPPELL, J. – SHACKLETON, N.J. 1986: Oxygene isotopes and sea level. – Nature 324. pp. 137–140.
CRIADO, C. – DORTA, P. 2003: An unusual blood rain over canary islands (Spain). The storm of january 1999. –

399

POSZTERSZEKCIÓ
Journal of Arid Environments 55. pp. 765–783.
DROXLER, A.W. – FARRELL, J.W. 2000: Marine isotope stage 11 (MIS 11): new insights for a warm future. –
Global and Planetary Change 24. pp. 1–5.
FOLK, R.L. – WARD, W.C. 1957: Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters. – Journal
of Sedimentary Petrology 27. pp. 3–26.
FRITSCH, K. – REISS, W. 1868: Geologische beschreibung der Insel. Winterthur, Verlag von Wurster & Co.,
Tenerife. 494 p.
GOY, J.L. – ZAZO, C. – DABRIO, C.J. – HILLARIE-MARCEL, C. 1986: Evolution des systèmes lagons-îles Barrière
du Tyrrhénien a l’actualité à Campo de Dalias (Almeria, Espagne). – Paris, Edit. Ostrom. Coll. Trav. Doc.
137. pp. 169–171.
GOY, J.L. – ZAZO, C. – HILLAIRE-MARCEL, C., – CAUSSE, C. 1986: Stratigraphie et chronologie (U/Th) du
Tyrrhénien de SE de l’Espagne. – Z. Geomorphol. 62. pp. 71–82.
HEARTY, P.J. – KINDLER, P. 1995: Sea-level high-stand chronology from stable carbonate platforms (Bermuda and
the Bahamas). – Journal of Coastal Research 11. (3): pp. 675–689.
HEARTY, P.J. – KINDLER, P. – CHENG, H. – EDWARDS, R.L. 1999: A + 20m middle Pleistocene sea-level highstand
(Bermuda and the Bahamas) due to partial collapse of Antartic ice. – Geology 27. pp. 375–378.
HESS, P.C. 1992: Phase equilibria constraints on the origin of ocean floor basalts. – In: PHIPPS-MORGAN, J. –
BLACKMAN, D.K. – SINTON, J.M. (eds.): Mantle Flow and Melt Generation at Mid-Ocean Ridges. American
Geophysical Union, pp. 67–102.
HILLAIRE-MARCEL, C. – CARRO, O. – CAUSSE, C. – GOY, J.L. – ZAZO, C. 1986: Th/U dating of Strombus bubonius
bearing marine terraces in southeastern Spain. – Geology 14. pp. 613–616.
HUERTAS, M.J. – ARNAUD, N.O. – ANCOCHEA, E. – CANTAGREL, J.M. – FÚSTER, J.M. 2002: 40Ar/39Ar stratigraphy
of pyroclastic units from the Cañadas Volcanic Edifice (Tenerife, Canary Islands) and their bearing on the
structural evolution. – Journal of Volcanology and Geothermal Research 115. pp. 351–365.
KOOPMANN, B. 1981: Sedimentation von Saharastaub im subtropischen Nordatlantic während der letzten 25 000
Jahre. – Meteor Forschungsergebnisse C/35. pp. 23–59.
MARTÍ, J. – MITJAVILA, J. – ARAÑA, V., 1994: Stratigraphy, structure and geochronology of the Las Cañadas
caldera (Tenerife, Canary Islands). – Geological Magazine. 131. pp. 715–727.
MECO, J. – GUILLOU, H. – CARRACEDO, J.C., – LOMOSCHITZ, A. – RAMOS, A.J.G. – RODRIGUEZ-YANEZ, J.J. 2002:
The maximum warmings of the Pleistocene world climate recorded in the Canary Islands. –
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 185. (1–2): 197–210.
MENÉNDEZ, I. – CABRERA, L. – SÁNCHEZ-PÉREZ, I. – MANGAS, J. – ALONSO, I. 2009: Characterisation of two
fluvio-lacustrine loessoid deposits on the island of Gran Canaria, Canary Islands. – Quaternary
International 196. pp. 36–43.
MENÉNDEZ, I. – D ÍAZ-HERNÁNDEZ, J.L. – M ANGAS, J. – ALONSO, I. – SÁNCHEZ-SOTO, P.J. 2007: Airborne dust
accumulation and soil development in the North-East sector of Gran Canaria (Canary Islands, Spain). –
Journal Arid Environments 71. pp. 57–81.
MURRAY-W ALLACE, C.V. – BROOKE, B.P. – CANN, J.H. – BELPEIRO, A.P. – BOURMAN, R.P. 2001: Whole-rock
aminostratigraphy of the Coorong Coastal Plain, South Australia: towards a one million year record of sealevel highstands. – Journal of the Geological Society of London 158. pp. 111–124.
NEUER, S. – RATMEYER, V. – DAVENPORT, R. – FISCHER, G. – WEFER, G., 1997: Deep water particle flux in the
Canary Islands region: seasonal trends in relation to long-term satellite derived pigment data and lateral
sources. – Deep-Sea Research 44 (8): 1451–1466.
ORTIZ, J.E. – T ORRES, T. – YANES, Y. – CASTILLO, C. – DE LA NUEZ, J. – IBÁÑEZ, M. – ALONSO, M.R. 2006:
Climatic cycles inferred from the aminostratigraphy and aminochronology of Quaternary dunes and
paleosols from the eastern islands of the Canary Archipelago. – Journal of Quaternary Science 21. pp. 287–
306.
ORTLIEB, L. – H ILLAIRE-M ARCEL, C. – GHALEB, B. – GOY, J.L. – ZAZO, C. – D ÍAZ, A. – GUZMAN, N. 1996: Was
Isotopic stage 11 the warmest Interglacial Episode? Eastern Pacific Marine Terrace data. – 5th Annual
CLIP Meeting, Punta Cardon, Paraguana, state of Flacon, Abstracts Volume, pp. 22–23.
PETIT, J.R. – JOUZEL, J. – RAYNAUD, D. – BARKOV, N.I. – BARNOLA, J.-M. – BASILE, I. – BENDER, M. –
CHAPPELLAZ, J. – DAVIS, M. – DELAYGUE, G. – DELMOTTE, M. – KOTLYAKOV, V.M. – LEGRAND, M.,
LIPENKOV, V.Y. – LORIUS, C. – PÉPIN, L. – RITZ, C. – SALTZMAN, E. – STIEVENARD, M. 1999: Climatic and
atmospheric history of the past 420 000 years from the Vostok ice cose, Antarctica. – Nature 399. pp. 429–
436.
RIDLEY, W.I. 1971: The Origin of some collapse structures in the Canary Islands. – Geological Magazine 108.
pp. 477–484.
RODEHORST, U. – SCHMINCKE, H.-U. – SUMITA, M. 1998: Geochemistry and petrology of Pleistocene ash layers
erupted at Las Cañadas edifice (Tenerife). – Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results
157. pp. 315–328.

400

POSZTERSZEKCIÓ
ROY, P.S. – BOYD, R. 1996: Quaternary geology of Southeast Australia: a tectonically stable, wave-dominated,
sediment-deficient margin. – IGCP project 367. Field guide to the central New South Wales coast. Sidney,
Geological Survey of New South Wales, Department of Mineral Resources, 174 p.
SCHMINCKE, H.-U. 1976: The geology of the Canary Islands. – In: KUNKEL, G. (ed.): Biogeography and ecology
in the Canary Islands. The Hague, Dr. W. Junk Publisher. pp. 67–184.
SCHMINCKE, H.-U. – SWANSON, D.A. 1967: Ignimbrite origin of Eutaxites from Tenerife. Neues Jahrb. – Geol.
Paleontol. Monatshefte 11. pp. 700–703.
T ALAVERA, F.G. – PAREDES, R. – MARTIN, M. 1989: Catálogo-Inventario: yacimentos paleontológicos. –
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Instituto de Estudios Canarios La Laguna-Tenerife.
TRASK, P.D. 1932: Origin and Environment of Source Sediments of Petroleum. – Houston, Texas, 323 p.
V IÑUELA, J.M. http://www.mantleplumes.org/Canary.html
VON SUCHODOLETZ H. – KÜHN, P. – HAMBACH, U. – D IETZE, M. – ZÖLLER, L. – FAUST, D. 2009: Loess-like and
palaeosol sediments from Lanzarote (Canary Islands, Spain). Indicators of palaeoenvironmental change
during the Late Quaternary. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 278. pp. 71–87.
WALKER, G.P.L. 1990: Geology and vulcanology of the Hawaiian Island. – Pacific Sc. 44. pp. 315–374.
ZAZO, C. – GOY, J.L. 1989: Sea level changes in the Iberian Peninsula during the last 200 000 years. – In: SCOTT,
D. – PIRAZZOLI, P. – HONINGA, G. (eds.): Late Quaternary correlations and applications. Dordrecht, Kluwer
Academic 256. pp. 27–39.
ZAZO, C. – GOY, J.L. – DABRIO, C. J. – BARDAJI, T. – HILLAIRE-MARCEL, C. – GHALEB, B. – GONZÁLEZ-DELGADO,
J.Á. – SOLER, V. 2003: Pleistocene raised marine terraces of the Spanish Mediterranean and Atlantic Coasts:
records of coastal uplift, sea-level highstands and climate changes. – Marine Geology 194. pp. 103–133.
ZAZO, C. – GOY, J.L. – HILLAIRE-MARCEL, C. – GONZÁLEZ-DELGADO, J.A. – SOLER, V. – GHALEB, B. –DABRIO,
C. J. 2003: Registro de los cambios del nivel del mar durante el cuaternario en las Islas Canarias occidentales
(Tenerife y La Palma). – Estudios Geologicos 59. pp. 133–144.

401

POSZTERSZEKCIÓ

BORBÁLA-TANÖSVÉNY, EGY IPARTÖRTÉNETI TANÖSVÉNY TERVE
SALGÓTARJÁNBAN
NÉGYESI FANNI – ANGYAL ZSUZSANNA
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum,
dranzsu@gmail.com
BORBALA NATURE TRAIL; A PLAN OF AN INDUSTRIAL HISTORIC NATURE TRAIL IN
SALGÓTARJÁN (NE HUNGARY)
Abstract
Nationwide, more and more educational nature trails have established since the 2000s, such as environmental
awareness raising are important tools. The vast majority presents natural values, and only a small percentage
focuses on man-made environment values example. cultural, historical or ethnographic nature trails. Nationwide
there are many areas where the theme of the nature trail, industry history could be at a major industrial cities,
mining settlements in the field. Our goal is to develop a theory of industrial history nature trail in Salgótarján (NE
Hungary), as far as the coal miner from the environmental and social problems. The aim is that the arriving tourists,
students can familiarize themselves with an important part of our city's history. Do not just traces of the former
industry, see the remains, but behind the once noticed a nationwide coal mining industry and its role in the life of
the local population. We want the route would be interesting and accessible for all ages. The school will hedge
consists of three thematic units: mining, power generation and industry. So give it a full circle in 27 boards, while
the temporal interdependence gives a historical aspect of it all is. The goal is to determine the route and the stations,
each design tables, related information and games. And our plan to develop a booklet full employer, which in
addition to information related to each station, will include games and tasks for several ages. In addition, target of
completing a map for visitors, which includes the path to the stations, as well as basic data trail.
Keywords: Salgótarján, natur trail, indutry, guiding notebook, worksheet

Bevezetés
A tanulás és ezen belül a környezeti nevelés mindig sokkal szélesebb körű ismeretszerzést
jelent, mint a tananyag átadása. Csak kis része jelenik meg a tanórán, a többi az iskola épületén
és az iskolán kívüli tevékenységekhez kapcsolódik. A közoktatási törvény lehetőséget ad a
tanároknak az iskolán kívül zajló tanítási formákra, de ezek nem könnyen illeszthetők be a
közoktatás mindennapjaiba. Egyfelől az oktatási rendszer hagyományai és a szülők elvárásai
inkább támogatják az ismeretközlő oktatást, másfelől sokszor nem áll rendelkezésre a
pedagógusnak elég idő, pénz és energia egy tanórán kívüli tevékenység megvalósítására
(VÁSÁRHELYI J. 2010). A tanórán, az iskola falain kívüli oktatási tevékenységek azonban fontos
tapasztalati ismeretszerzési lehetőséget és motivációt kínálhatnak a gyerek számára. Ezek a
tevékenységformák lehetőséget adnak arra, hogy a diákok a valós helyükön figyeljék meg a
természeti és környezeti folyamatokat, rendszereket, felismerjék a valós összefüggéseket. Meg
kel azonban jegyeznünk, hogy korosztályonként változó, hogy a tanuló számára mi a
leghatékonyabb tanulási mód. Egy kisiskolás a meséken és játékokon keresztül tanul a
leginkább, a kiskamaszok pedig legjobban a gyűjtögetésből és a versenyekből tanulnak. Ezeket
sajnos nem veszi mindig figyelembe a listázó, a kimeneti követelményekre koncentráló iskolai
felfogás (MAKÁDI M. 2015). Mindemellett a terepi óráknak fontos szemléletformáló szerepe is
van. Sok eszköz áll a tanárok rendelkezésére egy terepi óra megvalósításánál pl. nyomtatott és
elektronikus anyagok, filmek, bemutatóhelyek és tanösvények. Tágabb értelemben, a
tanulásnak, azon belül is a környezeti nevelésnek és helyes a környezetszemlélet kialakulásának
fontos színtere a család, a kikapcsolódás is. Egy jól választott családi program esetén a gyerekek
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kötetlenül és elvárások nélkül ismerkedhetnek meg olyan számukra érdekes és új dolgokkal,
amelyek hatással vannak gondolkodásmódjukra és észrevétlenül hozzájárulnak
tanulmányaikhoz. A tanösvény a környezetszemlélet-formálásnak az egyik kiemelt és egyben
közismert és elterjedt eszköze. Nem csak egy iskolai, de tanórán kívüli tevékenység keretében
hasznosítható bemutatóhely, hanem önálló, családi kikapcsolódás számára is kellemes szintér.
A tanösvény egy olyan terepi bemutatóhely, amely a turistaútvonalra felfűzött állomásokon,
táblák vagy vezetőfüzet segítségével mutatja be egy adott terület természeti-kultúrtörténeti
adottságait és értékeit, azok megőrzésének fontosságát és módját (KISS G. 1999). Célja, a
látogatók környezeti tudatának fejlesztése, természettudományos oktatás és ismeretterjesztés
elősegítése, egy adott terület bemutatása és különböző társadalmi igények kielégítése pl.
szabadidő hasznos eltöltése (KOLLÁCS T. 2015). Jellemzője, hogy az ismeretátadás az
állomáshelyekhez van kötve, vagyis nem folyamatos az útvonalon. Az állomásokat kijelölt
útvonal köti össze, meghatározó az ismeretek sorrendje, rendszerezett a bemutatás. Vannak
állandó épített elemek, legalább a kezdő tábla. A látogatás önálló, nem igényel szakvezetést és
a bemutatott témáknak egy közös üzenete, célja van (KISS G. 2007). A tanösvények előnye,
hogy az értékek bemutatása a szabadban történik meg, irányított a megfigyelés, vagyis a
látogató érdeklődését rávezeti a tanösvény célját képező értékre. Emellett nem igényel
felszerelést vagy felkészültséget a bejárása, ezért általánosságban minden korosztály számára
járhatóak. A látogatás idejét, időtartamát és módját a látogató szabja meg, ez ideális a
látogatónak és a fenntartónak is. A tanösvények többsége bejárható szabadon, egyénileg,
csoportosan vagy családdal is. Emellett közvetett módon irányítja a turista forgalmat, ezáltal
egyes területeket tehermentesít, hozzájárul a gazdasági fejlődéshez és felkelti a közvélemény
figyelmét (KOLLÁRICS T. 2015). Hátránya egy kiépített tanösvénynek, hogy egyoldalú a
bemutatás. A látogató például nem tud kérdéseket feltenni a látottakkal kapcsolatban. Emellett
problémát jelenthet, hogy károsodhat a környezet az útvonal megnövekedett látogatószáma
miatt, ezért nagyon kell figyelni arra, merre vezet az útvonal (KISS G.2007). A bemutatás jellege
szerint beszélhetünk táblás, karós-füzetes és virtuális tanösvényekről. Ismeretszerzés szerint
lehet munkáltató vagy ismeretközlő, ez függ a célközönségtől. Bejárás módja szerint lehet
gyalogos, autós, biciklis, és akár vízi is egy útvonal. Ismeretek alapján vannak a
természetismereti tanösvények, amikor az adott terület összes jellemzőjét bemutatjuk, és
vannak tematikus útvonalak, amikor egy választott témára koncentrálunk (KISS G. 2007).
A Borbála-tanösvény célja, hogy bemutassa Salgótarján ipartörténeti emlékeit, vagyis az
egykor virágzó helyi ipart, bányászatot, szállítást és feldolgozást, keletkező hulladékokat, és
ehhez kapcsolódóan a város társadalmának alakulását. Egyaránt szeretnénk megismertetni a
helyi fiatalokkal a lakóhelyük történelmének fontos elemét és tisztelegni az egykor az iparban
dolgozók előtt. Emellett a tanösvény a terepi oktatás egy színtere is lesz: a feldolgozott témák
megtalálhatóak több korcsoport több tantárgyának kerettantervében is.
Salgótarján Nógrád megye székhelye és legnépesebb városa. A megye és a város arculatát
sokáig néhány vállalat alakította, ami a szén felfedezésére és kezdeti bányászatára települt. A
barnakőszén-terület É-D irányban Nagybátonytól Somoskőújfaluig, illetve Litérig terül el. KNy irányban Nógrádsipektől Mátranovákig, Litértől Rónafaluig. Az alsó miocén korú nógrádi
barnakőszén telepes összletben három, alsó (III), középső (II) és felső (I) széntelep képződött.
A III. széntelep limnikus eredetű, a medence főtelepe, ebben kezdődött el a bányászat (DZSIDA
J. 1944). 1848-ban nyitották meg az első tárót, az Ó-Mária-tárót, és itt indult meg az ország első
gőzüzemű fogaskerekű kisvasútja, 1892-ben. A kiegyezés utáni nehézipari fejlődés elsősorban
a bányászatot érintette, ekkor alakult meg 1868-ban a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és
kapcsolódott be a terület a fejlődő gazdasági életbe. 1867-ben megérkezett az első Magyar
Állami Vasútvonal a városba, ami révén a főváros legfontosabb barnakőszén-ellátójává vált. A
szénkitermelés a századfordulón az országos 32%-a, az 1900-as években az acélgyártás már az
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országos 1/3-át tette ki (SZVIRCSEK F. 2000). A bányászatra épülő legfontosabb iparágak
például az acélgyártás, ötvözetgyártás és az üvegipar. A városok általában hosszú történelmi
folyamatok révén fejlődnek ki, de Salgótarján kivételt jelent, az ipar hatására egy kis faluból
fél évszázad alatt fejlődött hazánk egyik legnagyobb iparvárosává. A Salgótarjáni Kőszénbánya
Rt. alakulása után kolóniákat hoztak létre, ezek sok esetben napjainkban is lakott területek. A
munkásság részaránya a lakosságban a századfordulón 73% volt, a legmagasabb az országban.
A városképet alapvetően meghatározták, és most is alakítják az ipari létesítmények (SEBESTYÉN
K.–SZVIRCSEK F. 1997). A rendszerváltás utána a nem optimális földrajzi adottságok, az
energiahordozók jelentőségének változása, az árak és a gazdaságpolitikai irányok megváltozása
és az állami támogatások megszűnése együttesen befolyásolták kedvezőtlenül a város helyzetét.
Az ipar leépült, a bányák sorba bezártak, megugrott a munkanélküliség és megindult az
elvándorlás a területről (SZVIRCSEK F. 2000). A kitermelés megszűnése ellenére a Nógrádiszénmedence területén jelenleg is jelentős, kitermelhető szénmennyiség található.

Módszertan
Magyarországon nincsenek általánosan elfogadott elvek a tanösvények kialakításával
kapcsolatban. Bárki készíthet tanösvényt, ezért is nem minden esetben készül minőségi munka.
Egy tanösvény létrehozása három feladatból tevődik össze: tervezés, létrehozás és fenntartás
(KOLLÁRICS T. 2015). Ezek a részek térben és időben elkülönülhetnek, nem minden esetben
vesz részt a tervező például a fenntartás részben. Mivel a mi munkák a tervezés szakasza, ezért
a következőkben az ezzel kapcsolatos módszertant ismertetem.
A tervezéssel kapcsolatban az első feladat az alapkérdések megválaszolása: Hol lesz a
tanösvény, mi a célja és ki a célcsoport, hol lesz az útvonal és az állomások, és milyen típusú
tanösvény szeretnénk. Háromféle igényt kell összeegyeztetni: a tervező, a látogató és az építő
igényeit (KISS G. 2007). Először a megfelelő helyszín kiválasztása a feladat, ha eredményes és
hosszú életű tanösvényt szeretnénk. A szakmaiság szempontjából a terület jellegzetességeit és
egyediségét kell megragadni. A látogatók szempontjából fontos, hogy a kiszemelt terület
könnyen megközelíthető legyen (KISS G. 2007). Figyelembe kell venni, hogy a látogatók
többsége autóval érkezik, de lehetőséget kell adni arra is, ha valaki más közlekedéseszközt
választ. Fel kell mérni, hogy van-e parkolási lehetőség vagy buszmegálló a közelben, esetleg
biciklitároló. A látogató érdekében a bemutatott téma legyen változatos, ritka vagy legalábbis
látványos. Az információ mennyisége lekösse az útvonal teljes hosszán, de ne legyen
feldolgozhatatlan mennyiség (KISS G.2007). Az útvonal tervezésénél elsődleges szempont a
hossz, időtartam, vonalvezetés és a nehézség. Az útvonal hosszának meg kell felelnie az
ismeretek mennyiségének (KISS G.2007). Nincs értelme egy hosszabb túrán végigvezetni a
látogatót, ha nem tudunk elég új ismerettel szolgálni ahhoz, hogy lekössük a figyelmét. Külön
szempont a fiatalabb korosztály, a kisebbeknél mindig van egy holtpont, amin át kell lendíteni
őket valamivel ahhoz, hogy élvezzék a hátralevő részeket. A másik fontos dolog a tervezésnél
a nehézség, vagyis a terep és a szintkülönbség (KISS G.2007). Figyelembe kell venni, hogy a
célcsoport számára járható-e az útvonal, mennyire megterhelő. Megoldás lehet az alternatív
útvonal mutatása egy nagyobb szintkülönbségnél, egy kerülőút. Emellett egy nehezebb túra
esetén célszerű egy rövidebb útvonal megtervezése is, amit az jár be, aki nem akarja vagy tudja
teljesíteni a teljes túrát (KISS G.2007). Körülbelül egy felnőtt 2-3 km-t tud megtenni óránként
(KISS G. 2007). Vagyis egy bejárás időtartama 1-8 óráig is terjedhet. A kezdőtáblán és a
tanösvény ismertetőjében fel kell tűntetni a hossz és terep mellett azt is, hogy mennyi időt vesz
igénybe a bejárás. A vonalvezetés függ a bemutatott értékektől, az útvonal hosszától és a
bemutatásra szánt objektumok térbeli elhelyezkedésétől. Egy útvonal lehet lineáris vagy hurok,
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esetleg speciálisabb pl. csillag, vagy nyolcas alakú. Hosszabb útvonalnál célszerű a nyolcas
alakú vonalvezetés, vagy legalább is megszakítási lehetőség felajánlása. Amennyiben
megoldható, a meglévő úthálózatot célszerű használni (KISS G. 2007).
A célok, a helyszín, az útvonal és a bemutatásra szánt téma megtervezése után a következő
feladat az egyes állomásokon bemutatásra szánt információk összeállítása. Elsődleges
szempont, hogy általánosságban nem szakemberek fogják olvasni, vagyis a szöveg legyen
közérthető. Azonban ez nem mehet át mesébe, vagyis maradjon szakszerű. A túl sok szöveg és
a bonyolult összefüggések elveszik a látogató kedvét, tehát fontos az olvasó érdeklődésének
fenntartása. Célszerű a sok, színes ábra, egyszerű térképek és az információk szakaszolása
(KISS G. 1999). Általánosságba elmondható, hogy a sok, folyamatos szöveget nem olvassák el
az emberek. Egy-egy kép, rajz és térkép ragadja meg a figyelmüket és az ehhez kapcsolódó
információkra koncentrálnak. Az egyes állomásokhoz tartozó táblán, vagy a vezetőfüzet
odatartozó részén célszerű feltüntetni az állomás nevét, és a következő állomásét is (KISS G.
1999). Ez azért fontos, mert egy jó cím rámutat a hely fontosságára, a következő állomás neve
pedig felkelti és fenntartja az érdeklődést, illetve ad egy folytonosságot.
Külön figyelmet igényel az indító tábla. Ez adja meg az egész tanösvény alaphangulatát, ennek
kell felkeltenie a látogató érdeklődést. Szerepelnie kell rajta a tanösvény megnevezésének és
jelének (KISS G. 1999). Később, az egyik állomásnál röviden meg lehet magyarázni, miért ezt
a nevet kapta és mit szimbolizál a jelzés. Emellett a kezdő információk között szerepelnie kell
az útvonal hosszának és nehézségének, a bejárás időtartalmának, az állomáshelyek
megnevezésének és az építők nevének. Célszerű egy térkép, amin láthatják a teljes útvonalat,
mellette domborzati profil a szintkülönbséggel (KISS G. 1999). Mindezek mellett például
leírható még a tanösvény célja és röviden a téma, amit körüljár. Ez a figyelemfelkeltés mellett
azért is hasznos, mert a látogató így tudni fogja, hogy az út során honnan-hová jut el az új
információk ismeretében. Munkáltató tanösvények esetén a kezdő táblán fel lehet hívni a
figyelmet a feladatokra, kérdésekre és játékokra. Ha karós-füzetes az útvonal, vagy van
foglalkozató füzet a táblás útvonalhoz, akkor a kezdő információk között szerepelnie kell
annak, hogy hol férhetnek hozzá ezekhez.

Eredmények
Először a munkafolyamatokat és az időbeosztást terveztük meg. Másfél év áll
rendelkezésünkre, aminek körülbelül a felénél, az adatgyűjtés és feldolgozás fázisában tartunk.
A terepbejárás alapján kialakított útvonal egy teljes kört jár be, a kiindulópont a salgótarjáni
Bányamúzeum. A tanösvény a nevét a bányászok védőszentjéről, Szent Borbáláról kapta. A
Borbála-nap december 5-én kiemelt ünnep volt a bányászok körében, búcsúszerű ünnepségeket
tartottak. A vallásosságot egyfelől az eleiktől örökölték, de bíztak is abban, hogy Szent Borbála
megvédi őket a veszélyes munka során (SZVIRCSEK F. 2000). Az 1. ábra a tanösvény általunk
tervezett jelzését, az acélgyár sziluettjét és a bányászatot szimbolizáló csillét ábrázolja.
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1. ábra: A tanösvény jelzése (egyéni)

Az útvonal körülbelül 17 km hosszú, ez még pontosítást igényel. Ezen a tervek szerint 27 tábla
szerepel majd (1. táblázat).
1. táblázat: A tanösvény állomásai
1. Bányamúzeum
2. Bányakapitányság
3. Alagút-szénszállító alagút
4. Helyi építőanyagok
5. Forrás
6. Kilátás-város látképe
7. Pécskő, kőbányászat
8. (Pécskő)
9. Inászói-völgy

10. Kolónia
11. Meddőhányók
12. Öregségi víz
13. 1. táró: Ó-Mária-táró
14. Zichy-akna
15. Kisvasút
16. Mélyfúrású kutak
17. Vaskutató
18. Hűtőtó

19. Erőmű
20. Ötvözetgyár
21. Salakkúpok
22. Fogaskerekű
23. Acélgyár 1
24. Acélgyári salak, sikló
25. Acélgyár 2- bejárat
26. Acélgyári út
27. Vasút

A legmagasabb pont ezen belül a Pécskő (542 m). Ahogy a domborzati profilon is látszik (2.
ábra) ezen kívül nincsenek jelentős szintkülönbségek. Vagyis az útvonal könnyen bejárható
mindenki számára a terep szempontjából.

2. ábra: Az útvonal domborzati profilja (Google Earth alapján saját szerkesztés)

Az útvonal hossza még nem végleges, függ a későbbi terepbejárástól, ahol egyes részeknél
alternatívát keresünk pl. nagy közúti forgalom vagy a buja növényzet miatt. A 3. ábrán látható
a teljes útvonal és a táblák helyei.
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3. ábra: A tanösvény útvonala és állomásai (Google Earth alapján saját szerkesztés)

A szokatlanul hosszú tanösvény tematikusan három részre osztható (4. ábra), amely szakaszok
a térképen (3. ábra) jól látható színekkel lettek elkülönítve: bányászat, energia-termelés és ipar,
illetve a tanösvény állomásai. Érdeklődés szerint a részek külön-külön is végigjárhatók, a
szakaszok találkozásánál buszmegállók vannak, vagyis a túra megszakítható. A látogatók a
kezdő táblán információkat kapnak a három szakaszról, hogy eldönthessék, hogy melyik résztrészeket szeretnék végigjárni.

4. ábra: A tanösvény tematikája

Kiemelt szerepe van az indítót táblának, hiszen először ezt látja a látogató (5. ábra). A 2. ábrán
látható az általunk megtervezett indítótábla A4-es méretben (21x29,7 cm). Egy igazi tábla
minimum A0-as méretű (84,1x118,9 cm), vagyis nagyobb térkép, esetleg több információ fér
majd el még rajta. A többi tábla, illetve a foglalkoztató fűzet lapjai is hasonló elrendezésűek
lesznek. A háttérszín mindig igazodni fog az adott szakasz színéhez, hogy könnyebben
követhető legyen.
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5. ábra: A Borbála-tanösvény indítótáblája

Foglalkoztató füzet
A tanösvényekhez kapcsolódó kiadványok az ismeret átadásának eszközei, feladata a látogató
érdeklődésének a felkeltése. A foglalkoztató füzetek általában a foglalkoztató tanösvényeknél
fordulnak elő. Feladatait a tanösvény információi alapján kell kitölteni, kérdései az útvonalhoz
és az állomásokhoz tartoznak (KISS G. 2007). A kirándulásvezető füzetek általában A/5-ös
méretűek. Megtervezésüknél fontos az esztétikai kinézet és az egységes formátum.
A tanösvényhez azért tervezünk foglalkozató füzetet, hogy a fiatalabb korosztály számára is
érdekes legyen az útvonal. Motiválni akarjuk őket az önálló tanulásra, lekötni a figyelmüket,
miközben játékos módon ismerkednek meg az új információkkal. Az első oldalakon az
alapinformációk szerepelnek, ahogy a kezdő táblán is. Emellett az út során szükséges
viselkedési szabályokra is fel kell hívni a figyelmet. A foglalkoztató füzet feladatainak egy
része a túra közben kipróbálható lesz az állomásokon, mások feladatként a nyomtatott vagy
virtuális füzetben lesznek. Cél, hogy új ismereteket szerezzenek egy olyan témában, amiről
korábban már hallhattak az iskolában. Ilyen feladat lehet, amikor a gyereknek az érzékszerveit
mozgatjuk meg és vizsgálódásra motiváljuk őket (6. ábra). Egy táblánál elhelyezünk az adott
témához kapcsolódó tárgyakat pl. kőzeteket, amiket megvizsgálhatnak különböző szempontok
szerint. Ehhez segítségül kapnak leírásokat, szempontokat, feladatokat, vagy épp egy nagyítót.
Cél, hogy ők vizsgálják meg és fedezzék fel azokat a dolgokat, amiket olvasnak, mert így sokkal
több mindent jegyeznek meg.
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6. ábra: A vizsgálódó feladat sematikus ábrája

Egyes állomásokhoz készülhetnek mozgatható táblák, amelyek segítségével a gyerekek egyes
dolgokat csoportokba rendezhetnek, sorba rakhatnak egy történetet vagy egy folyamatot (7.
ábra). Ez a bemutatott téma szemléltetését szolgálja, de az új ismeret megerősítésére és
ellenőrzésére is jó. Nem csak a gyerekeket kötik le az ilyen foglalkoztató feladatok, a felnőttek
is szívesen vizsgálódnak, vagy épp ellenőrzik le, hogy jól emlékeznek-e az iskolában tanultakra.
Ezáltal minden látgató számára élmény egy munkáltató tanösvény.

7. ábra: A mozgatható tábla sematikus ábrája

Egy új tárgy vagy ismeret bemutatása lehetséges oylan táblával is, ahol a rövid leírás mellett
egy kis ajtó van, és amögött a tárgy képe. Ez arra motíválja a látogatókat, hogy előbb
elképzeljék a leírtak alapján és utána nézzék meg, milyne is valójában. A gyerekek esetében ez
fejleszti a képzelőerőt, kreativtást, és ami a legfontosabb, a szövegértést. Magában a
foglalkoztató füzetben állomásonként feladatok lesznek, figyelve arra, hogy különböző korú
gyerekek is megtalálják a maguknak valót. A legkisebbeknek például színezők és rajzolós
feladatok, a nagyobbaknak fejtörők, szókeresők és kvízek. Ezek segítségével önállóan
ismerkedhetnek meg az új fogalmakkal és információkkal. Emellett egyszerűbb leírások, rajzok
és térképek segítik a megértést. Fontos, hogy a foglalkoztató füzet mindig elérhető legyen a
látogatók számára. Ideális az lenne, ha a tanösvény elején, a kezdő tábla közelében lehetne
hozzájutni pl. a Bányamúzeumban. Emellett terv, hogy a füzet online is elérhető legyen, hogy
a családok már otthon megnézhessék és letölthessék. Az is egy lehetséges megoldás, hogy az
állomások tábláin található QR-kód segítségével is elérhető lenne a foglalkoztató füzet, így
amikor egy túra során találkoznak a tanösvénnyel, menet közben is be tudnak csatlakozni.
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Hátralevő feladat a foglalkoztató füzet részletes megtervezése és kidolgozása, további játékok
megtervezése és sematikus ábrájának elkészítése, és a foglalkoztató füzet elérhetővé tétele.
Véglegesítjük az útvonalat és foglalkozunk az egyéb felmerülő problémákkal. További
irodalmak, fényképek és térképek felkutatásával véglegesítjük a bemutatandó információkat és
megtervezzük a táblákat.

Következtetések:
A tanulmányunkban bemutatott tanösvény-tervezett egyedülálló hazánkban, Magyarországon
eddig még sehol nem alakítottak ki kifejezetten ipartörténeti tematikájú útvonalat. Reményeink
szerint ez a munka is hozzájárul ahhoz az egykor virágzó, ma recesszióban lévő iparváros,
Salgótarján történetét, a helyi bányászati és ipari tevékenységet bemutassuk, és nem utolsó
sorban megismertessük a mai fiatalokat őseik életével, munkájával, értékeivel.

Köszönetnyilvánítás:
Az eddigi és ez utáni segítségét szeretnénk megköszönni Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatának, Novohrad-Nógrád Geoparknak és ELTE/7124/569(T-62) 2015
pályázatnak.
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Abstract

Topographical and geological conditions of the area between the Eger Stream and Almagyar have been
investigated. The terraced valley slope up to 230–250 m above sea level is described. Various thicknesses of
sediments are found on valley slopes, terraces and interfluvial ridges. During the research two Holocene (nos Ib
and IIa) and four Pleistocene terraces (nos IIb, III, IV and V) have been identified. Above terrace no V lies the
Pliocene-Baltavárian-Pikkermian pediment with correlative sediments. The Eger travertine sequence is dated from
geomorphological, sedimentological and paleontological evidence to the period between the climatic optimum of
the last interglacial to the first stage of the Würm glaciation (125 to 80 ka BP). Based on other approaches (Th/U
dating: 101 ka, ESR 127 ka) an age of 100 to 130 ka BP is suggested for the travertine covering terrace IIb. The
travertine on terrace III is older and its Th/U age is assumed to be between 170 and 190 ka BP.
Keywords: pediment, Pliocene, Quaternary deposits, terrace, travertine

Bevezetés
A kutatás az Eger-patak és Almagyar közötti területen – a történelmi jelentőségű egri vár és a
tőle É-ra elterülő Tetemvár közötti szakaszon (1. kép, 1. ábra) – vizsgálja a terület domborzati
és földtani viszonyait.

1. kép: A tetemvári domb
http://static.panoramio.com/photos/medium/37545468.jpg
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Az egri Várdomb és Tetemvár
környezetében a felszín egy
részét édesvízi mészkő rétegsor
borítja (2. kép, 3. kép). A
várdombi előfordulás nagysága
kb. 200 x 200 m, a tetemvárié
kb. 600 x 200 m. Mindkét
előfordulás
az
Eger-patak
egykori teraszaival hozható
összefüggésbe.

1. ábra: Az egri édesvízi mészkő előfordulások helyszínrajza
(A fúrásokat az FTV mélyítette). 1 = lelőhelyek, 2 = fúrások,
3 = édesvízi mészkő, 4 = Egri vár, 5 = Tetemvár

Az Egri vár és környéke édesvízi
mészkőüledékeinek vizsgálata
közel 100 éves múltra tekint
vissza. Az első kutatások
SCHRÉTER Z. (1912, 1923, 1975)
nevéhez kapcsolódnak, melyet
PINCZÉS Z.(1957) Juhász Á.–
HEVESI A. (1974), SCHWEITZER
F. (1977), KROLOPP E. et al.
(1989) folytatott tovább. Az
utolsó jelentősebb munkák
HEVESI A. (2002), DOBOS A.
(2006), FŰKÖH L. (2012),
LÉNÁRD M. (1997, 2013) és
Győri-NAGY S. et al. (2013)
nevéhez kapcsolódnak.

3. kép: Az édesvízi mészkőpartfal részlete
(Fotó: Győri-Nagy S.)
2. kép: A tetemvári édesvízi mészkőpart
(Fotó: Győri-Nagy S.)
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A vizsgált terület földtani és geomorfológiai sajátosságai
Az egri várdombi és az attól É-ra fekvő tetemvári édesvízi mészkő előfordulást a Vécsei-völgy
választja el egymástól. Mindkét édesvízi mészkő lerakódás jelentősen változó rétegsorú (2.
ábra), különböző területenként a laza, mésziszapos lerakódások és a kemény, tömörebb rétegek
egymásra települése.
Az egri Várdomb (3. ábra) közel függőlegesen
emelkedik ki az Eger-patak II.a.sz. teraszfelszínéből egy előre ugró orrt képezve. É-on a Vécsei–
völgy határolja, K-felé pedig az Eger-patak IV.sz.
terasza kapcsolja az Almagyar-dülő lejtőjéhez. A
Várdomb földtani felépítésében miocén és
negyedidőszaki üledékek vesznek részt. A
negyedidőszaki kőzetek feküjét miocén kőzetek
alkotják, melyek kifejlődésük alapján két részre
tagolhatók:
Az első csoportot agyagmárga, homokkő és
aprókavicsos homokkőrétegek alkotják, melyek
főként a Várdomb É-i részén és az almagyari
területen alakultak ki (3. ábra). A másik csoportba
a Mátra és a Bükk nagyarányú vulkáni
tevékenysége során keletkezett vulkáni képződmények – riolitdácit-tufák – tartoznak, amelyek
főként az egri Várdomb NY-i részén települnek,
de nagy elterjedésben ismertek a város területén
(3. ábra). A miocén képződmények denudált
felszínére – a pliocén rétegek teljes hiányával –
2. ábra: Az Eger-patak III. sz. teraszára épülő
változatos kifejlődésű és genetikájú – negyedédesvízi mészkő előfordulás szelvénye (Tetemvár időszaki üledékek halmozódtak fel. Az 1–3 m
u. 48. sz. pince), (SCHWEITZER F. után)
vastag kifejlődésű folyóvízi eredetű kavicsos iszap
1 = édesvízi mészkő, 2 = mésziszap,
(3. ábra) az Eger-patak teraszanyagaként
3 = hidromorf talaj, 4 = kavics, 5 = homokos
értelmezhető. A teraszszinteket lefedő édesvízi
iszap, 6 = iszapos agyagyag
mészkövek a hajdani ártereken fakadó karsztos
hévforrásokból váltak ki. A lejtőüledékek változó vastagságban borítják a völgylejtőket,
teraszfelszíneket és lejtőpihenőket.
A lejtőüledékek az almagyari domdvonulat NY-i oldalán jelentősek. A mállott miocén rétegek
áthalmozódásából alakultak ki, részben szoliflukciós, részben felszíni lehordás során. Az egri
Várdomb legjellemzőbb negyedidőszaki képződménye a karsztos hévforrásokból kivált
édesvízi mészkő. Vastagsága egyes helyeken meghaladhatja a 15 m-t (3. ábra) is. A
vasútvonaltól K–re, Almagyar-felé már nincs meg. Az édesvízi mészkőösszlet kifejlődése igen
változatos. A laza, nem cementált mészhomok, mésziszap mellett tömör, vastag pados rétegek
is megfigyelhetők. A forrásvíz–amelyből a mészanyag kivált–az Eger-patak völgyoldalán
kisebb nagyobb tetaráta medencék közbeiktatásával vízeséseken keresztül folyt le a II.a.sz.
terasz felszínére (3. ábra).
A Várdombon több fázisban lejátszódott szerkezeti mozgások a kőzeteket erősen feldarabolták,
a vetők mentén jelentős elmozdulások történtek, a kőzetek többnyire erősen összetöredezettek.
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3 ábra: Ny–K-i irányú földtani-geomorfológiai szelvény az Egri váron keresztül (Szerk. SCHWEITZER F.)
1 = feltöltés, 2 = recens talaj, nyirok, 3 = szoliflukciós úton áttelepült üledék, 4 = iszap-agyag, 5 = terasz
kavics, 6 = édesvízi mészkő, 7 = riodácit tufa, 8 = márga, 9 = homok, 10 = homokkő, 11 = nyugalmi szint

Eredmények
Felszínformáló folyamatok
A kutatás jellemzi a 230–250 m tszf. magasságig (felsőpliocén hegylábfelszínre települő
alsópeisztocén V.sz. terasz) felhúzódó teraszos völgylejtőt (3. ábra), melynek jelentős része ma
már majdnem teljesen beépített térszín. A lejtőüledékek főként a mállott miocén, kisebb részt a
pleisztocén rétegek áthalmozódása – részben szoliflukciós folyamatok, részben felszíni
lehordás – során alakultak ki. Denudált felszínükön – a pliocén rétegek teljes hiányával –
változatos kifejlődésű és genetikájú negyedidőszaki üledékek halmozódtak fel. Változó
magasságban borítják a völgyek lejtőit, a teraszfelszíneket, a lejtőpihenőket és a völgyközi
hátakat. Az 1–3 m vastag folyóvízi eredetű lösziszapos, homokos kavics az Eger-patak
teraszanyaga. A kutatásnak két holocén (I.b.sz. és II.a. sz. terasz) és négy pleisztocén (II.b.sz.,
III.sz., IV.sz. és V.sz.) teraszt sikerült kimutatni. A teraszszinteket fedő édesvízi mészkő a
hajdani ártereken fakadó karsztos hévforrásokból vált ki. Az V. teraszszint felett kvarckaviccsal
fedett pliocén – Baltavárium-Pikkermi – hegylábfelszín húzódik korrelatív üledékekkel.

Általános lepusztulás formák
A dombsági terület geomorfológiai arculatát két, területileg jól elkülöníthető domborzattípus
(4. ábra) határozza meg:
1. az édesvízi mészkővel, teraszanyaggal és lejtőüledékkel fedett domborzat formáit a változó
kiterjedésű, 50–200 m széles, lepusztulásból kimaradt völgyközi hátak; az eróziós–deráziós
folyamatok hatására kiformált lapos, tálalakú deráziós völgyek, deráziós lépcsők és a derázióval
átformált eróziós völgyek, továbbá
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4 ábra: Az egri várdomb és környezetének mérnökgeomorfológiai térképe (Szerk. SCHWEITZER F.)
1 = völgy, 2 = lejtőpihenő, 3 = édesvízi mészkő, 4 = lejtők, 5 = I. b. terasz, 6 = II. a. terasz, 7= II. b. terasz,
8 = III. sz. terasz, 9 = IV. sz. terasz, 10 = V. sz. terasz

2. az Eger-völgy ártéri síkja a hozzá kapcsolódó alacsonyabb, ma már feltöltött vizenyős
térszínek, valamint az ártérnél magasabb, patak menti teraszszintek felszínei.

Völgyközi hátak (180–260 m tszf.)
Térbeli előfordulásuk gyakorisága a völgysűrűségtől függ. Az eróziós és a deráziós völgyek (4.
ábra) között ÉK–DNY-i irányúak és a vízgyűjtő területek vízválasztóit hordozzák. Főként a
lineáris erózió, a deráziós folyamatok és kisebb részben a szerkezeti mozgások hatására alakultak
ki. E folyamatok következményeként a köztes területek 150–220 m széles alacsony hátak
formájában maradtak fenn, mint teraszos térszín legegységesebb felszíndarabjai.
Az említett formák lejtőinek jellegzetes alakzatai a lejtőpihenők (4. ábra). Enyhe lejtésű térszíni
lépcsők, a lejtőket helyenként megszakító sík felszíndarabok, melyeket lejtők kapcsolnak a
völgytalpakhoz, ill. a tetőszintekhez. A periglaciális szoliflukció, a pluvioniváció, areális erózió
és a jelenkori felszíni leöblítés hatására alakultak ki (PÉCSI M. 1964).

Ártéri szintek, teraszok, törmelékkúp felszínmaradványok
A vizsgált területnek (4. ábra) csupán kis része alluviális sík térszín. Kisformákban–
medermaradványok, hordalékkúpok, teraszok - és teraszszigetek–a beépítés, ill. a feltöltés előtt
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is gazdag térszín lehetett. A patakmedreket kísérő alluviális térszín alacsonyabb részét vizenyős
területek, a magasabb részeket pedig elhagyott, részben feltöltődött keskeny patakmeder
maradványok, völgyközi hátak, lejtős térszínről lefutó deráziós, eróziós–deráziós völgyek,
eróziós vízmosások nyílásaiból kitáruló kisebb lejtőalji hordalékkúpok jellemzik.
Az alig 1–1,5 m-es viszonylagos magasságú I.b sz. holocén teraszszint csak Eger városától Éra és D-re mutatható ki az alacsonyabb és magas ártéri szintek feltöltése és beépítése miatt.
Felszínein recens karsztforrások fakadnak. A 2–2.5 m tszf. magasságú II.a sz. teraszt
helyenként szintén 0.5–1 m vastag mésziszapos rétegekkel tagolt édesvízi mészkő fedi.
Feltételezett kora–pesti síksági II.a sz. teraszszint homoktalaja koradata alapján (9.500 év) –
óholocén. A legszebben és legerőteljesebben kifejlődött teraszszint a 164–170 tszf magasságú
II.b sz. terasz. A patakkavicsot 2-13 m vastag tetarátás szerkezetű fosszilis talajokkal és
löszszerű üledékekkel tagolt édesvízi mészkőösszlet borítja. A 2–3 m vastag terasz az utolsó
interglaciálisban formálódhatott ki. Korát más analógiák alapján (Th/U 101 ezer év, ESR 127
ezer év, HENNIG G.J. et al. 1983) 100–130 ezer évesnek datálják. A vár ostroma alatt a
vízellátást e kavicsos terasz anyag vízbázisa biztosította karsztvíz utánpótlásnak. A riolittufába
vésődött, 180-184 m magas III. sz. terasz a tetemvári területen kis kiterjedésű édesvízi
mészkővel fedett. A kutatás a terasz kavicsanyagát a vári szelvényben nem találta meg. A IV.
sz. terasz kavicsanyaga 192-196 tszf. magasságban húzódik. Az V. sz. teraszszint plató helyzetű
geomorfológiai felszíneket szinteket jelöl 210–215 és 235–245 tszf. magasságokban. A terasz
anyaga az eróziós és deráziós folyamatok hatására jelentősen lepusztult.
Az egri édesvízi mészkő rétegsorának korát őslénytani adatok az utolsó interglaciális
klímaoptimumától a würm első lehűlési időszakáig (125–80 ezer év) terjedő időszakon belül
rögzítik. Csupán a III. teraszon kifejlődött előfordulás idősebb. Feltételezett kora a Th/U
vizsgálatok alapján 170–190 ezer év.
A lemélyített fúrások és a terepbejárások alapján megállapítható, hogy a mészkőképződés tavimocsári típussal indult, majd az Eger patak bevágódásával kialakult völgyoldal miatt lejtői
típusban folytatódott, ahol a víz tetaráta medencéket alakított ki. Végül a II.b sz. terasz felszínén
is megindult a mészkőképződés, amely fokozatosan növekedve elérte a III. számú terasz
magasságát. Az édesvízi mészkő legnagyobb vastagságban és elterjedésben a II.b. sz. terasz
fölött található (3. ábra).
A tetemvári partfal ritka édesvízi mészkőképződményének (darázskő partfal) jelentősége miatt
LÉNÁRD M. (2013) bemutató ösvény létrehozását és a partfal védett földtani alapszelvények
közé történő felvételét javasolta.
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GRAVELLY SEDIMENTS ON THE HIGH LEVEL SURFACES OF SOUTH BÖRZSÖNY HILLS
Abstract
The morphostratigraphical subdivision of the Danube terrace system of the Visegrad Gorge was presented by
PÉCSI (1959). However, in recent decades new studies have revealed some problems with this earlier model. The
appearance of the gravel sediments in the high level terraces (V-VIII.) is not continuous, and thus the
morphostratigraphical position of the terrace level cannot be followed clearly. Consequently, for the correlation of
the terrace levels a detailed analysis of the overlaying bed of the gravel horizon is neccessary in order to reach
more convencing conclusions. During the investigation which is subject of this paper were searched all gravelly
sediment in elevation of high level terraces in South Börzsöny Hills and in the Visegrad Gorge. The occurrences
were presented based on own and other earlier authors results. We didn’t find any evidence for danubial origin of
gravelly sediments of high level surfaces in South Börzsöny Hills. These occurrences in most cases were deposited
in the Miocene.
Keywords: Déli-Börzsöny, Visegrádi-szoros, Duna, terasz, kavicsok

Bevezetés, kutatási háttér
A Pécsi-féle (klasszikus) teraszelmélet megalkotásához felhasznált kutatások eredményei
(például: CHOLNOKY J. 1910, KÉZ A. 1934, 1942, BULLA B. 1956, PÉCSINÉ D.É. 1958, PÉCSI M.
1959) szerint a Visegrádi-szoros kavicsos üledékei a pliocén és pleisztocén dunai teraszok
kialakulásához köthetők. Néhány évtizeddel később napvilágot látott eredmények (HAHN GY.
1989; GÁBRIS GY. 1997, 2006, 2007, 2013; HORVÁTH E. 2001, GÁBRIS GY.–NÁDOR A. 2007;
RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS. et al. 2005, SCHWEITZER F. 2009, 2013, 2014, 2015) a klasszikus
teraszelmélet módosításának szükségességére hívták fel a figyelmet. A téma árnyaltabb
megközelítése már PÉCSI M. (1991) tanulmányában is megtalálható, de a továbbra is tartja
magát ahhoz, hogy a „középhegységet keresztező Duna völgyében 6-8 terasz, illetve
geomorfológiai szint jött létre, amely a negyedidőszak alatti maximálisan 150-200 méter
differenciált emelkedéssel és a ciklikusan ismétlődő éghajlatváltozással hozható
összefüggésbe“. Néhány éve a problémakör részleteiben geomorfológiai-térinformatikai és
petrográfiai módszerek együttes alkalmazásával merültünk el. Azóta publikált eredményeink
(SZEBERÉNYI J. et al. 2014, 2015) alapján elmondható, hogy a Visegrádi-szoros bal parti
területének Zebegény és Nagymaros környéki részein, a magas helyzetű geomorfológiai szintek
(V.-VIII.) keletkezése (a kavicsos fedőüledékek alapján), a korábbi eredményekkel ellentétben
nem hozható összefüggésbe a Dunával.
A napjainkban is érvényben lévő klasszikus teraszelmélet által 230-480 tszfm. magasság között
definiált magas helyzetű szintek dunai eredetét így szedimentológiai jellegű bizonyítékokkal a
Zebegény-Nagymaros közötti részekre vonatkozóan már nem lehet alátámasztani. Fontos
kérdésnek tartottuk ezek után, hogy a Visegrádi-szoros tágabb környezetében ténylegesen vane olyan kavicstakaró, amely legalább feltételesen köthető a Dunához.
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Jelen tanulmányban ezért célunk volt a Déli-Börzsöny hasonló magasságú kavicselőfordulásainak felkutatása és megismerése, azok dunai eredetének kizárása, vagy
megerősítése. Cikkünkben a szakirodalmi- és terepi kutatásaink során talált lelőhelyeket
kívánjuk bemutatni, illetve ezek eredetével kapcsolatos rendelkezésre álló információkat
vázlatosan összefoglalni. Munkánk során kizárólag ezt a területet érintettük, mert a klasszikus
teraszelmélet magas teraszainak jelenlétére bizonyítékul szolgáló egyetlen kavics-előfordulás
ide, a Remete-keresztbérchez köthető.

Kutatási terület bemutatása, a Déli-Börzsöny fontosabb kavics-előfordulásai
A Déli-Börzsöny alapvetően a Központi- Börzsönytől délre, az Ipoly vonalától keletre, a Duna
vonalától északra, valamint a Nógrád – Szendehely – Vác vonaltól nyugatra található (1. ábra).
A Déli-Börzsönyt KARÁTSON D. (2007) morfológiailag Délkelet- és Délnyugat-Börzsönyre
osztotta, illetve vízrajzi-geomorfológiai szempontból ide tartozik még a Szent Mihály-hegy –
Hegyes-tető hegycsoport is. Kutatómunkánkat a teljes területre kiterjesztettük, mely során
kiterjedésben és vastagságban is számottevő mennyiségű kavicsot kerestünk. Jelen tanulmány
keretei nem foglalják magukban azokat a korábbi kutatók által leírt (pl.: LÁNG S. 1952)
szórványkavicsokat, amelyek nem elégségesek ahhoz, hogy valamilyen jelentősebb
előforduláshoz kapcsoljuk.
Az általunk felkutatott és bemutatni kívánt lelőhelyek a Délkeleti-Börzsöny területére (illetve
a Sas-hegy révén a Délnyugat-Börzsöny legkeletebbi területére) jellemzők. Összesen 6
előfordulást vizsgáltunk, amelyek a Sas-hegy déli lejtőjén, a Széles-mező hegyközi térszínén,
a Békás-tető északi és keleti lejtőin, a Verőce feletti Fenyves-hegy déli oldalában, illetve a
zebegényi Malom-hegyen és a Remete-keresztbércen találhatók.

1. ábra: A kutatási terület és a bemutatni kívánt kavics-előfordulások
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Módszerek
A tanulmányban vázlatosan bemutatott kavics-előfordulások korábbi kutatások
eredményeiként (PAPP F. 1933; FERENCZI I. 1935; LÁNG S. 1952, 1955; VADÁSZ E. 1953;
VARGÁNÉ MÁTHÉ K. 1975) jutottak tudomásunkra. A kavicsanyag eredetére vonatkozó
információk egy részét alapvetően az ide vonatkozó földtani térképezésből származó adatok
(VARGA A.-né 1974; CSILLAGNÉ T. E.–CZAKÓ T. 1975; KORPÁS L.–CSILLAGNÉ T. E. 1998;
KORPÁS L. 1998) és a térképező-szerkezetkutató fúrások szolgáltatták.
A tanulmányban szereplő legvitatottabb lelőhelyek esetében petrográfiai módszerekkel
összehasonlító vizsgálatokat végeztünk, amely során az egyes lelőhelyek anyagát pleisztocénholocén dunai-, illetve miocén tengerparti kavicsokkal vetettük össze (SZEBERÉNYI J. et al.
2015). Ezeket a vizsgálatokat korábbi kutatásoknál is alkalmazott „darakavics” módszerrel
hajtottuk végre.

2. ábra: Darakavics módszer fontosabb fázisai
A= Leszitált kavicsok, B= Mesterséges konglomerátum, C= Vékonycsiszolat

A darakavics módszer előnye, hogy egy csiszolat készítésével akár 200-300 szemcse is
tanulmányozható egyszerre. Vizsgálatunk az összehasonlítás alapján történő csoportosítást
követi, így először az alapot képező dunai és miocén csoportokra jellemző tulajdonságokat kell
ismert minták alapján meghatározni.
A miocén mészkőbe települt kavicsokat elő kellett készíteni a vizsgálathoz. A szálkőzetből vett
minták egy részéből vékonycsiszolatot készítettünk, a többi mintában pedig sósavas feltárást
követően különítettük el a kavicsszemcséket. (Megjegyzendő, hogy a savazás az esetlegesen
jelen lévő idegen mészkőzetek, mészkő extraklasztok elvesztésével is járhat, ezért az ezekre
vonatkozó információkat az értékelés során, a Lajtai Mészkő szálkőzet vékonycsiszolatainak
vizsgálatával ellenőriztük).
A kavicsanyagot száraz, majd nedves, végül megint száraz módszerrel 2-3 mm-es
mérettartományra szitáltuk le. A kavicsokból mesterséges, szemcsevázú konglomerátumbetontéglákat hoztunk létre. A betontéglákból 5×5 cm-es tárgylemezen vékonycsiszolatokat
készítünk, végül polarizációs mikroszkóp segítségével kiértékelhettük a mintákat (2. ábra).
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Eredmények
A téma alapvető kérdése, hogy az egyes lelőhelyek anyagai összefüggésbe hozhatók-e dunai
tevékenységgel. Ennek legnagyobb valószínűsége a szorosban található kavicsok esetén van. A
Déli-Börzsöny más (elsősorban a Központi- és a Keleti-Börzsönyhöz közeli) részein található
nagy kiterjedésű kavicstakarók esetén, a folyótól való meglehetősen nagy távolság miatt csak
néhány esetben került szóba annak vulkanizmus utáni ős-dunai eredete (SCHWEITZER F. 2009,
2013, 2014, 2015). A valószínűségi sorrend alapján, a lelőhelyek a Dunától távolodva kerülnek
bemutatásra.
Zebegény és Nagymaros környéki kavicsok
A zebegényi Malom-hegy és a Remete-keresztbérc környezetében egymással rokonítható
anyagú kavicsok találhatók. A Malom-hegyen létesített ZB, illetve a Remete-keresztbércen
létesített RK feltárások mintáin elvégzett „darakavics-vizsgálat” eredményei alapján ezek a
kavicsok egyértelműen elválaszthatók a dunai üledékektől és egyúttal a Lajtai Mészkő
Formáció kavicsos tagozatának felszíni rétegeiből kipergett, kimállott maradványkavicsainak
tekinthetők (bővebben: SZEBERÉNYI J. et al. 2015). Az összehasonlítás eredményei a 3. ábrán
láthatók.

3. ábra: A „miocén” (A) és a „dunai” (B) csoport kavicsanyagának, illetve az RK feltárás (C) és a ZB feltárás
(D) talajban felhalmozódott kavicsanyagának összehasonlítása ásvány-kőzetösszetétel alapján, a kvarcit-csoport
nélkül ábrázolva

A Remete-keresztbérc és a zebegényi Malom-hegy környezetében található kavicsos mészkő
szálkőzetei egymással egyértelműen párhuzamosíthatók. Geomorfológiai és teraszkronológiai
szempontból ez azt jelenti, hogy a vizsgált területen PÉCSI M. (1959, 1991) által V. teraszként
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értelmezett Malom-hegy és VII. teraszokként értelmezett Remete-keresztbérc geomorfológiai
szintjei azonos korúak. A felszínek közötti 150 méteres szintkülönbséget a tektonikus
mozgások hozhatták létre.

4. ábra: A kutatási terület ÉNY-DK metszete
Jelmagyarázat: 1= Kavicsok, 2= Lajtai Mészkő Formáció, 3= Vulkáni kőzetek, 4= Vetők. (E = ELEČKO, M. et al.
1998, K= KORPÁS L.–CSILLAGNÉ T. E. 1999, F= FODOR L. 2010, O= OLÁH P. et al. 2014 alapján)

A terület szerkezeti viszonyaival foglalkozó tanulmányok (ELEČKO, M. et al.1998, KORPÁS L.–
CSILLAGNÉ T. E. 1999, FODOR L. 2010 és OLÁH P. et al. 2014) alapján a Lajtai Mészkő Formáció
kavicsos kifejlődései által képviselt geomorfológiai szintek eltolódásainak több lehetősége is
fennáll (4. ábra), amelyek neotektonikai folyamatokkal magyarázhatók. A neotektonikai
folymatok kezdetét PÉCSI (1959) a negyedidőszak elejétől számítja, FODOR et al. (2005) szerint
a Pannon-medence központi részének a szerkezeti inverzióhoz kötött függőleges
kéregmozgások leghamarabb a késő-pliocénben kezdődtek. RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS. et al.
(2007) a Gödöllői-dombságban végzett szeizmikus szelvényeinek vizsgálata alapján a Pannonmedence központi részének szerkezeti inverzióját legkorábban 4 M évre teszi. Véleményük
szerint a Dunakanyar függőleges kéregmozgásai is feltehetőleg ehhez köthetően kezdődtek el.

Fenyves-hegy kavicsai
A Fenyves-hegy Verőcétől keletre, a Duna és a Lósi-patak által határolt, kelet-nyugati irányban
hosszan elnyújtott forma 293 méter magas tetőpontja. A lelőhely, a Fenyves-hegy Dunára néző
déli oldalában, 210-220 tszfm. magasságban található. A szóban forgó 5-6 méter vastag
homokos kavicsösszlet a klasszikus teraszelmélet által meghatározott IV. sz. terasz
magasságában van. A kavicsok általában apró szemű (0,5-10 mm), ritkán 3-5 cm-es darabok is
találhatók. Anyaga döntő többségében különféle kvarcitból, metahomokkövekből és
homokkövekből áll, amelyek mellett a gránit és a gneisz is megjelenik. A kavicsösszlet tengeri
eredetének bizonyítékaként szolgálnak az üledékben gyakori kagyló (általában pecten) héjak
(5. ábra, piros nyilak).
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5. ábra: A ősmaradványban gazdag tengeri üledék in situ feltárása a Fenyves-hegy oldalában

A lelőhelytől keleti irányban 300 méterre létesült Vác-1 fúrás 200 méteres mélységben tárja fel
a Fenyves-hegy sorozatát, amely miocén kárpáti és bádeni, illetve pleisztocén és holocén
rétegeket foglal magában. Az összesen 65 rétegre bontható összlet fedőjében (0-8 m) a
pleisztocén és holocén talajjal kevert, andezit anyagú lejtőtörmelék található. Ez alatt (8-20 m)
üledékes betelepülésekkel tagolt andezit rétegvulkáni összlet található, amely minden
valószínűség szerint a KARÁTSON D. 2007 által a Borbély-hegy környékén azonosított
kőzetekhez kapcsolódik. A rétegsor döntő többségét (20-200 m) chlamysos homokkő, kavics
és konglomerátum adja. A kárpáti rétegsort a kőzetlisztes homok, homok és homokkő rétegek
váltakozása jellemzi, amelyet összesen 5 darab, 1-4 méter vastag kavics/konglomerátum réteg
szakít meg. A fúráspont magasságából (250 tszfm) kiindulva a Fenyves-hegy felszínen
megjelenő kavicsai, valószínűleg a fúrási rétegsor felső részén található, uralkodóan kvarc és
kvarcit kavicsokat tartalmazó, 3,5 méter vastag rétegének feleltethető meg. A lelőhely
anyagával rokonítható feltárásokat írtak le még a két helyről, Fenyves-hegy oldalában (VARGA
A-NÉ 1974).
A klasszikus teraszelmélet szerinti IV. teraszszint magasságában, a Fenyves-hegyen tehát a
börzsönyi vulkanizmus előtt, a kárpáti emeletben lerakódott, ősmaradványban gazdag
kavicselőfordulások vannak, amelyek korábbi kutatások eredményei alapján egyértelműen
elválaszthatók a dunai üledékektől.

Nógrád-környéki kavicsok (Széles-mező, Békás-tető)
A Királyrét és Nógrád között található hegyközi térszín (Széles-mező), a Keleti-Börzsöny dél
felé lefutó lejtői és a Szokolyai-medence északi peremhegyei között helyezkedik el. A keletnyugat irányban elnyújtott, teknő alakú forma a Nógrádi-medence irányába nyitott. A Szélesmező és Békás-tető felszínein jelentős mennyiségű kavics található, amely sokszor nagy
vastagságban települ (6. ábra).
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6. ábra: A Széles-mező és a Békás-tető kavicsainak elhelyezkedése

A kavicsokat a korábbi földtani térképezés (CSILLAGNÉ T. E. –CZAKÓ T. 1975) során az
oligocén egri emeletébe helyezték, a későbbi földtani térképezés (KORPÁS L.–CSILLAGNÉ T. E.
1998; KORPÁS L. 1998) eredményei alapján pedig a Nagyoroszi Kavics Formáció részeként a
miocén kárpáti elemetében rögzítették. Az általában 2-3 méter vastag takaró főleg 0,5-5 cm-es
szemekből áll, de alárendelten ennél nagyobbak (8-10 cm) is megjelennek. A kavicstakaró
keleti részén, a Békás-tető környezetében óriáskavicsok (20-60 cm) is találhatók (7. ábra).

7. ábra: Széles-mező és Békás-tető környezetében található kavicsok

Összetételüket terepi kavicsszámlálás során szerzett tapasztalataink szerint alapvetően kvarcit
(72%) és kvarc (11%) jellemzi, amelyek mellett alárendelten jelennek meg a homokkövek és
gránitok (4-4 %), gneiszek (3%), metakonglomerátumok (2%), illetve a metahomokkő, a
Gránit-gneisz, és a trachit (1-1 %). A kavicsok között nem találtunk sem mészkövet, sem
börzsönyi anyagot, amely a vulkanizmust megelőző lerakódást valószínűsítve megerősíti a
földtani térképezések, kavicsok korára vonatkozó információkat. A börzsönyi andezit és a
mészkövek teljes hiánya alapján a dunai eredet is kizárható.
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A Sas-hegy – Só-hegy kavicsai
A Sas-hegy – Só-hegy a Márianosztra-környéki lávadómok (KARÁTSON D. 2007) egyik
meghatározó, morfológiailag négy csúccsal rendelkező forma-együttese. A hegycsoport körül
440-450 tszfm. magasságban felszínmaradványok (8. ábra F betűkkel jelzett felszíndarabok)
jelennek meg. Ezek minden valószínűség szerint egy korábban egységes hegylábfelszín
maradványai, melyet a jelenlegi vízhálózat darabolt fel. A némelyikét (elsősorban a déli
oldalon) kavicstakarók és kavicsszórványok fedik (8. ábra K betűkkel jelzett felszíndarabok).

8. ábra: A Sas-hegy környezetének maradványfelszínei és kavicsai

A legjelentősebb előfordulás a Só-hegy délkeleti oldalán található. Az itt mélyített feltárásban
4-5 méter vastag kavicstakaróval találkozunk, amelyre elsősorban a 0,5-1 cm átmérőjű
aprókavics jellemző, de gyakoriak az 1-5 cm-esek és előfordulnak ennél nagyobbak is.
Elsősorban kvarc, kristályos és metamorf kavicsok vannak jelen (9. ábra).

9. ábra: A Sas-hegy kavicsai feltárásban

A lelőhely nincs feltűntetve a földtani térképeken, egyedül PAPP F. (1933) tesz róla említést
tanulmányában, ahol „grundi kavicsokként” ír ezekről. Ez alapján a dunai eredet nem jöhet
szóba, bár ennek megnyugtató bizonyításához további vizsgálatok szükségesek.
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Eredmények összefoglalása, következtetések
A Déli-Börzsöny területén, a magas teraszok szintjében kizárólag miocén, vagy annál idősebb,
kavics-előfordulásokat találtunk. Sem a szakirodalomban, sem terepbejárásaink során nem
akadtunk olyan nyomra, amely vázlatosan bemutatott lelőhelyek kavicsanyagának dunai
eredetére utalna, illetve ennek lehetőségét felvetné. A Visegrádi-szoros közvetlen
vízválasztóján belül, a Dunára néző hegyoldalakon három különböző foltban jelentkeznek
kavicsok, amelyek közül mindhárom miocén eredete mellett fontos bizonyítékok
sorakoztathatók fel. Kijelenthetjük tehát, hogy a Visegrádi-szoros bal parti részén, a MagasBörzsöny és a Duna vonala között a klasszikus teraszelmélet által definiált „magas teraszok”
szintjében kutatási eredményeink szerint napjainkban nincs dunai eredetű üledék. Ennek
megfelelően a „magas teraszok” léte a Visegrádi-szoros bal parti részén megkérdőjelezhető, a
geomorfológiai szintek kialakulása jelen cikk szerzőinek véleménye szerint miocénre tehető.
A Duna jobb partjának magas helyzetű geomorfológiai szintjein esetlegesen előforduló
kavicsok nem képezték jelen bemutatás tárgyát. Ezek felkutatását és vizsgálatát a jövőben
tervezzük. A Visegrádi-szoros magas teraszainak létezésével kapcsolatban addig nem vonható
le általános következtetés.

Irodalomjegyzék
BULLA B. 1941: A Magyar medence pliocén és pleisztocén terraszai. – Földrajzi Közlemények, (69), pp. 199–230.
CHOLNOKY J. 1910: Az Alföld felszíne. – Földrajzi közlemények, (38), pp. 413-436.
CSILLAGNÉ T. E. – CZAKÓ T. 1975: A börzsöny-hegység fedetlen földtani térképe, a Börzsöny-hegység észlelési
térképe. – MBFH adattár.
ELEČKO, M. – DUDKO, A. – PISTOTNIK, J. – VASS, D. – HÓK, J. – NAGY, A. – SEFARA, J. 1998: Tectonic map, 1:
200 000 (Danube Region Environmental Geology Programme DANREG). – Geological Institute of
Hungary, Budapest.
FERENCZI I. 1935: Adatok a Börzsöny-hegység geológiájához. – MÁFI Évi Jelentése (1925-28), Budapest,
pp.131–142.
FODOR L. 2010. Mezozoos-kainozoos feszültségmezők és törésrendszerek a Pannon medence ÉNY-i részén –
Módszertan és szerkezeti elemzés. – Akadémiai Doktori értekezés. MTA, 128 p.
GÁBRIS GY. 1997. Gondolatok a folyóteraszokról. – Földrajzi közlemények, (125), pp. 3-16.
GÁBRIS GY. 2006. A Magyarországi folyóteraszok kialakulásának és korbeosztásának magyarázata az
oxigénizotóp-sztratigráfia tükrében. – Földrajzi közlemények, (134), pp. 123-133.
GÁBRIS GY. 2007. Kapcsolat a negyedidőszaki felszínalakító folyamatok időrendje és az oxigénizotóp rétegtan
között – magyarországi lösz-paleotalaj-sorozatok és folyóvízi teraszok példáján. – Földtani közlöny, (137),
pp. 515-540.
GÁBRIS, GY. – NÁDOR, A. 2007: Long-term fluvial archives in Hungary: response of the Danube and Tisza rivers
to tectonic movements and climatic changes during the Quaternary: a review and new synthesis. – Quaternary
Science Reviews, 26, pp. 2758–2782.
HAHN GY. 1989. Magyarországi löszök és teraszok új kronosztratigráfiai tagolásának alapjai. – Földrajz A sorozat,
Bányászat 64, Miskolci Egyetemi kiadó, pp. 63-113.
HÁMOR G. (összeállította) 1971: Vác-1 sz. fúrás rétegsora. Rétegtani sekélyfúrás, magfúrás – Nógrádi Szénbányák
Földtani és Földmérési Iroda, Salgótarján. MBFH adattár.
HORVÁTH, E. 2001. Marker horizons in the loesses of the Carpatian Basin Quarternary International 76/77: 157163.10
KARÁTSON D. 2007: Börzsönytől a Hargitáig. Vulkanológiai tanulmányok a Kárpátok miocén-pliocén
tűzhányóláncából. – Typotex, Budapest, pp. 41–170.
KÉZ A. 1934: A Duna Visegrádi áttörése. – MTA Mathematikai és Természettudományi Értesítő (50), Budapest,
pp. 713–747.
KÉZ A. 1942: Az erózióról és a terraszokról. – Földrajzi Közlemények, (70), pp. 1–32.
KORPÁS L. – CSILLAGNÉ T. E. 1998: A Börzsöny–Visegrádi-hegység és környezetének fedetlen földtani térképe.
Méretarány 1:50 000. MÁFI.

426

POSZTERSZEKCIÓ
KORPÁS L. (szerk.) 1998: Magyarázó a Börzsöny és Visegrádi-hegység földtani térképéhez. – MÁFI, Budapest,
178 p.
LÁNG S. 1952: A Börzsöny geomorfológiája. – Földrajzi Értesítő, Budapest. 1 pp. 315-336, 443–465.
OLÁH P. – FODOR L. – TÓTH T. – DEÁK A. – DRIJKONINGEN G. – HORVÁTH F. 2014: A Szentendrei.sziget környéki
folyóvízi szeizmikus szelvényezések földtani eredményei. – Földtani Közlöny, 144, 4, pp. 359-380.
PAPP F. 1933: Márianosztra és Nagyirtáspuszta környékének kőzet és földtani felépítéséről. – Földtani Közlöny
63, pp. 62–95.
PÉCSI M. 1959. A magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszínalaktana. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 345
p.
PÉCSI M. 1991. A magyarországi Duna-völgy teraszai és szintjei. – In: Geomorfológia és Domborzatminősítés.
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, pp. 36-48.
PÉCSINÉ D. É. 1958: Duna-terasz kavicsok görgetettségi vizsgálata. – Földtani Közlöny 88. pp. 57-75.
RUSZKICZAY-RÜDIGER, ZS. – DUNAI, T. – FODOR, L. – BADA, G. – LEÉL-ŐSSY, SZ. – HORVÁTH, E. 2005: Middle
to late Pleistocene uplift rate of the Hungarian Mountain Range at the Danube Band (Pannonian Basin) using
in situ produced 3He. – Tectonophysics, 410. 1-4. pp. 173-187.
SCHWEITZER F. 2009: Az Ős-Dunától a Duna-szabályozásig: A Duna magyarországi szakaszának korai története.
– História (31), 1. pp. 21.24
SCHWEITZER F. 2013: A Pannon-medencebeli folyóhálózat kialakulása. – In: Kis É. (szerk.): Terresztrikus
domborzatfejlődés a Vértes és a Gerecse környezetében a felső-miocéntől a holocénig. MTA-CSFK,
Budapest. pp. 49-73.
SCHWEITZER F. 2014: A Pannon-medencebeli folyóhálózat kialakulása. – Hidrológiai Közlöny, (94) pp. 23-33.
SCHWEITZER, F. 2015: Drainage network development in the Pannonian Basin. – Hungarian Geographical Bulletin,
(64) 2 pp. 101-119.
SZEBERÉNYI, J. – VICZIÁN, I. – FÁBIÁN, SZ. Á. – JÓZSA, S. 2013: Geomorphological analysis in connection with the
Danube in southeastern Börzsöny Hills. – Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica.
SZEBERÉNYI J. – JÓZSA S. – ALZBETA, M. – JURAJ, H. – BALOGH J. – FÁBIÁN SZ. Á. – KIS É. – VARGA GY. – VICZIÁN
I. 2014: Dunateraszok helyzete a Visegrádi-szorosban. – VII. Magyar Földrajzi Konferencia kiadványa, pp.
513-527.
SZEBERÉNYI J. – JÓZSA S. – SIMON I. – KISS K. – BRADÁK B. – VICZIÁN I. 2015: A Visegrádi-szoros kiemelt
helyzetű kavicsos üledékeinek vizsgálata Zebegény térségében, és jelentősége a magas dunai teraszok
morfosztratigráfiai besorolásakor. – Földtani Közlöny 145. pp. 367-383.
VADÁSZ E. 1953: A Nógrádi éleskavics-terület. – Földtani Közlöny, Budapest, 83, pp. 57–59.
VARGA A-NÉ 1974: Alapgyűjtemény a Börzsöny-hegység 1:25000-es térképsorozatához (Nógrádverőce). – MBFH
adattár.
VARGÁNÉ MÁTHÉ K. 1975-76: Jelentés a Börzsöny-hegység oligocén-miocén kavicsos üledékeiről. – MÁFI
Adattár.

427

POSZTERSZEKCIÓ

TALAJTANI, ÜLEDÉKTANI ÉS MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK APC-SOMLYÓ
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SOIL, SEDIMENT AND MORPHOLOGICAL STUDIES AT THE EXAMPLE OF APC-SOMLYÓ NO.
5-6. UPPER PALEOLITHIC ARCHAEOLOGICAL SITES
Abstract
The reconstruction of natural environment in case of archaeological sites and human - environment relationship is
an actual research theme in national and international scientific levels nowadays. We did some research work on
the environmental reconstruction of the archaeological site located in pediment of Somlyó in Apc settlement, in
the Mátra Mts. in 2014 and 2015. Lots of ancient fauna fossils (Rangifer tarandus, Equus sp, Bison sp.) and finds
showed anthropogenic processes were appeared from the archaeological site No. 5-6. of Apc-Somlyó which
refered Pleistocene antropogenic effects to this area. We explored Quaternary sediments, soil types (FAO, 2006)
and relief conditions in detailed (valuating of DEMs structured by SURFER 11.0 software) here. Our results show
that a „pit house” or/and „holding pit” was reconstructed here based on typological evidences and they are
originated from a Pleistocene, Upper Paleolitic partly Gravettien, Epigravettien fílum, their age could be dated
between 20-16 000 BP. We would like to verify our results with another natural scientifical investigations as well.
This study area is being under the investigation, our next aim is to valuation of grain size composition of gathered
soil samples, chronology of soil samples based on OSL investigation and surveying of archaeological evidences
for typology, technology and raw material. Our recent scientific results support the work of another parts of our
research group nowadays.
Keywords: Upper Paleolitic sites, sedimentology, soil science, arhaeology, Gravettien – Epigravettien filum

Bevezetés
2014 őszén az apci Somlyó pedimentjén régészeti feltárást végeztünk. A lelőhelyen egy felső
paleolitikus részben Gravettien, Epigravettien fílumból származó vadásztelepre, egy
„veremszerű ház” vagy/és „tároló gödör” jelenség nyomaira és számos pleisztocén kori
ősmaradványra bukkantunk. A Gravettien elnevezés a Dordogne megyei Bayac menti La
Gravette sziklamenedékben található lelőhelyről ered. A Gravettien entitás kulturális egységek
összessége a felső paleolitikum középső (Middle Upper Paleolithic) és késői (Late Upper
Paleolithic) szakasza, mely 26–28 ezer évtől a jégkorszak végéig tartott (T. DOBOSI V.–HOLL
B. 2013). A lelőhelyek radiokarbon koradatainak újra értékelése szerint ezen belül Korai
Gravettien 29000 és 27000 BP, Ságvárien 20000 és 18000 BP és Epigravettien 16000 és 13000
BP kulturális egységeket különböztetnek meg (LENGYEL GY. 2008-2009). Feltárásunk két
tájegység határán található, így az itt élő embercsoportok egyaránt kiaknázhatták a hegyvidék
és a síkvidék erőforrásait (MESTER ZS. 2008a). Lelőhelyünk egy negatív exogeológiai
formaként is értelmezhető, mivel az üledékrétegekben egységesen megjelenő formákat egykori
emberi közösségek alakították ki (SÜMEGI P. et al. 2015). Ezeknek a természetes üledékgyűjtő
rendszereknek, illetve az üledékkel kitöltött régészeti objektumoknak komplex elemzésével az
egykori emberi megtelepedések közvetlen és tágabb környezete is rekonstruálható (SÜMEGI P.
et al. 2015).
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Felfedezésünk más Európából származó hasonló leletegyüttessel összevethető (JANUSZ, K. et
al. 2009). Az ember és környezet kapcsolatát feltáró hasonló kutatások akár más történelmi
időket tekintve is világszerte zajlanak, így témánk jól beilleszthető az új tudományos kutatási
irányvonalakba.

Anyag és Módszer
Kutatási területünk, az Apc-Somlyó 5-6. sz. lelőhelyek Heves-megye nyugati határán a Mátra
lábánál, a Zagyva-folyó bal partján helyezkednek el. A mintaterületen található Apc települése
Hatvantól 22 km-re délre, Gyöngyöstől pedig mintegy 32 km-re keletre lévő község (1. ábra).
Határait keletről a Nyugat-Mátra sztratovulkáni sorozata, nyugatról a Cserhát és Mátra között
elterülő Zagyva-völgye képezi. A völgyben két, észak-dél irányban húzódó vízfolyás, a Zagyva,
valamint a Szuha-patak található.

1. ábra: A kutatási területünk a Somlyó hegylábfelszíne (Apc), Apc-Somlyó 5-6. sz. lelőhelyek
Forrás: 1: 10 000 méretarányú topográfiai térkép, FÖMI

2. ábra: Az Apc-Somlyó 5-6. sz. régészeti lelőhely déli és nyugati fala
és a feltárás szelvényeinek áttekintő térképe
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A régészeti kutatóárok Apctól északkeleti irányban, a Somlyó nyugati előterében, annak
pedimentjén helyezkedik el (2. ábra). A kutatóárok GPS koordinátái: északi. sz.: 47048’01'';
keleti h.:19042’07".
Kutatásainkat terepi kiszállással és felvételezésekkel kezdtük meg 2014.10.29-én és 30-án.
Bejártuk a Somlyó pedimentjét, megfigyeltük és rögzítettük a hegylábfelszíni terület
domborzati formáit, geomorfológiai sajátságait, valamint a talajszelvények fényképes
dokumentációját végeztük el (NIKON COOLPIX L840).
Terepi munkálataink ezek mellett még további két napot vettek igénybe 2014.11.05. és
2014.11.27. időpontokban. Először a negyedidőszaki üledékek térbeli helyzetét elemeztük és
rögzítettük, majd összesen 18 - katénaszerűen kijelölt - talajszelvény felvételezése valósult
meg. A munkálatokat a Dobó István Vármúzeum régész - múzeológusa, Gutay Mónika
koordinálta. A szelvényleírásokat (FAO 2006 alapján) Dr. Dobos Anna, a szelvények
kiértékelését Szladky Gábor Bence végezte el.
A felvételezés kiterjedt a szelvény környezetének és a talajszelvény részletes jellemzésére,
melyek a következők (FAO, 2006; NOVÁK T. J. 2013): szelvényazonosító adatok, a
talajképződés körülményei, a talajfelszín sajátos jellemzői és a talajszelvény jellemzői.
Tanulmányunkban a 18 talajszelvény közül 4 talajszelvényt tártunk fel részletesen (101 db.
talajmintával), a talajmintákat szintenként vettünk be, közvetlenül a talajszelvényből vagy a
talajfúrásból. Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajzi és Környezettudományi
Kutatólaboratóriumában megvizsgáltuk a minták szemcseösszetételét (Memmert
szárítószekrény, Leybold szitasor) és CaCO3-tartalmát. Az adatbázis és a szemcseeloszlási
diagramok szerkesztésénél, valamint a kiértékelésénél a Microsoft Word és Excel 2013
programokat alkalmaztuk.
Mintaterületünk saját szerkesztésű tematikus térképeihez a TÉKA (1:10 000), valamint a
Magyar Állami Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) Gyalog L. és Síkhegyi F. által
sorozatszerkesztett Magyarország földtani térképe (2005) adatbázisát használtuk1. Ezek alapján
a Golden Software SURFER 11.0 térinformatikai programmal elkészítettük a szelvények
keresztmetszeti ábráit, a feltárás elvi ábráját és kutatási területünk tematikus térképeit: geológiai
térkép, szintfokozatos domborzati térkép, lejtőkategória térkép és lejtőkitettségi térkép
(CSUTÁK M.–BÓDIS K. 2001).
A fosszíliák kormeghatározását GASPARIK M. (2015), a Magyar Természettudományi Múzeum
munkatársa és Makádi László, az MFGI munkatársa határozta meg. A régészeti leletek
tipológiai, technológiai és kőnyersanyag meghatározását (a leletek feldolgozása folyamatban
van) pedig többek között Gutay Mónika régész-muzeológus, Péntek Attila terepkutató és
Szegedi Kristóf régész-technikus végzi el.
Eredmények
A kutatási terület domborzati adottságai
A Nyugat-Mátra előterében található apci Somlyó nyugati kitettségű hegylábfelszíne 20-240-os
lejtéssel rendelkező terület (3-4. ábra). Maga a Somlyó egy miocén kori vulkáni kúp, amelynek
előterében a pediment átlagosan 180-200 m-ig húzódó régiója figyelhető meg (MARTONNÉ
ERDŐS K. 1999). A Somlyó kúpjának kelet-nyugati irányú középvonala mentén két részre
oszthatjuk a hegylábfelszínt. Az északi rész területe erősen barázdált, számos eróziós vízmosás
és völgy tagolja a felszínt. Ezen eróziós barázdák, horhosok lefutása kelet-nyugati irányú. A
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déli rész felszínén már nem lelhetőek fel az északihoz hasonló markáns bevágódások. Felszíne
jóval egyenletesebb (3. ábra). A régészeti kutatóárok közelében kisebb geliszoliflukciós
felszínformák jelennek meg. A pleisztocén hidegebb (glaciális) fázisában itt periglaciális
éghajlat uralkodott és a nappali felmelegedés következtében a talaj felső, aktív rétegében
olvadási folyamat indult be. Ennek eredményeként a talajfelszín a reliefviszonyoknak
megfelelően, az alacsonyabb térszínek felé elmozdult. Az éjszaka során ezek az elmozdult
rétegek megfagytak, de az olvadás - fagyás váltakozása (regeláció) miatt a lejtős tömegmozgás
ebben a periódusban folyamatos lehetett (SZÉKELY A. 1973; PINCZÉS Z. 1986; PINCZÉS Z. et al.
1993). A hegylábfelszínt és annak előterét a melegebb interglaciálisokban eróziós völgyek
tagolták fel. 140-180 m tszf-i magasságban több pleisztocén folyóvízi terasz jelenik meg,
amelyet szintén fiatalabb eróziós völgyek és horhosok tagolnak. A Zagyva holocén allúviuma
alapvetően egy sík egységet képez, átlagos tengerszint feletti magassága 140 m, melyből csak
a mellékvölgyek előterében megjelenő hordalékkúpok emelkednek ki néhány méterrel.

3. ábra: A kutatási terület digitális domborzat modellje (DEM)
Forrás: 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép alapján,
TÉKA-FÖMI)

4. ábra: A kutatási terület lejtőkategória
térképe (TÉKA, 1:10 000 méretarányú
topográfiai térkép alapján, FÖMI)

A kutatási terület geológiai adottságai
A kutatási terület geológiai adottságait tekintve megállapítható, hogy alapvetően öt fő geológiai
formáció különíthető el (GYALOG L.–SÍKHEGYI F. 2005). A Somlyó sztratovulkáni
tevékenységéből eredően váltakozva semleges kiömlési (andezit) és törmelékes kőzetek
(andezittufa) építették fel a középső-miocén Nagyhársasi Andezit Formációt (5. ábra).

5. ábra: A kutatási terület geológiai térképe
(szerk.: Szladky Gábor Bence, GYALOG L. – SÍKHEGYI F. 2005 alapján)
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A Somlyó pedimentjén és pleisztocéni folyóvízi teraszos térszínén pleisztocén időszaki lejtőés proluviális üledékréteg található. A régészeti kutatóárok a pleisztocéni lejtő- és proluviális
üledék és a középső-miocén Nagyhársasi Andezit Formáció határán helyezkedik el. Ezt
igazolják az APC 014-es feltárás talajszelvény felvételezési, illetve fúrási adatai is. A
szelvényben pleisztocén időszaki proluviális és deluviális összletek, továbbá középső-miocén
andezit törmelékek egyaránt jelen voltak. A legfiatalabb folyóvízi teraszokon pleisztocén
fluvioeolikus homok található. A Zagyva holocén allúviumán újholocén folyóvízi homok, iszap,
agyag halmozódott fel.

A régészeti feltárás talajtani, paleontológiai és régészeti kutatási eredményei
Apc-Somlyó 5-6. sz. lelőhelyek régészeti feltárás területén a legmélyebb, központi helyzetű
APC 014 szelvényben egy eltemetett karbonátos réti öntéstalajt (Fluvisols), majd e fölött egy
antropogén bolygatottságú réteggel rendelkező barna erdőtalajt tártunk fel (6. ábra). A
bolygatott réteg a szelvény 127-227 cm mély szintjében jelenik meg, mely megfigyelhető az
APC 007-es szelvény 36-87 cm mély szintjében is (7. ábra), továbbá ugyanitt egy antropogén
eredetű lépcsősor nyomai láthatóak, amely feltehetően a „veremszerű ház” vagy/és „tároló
gödör” lejárataként szolgált (10. ábra).

6. ábra: APC 014 szelvény

7. ábra: APC 007 szelvény

A képződmény kizárólag mesterséges eredetű lehet, mivel a lépcsőfokok közel azonos
méretűek és egymással szabályos, 900-os szöget zárnak be, mely gondos tervezést és
kivitelezést mutat. A feltáráson több kőtömb is előkerült, melyek feltehetően a régészeti
telepjelenség részét képezhették. Az antropogén eredetű réteg - az APC 014-es szelvénytől
indulva - fokozatosan egyre közelebb helyezkedik el a talajfelszínhez, mely térben megjelenítve
medence alakot formál. Kontrollként az APC 001 és APC 010-es szelvények szolgáltak (8-9.
ábra), melyek egyikében sem jelent meg bolygatott réteg ezáltal az antropogén medence
kiterjedése észak-déli irányban jól behatárolható.
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8. ábra: APC 001 szelvény

9. ábra: APC 010 szelvény

10. ábra: A feltárás nyugati fala (részlet) és a feltételezhető antropogén eredetű lépcsősor az APC 007-es
szelvény helyzetével
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11. ábra: Az APC 001-es szelvény egyes szintjeinek szemcseeloszlási megoszlása (%)

433

POSZTERSZEKCIÓ

Előbbi csernozjom barna erdőtalajt (Chernozems), utóbbi karbonátmaradványos barna
erdőtalajt (Cambisols) mutat. A feltáráson szembetűnő, hogy a bolygatott, kevert réteg csak
lokálisan, kizárólag a régészeti kutatóárok környezetére terjed ki. A feltárásból származó
talajminták szemcseanalízise mindegyik szelvény esetében pleisztocén időszaki, folyóvízi
eredetű finom homok, iszap és agyag üledékek dominanciáját mutatta ki. A bolygatott réteg
szemcseösszetétele nem különül el jelentősen a többi szint anyagától (11-12. ábra).

APC 007
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12. ábra: Az APC 007 szelvény egyes szintjeinek szemcseeloszlási megoszlása (%)

A kutatóárokban és az APC 001 szelvény környezetében számos ősállat fosszília került elő (1316. ábra). Kistermetű bölény (Bison sp.) felső jobb oldali őrlőfoga, közepes termetű caballoid
ló (Equus sp.) jobb alsó utolsó őrlőfoga, ló (Equus sp.) felső őrlőfog töredékek, ló

13. ábra: Rénszarvas csontok – Rangifer tarandus –
pleisztocén, 5. sz. szelvényre É-i irányban húzott
kutatóárok

14. ábra: Rénszarvas és vadló csontok – Rangifer
tarandus és Equus sp., APC 001 szelvény
környezetében, pleisztocén

(Equus sp.) fogtöredék, ló (Equus sp.) bal oldali sarokcsontja, rénszarvas (Rangifertarandus)
bal oldali ugrócsontja, rénszarvas (Rangifer sp.) sarokcsont töredéke, közepes termetű
caballoidló (Equus sp.) lábközépcsontjának töredéke, rénszarvas (Rangifer sp.) lapockacsont
töredékek, közepes termetű caballoid ló (Equus sp.) kézközépcsontjának töredéke vagy
lábközépcsontjának töredéke, caballoid ló (Equus sp.) bal oldali ugrócsontja, ló (Equus sp.) bal
oldali sípcsontjának töredéke, ló (Equus sp.) bal oldali sarokcsontjának töredéke (17. ábra,
GASPARIK M. 2015). A fosszíliák – csakúgy, mint a korábban említett bolygatott talajréteg - a
kutatóárok területére koncentrálódnak. A talált Rangifer tarandus csontok arra utalnak, hogy a
bolygatott réteg egy hideg periglaciális időszakban, a pleisztocénban alakult ki. Az egykori
antropogén jelenlétre további bizonyítékul szolgálnak a tüzelésnyomra utaló faszéndarabok, a
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szerszámkő (17. ábra), az APC 001 szelvénynél és az 1-6. és 9. feltárási szelvényben talált
pattintott kövek és egyéb leletek (2., 15. ábra), melyek tipológiai jellege alapján megállapítható
(GUTAY M. 2014, 2016), hogy a lelőhely kora részben a felső paleolitikum idejére,
feltételezhetően 20 000 és 16 000 BP -re tehető. Relatív kormeghatározásunkat a
természettudományos vizsgálatokkal még igazolni szeretnénk. Ezen eredmények tehát
alátámasztják az antropogén bolygatott szint meglétét, illetve egy pleisztocén időszaki, a Homo
sapiens (sapiens) által használt „veremszerű ház” vagy/és „tároló gödör” telepjelenség
jelenlétét.

15. ábra: Pattintott kő, az APC 001 szelvény
környezetében, 20 ezer – 16 ezer évvel ezelőtti kor

17. ábra: Megmunkált szerszámkő

16. ábra: A régészeti feltárás környezetében bölény
(Bison sp.) sípcsonttöredék került elő – pleisztocén
Forrás: MORGAN J. P., www.tarpits.org

18. ábra: A régészeti feltárás közelében Apc-Somlyó 9. sz. lelőhelyen
pleisztocén időszaki gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) tibia
töredék (bal oldali kép) és nyakcsigolya töredék (jobb oldali képen)
került elő (Gasparik M. 2015)

Az apci mintaterület holocén allúviumán, Apc-Somlyó 9. sz. lelőhelyen gyapjas mamut leletek
(Mammuthus primigenius) is előkerültek (18. ábra), amelyek szintén a hideg periglaciális
időszaki megtelepedés megfelelő feltételeit támasztják alá mintaterületünkön (GASPARIK M.
2015).

Következtetés
Kutatásunk során az apci Somlyó pedimentjén folytatott régészeti, üledéktani, talajtani és
morfológiai feltárás eredményeit bemutatva próbáltuk bebizonyítani a mintaterületünkön zajló
pleisztocén kori emberi jelenlétet. A feltárás során a két kontroll szelvény kivételével (APC 001
és APC 010) a felvett 18 talajszelvényből 16 szelvény esetében megfigyelhető a kevert,
bolygatott antropogén réteg, melynek térbeli megjelenése medence alakot formál. Ezek szinte
biztosan beásás nyomai, tehát egy ember által kialakított, földbe mélyített képződményről van
szó. Az APC 007-es szelvény falán végighúzódó szabályos lépcsősor is alátámasztja ezt (10.
ábra). Ellenben a Leybold-féle szitasorral végzett szemcseanalízis nem mutatott ki jelentős
eltérést a bolygatott és bolygatatlan rétegek között (11-12. ábra). A helyszínen talált
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tüzelésnyomra utaló faszéndarabok, a fosszilis csontok egy része, a szerszámkő, a pattintott
kövek és a kőtömbök, feltehetően e képződmény részét képezték. A megtalált leletek kizárólag
a feltárás helyszínére koncentrálódnak, melyek közül számos - a pleisztocén kori Európa e
térségében honos - nagytestű élőlény (Bison sp, Rangifer taranadus, Equus sp, Mammuthus
primigenius) több egyedétől származó fosszília is előkerült (13-16. ábra), mely további
bizonyíték az emberi jelenlétre. A Rangifer tarandus csontok jelentős aránya arra utal, hogy a
bolygatott réteg a pleisztocénban egy hideg periglaciális fázisban alakult ki. A leletek tipológiai
jellege alapján egy felső paleolitikus részben Gravettien, Epigravettien fílumból származó
lelőhelyről lehet szó melynek kora napjaink előtt 20 000 – 16 000 év közé tehető. A feltárt
tények alapján megállapítható, hogy a helyszínen antropogén beavatkozás zajlott. Egy földbe
mélyített antropogén képződmény – „veremszerű ház” vagy/és „tároló gödör” - nyomait
láthatjuk, ahol az elejtett állatok előkészítése vagy feldolgozása és tárolása történt, mely a
területen vadászati tevékenységet feltételez.
A veremház a magyar régészet és néprajz által jól ismert lakóépület, aminek a földfelszín alá
süllyesztett járószint a jellemzője. Magyarországon a legtöbb régészeti korszakból ismerünk rá
példát, a régibb kőkorból még nem. A hazai régibb kőkori publikált lakóépítmények a
következők: a Gábori Miklós által közölt ságvári két földbe mélyített kunyhó (GÁBORI, M.
1965), a Dömösön megfigyelt „tipi” (GÁBORI, M.–CSÁNK, V.1984) és Apc-Farkas-majoron
előkerült 5 m-es átmérőjű köralapú tipi (GUTAY M. 2014, 2016).
A régibb kőkor közösségei mobilisak voltak, ezért alapvetően a kutatás mobil
lakóépítményekre számít a régészeti kutatások során. Az alsó paleolitikumból és középső
paleolitikumból főleg sátorszerű építmények ismertek, utóbbi késői szakaszában jelentek meg
a fejlettebb, mamutcsontból készült kunyhók (MESTER ZS. 2011). Az utolsó glaciális
hidegmaximumot (LGM) követően jelennek meg a földbe mélyített kunyhók (MESTER ZS.
2011). A földbe épített konstrukciók a lakóhely mellett egyéb funkcióval is szolgáltak, így
például tárolásra is alkalmasak voltak. Ilyen gödröket ismerünk a kelet-európai síkság
Gravettien entitásából a Valdaj glaciális késői szakaszából. A permafroszt rétegbe ásott – 1
méter mélységet nem meghaladó − gödrök nem csak hús, hanem a csont tárolására is
alkalmasak lehettek. A csont fontos nyersanyag volt mind eszközkészítéshez, mind
tüzelőanyagként, így raktározása, frissen tartása és a ragadozóktól való elzárása logikusnak
tűnik (SOFFER, O. 1985). Ezek a tároló gödrök szoros összefüggésben vannak Kelet-Európában,
a Don-folyó középső folyásának vidékén a mamutcsontból készült lakóépítményekkel
(IAKOVLEVA, L. 2015). Kostienki I lelőhelyen egy ilyen gödörház 3,5 x 2 m nagyságú és 0,7-1
m mély. Az ásatások során innen mamut csontok, agyar került elő, illetve hamu és elszenesedett
csontok. Ezeket tűzhelymaradványként értékelték (HOFFECKER, J. F. 2002).

Összegzés
Fent jelzett kutatási eredményeink összességében alátámasztják, hogy az Európa pleisztocén
időszaki egész jégmentes, lakható területén elterjedt Graviettien entitáshoz tartozó kulturális
egységek lelőhelyei, emberi megtelepedések a Kárpát-medence jelentősebb stratégiai pontjain
– állandó állatvonulási útvonalaknál, kőnyersanyagbeszerzési zónáknál, illetve olyan
természetföldrajzi - ökológiai adottságú helyeken találhatók meg, amelyek jelentős helyzeti
előnyöket biztosítottak a letelepedő közösségek számára (T. DOBOSI V.–HOLL B. 2013). A két
időszak (MUP, LUP) telepeinek elrendeződésében azonban mutatkoznak különbségek. Az apci
lelőhely ”veremszerű ház” vagy/és „tároló gödör” jelenségei is a Mátra középhegység teraszszerű hegylábi lejtőjén, a hegyvidék és az alföld találkozási zónájában találhatók. A Somlyó
kimagasló vulkáni kúpja ugyanakkor védett helyzetet biztosított az itt élők számára. Az apci
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hegylábi fekvés és a hidegebb éghajlati környezet lehetővé tette, hogy az itt élő felső
paleolitikus részben Graviettein, Epigraviettien fílumok a pleisztocén jellegzetes nagyvadait
(rénszarvas, vadló, mamut) vadásszák, eredményeink ezt mindenképpen bizonyították. Az apci
feltárt jelenségek típusa (“veremszerű ház és /vagy tároló gödör”) és a megfigyelt kultúrrétegek
helyzete (vastagsága, mélysége és leletgazdagsága) azt mutatja, hogy a lelőhely nem egy alkami
alkalmi téli szálláshely lehetett, hanem egy huzamosabb ideig lakott, többször felkeresett
bázistelepként működhetett. A továbbiakban még részletesen feltárjuk majd e telephely
régészeti emlékanyagát, a “veremszerű ház” vagy/és “tároló gödör” jelenség aljzatát adó
üledékrétegek OSL korát és részletes szemcseösszetételi adatait. A leletek tipológiai,
technológiai és kőnyersanyag meghatározásának a feldolgozása és a telepjelenségek
értelmezése még folyamatban van.
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A GAZDASÁGI SZERKEZETVÁLTÁS DILEMMÁI AZ EURÓPAI
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BESZÁMOLÓ A POTENCIÁLOK ÉS KORLÁTOK – A GAZDASÁGI
SZERKEZETVÁLTÁS DILEMMÁI AZ EURÓPAI PERIFÉRIÁKON SZEKCIÓ
MUNKÁJÁRÓL

A szekció célja a gazdasági-térbeli egyenlőtlenségek újratermelődésének, e folyamat
strukturális összetevőinek és az érintett gazdasági szereplők (vállalatok, állam, háztartások,
helyi közösségek) különböző térbeli léptékekhez kötődő stratégiának, válaszainak megértésemegvitatása volt. Az elhangzott előadások és azokat követő viták érintették valamennyi
cselekvőcsoportot és a piachoz kötődő társadalmi viszonyok globálistól lokálisig terjedő, széles
spektrumát – mégis, egyértelműen két fontos kérdés köré rendeződtek.
(i) Az egyik problémakör a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek történeti beágyazottsága – a
periféria-helyzeteket újratermelő mechanizmusok változása és újratermelődése volt. Az
előadók összetett, dinamikus társadalmi viszonyrendszerként értelmezték a gazdaságot, érthető
módon vetődött fel tehát, hogy tetten érhető-e – s ha igen, milyen magyarázó erővel bír – a
gazdaság strukturális-térbeli átrendeződéseiben az útfüggőség. A gazdasági (nagyrészt az
ipari) szerkezetváltásra fókuszáló előadások (Molnár Ernő, Tiner Tibor, Kiss János/Takács
László, Lengyel István Máté) a vállalati (ágazati) működési logikák, a helyi társadalmak és a
makrogazdasági folyamatok metszeteiben vizsgálták a gazdaságszerkezeti átalakulásokat –
azok új függőségeket és térbeli egyenlőtlenségeket „termelő” szerepét a vállalatközi, a lokális
társadalmakon belüli, a falu-város, és főváros-vidék kapcsolatokban. Az előadások másik része
(Varga Ágnes, Jeney László) a centrum-periféria viszonyok újratermelődését az állami (uniós
és nemzeti) elosztási rendszerek működésén keresztül tárgyalta, rámutatva a helyi társadalmi
kontextus, illetve az öröklött és újratermelődő egyenlőtlen hatalmi viszonyok (falu/város)
szerepére a folyamatban.
(ii) A szekció második felében a vidéki terek marginalizációjára helyeződött a hangsúly. Nagy
Erika előadásában egy sikeresnek tekintett, turizmusfejlesztésre építő kisváros, majd Dudás
Gábor és Nagy Gábor prezentációjában a békési tanyavilág példáján láttuk, hogy a peremre
szorulás új függő helyzeteket teremt: függést egyetlen ágazattól vagy éppen a különböző
(európai, nemzetállami és helyi) szinteken érvényesülő állami politikáktól. Tanulságos volt
annak felvillantása, hogy a periférikus helyzetre adott lokális válaszok – turizmusfejlesztésre
fókuszáló, EU-forrásokat sikerrel becsatornázó helyi projektosztály, illetve tanyás térségekben
működő agrárvállalkozások stratégiái – miként marginalizálnak társadalmi csoportokat és
helyeket, elsősorban azáltal, hogy tevékenységük révén korlátozzák a társadalom jelentős
részének különböző javakhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférését, miközben a helyi
társadalomnak csak szűk szeletét juttatják haszonhoz. Pappné Vancsó Judit és Németh
Nikoletta magyar mezőgazdaság átalakulásáról adott kritikus látlelete – nyugat-magyarországi
tapasztalatokkal is – kiválóan rímelt a békési tanyavilág helyzete kapcsán tett, agrárium
megtartó erejét kétségbe vonó megállapításra. Empirikus kutatásuk a klímaváltozás hatásainak
érzékelésére és a kihívásokra adott vállalkozói válaszok felmérésére fókuszált. Az előadásokat
követő beszélgetés sarkos megállapítása – miszerint az EU Közös Agrárpolitikája jelen
preferenciarendszerével és támogatási gyakorlatával inkább kerékkötője a rövidtávon
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öntözésfejlesztést, illetve fajta- és technológiaváltást, hosszabb távon művelési módok
megváltoztatását és járulékos beruházásokat igénylő alkalmazkodási folyamatnak – ismét az
állam centrum-periféria viszonyokat újratermelő szerepére mutatott rá. A szekció munkáját
Pálóczi Gábor és Pénzes János, gazdasági szerkezetváltás és periferizálódás kérdéséhez a
lokális munkapiaci rendszereken keresztül közelítő előadása zárta le. Ők e területi egységek
olyan, európai szinten egységesíthető lehatárolási módszerét mutatták be, mely a statisztikai
adatszolgáltatásnak és a célzott munkapiaci beavatkozásoknak egyaránt alapját képezheti.
A szekció keretében végzett munka az elmúlt bő negyedszázadban lezajlott gazdasági-térbeli
átrendeződésekről szóló diskurzus egyik állomásának tekinthető. Egyrészt az érvelések olyan
elméleti háttérre (evolúciós gazdaságföldrajz, kritikai politikai gazdaságtan, klasszikus vállalatés regionális gazdaságtan) építkeztek, amelyeket az utóbbi néhány évben egyre több külföldi
és hazai kutató használt (használ) kiindulópontként, s ezen a fórumon lehetőségünk nyílt az
érvrendszerek ütköztetésére. Másrészt több, a posztszocialista átmenettel, a globális válsággal
és a periferizálódással kapcsolatos kérdést és koncepciót megvitattunk – és újragondoltunk
ezek kelet-európai relevanciáját is.
NAGY ERIKA – MOLNÁR ERNŐ
szekcióelnökök
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A STABILIZÁLÓDÁS VAGY A TARTÓS LESZAKADÁS FELÉ? A LEGNAGYOBB
MAGYARORSZÁGI CÉGEK SZEREPE RÉGIÓINK ÉS MEGYÉINK GAZDASÁGI
POTENCIÁLJÁNAK ALAKÍTÁSÁBAN
TINER TIBOR
Tudományos főmunkatárs, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, tiner.tibor@csfk.mta.hu
TOWARDS STABILITY OR PERMANENT DECLINE? THE ROLE OF LEADING COMPANIES IN
SHAPING OF ECONOMIC POTENTIAL OF REGIONS AND COUNTIES IN HUNGARY
Abstract
The economic development of NUTS2 regions and counties in Hungary can be evaluated in different ways. Their
economic potential can be measured by total revenues of leading companies operating on their territories, and then
by the number, profile and profit of these firms. The main results of an analysis show close correlation between
their geographical position and success (or failure) in business. Analyses are going on the basis of financial and
statistical indicators published by different institutions and firms (e.g. Central Statistical Office, Creditreform Ltd.)
electronically or in printed version. The study also deals with a few important regional effects of economic crisis
burst in 2008. The conclusion is that the economic crisis had very serious effects on both the annual revenues and
profits of the top firms settled in different NUTS2 regions and counties of the peripheries on the basic data for the
leading 500 companies. But the process has been started still in the first half of the 2000s and led to surviving
centres (e.g. Central Hungary region, or Pest and Győr-Moson-Sopron county) and declining peripheries (e.g.
South Transdanubia region, or Békés and Nógrád county) for the mid 2010s also.
Keywords: economic potential, regional differences, leading companies, NUTS2 regions

Bevezetés
A rendszerváltozás óta eltelt negyed század során az Európai Unióba igyekvő Magyarország
gazdasága több különböző, eltérő sajátosságokkal jellemezhető fejlődési szakaszon ment át. Az
állami tulajdon dominanciáján alapuló gazdasági rendszer gyors és drasztikus módon
végrehajtott leépítése (privatizációja) által kiváltott gazdasági visszaesés után az 1990-es évek
közepén konszolidációs folyamat következett, majd gazdasági élénkülés volt megfigyelhető. A
mintegy 10 évig tartó, gazdasági prosperitással (10%-hoz közeli éves GDP-növekedéssel), de
növekvő eladósodással fémjelzett periódus (1995–2005) után Magyarország gazdasági
fejlődése lelassult (2006-ban a GDP éves növekedése már nem érte el a 4%-ot). Az
államháztartási hiány gyors növekedése miatt szükség volt egy pénzügyi konszolidációs
program bevezetésére, amely a gazdasági szigor és takarékosság jegyében célozta meg az
eladósodás fokozatos mérséklését. Az állami szféra kiadásainak csökkentésének egyik jelentős
következménye a belföldi fogyasztás visszaesése lett, ami tovább csökkentette – a 2%-os érték
alá szorította – a GDP éves növekedési ütemét (ITD Hungary 2010).
A 2008 végén kirobbant világgazdasági válság súlyosan érintette a külső gazdasági hatásoknak
rendkívüli mértékben kitett magyar nemzetgazdaságot. A devizában fennálló államadósság
magas szintje, a gazdasági növekedést biztosító nemzetközi finanszírozási lehetőségek hirtelen
beszűkülése és a lakosság devizában való erős eladósodottsága a gazdasági összeomlás előtt
helyzetet eredményezett 2009 elejére.
E gazdasági szükségállapot körülményei között csak a Nemzetközi Valutaalaptól (International
Monetary Fund, IMF) kapott jelentős hosszú lejáratú devizakölcsön rövid időn belüli
felvételével sikerült elkerülni a csődhelyzetet. A kölcsön elősegítette a rövid lejáratú külföldi
hitelek visszafizetését, a magyarországi bankrendszer biztonságos működésének
helyreállítását, és az ország pénzügyi stabilitásának biztosításával hozzájárult a
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nemzetgazdaság új, államadósság-csökkentéssel együttjáró fejlődési pályára állásához (CSABA
L. 2009, 2013.)
A gazdasági növekedés újbóli megindulását elősegítő pénzalapok (IMF kölcsön, különböző
európai uniós alapokból érkezett támogatások) folyamatos érkezésének köszönhetően
Magyarország 2009 és 2014 között több mint 23 milliárd Euró fejlesztési forráshoz jutott. E
hatalmas összegnek főként a gazdaság húzóágazataiba való áramoltatása volt indokolt, mivel
az ezen ágazatokba (gépjárműgyártás, gyógyszeripar, informatika stb.) befektetett tőke
szolgálta a leghatékonyabban a gazdasági újbóli fellendülését.
A fentiekben említett, stratégiai jelentőségű gazdasági ágazatok „zászlóshajói” az ipari,
mezőgazdasági, kereskedelmi-szolgáltató, informatikai stb. nagyvállalatok. Kiemelkedő
teljesítményükkel – azaz széleskörű termék-előállító és/vagy szolgáltató tevékenységük révén
– évtizedek óta alapvető szerepet játszanak Magyarország gazdasági fejlődésében. Közülük az
500 legnagyobb árbevételű cég állította elő az elmúlt 10 évben a teljes hazai GDP-nek több
mint a felét (pl. 2005-ben 54%-át, 2009-ben az 59%-át, 2014-ben az 53%-át). Az említett
félezer óriáscég közül is a legnagyobb 100 termelte meg az utóbbi néhány évben a teljes hazai
GDP 20–22%-át. Utóbbiak 75%-a tisztán külföldi cég vagy külföldi többségi tulajdonú
vegyesvállalat volt Magas gazdasági hatékonyságukat bizonyítja, hogy 2014-ben ez a 73
nemzetközi cég termelte meg a teljes hazai GDP több mint 13%-át (3820 md Ft-ot) (SZAKÁLNÉ
KANÓ, I.–LENGYEL, B.–LENGYEL, I. 2014).
Itt jegyzendő meg, hogy a nagyvállalatokat – közülük is főként a top 500-asok „elitklubjába”
tartozókat – a 2008-ban kirobbant gazdasági válság lényegesen enyhébben érintette, mint a
csekély tőketartalékkal rendelkező kis- és közepes méretű vállalkozásokat (kkv-ket). Ezek a
kisméretű cégek képtelenek elviselni egy hosszabb ideig tartó gazdasági krízishelyzetet (pl. a
megrendelések tartós elmaradását), emiatt rövid időn belül csődhelyzetbe kerülnek, ahogyan ez
számos, főként vidéki térségekben működők kkv esetében meg is történt (KSH 2012).
A leírtak tükrében nyilvánvaló, hogy egy régió, ill. megye gazdasági életében, fejlődési
lehetőségeit és kilátásait tekintve nem közömbös, hogy az 500 legnagyobb hazai vállalat közül
hány választja telephelyéül az adott régiót, ill. megyét, vagy végzi tevékenységének döntő
hányadát az adott területi egységen belül. Ezek az óriáscégek több szempontból is meghatározó
objektumként vesznek részt a NUTS2 régiók, és azokon belül az egyes megyék gazdasági
fejlődési potenciáljának alakításban, mert
− hozzájárulnak a térségbe irányuló külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI)
növekedéséhez a régióban, ill. a megyében;
− elősegítik a makro-, ill. mezotérség világpiaci integrációját (pl. világszínvonalú hightech termékek gyártásával);
− munkahelyet biztosítanak a magasan képzett, helyben rendelkezésre álló munkaerőnek,
amellyel csökkentik a térségben a munkanélküliséget, emellett itthon tartják a
kvalifikált munkavállalókat;
− a régión, ill. megyén belül megtermelhető jövedelemtömeg nagyságának növelésével
foglalkoztatottaiknak javuló életminőséget nyújtanak;
− a pozitív közvetett gazdasági hatások révén (pl. a nagyobb vásárlóerő a kiskereskedelmi
forgalom növekedéshez vezet a régión, ill. a megyén belül) eredményesen járulnak hozzá
a térségben élők jelentős hányadának életszínvonal-emelkedéséhez.
A szakirodalomból tudható, hogy a NUTS2 régiók, ill. megyék nemzetközi gazdasági
versenyképességét számos gazdasági és társadalmi mutató befolyásolja erőteljes módon
(LENGYEL, I.–RECHNITZER, J. 2013a,b; LENGYEL I. 2016). Ám a fentiekben kifejtett indokok
alapján viszont az is nyilvánvaló, hogy ezeken kívül e különböző méretű térszerkezeti egységek
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versenyképességének alakításában kiemelt szerepük van a legnagyobb vállalatoknak, és
teljesítményük területi megoszlásának.
Adatbázis és vizsgálati módszer
A vizsgálat adatbázisát a Credireform Kft. által a 2000-es évek eleje óta évenként közreadott
„Az 500 legnagyobb árbevételű hazai cég”, ill. “Az 500 legnagyobb nyereségű hazai cég,”
című, egyfelől pénzügyi-gazdasági, ágazati-gazdasági és vállalati szintű, másfelől területi
(megyei) szintű adatokat tartalmazó adatsorai adták. A felsorolt 500 cég tárgyévi mutatói
mellett a listák feltüntetik az adott cég előző évi helyezését is az 1-től 500-ig terjedő válalati
rangsorban. Az általunk felhasznált adatsorok 7 évre (2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 és
2014. évekre) vonatkozóan tartalmazták a vizsgált sokaság legfontosabb adatait.
Feldolgozásukat szimpla összehasonlító regionális statisztikai és kartográfiai módszerek
alkalmazásával végeztük el, a NUTS2 régiók nagyválallatai esetében a 2005, 2007, 2009, 2011
és 2014. évekre, a megyék top 500-as cégei esetében 2005, 2009, 2012, 2013 és 2014. évekre
vonatkozóan. A vizsgálati eredményeket táblázatos és térképes formában jelenítettük meg.
A top 500 cég szerepe a hazai NUTS 2 régiók és a megyék gazdasági fejlődésében
Az 500 legnagyobb árbevételű vállalat régiók szerinti megoszlása tekintélyes mértékű területi
egyenlőtlenséget mutat (1. táblázat). A kiemelkedő árbevételük alapján idetartozó cégek száma
Közép-Magyarország régióban a vizsgált évek mindegyikében lényegesen meghaladta a 250et. A Budapestet és Pest megyét magában foglaló NUTS2 régió tehát hosszú idő óta 50% feletti
arányban koncentrálja a legnagyobb cégeket. Nem meglepő az sem, hogy a régió részesedése
éppen a gazdasági válság kiteljesedésének évében (2009) volt a legmagasabb (60,6%), miután
a többi 6 NUTS2 régió többségéből 2005 és 2009 között jelentős számú (összesen 28)
nagyvállalat esett ki a top 500-as klubból. Helyükre főként Közép-Magyarországon bejegyzett
cégek léptek. (Utóbbiak száma a régióban 2005 és 2009 között 26-tal, a 2005 és 2014 közötti
időszakot tekitve 17-tel gyarapodott).
1. táblázat: Az 500 legnagyobb árbevételű cég jelenléte az egyes régiókban (2005–2014)
NUTS2 régió
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Összesen:

2005

2007

2009

2011

2014

Változás 2005 és
2014 között

277
64
43
15
33
36
32
500

286
62
39
16
36
33
28
500

303
54
37
15
34
30
27
500

292
62
35
14
30
35
32
500

294
59
37
12
31
31
36
500

db
+ 17
–5
–6
–3
–2
–5
+4
0

%
106,1
92,2
86,0
80,1
93,9
86,4
105,9
0,0

Forrás: Számítások a Creditreform Kft. adatai alapján

A táblázatból látható az is, hogy – eltekintve a szerény mértékű dél-alföldi bővüléstől – a vidéki
NUTS2 régiók 2009 és 2014 között nem tudták növelni részesedésüket az 500 legnagyobb
árbevételű hazai vállalatból, amit jól bizonyít, hogy 4 NUTS2 régiónkban 2005 és 2007 között
működött a legtöbb, top 500-ba tartozó cég. Az 500 legnagyobb árbevételű cég régiók szerinti
jelenlétének sajátosságai:
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− erősen torz területi struktúra látszik valamennyi vizsgált évre vonatkozóan;
− az 500 legnagyobb árbevételű vállalat közel 60%-a hosszú ideje Közép-Magyarország
régióban tömörül;
− 2014-ben a top 500 cég árbevételének 62,1%-a ideáramlott (2005-ben csak 53,2%-a);
− a fővárost és Pest megyét magába foglaló régió képes volt növelni, ill. megtartani ezt a
fölényét a többi régióval szemben 2005 és 2014 között.
− A legnagyobb különbség Közép-Magyarország és a többi 6 régió között 2009-ben (a
gazdasági válság csúcsévében) mutatkozott. Akkor összes árbevételük 63,6%-a
áramlott a régióba.
Megvizsgálva a top 500 céget az éves árbevétel volumenének régiók szerinti megoszlása
szempontjából, egy erősen torz térszerkezet rajzolódik ki a szemünk előtt (1. ábra). Az ábrából
jól látható, hogy már 2005-ben Közép-Magyarország régióban összpontosult a top 500 cég
teljes árbevételének több mint 60%-a (16 681 md Ft), mely összeg 2009-re már 26 417 md Ftra duzzadt (58,3%-os növekedés!). Ezáltal a régió részesedése az 500 legnagyobb cég
árbevételéből már 63,5%-ra emelkedett, ami a koncentrációs folyamat erődödését bizonyítja.
2014-re ez az arány kissé csökkent (62,1%-ra), ám a legfejlettebb NUTS2 régiónk e téren
érvényesülő dominanciája továbbra is tartós.

1. ábra: Az 500 legnagyobb árbevételű cég számának és éves bevételeinek változása NUTS 2 régiónként, md Ft
Forrás: Számítások a Creditreform Kft. adatai alapján

Az előzőekben bemutatottaknál lényegesen nagyobb térszerkezeti anomáliák fedezhetők fel az
500 legnagyobb nyereségű hazai cég régiók szerinti megoszlását tanulmányozva (2. táblázat).
A kiugróan magas éves nyereségük alapján idesorolt vállalatok aránya Közép-Magyarországon
már 2005-ben meghaladta az 50%-ot, ám számuk még alig haladta meg a 270-et (54,2%). 2009ben viszont ez az érték már elérte a 339-et (67,8%), vagyis ekkor az 500 legnyereségesebb cég
több mint 2/3-a Közép-Magyarország régióban tevékenykedett.
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2. táblázat: Az 500 legnagyobb nyereségű cég jelenléte az egyes régiókban, (2005–2014)
NUTS2 régió
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Összesen:

2005

2007

2009

2011

2014

271
67
47
18
36
32
29
500

289
63
48
14
34
27
25
500

339
40
32
10
20
33
26
500

321
46
43
15
19
31
25
500

325
53
38
11
18
33
22
500

Változás 2005 és
2014 között
db
%
+ 54
119,9
– 14
79,1
–9
80,9
–7
61,1
– 18
50,0
+1
103,1
–7
75,8
0
0,0

Forrás: Számítások a Creditreform Kft. adatai alapján

A gazdasági szempontból legfejlettebb nagytérségben működő legnyereségesebb
nagyvállalatok száma 2014-ben is kimondottan magas (325) volt, részarányuk pedig elérte a
65%-ot. Ez a tartósan érvényesülő folyamat alátámasztja azt a megállapítást, hogy a nagyvárosi
régiók pótolhatatlan előnyöket biztosítanak a legnagyobb cégek gazdaságilag hatékony
működése számára (KUKELY GY. 2006). Ezzel szemben a vidéki NUTS 2 régiókból 2005 és
2014 között több mint félszáz nagyvállalata esett ki a legnyereségesebb cégek elitklubjából!
Az 500 legnagyobb profitot termelő cég régiók szerinti jelenlétének főbb sajátosságai:
− NUTS2 szinten a nyereségesség alapján még torzabb területi struktúra rajzolódik ki az
öt vizsgált évre vonatkozóan, mint az árbevételek alapján;
− az 500 legnagyobb nyereségű cég közel 2/3 része hosszú ideje Közép-Magyarország
régióban tömörül;
− 2014-ben a top 500 cég 65%-a Budapesten és Pest megyében működött, az összes
nyereség 67,4%-a itt képződött (2005-ben ez az arány még magasabb, 71,5% volt);
− 2009-ben adódott a maximális különbség Közép-Magyarország és a többi 6 régió
legnyereségesebb cégeinek profitvolumene között. (Akkor a teljes nyereség 77,8%-a
képződött a legfejlettebb gazdaságú nagytérségünkben.)
A legnagyobb profitot termelő cégeket éves nyereségük régiók szerinti megoszlása szerint
vizsgálva komoly mértékű területi egyenlőtlenség állapítható meg (2. ábra). Az ábrából kitűnik,
hogy már 2005-ben Közép-Magyarországon koncentrálódott ezen 500 nagyvállalat teljes
profitmennyiségének közel 72%-a (1590 md Ft), mely nyereségtömeg négy év múlva már elérte
a 2391 md Ft-ot (50,4%-os emelkedés!). Ennek eredményeként Közép-Magyarország
részaránya a félezer legnyereségesebb cég teljes profitjából már 77,8%-ot ért el, ami igen magas
koncentrációs szintet jelenített meg.
A gazdasági növekedés 2009 utáni lelassulása miatt a következő években a legnyereségesebb
500 cég együttes profitja fokozatosan csökkent (2014-ben a 2009. évihez képest több mint 11%kal). E téren a legnagyobb visszaesést Közép-Magyarország régió könyvelhette el, miközben a
vidéki NUTS2 régiókban tevékenykedő közel 180 nagyvállalat többsége képes volt – ha csak
szerény mértékben is, de – növelni a profitját (3. táblázat). Közép-Magyarország
profitkoncentráló erejének gyengüléséhez vezető folyamat elsődleges oka a vidéki régiók
gépjárműipari (Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld), gyógyszeripari (Észak-Alföld) és
elektrotechnikai (Közép-Dunántúl) topcégeinek kiemelkedő nyereségességében keresendő.
Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb top 500-as céggel rendelkező régiókban e nagyvállalatok
több mint 2/3-a kiváló közlekedési gerinchálózati kapcsolatú megyeszékhelyek ipari parkjaiban
működik, ami további gazdasági előnyöket biztosít számukra (TINER, T. 2010a,b).
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2. ábra: Az 500 legnagyobb nyereségű cég számának és profitjának változása NUTS 2 régiónként, md Ft
Forrás: Számítások a Creditreform Kft. adatai alapján
3. táblázat: A top 500 legnyereségesebb cég teljes éves profitjának változása
NUTS2 régiónként, md Ft-ban (2009–2014)
NUTS2 régió
Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Összesen:

2009

2011

2014

2391
185
228
46
96
69
61
3076

2144
226
208
86
153
120
75
3012

1837
231
239
53
91
184
89
2724

Változás 2009 és
2014 között
md Ft
%
– 556
78,3
+ 46
124,6
+ 11
104,8
+9
115,2
–5
94,8
+ 115
266,7
+ 28
125,9
– 352
88,6

Forrás: Számítások a Creditreform Kft. adatai alapján

A megyék szinjtén vizsgálva a legnagyobb gazdasági szervezetek fenti mutatóit (4. táblázat)
megállapítható, hogy az éves árbevétel alapján felállított megyei rangsorban a top 500 vállalat
közül Pest megyében működők száma hosszú ideje egy nagyságrenddel nagyobb (közel 10szerese) a többi, egyébként 15–25 ilyen nagyvállalattal rendelkező megyékének. A Pest megyei
top cégek együttes árbevétele már 2005-ben is közel 8-szorosa volt a rangsorban második
helyen álló Győr-Moson-Sopron megye megfelelő értékének, mely arány 2014-re sem változott
számottevően.
Sorrendbe állítva 18 megyénket (az extrém magas értékeket mutató Pest megye kihagyásával)
az adott megyében működő top 500-as cégek 2014. évi együttes árbevétele alapján (3. ábra),
egy 6 lépcsőfokból álló rangsort kapunk. Az első 3 lépcsőfokon az élmezőnybe tartozó, 1000
md Ft-ot meghaladó éves árbevételű 7 megye foglal helyet (adataik a 4. táblázatban), majd egy
5 megyéből álló, 650 md Ft (Veszprém megye) és 825 md Ft (Csongrád megye) közötti éves
árbevételt produkáló csoport következik (4. lépcsőfok).
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4. táblázat: A megyék élmezőnye a top 500 árbevételű cég jelenléte és éves árbevételei alapján
Sorrend,
2014

Megye

1.

Pest

2.

Győr-MosonSopron
Borsod-AbaújZemplén
Fejér

3.
4.
5.
6.
7.
8.

KomáromEsztergom
Bács-Kiskun
Jász-NagykunSzolnok
Hajdú-Bihar

2005

2009

2012

2013

2014

md Ft
(cég, db)
13 663
(231)
1759
(25)
973
(21)
1659
(27)
2331
(21)
225
(12)
350
(11)
641
(15)

md Ft
(cég, db)
21 571
(236)
2221
(25)
1344
(23)
2258
(22)
3879
(27)
240
(8)
1126
(12)
853
(13)

md Ft
(cég, db)
23 386
(216)
2334
(21)
1862
(22)
2291
(26)
2106
(26)
510
(14)
1319
(13)
1122
(17)

md Ft
(cég, db)
24 076
(218)
2512
(22)
2070
(24)
2154
(25)
1962
(27)
1260
(16)
1307
(12)
1062
(17)

md Ft
(cég, db)
24 161
(218)
3116
(20)
2125
(21)
2034
(24)
1888
(25)
1539
(18)
1295
(11)
1160
(15)

Változás
2014/2005
md Ft

%

+10 498

176,8

+ 1357

177,1

+ 1152

218,4

+ 375

122,6

– 443

81,0

+ 1314

684,0

+ 945

370,0

+ 519

181,1

Forrás: Számítások a Creditreform Kft. adatai alapján

Md Ft

3. ábra: A megyék rangsora az 500 legnagyobb cégből ott jelenlevők együttes árbevétele alapján, 2014
Forrás: Számítások a Creditreform Kft. adatai alapján

Figyelemre méltó törés látható a viszonylag kiegyenlített árbevételi mutatókkal rendelkező
középmezőnybeli és az utolsó két lépcsőfokon helyet foglaló többnyire perifériális helyzetű
megyék éves árbevételeinek értékei között. A 4. lépcsőfokon állók között legkisebb árbevételű
Veszprém értéke több mint 80%-kal magasabb, mint az utána következőé (Szabolcs-SzatmárBereg megye, 355 md Ft). A legalsó lépcsőfokon elhelyezkedő négy megye csupán néhány
nagyvállalattal képviselteti magát a top 500 árbevételű cégek között, amit jól tükröznek
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alacsony 79 md Ft (Békés megye) és 129 md Ft (Baranya megye) között változó árbevételeik
is. Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy az egymással szomszédos megyéket vizsgálva
kirívóan nagy területi anomáliák tapasztalhatók a fenti mutatót illetően. A legnagyobb (281szeres!) a különbség Pest és Nógrád megye értékei között, de Borsod-Abaúj-Zemplén megye
megfelelelő értéke is 25-szöröse Nógrádénak. A legkisebb (mindössze 1%-os) differencia
Somogy és Veszprém megye között adódik, majd Fejér és Komárom-Esztergom megye
következik, ahol a top 500 cégbe tartozó vállalatok együttes árbevétele között csupán 7%-os az
eltérés.
Az 500 legnagyobb nyereségű cég megyék szerinti eloszlását és megyei szinten aggregált
profitjuk mennyiségét vizsgálva (5. táblázat), látható, hogy a mutatók szerinti rangsorban a
legnyereségesebb 500 nagyvállalat közül a legtöbb hosszú idő óta szintén Pest megyében
működik, sőt számuk 2005 óta még nőtt is: 2014-ben elérte az 53-at. A legnyereségesebb Pest
megyei cégek együttes profitja a vizsgált időszakot illetően 2009-ben volt a legmagasabb, de a
gazdasági válság hatására bekövetkezett visszaesést követően 2012-től körükben már ismét
látványos nyereség-emelkedés volt megfigyelhető.
5. táblázat: A megyék élmezőnye a top 500 nyereségű cég jelenléte alapján
Sorrend

Megye

1.

Pest

2.
3.

Győr-MosonSopron
Fejér

4.

Hajdú-Bihar

5.

Vas

6.

Borsod-AbaújZemplén
KomáromEsztergom
Bács-Kiskun

7.
8.

2005

2009

2012

2013

2014

md Ft
(cég, db)
203
(45)
132
(33)
89
(29)
25
(27)
24
(8)
89
(21)
110
(24)
11
(10)

md Ft
(cég, db)
298
(42)
172
(18)
70
(14)
52
(22)
53
(10)
59
(11)
104
(18)
22
(12)

md Ft
(cég, db)
192
(48)
142
(24)
129
(18)
45
(26)
55
(13)
121
(13)
67
(20)
40
(17)

md Ft
(cég, db)
205
(49)
137
(25)
98
(17)
39
(25)
72
(13)
39
(15)
91
(25)
45
(13)

md Ft
(cég, db)
230
(53)
147
(21)
138
(22)
118
(24)
87
(14)
67
(12)
63
(21)
49
(13)

Változás
2014/2005
md Ft
%
+ 27

113,3

+ 15

111,3

+ 49

155,1

+ 93

472,0

+ 63

362,5

– 22

75,3

– 47

57,3

+ 38

454,5

Forrás: Számítások a Creditreform Kft. adatai alapján

Rangsorba állítva a megyéket a bennük működő legnagyobb nyereségű vállalatok 2014. évi
együttes profitja szerint (4. ábra), látható, hogy a kimagasló profitot realizáló Pest megyét
meglehetősen leszakadva követi egy 100 md Ft feletti nyereségű megyehármas (a hazai
húzóágazatokhoz tartozó, kiemelkedő profitot termelő nagyvállalatok székhelyének otthont adó
Győr-Moson-Sopron, Fejér és Hajdú-Bihar megyék). Az 50 md Ft és 100 md Ft közötti együttes
profitú nagyvállalatok szintén 3 megyében oszlanak el.
A következő szintet a 25–50 md Ft közötti profitot felmutató 5 megye képviseli, élükön a
kecskeméti Mercedes-gyár révén egyre nagyobb nyereséget termelő Bács-Kiskun megyével.
Az együttesen 20 md Ft-ot még meghaladó profitot kimutató, néhány top 500 közé tartozó
cégnek otthont adó megyékből csupán kettő van: Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A
ragsor végén a legkevésbé nyereséges nagyvállalatok perifériális helyzetű székhelymegyéi
állnak 10 md Ft-ot alig meghaladó vagy az alatti profitvolumenű cégeikkel. Abszolút sereghajtó
pozícióban van közöttük Nógrád megye, ahol a nyereség szerinti top 500-as listák adatai szerint
már 2013 óta nem működik egyetlen ilyen nagyvállalat sem.
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Md Ft

4. ábra: A megyék rangsora az 500 legnyereségesebb cégből ott jelenlevők együttes profitja alapján, 2014
Forrás: Számítások a Creditreform Kft. adatai alapján

Megvizsgálva a profitabilitás szempontjából is az egymással szomszédos megyéket, e téren is
tekintélyes területi differenciák megjelenése tapasztalható, noha ezek mértéke messze nem
akkora, mint az árbevételre vonatkozó mutatók esetében a korábbiakban látható volt. A
legnagyobb anomália természetesen Pest, ill. Borsod-Abaúj-Zemplén megyék és a profit
nélküli Nógrád megye relációjában jelentkezik, de Vas és Zala megye értékei között is 17szeres a profitvolumenek terén fennálló különbség. A legalacsonyabb differencia-értékeket
illetően nem volt különbség a 2014-ben együttesen ugyanakkora (12–12 md Ft) profitot termelő
Baranya és Tolna megyei top 500-as cégek között, és egészen kicsi (mindössze 3%-os)
különbség volt kimutatható az egymással szomszédos Veszprém és Somogy megye esetében.

Következtetések
Magyarországon a 2000-es évektől erős területi koncentrációs folyamat figyelhető meg az 500
legnagyobb árbevételű, ill. legnagyobb nyereségű nagyvállalatok területi elhelyezkedését és fő
gazdasági mutatóik (árbevétel, nyereségesség) alakulását illetően. A folyamat jelei már a
gazdasági válság kitörését megelőzően észlelhetők voltak egyfelől több, a top 500-as listán
szereplő nagyvállalat vidéki NUTS2 régiókból való fokozatos kivonulásában, másfelől az
ottmaradóknak a Közép-Magyarországon működőkéhez képest szerény gazdasági
növekedésében.
A megvizsgált 500 legnagyobb céget tekintve a megyék közül a gazdasági válság legerősebben
a perifériák megyéit (Baranya, Zala, Békés, Nógrád) ill. a Közép-Dunántúlon KomáromEsztergom megyét sújtotta, melyek máig nem heverték ki annak negatív hatásait. A top 500
cégből a Budapesten és Pest megyében bejegyzettek túlnyomó részének sikerült átvészelnie a
válságot, a vidékiek többsége viszont kiesett ebből az „elitklubból”, ami egyes régiók, ill.
megyék gazdasági potenciáljának csökkenéséhez vezetett.
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A 2010-es években a területi koncentráció csak igen lassan oldódik az éves árbevétel, ill.
nyereség alapján a top 500-as listán található cégek vidéki halmazán belül. Emiatt egyrészt DélDunántúl és Észak-Alföld régiók 3–3 három megyéjében mutat.e vállalatok többségének
gazdasági teljesítménye stagnálást. Másrészt az autógyártásukat erőteljesen fejlesztő megyék
(Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Vas) top 500-ba tartozó cégei, továbbá néhány, stratégiai
jelentőségű ágzatban tevékenykedő multinacionális cég (TEVA, Bosch, Samsung) gazdasági
mutatóik látványos javításával hozzájárulnak a kedvezőtlen mértékű koncentráció
enyhítéséhez.
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BESZÁMOLÓ A TÁJFÖLDRAJZ SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A Magyar Földrajzi Napok Tájföldrajz Szekciójában 10 előadás hangzott el. Kiemelendő, hogy
egyetlen előadás sem maradt el. A prezentációk kivétel nélkül jól összeállítottak, gondosan
szerkesztettek és didaktikai szempontból is kifogástalanok voltak. A rendelkezésre álló időt
többnyire mindegyik előadó betartotta. A kérdések és hozzásszólások ellenben általában
hosszabbak voltak az 5 percnél, de megítélésem szerint ez a szekció sikerességét bizonyítja. A
kérdések és hozzászólások mindegyike konstrutkív és előremutató volt, amely a kutatások
továbblépési lehetőségeit segítette.
Az előadások tartalmilag igen változatosak voltak, ami azt bizonyítja, hogy a tájföldrajzi és
tájökológiai kutatások száma örvendetesen növekszik hazánkban is. A kutatások egy része
elméleti jellegű, illetve módszertani kérdéseket is felvetett, más része pedig alapvetően a
gyakorlati kérdéseket, problémákat és a megoldási lehetőségek széles tárházát vetette fel.
Örvendetes, hogy néhány előadás hazai esettanulmányokkal is foglalkozott, illetve a
földhasználat változás és a tájdegradáció összefüggéseit tárta fel, illetve a fenntartható
települési tájhasználat kérdéseit járta körül.
A szekció során elhangzott előadások során képet kaphattunk a Magyarországon folyó lokális,
regionális és globális léptékű hazai tájkutatásokról.
Tekintettel arra, hogy a szekcióban több előadás is a tájökológia terrénumára esett, talán
szerencsésebb lett volna, ha ez a szekció nevében is megjelenik.
A 10 előadásból – ami összesen több, mint 30 szerzőt vonultatott fel – senkit sem szeretnénk
kiemelni, hiszen minden előadás színvonalas volt, s jól reprezentálták a hazai tájföldrajzi
kutatások széles spektrumát, valamint azt, hogy az eredményes, multidiszciplináris földrajzi
kutatások és eredmények legtöbbje csoportmunkában, közös intellektuális erőfeszítéssel érhető
el.

SZABÓ MÁRIA
szekcióelnök
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A FRANCIA TÁJPOLITIKA TANULSÁGAI A HAZAI GYAKORLAT SZÁMÁRA
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1,2

Szent István Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
3
Haute Ecole Charlemagne
1
Egyetemi adjunktus, filepne.kovacs.krisztina@tajk.szie.hu

GUIDANCE OF THE FRENCH LANDSCAPE POLICY FOR HUNGARY
Abstract
In order to develop an effective Hungarian landscape policy it is essential to study best practices from foreign
countries. With the contribution of French Master Landscape architect students we analyzed the tools of the French
Landscape policy and compared the French and Hungarian planning and landscape protection practices. Since
1993 France has a really complex system of plans and protection mechanisms. It is worth to analyze the application
of the Landscape plan (Plan de Paysage), The Landcape Charter (Charte Paysagère), which is unique in Europe
and other protection tools as the Charter of Nature Parks and the connections between spatial planning and
landscape planning. We compared the tools, the mechanism to be able to draw consequences for the Hungarian
landscape planning practice. In France there are several possibilities to choose the most favorable to the local
condition. The most important differences between the Hungarian and French system are the supporting role of
the state, the strong vertical and horizontal co-operations.
Keywords: landscape policy, Hungary, France, best practices

Bevezetés
A hatékony hazai tájstratégia kialakításához, a tájtervezés és a -védelem megújításához a
nemzetközi jó példák, gyakorlatok tanulmányozása, elemzése nélkülözhetetlen. A Szent István
Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékének munkatársai francia tájépítész
hallgatók segítségével elemezték, összehasonlították a francia és a hazai tájtervezés gyakorlatát.
A Franciaországgal való összehasonlítást indokolta, hogy ott 1993 óta rendkívül komplex
tervrendszerrel igyekeznek a védelem alatt nem álló tájak oltalmát, megőrzését, fenntartását
biztosítani.
A francia tájpolitikát meghatározza egyrészt a közigazgatási rendszer, amelyet az elmúlt
évtizedekben komoly decentralizáció, a települési önkormányzatok és szövetségeik tervezési
jogokkal való felruházása jellemzett (GEPPERT, A. 2010). Másrészt az állam nagy hangsúlyt
fektet a fenntartható fejlődés szempontrendszerének előtérbe helyezésére, a környezetügy
hangsúlyos szerepére a területi és a településtervezésben.
Hazánkban a tájvédelem jogi alapjait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6.§
és 7. §-ban foglalt általános előírások adják meg, önálló törvény a táj védelméről nem született,
annak ellenére, hogy a táj védelme és hasznosítása egyre hangsúlyosabban jelenik meg a
különböző szakpolitikákban, mint a mezőgazdaságban, a vidékfejlesztésben (NEMZETI
VIDÉKSTRATÉGIA 2012 – 2020) és a területfejlesztésben. Az Európai Tájegyezmény
ratifikációjával (2007. évi CXI. tv.) a magyar állam vállalta, hogy a tájat törvényben ismeri el,
a tájak védelemére, kezelésére és tervezésére jogszabályba foglalt tájpolitikát alkot, a tájak
kezelésébe bevonják a helyi hatóságokat és más szereplőket, továbbá a tájat integrálják a
regionális és településtervezési politikákba, és egyéb ágazatokba. A ratifikáció óta több
kezdeményezés is született a tájvédelem hazai eszköztárának bővítésére. Beemelték a
jogszabályokba a tájjelleg fogalmát, amely megnyitotta az utat a tájkarakter országos szintű
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értékelése előtt. Társadalmi véleményezésre bocsátották a készülő hazai tájstratégiát (NEMZETI
TÁJSTRATÉGIA 2016-2026), amely célul tűzi ki többek között:
•
•
•
•
•
•

a táji adottságokon alapuló tájhasznosítás kereteinek meghatározását,
a tájhasználat változásának nyomon követését,
a táji adottságokon alapuló tájhasznosítás integrálását a döntési mechanizmusokba,
komplex tájszemlélet integrálását a kutatásokba,
a társadalmi felelősségvállalás és a társadalmi részvét növelését,
a táj szintű tervezést és a tájak védelmét, illetve hasznosítását szolgáló – a különböző
szintű tájtervek hierarchikus sorozatából felépített – tervrendszer kialakítását.

A tájstratégia nagy ívű feladatrendszert jelölt ki a tájjal foglalkozó szakemberek, tisztviselők
számára. Ilyen esetekben nélkülözhetetlen jól működő nemzetközi példák tanulmányozása,
ezért kutatási a céljaink a következők voltak:
1. A francia tájpolitikát meghatározó jogszabályi és közigazgatási és tervezési eszközök
összegyűjtése.
2. A területi tervezés és a tájtervezés-tájvédelem legfontosabb eszközeinek, tervtípusainak
részletes áttekintése, elemzése, értékelése.
3. A hazai és a francia tájpolitikát összevető szempontrendszer felállítása.
4. A szempontrendszer alapján a párhuzamosságok és különbségek feltárása és
következtetések levonása a hazai gyakorlat számára.
Anyag és módszer
Franciaország decentralizált unitáris államnak tekinthető, hiszen az évszázados tendenciáknak
köszönhetően erős a központi hatalom, azonban az elmúlt évtizedekben komoly hatáskör
megosztás-átadás zajlott, létrehoztak 22 régiót (2017-től összevonások révén 12-t terveznek
kialakítani). A régiók mellett a tradicionális közigazgatási egységnek számító megyék (101
megye) pénzügyi forrásokkal, bizonyos hatáskörökkel rendelkeznek. Európai
összehasonlításban Franciaország különlegesnek számít a rendkívül nagyszámú és általában
kisméretű helyi önkormányzata miatt: az országban mintegy 36 778 település van. Mégis,
hogyan lehet ilyen elaprózott helyi önkormányzati rendszerrel hatékonyan működni? A választ
a rendkívül fejlett, komoly történeti előzményekkel rendelkező településközi együttműködési
rendszerek biztosítják. Mintegy 2 600 települési szövetség működik az országban (TOSICS, I. et
al. 2010).
A települési együttműködések legfontosabb formái:
•

•

a települési közösségek
CU: communauté urbaine - nagyvárosi térségi közösség.
CA: communauté d’agglomération - agglomerációs térségi közösség.
CC: communauté des communes - települési közösségek.
a tájegységek (“pays”) (KOROM A. 2014).

A települési közösségek lehetséges és kötelező feladat- és hatáskörét jogszabályok határozzák
meg. A “tájegység” („pays”) sokkal kötetlenebb, informálisabb egység, amely nem jelent újabb
közigazgatási szintet. Területük kialakításánál fontosak a történelmi, geográfiai, gazdasági,
társadalmi és kulturális kapcsolatok. A tájegységek gyakran az agglomerálódott térségek
hátországaként is értelmezhetők (KOROM A. 2014, MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
2006). Nagyon fontosnak tartjuk ezeket az alulról jövő kezdeményezéseken alapuló
együttműködési rendszereket, mert ez a hagyomány, gyakorlat tükröződik a tájpolitikában, a
tájvédelemben is.
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A tájtervezést és a tájvédelmet meghatározó alapvető jogi eszköz az 1993-ban elfogadott
törvény a tájak védelméről és hasznosításáról (Loi Paysage). A tájvédelmi kutatásoknak újabb
ösztönzést az Európai Tájegyezmény jelentett, amit Franciaország 2006-ban ratifikált. A 2009ben elfogadott Grenelle de l’Environment I. illetve a 2010-es módosítása a Grenelle II
jelentősen átformálta a táj és a környezetvédelem szemléletét, alapvető célként tűzte ki a
környezetügy közpolitikákba integrálását, a térségi tervezés legfontosabb eszközének (SCoT)
elterjesztését, a táj szempontjainak megjelenítését a térségi tervezésben (SALA, P. et al. 2014).
A területi tervezés dokumentumaiban hangsúlyosan jelennek meg a tájtervezési/tájvédelmi
szempontok. Az „Összehangolt térségfejlesztési Koncepció” (Schéma de cohérence territoriale
- SCoT) települési szint feletti területi tervezési eszközként, 10 évente készül. A 2000-től létező
tervtípusnak a táj kiemelt tartalmi része, a táj kezeléséhez, tervezéséhez, védelméhez szükséges
irányelveket, tájminőségi célkitűzéseket fogalmaz meg (1. ábra) (MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, 2006, SALA, P. et al. 2014).

1. ábra: Példa az „Összehangolt térségfejlesztési koncepcióra”
http://www.scot-vosges-centrales.fr/fichiers/page/5_Tourisme_et_Patrimoine.pdf

A helyi szinten vagy több település területére alkalmazható településrendezési tervnek (Plan
local d’urbanisme - PLU) összhangban kell lennie a felsőbb szintű tervekkel. Szabályozási
övezeteket felrajzolásával és szabályok meghatározásával formálják a települések
területhasználatát (MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 2006).
A helyi települési terv, amely átfogóan fogalmazza meg a településtervezés céljait és általános
szabályokat állít fel a települési övezetekre, a Grenelle II. hatására tartalmazza a Zöld és Kék
hálózatot.
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Táj(karakter) atlasz (atlas de paysages) készítésének célja, hogy összegezze a táji tudást és
iránymutatásul szolgáljon a területi és tájtervek számára (RAYMOND, R. et al. 2015). Tájkarakter
atlaszok készítését általában régiók kezdeményezik. Az első módszertani útmutató 1993-ban
készült.
Sajátos táj- és területfejlesztési pénzügyi eszköz az 1989-ben bevezetett Ex. “1% Paysage”- 1
% táj- és területfejlesztés. A program keretében az út építési költségének 1%-át az állam vagy
a koncessziós cég az érintett térségek táj- és területfejlesztésre kell fordítsa. A helyi szereplők
a Regionális Környezetvédelmi, Tervezési és Lakásépítési Igazgatósággal közösen
pályázhatnak az elkülönített forrásokra (SALA, P. et al. 2014).
A táji értékekre alapozott vidékfejlesztés sajátos eszköze a Regionális Természetvédelmi
Parkok hálózata. A regionális Naturparkok létrehozásakor a helyi szereplők a megyék
szakembereivel közösen készítik el a Natúr Park Kartát (Charte du Parc Naturel Régional),
amely a regionális parkok tervezésének és kezelésének legfontosabb eszköze (MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 2006).
A tájterv (Plan de Paysage) célja a tájhasznosítás elveinek meghatározása és a táji szempontok
beépítése az ágazati, de elsősorban a területi és településtervezésbe. Tájterv minden tájtípusra,
települések feletti területi szintre készül. Legfontosabb jellemzői, hogy alapvetően
önkormányzati kezdeményezésre készül és mintegy akciótervként szolgál a közigazgatás
számára. Szoros és közvetlen kapcsolatban áll a területi és településtervezési eszközökkel
(SCOT és PLU) (MAIRIE CONSEILS 2015).
Sajátos francia tájpolitikai eszköz a tájkarta (Charte Paysagère), amelyet az 1993-as törvény
a Tájak védelméről és hasznosításáról vezette be. Legfontosabb célja a közigazgatás és a
magánszféra együttműködésének erősítése, a társadalom bevonása. Tulajdonképpen egy
szerződés a helyi érintettek között a táj védelméről, fejlesztéséről. A Tájkarta nem kötelező
érvényű eszköz, amelyet leggyakrabban település feletti szinten alkalmaznak, de regionális
szinten is alkalmazható.
A szuburbanizációs folyamatok, a kontrollálatlan településnövekedés kordában tartását
szolgálja a PAEN (Périmetre de protection et de mise en valeur espaces agricoles naturales et
periurbains), amelyet a Vidéki térségek fejlesztéséről szóló törvény vezetett be 2005-ben. A
PAEN a helyi és a regionális önkormányzatok valamint a helyi érdekeltek által lehatárolt
elsősorban mezőgazdasági hasznosítású városszéli terület védelmének és fejlesztésének
eszköze (MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 2006, SALA, P. et al. 2014).
A zöld infrastruktúra fogalmának elterjedése miatt érdemes közelebbről is tanulmányozni a
Zöld és Kék Hálózat (Trame Verte et Bleue, TVB). A Grenerelle de l’Environment I. (2009)
hozta létre, és minden területi szint számára feladatokat fogalmazott meg a törvény (2. ábra).
Országos szinten nemzeti irányelveket dolgoztak ki, és regionális szinten kell Ökológiai
Hálózati Tervet készíteni, amelyeket helyi szinten a jelenlegi területi és települési tervekben
kell alkalmazni. A hálózat részei:
•
•
•

Magterületek
Ökológiai folyosók
Vízfolyások

Szoros a kapcsolat a vízgazdálkodási tervezéssel. A módszertant a Környezetvédelmi Törvény
szabályozza. Legfontosabb alkalmazási területe a regionális szint később helyi szinten is
bevezetésre került (DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, GUIDE
MÉTHODOLOGIQUE 2012).
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2. ábra: A PLU elkészítésének lépései és a Zöld és Kék Hálózat kapcsolata (SALA, P. et al. 2014)

A francia tájpolitikai gyakorlatot több szempontból és területi szinten hasonlítottuk össze a
hazai gyakorlattal. Rendkívül fontos a rendszerszintű összehasonlítás, hiszen az egyes eszközök
működésének, alkalmazhatóságának hatékonyságát alapvetően meghatározza a keretrendszer.
Egymáshoz vetettük a meghatározó szereplőket, a tervezés, a védelem hangsúlyainak
különbségeit, az eszközrendszert, továbbá a tájtervezési eszközök integráltságának szintjét
egyéb szakpolitikai területekbe elsősorban a területi- és településtervezésbe.
Eredmények és megvitatásuk
A magyar és francia tájpolitika rendszerszintű összehasonlításban alapvető különbség a francia
térségi szereplők sokszínűsége. Az évtizedekkel korábban tökélyre fejlesztett centralizált
rendszerben regionalizációs folyamatokat indítottak el, amelyeknek köszönhetően a régiók a
területi tervezés területén viszonylagos önállósággal rendelkeznek illetve a központi
hatalommal közösen, partnerként valósíthatják meg a fejlesztési terveket (1. táblázat). Az az
egyik legfontosabb különbség hazai és a francia rendszer között, hogy az állam erős, de
ösztönző szerepet vállal a helyi kezdeményezések elindításában és finanszírozásában a
szabályozó szerepvállalás mellett.
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1. táblázat: A francia és a magyar tájpolitika rendszerszintű összehasonlítása (saját szerkesztés)
Szempont

Franciaország

Magyarország

Szereplők

Erős állami szerepvállalás mellett,
sokszereplős, erős együttműködési
struktúrák, erős, aktív helyi /kistérségi
szint

Erős állami szerepvállalás

Hangsúly

Komplex
területi
megközelítés

A tájvédelmen van a hangsúly

Eszközrendszer

Sokszínű
kezdeményezések

tervtípusok,

Tájvédelem
a
területrendezési
terveken
keresztül
ill.
természetvédelem
eszközeivel
érvényesül

Tájtervezés, -védelem
integráltsága a területi
tervezésbe

Erős integráció a
településtervezéssel

területi

A területrendezési tervek övezeti
rendszerében

védelemi

és

Több térségi tervezési eszköz szolgálja a helyi szereplők mozgósítását, a közigazgatás és a
magánszféra együttműködésének erősítését. Kiváló példa a francia Natúrparkok rendszere,
amelyeket a regionális hatóságok kezdeményezésére, de helyi szereplőkkel együttműködve
hoznak létre. Magyarországon is létrejöttek az utóbbi években natúrparkok, itt azonban a térségi
vagy országos szintnek nincs deklarált feladata, alapvetően települési önkormányzatok vesznek
részt önkéntes alapon megalapításukban. A Tájkarta a civil társadalom mozgósítását tekintve
egyedülálló Európában, hiszen a helyi szereplők térségük iránti elköteleződését, aktivizálását
szolgálja.
Az eszközrendszert tekintve több lehetőség kínálkozik: a tájtervezés egyik legfontosabb
eszköze az önkormányzatok kezdeményezésére készülő tájterv, de a települési és a területi
tervek is erős táji szemlélettel, értékrenddel készülnek, valamint ma már a Zöld és Kék Hálózat
is általánosan elfogadott eszközzé vált (2. táblázat). A tájterv alapvetően a közigazgatás
számára jelent iránymutatást, akciótervet, míg a tájkarta alapvetően a civil szféra
elköteleződését fejezi ki.
Az elaprózott település szerkezet okozta hatékonysági problémákat Franciaországban a
településközi együttműködések ösztönzésével, nálunk a járási rendszer bevezetéséve
igyekeznek orvosolni. A településközi együttműködések tervezési kompetenciája az egyszerű
közigazgatási szemléletű tervhierarchiával szemben hatékonyabban képes reagálni a valós
térbeli folyamatokra. Hazánkban sajnos a területi tervezés a Balaton és a Budapesti
agglomeráción kívül önálló tervekkel nem válaszolt a szuburbanizációs kihívásokra, bár 2008ban az országos területrendezési terv tett kísérletet a KSH által lehatárolt agglomerációk és
agglomerálódó térségek együtt tervezésének ösztönzésére, de a felpuhult szabályozás („Együtt
tervezhető térségek” övezeteként jelent meg a törvényben) nem hozott érdemi előrelépést.
Franciaországban a vidéki, nem beépített területek védelmére önálló tervtípust is bevezettek és
alkalmaznak a területi tervekhez szorosan kapcsolódva (PAEN).
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2. táblázat: Eszköz-szintű összehasonlítás (saját szerkesztés)
Eszköz-tervtípus Franciaországban

Magyarországi párhuzamosság, különbség

Egyes területi szintek tervezési kompetenciája,
„pénzügyi önállósága” saját kezdeményezések
indítására (Régiók önállósága, erős helyi/kistérségi
szint)

Megyék
feladata
a
területrendezés
és
területfejlesztés, de korlátozott hatáskörök, nincs
pénzügyi önállóság.

Településközi
kompetenciája

A tervezés alapvetően közig. határhoz kötött,
hamvába halt 2008-as OTrT kezdeményezés
agglomerációk együtt tervezésére, jogszabályi
lehetőség települések társulására, korlátozott

együttműködések

tervezési

Nincs országos tájkarakter értékelés
Kistáj kataszter földrajzi alapú
Központi kezdeményezés tájkarakter értékelésre
Az OTrT 2015-ös módosításával hazai jogi alap

Táj(karakter) atlasz
Regionális szinten készül
Regionális Természetvédelmi Park

Natúrpark

Regionális szintű kezdeményezés

Helyi kezdeményezés, országos szinten elismerik,
nincs központi finanszírozás

Vertikális és horizontális jell. együttműködés
Tájterv, Plan de Paysage

Nincs önálló tájterv, területi szinten a
területrendezési tervek övezetrendszere szolgálja a
tájvédelmet, korlátozó megközelítés

Tájkarta

Nincs ilyen eszköz, a natúr parkok hasonló
kezdeményezések.

Alulról
induló
tájvédelmifejlesztési
kezdeményezés, a helyi szereplők mozgósítására.
Trame Verte et Bleue

Nemzeti Ökológiai Hálózat a területrendezési és
település terveken keresztül, a fejlesztés
lehetősége, irányelvei hiányoznak, nem biztosított
EU
Biodiverzitás
stratégia:
leromlott
ökoszisztémák 15%-ának helyreállítása 2020-ig!

Következtetések
A területi tervezésben a francia állam rendkívül meghatároz szerepet játszik, azonban az erős
ösztönző állami szerepvállalás jelentős decentralizációval, regionális, helyi, településközi
együttműködések, kezdeményezések támogatásával jár együtt. A helyi jellegzetességek,
igények érvényre juttatását szolgálja, hogy a francia állam jelentős teret ad a regionális, a helyi
kezdeményezéseknek méghozzá azáltal, hogy eszközök sokszínű rendszerét teszi elérhetővé
összehasonlítva a hazai tájfejlesztés eszköztelenségével. A külső szemlélőt elsőre könnyen
össze is zavarja ez a sokszínű rendszer. Ez a sokszínűség, változatosság az élet minden területét
átszövi, hiszen a kistelepülések és agglomerációk hatékony, gazdaságos fenntartását sokoldalú
együttműködések rendszerével oldják meg. A magyarhoz képest a francia településközi
együttműködések rendszere rendkívül fejlett, azonban rendszere már szakértők szerint is
bonyolultnak tekinthető, ami rontja a hatékonyságot. A tervezés valamint a tervek
kivitelezésének sikerességét jelentősen erősítik a sokkal hatékonyabb és élőbb vertikális,
horizontális együttműködések.
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Hazánkban nem létezik önálló tájterv. Területi szinten a védett természetvédelmi területeken
kívül a területrendezési tervek övezetrendszere szolgálja a tájvédelmet. A szigorúan
megállapított keretrendszer miatt azonban a helyi adottságok nem igazán juttathatók érvényre
és rendkívül korlátozó a tájvédelem megközelítése a szabályozási övezetrendszer dominanciája
miatt. A tájak fenntartását, a fiatal generációk megtartását sokkal hatékonyabban szolgálja,
hogy Franciaországban a védelemhez képest erősebb a tájfejlesztési megközelítés. Erős
környezeti, tájvédelmi és fejlesztési orientáltság érvényesül a területi tervezésben.
A helyi lakosság mozgósításának, a helyi értékek felismerésének és saját eszközökkel való
védelmének egy nagyon érdekes, európai szinten is unikális eszköze a Tájkarta, hiszen ez egy
szerződés a tájfejlesztésére, védelmére. A Tájkartához hasonlítható kezdeményezés nálunk a
Natúrparkok létrehozása, amelynek szintén helyi kezdeményezés az alapja.
A zöldinfrastruktúra fogalma egyre elterjedtebb Európában és hazánkban is egyre gyakrabban
használt kifejezés, sajnos még nincsenek kidolgozott módszerek a területi tervezésben való
alkalmazására. Az Európai Unió a Biodiverzitás 2020 stratégiájában rendkívül progresszív célt
tűzött ki: 2020-ig helyre kell állítani a leromlott ökoszisztémák 15%-át. Hazánkban a
zöldinfrastruktúra alaphálózatát a Nemzeti Ökológiai Hálózat képezi, a fejlesztés, a
helyreállítás számára azonban nincsenek útmutatók, a kezdeményezések esetlegesek.
Franciaországban a Zöld és Kék Hálózat szervesen illeszkedik a települési és területi tervekbe
és nagy hangsúllyal érvényesül a zöldhálózat fejlesztése, a fejlesztési lehetősége feltárása.
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VALUATION OF INVESTIGATION METHODS IN CASE OF THE WINEGRAPE TERROIR
CADASTRE SYSTEM BASED ON LANDSCAPE GEOGRAPHICAL POINT OF VIEW
Abstract
Nowadays, investigations dealt with discovering of connections among grape, wine and terroir get more and more
importance. The reason is that the grape manufacturers struggle to find such a terroirs where the grape quality is
high and wines characterised by local terroir conditions. Terroir conditions will be change because of the climate
changes and that is the reason the recent land use system should be changed as well. The Hungarian winegrape
terroir cadastre is suitable for making decisions and regulations of protection of origin and controlling of highvalued wines with protected origin (for example: suitability classification of terroirs, territorial impoundment of
grape parcels). That is the reason that such a methods and point systems being adaptable for the valuation and
comparability the different terroir conditions come to the front. During our research work, we have investigated
the point system of the winegrape terroir cadastre of Ministry of Agriculture regulation (95/2004. (VI. 3) Ministry
of Agriculture regulation, 97/2009. (VII. 30.) Ministry of Agriculture regulation) in Hungary, and we have
analysed it based on detailed, landscape geographical point of view. We have determined the incompleteness of
terroir cadastre surveying, the hardness of GIS adaptability and we have determined its mistakes and we have
made a proposal for its development. Beside the general valuation, we have investigated the possibility of GIS
application in case of two different winegrape terroir cadastre system originated from Hungary and USA. Our
study area was the territory of the Eger Model Region with 23 settlements. We have tried to analysed terroir and
landscape conditions here using different GIS methods for the Hungarian winegrape terroir cadastre system and
terroir valuation point system in the USA used by CHEN (2011) in Nebraska to define regions of grape-cultivar
suitability. We have analysed the deviations among results and their causes. Our results could be contributed to
the development of the winegrape terroir cadastre system, the development of its valuation point system and the
selection processes of the suitable, high-valuated grape terroirs in Hungary.
Keywords: terroir cadastre, surveying methods, valuation, landscape geography, Hungary

Bevezetés
Az Európai Unió által bevezetett új eredetvédelmi szabályozás (479/2008/EK) a borászati
termékek esetén a termőhelyet helyezi középpontba. Termőhelynek nevezzük az „ökológiai
szempontból minősített, egyértelműen körülhatárolt területet, amelyet a borszőlő termőhelyi
kataszterében tartanak nyilván (a továbbiakban: termőhelyi kataszter)” és borvidéki dűlőnek a
„borvidéki településen belül pontosan körülhatárolt, mikroökológiájában egységes
termőhelyet, amelynek adottságai a bor karakterére jelentős hatással vannak” (2004. évi XVIII.
tv. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról). Mindemellett a termelők igyekeznek
megtalálni azokat a termőhelyeket, amelyeken olyan kiemelkedő minőségű bor állítható elő,
amely hűen tükrözi annak adottságait. Az előbb említett okok, valamint a klímaváltozás
hatására megváltozó termelési feltételek miatt, sürgetővé vált olyan tájföldrajzi szemléletű
termőhelyértékelési rendszerek kialakítása, melyek segítségével optimalizálható a jelenlegi
tájhasználat. Jelenlegi ismereteink alapján – legalábbis a hivatalos besorolások tekintetében –
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olyan termőhelyi katasztert, amely az egyes tájtényezők (földtani, domborzati, talajtani,
vízrajzi, éghajlati és biológiai adottságok; antropogén hatások) értékelésén alapulva minősíti a
termőhely adottságait más országokban nem használnak, csak hazánkban. Az USA-ban és DélAfrikában kizárólag kutatási feladatok megoldásánál alkalmaznak hasonló terroir minősítő
pontrendszereket, azonban a pontos kritérium és pontrendszerek nem ismertek. A francia és
német kutatók a termőhelyek kiválasztásánál elsősorban a tapasztalatokra és tradíciókra
hagyatkoznak Európában. Bár kevés pontrendszer ismeretes, megállapítható, hogy a magyar
rendszer komplexitását tekintve élen jár. A többi rendszer általában kevesebb kritériumot
használ, azonban megjelenik néha a fajtaspecifikusság, de ez a legtöbb esetben csak egy-egy
paraméter ponthatárainak eltolását, megváltoztatását jelenti a különböző szőlőfajták esetében.
A hazai minősítési rendszer kapcsolódik a VINGIS térinformatikai rendszeréhez, s így lehetővé
teheti hosszútávon a hazai borok eredetvédelmi döntésének és szabályozásának kialakítását, a
meghatározott fajtákhoz társítható kiemelt értékű termőhelyek és eljárások jogilag rögzített
elemeinek kidolgozását. Alkalmas lehet a védett eredetű magas ár-érték kategóriába sorolt
borok származásának ellenőrzésére (lsd. termőhelyi alkalmassági besorolás + dűlőlehatárolás).
Tanulmányunkban emiatt először a nemzetközi szinten is kivételt jelentő, hazai értékelő
rendszert, a borszőlő termőhelyi katasztert (95/2004. (VI. 3) FVM rendelet, 97/2009. (VII. 30.)
FVM rendelet) vizsgáltunk meg. Elvégeztük a pontrendszer tájföldrajzi szempontú vizsgálatát,
s javaslatokat tettünk hibáinak javítására. Ezt követően a hazai és az amerikai egyesült
államokbeli értékelési rendszer alapján feldolgoztunk egy mintaterületet (Eger Modell Régió)
és megvizsgáltuk a módszerek térinformatikai alkalmazásának lehetőségeit is, illetve validálási
kísérlet keretében ezen értékelési rendszereket összevetettük.
Anyag és módszer
Kutatásunk tárgyát elsőként a borszőlő termőhelyi kataszter (95/2004. (VI. 3) FVM rendelet,
97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet) FVM rendelet pontrendszerének tájföldrajzi szempontú
értékelése képezte.
1. táblázat: A borszőlő termőhelyi kataszter (97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet vizsgálati és értékelési tényezői
Fő-tényezők
1. Agrometeorológia
2. Talaj

3. Terület vízgazdálkodása a helyszínen
értékelve
4. Erózió mértéke
5. Terepviszonyok

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Al-tényezők
Téli fagykár gyakorisága
Tavaszi, őszi fagy gyakorisága
Talajtípus
Talajképző kőzet
Kémhatás és mészállapot
Fizikai talajféleségek
Vízgazdálkodási tulajdonság
Humuszkészlet
Termőréteg vastagsága
A terület egyöntetűsége a talajtípus
szempontjából

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Lejtőszög és égtáji kitettség
Tengerszint feletti magasság
Domborzat, terepfelszín
Környezet, erdő közelsége
Beépítettség

6. Terület hasznosítása
7. Útviszonyok
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A rendeletet a borszőlő termesztésére való alkalmasság és a terroir minősítés szempontjából
vizsgáltuk meg, értékeltük az egyes kritériumokat, figyelembe véve a hiányosságokat, valamint
a nemzetközi szintéren való alkalmazás lehetőségeit is, figyelmünk központjában tartva azt,
hogy később minden tájtényező elemzése helyet kapjon az értékelési rendszerben. A hazai
borszőlő termőhelyi kataszter eddig összesen 7 főtényezőt (agrometeorológia, talajtan, terület
vízgazdálkodása, erózió mértéke, terepviszonyok, terület hasznosítása, útviszonyok) vett
figyelembe, melyből 5 tájföldrajzi, kettő gazdasági jellegű volt (1. táblázat). A főtényezők és
azok altényezői alapján 407 pont volt adható egyes termőhelyekre a minősítés során.
Általánosan elmondható, hogy a 90 pont alatti területek szőlőtelepítésre nem javasoltak. A
rendszer a termőterületeket 4 kategóriába (I. osztály, II.1. osztály, II.2. osztály) és azok
clustereibe sorolja:
•

•

•
•

I. osztály: szőlőtermesztésre kiváló adottságú területek
5. fő-cluster: nagyon jó fekvésű, jó talajú, nagyon jó termésbiztonságú területek
4. cluster: nagyon jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek
3. fő-cluster: jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek
II. 1. osztály: szőlőtermesztésre kedvező adottságú területek
2. fő-cluster: közepes fekvésű, jó talajú, változóan termésbiztos területek
1. fő-cluster:
o 1/5. al-cluster: jó fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek
o 1/4. Al-cluster: közepes fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek
o 1/3. al-cluster: közepes fekvésű, közepes talajú, jó termésbiztonságú területek
II. 2. osztály: szőlőtermesztésre alkalmas területek
o 1/2. al-cluster: gyenge fekvésű, közepes talajú, gyenge termésbiztonságú területek
Szőlőtermesztésre alkalmatlan területek
o 1/1. al-cluster: gyenge fekvésű, gyenge talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

A másik vizsgált borszőlő termőhelyi kataszter az amerikai egyesült államokbeli értékelési
módszer volt (CHEN, T. 2011). E rendszer csak egy-egy tájtényező szükségességét emeli ki a
termőhelyek értékelésénél: GDD (14,3%), fagymentes napok száma (16,1%), téli
minimumhőmérséklet (17,9%), kitettség (8,9%), lejtőszög (10,7%), a talajok
vízvezetőképessége (17,9%), a talajok pH értéke (7,1%), a talajok humusztartalma (7,1%) – s
így sajnos nem tekinthető komplex szemléletű rendszernek (1. ábra).

1. ábra: Az egyesült államokbeli termőhely értékelési módszer input adatbázisai
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A hazai és az egyesült államokbeli borszőlő kataszter pontrendszerét és értékelési módszerét,
valamint gyakorlati alkalmazhatóságát úgy vizsgáltuk meg, hogy az Eger Modell Régió 23
településére (PAJTÓKNÉ TARI I. et al. 2015) kiterjedően térinformatikai modellezést hajtottunk
végre. A modellezés során mindkét módszer (borszőlő termőhelyi kataszter (97/2009. (VII. 30.)
FVM rendelet; CHEN, T. 2011) esetében raszterműveleteket végeztünk el ArcGIS 10.3,
valamint SAGA GIS szoftverekkel. A rendelkezésre álló szakirodalmi adatok alapján a
műveletekhez 10 méteres cellaméretet alkalmaztunk (FÓRIÁN T. 2014; SZABÓ G. 2006). A
talajtani paraméterek esetében a Kreybig-féle talajismereti térképet, valamint az AGROTOPO
térképes adatbázisait alkalmaztuk. A mintaterület kivágatait raszteres formátumúvá alakítottuk,
majd a pontrendszerek alapján újra osztályoztuk. Az erózió esetén a fizikai talajféleséget, a
lejtőszöget, valamint a talaj vízgazdálkodási tulajdonságait vettük figyelembe. Az említett
paraméterek raszteres térképeit súlyoztuk majd összeadtuk.
Agrometeorológiai tényezők esetén a borszőlő termőhelyi kataszter értékelésére NÉMETH ÁKOS
módszerét alkalmaztuk (2009). A módszer a hideg levegő összegyülekezését veszi alapul,
figyelembe véve a terület konvergencia indexét, a lejtőszöget, valamint a globálsugárzást. A
három súlyozott térkép összege megadja azokat a területeket, ahol a hideg levegő
összegyülekezhet és fagykárt okozhat. Az egyesült államokbeli módszer esetén az
agrometeorológiai tényezőket a CarpatClim adatbázis segítségével értékeltük. A napi adatok
alapján Excel táblában számítottuk ki a szükséges mutatókat (Growing Degree Days, Minimum
Winter Temperature), majd a rácspontokra vonatkozó adatokat Spline módszerrel interpoláltuk.
A terepviszonyokat jellemző tényezőket (lejtőszög, kitettség, tengerszint feletti magasság)
digitalizált 10 000-es topográfiai térképből előállított domborzatmodell segítségével értékeltük.
Az újraosztályozott térképeket összeadtuk, ezáltal megkaptuk az egyes termőhelyek
pontértékeit.

Eredmények
A kutatás első fázisában a borszőlő termőhelyi kataszter (95/2004. (VI. 3) FVM rendelet,
97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet) FVM rendelet pontrendszerének tájföldrajzi szempontú
értékelését végeztük el.
(1) Az agrometeorológiai tényezők elemzésénél a téli, illetve a tavaszi, őszi fagykár
gyakoriságát vizsgálja meg a kataszter. A főtényező súlya rendkívül magas, az
összpontszám mintegy 23 %-át adja. A pontérték megállapításához historikus adatokra
van szükség, a termőalapok elfagyásának, valamint a tavaszi, őszi fagy által okozott
káresemények számát veszi alapul az elmúlt 10 év viszonylatában. Ezek az adatok
azonban nem minden esetben állnak rendelkezésre.
(2) A talajok esetében a talajtípusok megadásánál (1. táblázat) a magyar nevezéktan mellett
a nemzetközi összehasonlíthatóság miatt érdemes lenne az új, World Reference Base for
Soil Resources, WRB felvételezési és talajosztályozási rendszert is alkalmazni
(STEFANOVITS P. 1975; SZENDREI G. 1998; FAO 2006, 2015). Sajnos egyes hazai
talajtípusok (pl.: humuszkarbonát talaj, karbonátmaradványos barna erdőtalaj,
csernozjom réti talaj, lejtőhordalék talaj), amelyeket érint a szőlőtermesztés, nem
szerepelnek a talajtani értékelő rendszerben és nem tartoznak hozzájuk pontértékek.
(3) A talajképző kőzet értékelési táblázatában (1. táblázat) egyes kőzetmegnevezések
hibásan szerepelnek, vagy eleve kimaradtak. A „glaciális és alluviális üledék”
megnevezés helytelen, hiszen Magyarország a pleisztocén időszakban nem volt
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eljegesedve. Itt a periglaciális klímahatás alatt glaciális üledékek nem fordulnak elő. A
„nyirok” bár szerepel a felsorolásban, de nem kőzettípus. Egyes, fontos kőzettípusok
ugyanakkor kimaradtak az értékelési táblázatból (lsd. pl.: riolittufa, andezittufa,
bazalttufa), bár a hegyvidéki hegylábi területek szőlőparcellái nagyrészt e
kőzettípusokhoz köthetők. A kőzettípusok értékelésénél érdemes lenne a főbb genetikai
kőzettípusokat megnevezni (magmás, üledékes és metamorf kőzetek), illetve a
negyedidőszaki üledékek nagyarányú előfordulása miatt a negyedidőszaki üledékeket
részletesebben is elemezni, értékelni (FAO, 2006 – Table 12: Hierarchy of lithology).
(4) A talajok kémhatás (pH) és mészállapot értékeit illetően javasolt a részletesebb
osztályozási kategóriák alkalmazása. Egyes pH-kategóriába sorolható talajok nem
értékelhetők a megadott rendszerben (lsd. semleges pH-értékkel rendelkező talajok).
Emiatt érdemes lenne a talajtanban is alkalmazott részletesebb pH-kategóriák átvétele:
erősen savanyú (˂ 4,5 pH), savanyú (4,5 – 5,5 pH), gyengén savanyú (5,5 – 6,8 pH),
semleges (6,8 – 7,2 pH), gyengén lúgos (7,2 – 8,5 pH), 8,5 – 9,0 pH), erősen lúgos
talajok (˃ 9,0 pH) (STEFANOVITS P. 1975; STEFANOVITS P. et al. 1999). A mésztartalom
megadására a FAO talajfelvételezési módszertanánál alkalmazott részletesebb
kategóriák javasoltak (FAO, 2006 – Table 38: Classification of carbonate reaction in
the soil matrix).
(5) A talajok fizikai talajféleségének megadásánál a kategóriák között szerepel a „tőzeg és
kotu” megnevezés, amely nem helyes. A fizikai talajféleségek részletesebb kategória
osztályozását alkalmazza már a FAO (2006) felvételezési módszertana, így azok
átvétele javasolt (FAO, 2006 – Figure 4: Particle-size classes and Textural classes;
Table 25: Soil textural classes).
(6) A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak és humuszkészletének értékelése
megfelelő, jól összehasonlítható adatokat nyújt a termőhelyek vonatkozásában, bár a
humuszkészlet értékelése során szerencsésebb lehet a talajtanban használatos %-os
értékek használata, hiszen a nagyobb felbontású adatbázisok (pl.: Kreybig-féle
talajismereti térkép) is ezt alkalmazzák.
(7) A talajok termőréteg vastagságának értékelési pontértéke nem megfelelő. A hazai
hegylábi talajok termőréteg vastagságának ismeretében azt mondhatjuk, hogy jelentős
szőlőterületek helyezkednek el különböző barna erdőtalajokon, erubáz talajokon és
lejtőhordalék talajokon. E talajok termőréteg vastagsága nem minden esetben haladja
meg a 100 cm-t, így ezek nem értékelhetőek (pontérték=0), viszont igen jó
szőlőparcelláknak adnak helyet, amelyeken jó minőségű borszőlő terem. Emiatt
javasoljuk a részletesebb, a 100 cm termőréteg vastagságnál vékonyabb termőrétegek
több kategóriás minősítését.
(8) A terület egyöntetűsége a talajtípus szempontjából jól lehatárolható.
(9) A terület helyszíni vízgazdálkodási értékelése megfelelő.
(10) Az erózió mértékének megadásánál a kategóriák átgondolása szükséges, a kataszteri
rendszer csak a lineáris eróziót veszi figyelembe. A FAO terepi felvételezési
rendszerében már elkülönítjük az areális és lineáris eróziót, illetve azok mértékének
megadása KERÉNYI A. (1991) és KERÉNYI A.–MARTONNÉ ERDŐS K. (1994) módszere
alapján részletesen is lehetséges (NOVÁK T. J. 2013).
(11) A terepviszonyok esetében vizsgált tényezők (lejtőszög és égtáji kitettség; tengerszint
feletti magasság; domborzat, terepfelszín; környezet, erdő közelsége; beépítettség)
megfelelő alapot szolgáltatnak a termőhely értékeléséhez. A lejtőszög-égtáji kitettség
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pontrendszere a módszer egyik legjobban kidolgozott része. A rendszer együttesen,
egyszerre értékeli a kitettséget, ezáltal 80 kategóriát létrehozva. A terepviszonyok
értékelésére kialakított paraméterrendszerben változtatást nem javasolunk. A
későbbiekben a FAO domborzatminősítő paramétereit érdemes még összehangolni a
hazai kategóriákkal (FAO, 2006 – Table 4-7: Landfroms, Slope position, Classification
of slope forms, slope gradient classes).
(12) A terület hasznosítására alkalmazott kategóriák megfelelőek.
(13) Az útviszonyok elemzésénél – a változásoknak megfelelően – érdemes lenne új
kategóriák bevezetése.
Az egyes minősítési kategóriák fent látott elemzése után javaslatot fogalmazunk meg, amely a
borszőlő termőhelyi kataszter adatfelvétel hiányosságaira is felhívja a figyelmet. A jövőben
kutatásaink alapján indokoltnak tartjuk, hogy a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet borszőlő
termőhely minősítő rendszerét a 2. ábrán látottak alapján módosítsuk, fejlesszük. Mint látható
változtatás nélkül alkalmazhatók azok a kategóriák, amelyeket az agrometeorológiai, a
vízgazdálkodási, a humuszkészlet, a lejtőszög és égtáji kitettség, a tengerszint feletti magasság,
a domborzat és terepfelszín, valamint a terület talajtípus szerinti egyöntetűség értékelése során
alkalmazunk. Kiegészítés szükséges a talajtípus, kémhatás, beépítettség és az útviszonyok
értékelési kategóriáiban. Pontosítást igényel a termőréteg vastagság, az erózió és a környezet
értékelése. Teljes átgondolásra érdemesek a talajképző kőzet, a mészállapot, a fizikai
talajféleség és a terület hasznosítása szempontjából megadott eddigi kategóriák és pontértékek.

2. ábra: A borszőlő termőhelyi kataszter adatfelvételi hiányosságai, javaslat az egyes minősítő kategóriák
pontosítására (szerk.: DOBOS A. et al. 2015)

A talajok új nemzetközi felvételezési módszerének és a WRB talajosztályozási rendszerének
alkalmazása hazánkban is elterjedhetne a gyakorlatban, hiszen sokkal több földtani,
domborzati, talajtani és biológiai tényező felmérésére ad lehetőséget (FAO 2006, 2015;
MICHÉLI E. 1999; NOVÁK T. J. 2013), amelyek értékelése szintén erősítheti a hazai borszőlő
termőhely értékelési rendszert, s egzakt adatokat szolgál a minősítési és termőhelyi
összehasonlításoknál is.
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Kutatásunk második fázisában, a borszőlő termőhelyi kataszter térinformatikai
alkalmazhatóságának vizsgálata során feltártuk azokat a problémákat, amelyek az
adatbázisokra hagyatkozó automatikus értékelés során akadályt jelenthetnek. Ezek a problémák
elsősorban a tapasztalati úton, terepi megfigyeléssel értékelhető paraméterek esetén jelentek
meg.
1. Mint az korábban említésre került az agrometeorológiai tényezők értékelésére historikus
adatok szükségesek. Az agrometeorológiai tényezők térinformatikai modellezésének
elsődleges problémája volt, hogy ilyen jellegű adatok adatbázis szinten nem állnak
rendelkezésre. Az automatizált térinformatikai modellezés megvalósítására a tényező
más módon történő értékelése javasolt. Az általunk alkalmazott módszer a fagyveszély
csupán egy típusát modellezte, a továbbiakban olyan módszer kifejlesztését tervezzük,
amely mért adatokra támaszkodik, de figyelembe veszi a domborzati adottságokat is.
2. A talajtani paraméterek (talajtípus, talajképző kőzet, kémhatás, fizikai talajféleség,
vízgazdálkodási tulajdonság, humuszkészlet, termőréteg vastagság) térinformatikai
modellezése során kiderült, hogy a rendelkezésre álló adatbázisok és raszterműveletek
segítségével e paraméterek többsége kiválóan értékelhető. Fontos azonban kiemelni azt,
hogy a módszertan nevezéktana teljesen az AGROTOPO adatbázishoz illeszkedik, így
a részletesebb felbontású adatbázisok (pl.: Kreybig-féle talajismereti térkép)
alkalmazása során nehézségekbe ütközhetünk az újraosztályozás esetén.
3. A terület egyöntetűsége raszterműveletek segítségével nehezen értékelhető, ezért ebben
az esetben konstans értéket határoztunk meg. A paraméter értékelése abban az esetben
lehetséges, amennyiben az értékelés legkisebb alapegységének nem a rasztert, hanem a
szőlőparcellát vesszük.
4. A talajerózió értékelése a pontrendszer alapján szintén terepi megfigyelésekkel történik.
A tényező térinformatikai módszerrel történő értékelése a megadott kritériumok alapján
nem lehetséges. Javasolt tehát olyan, számszerűsített erózióértékelési módszer
bevezetése, amely a talajveszteséget számszerűsítve, egzakt módon adja meg, valamint
térinformatikai környezetben is alkalmazható (pl.: USLE).
5. Terepviszonyok esetében megállapítható, hogy az 1:10 000-es méretarányú topográfiai
térképből készített domborzatmodell segítségével megfelelő eredmények elérése
lehetséges, a térinformatikai modellezhetőséghez változtatások nem szükségesek.

A kutatás harmadik szakaszában a hazai és az egyesült államokbeli pontrendszer alapján (1.
táblázat, 1. ábra) létrehozott térképek összevetése során – bár a két értékelési rendszer trendjei
hasonlóak - számos eltérést találtunk. Bár elmondható, hogy a mintaterület északkeleti részét
mindkét rendszer a legrosszabb kategóriába sorolja, a szőlő termőhelyi kataszter alapján
létrehozott térképek a Nagy-Eged hegy, valamint a Tárkány-patak völgye körül már jobb
minősítésű termőhelyeket jelez (3. ábra, 4. ábra). A különbségek okaként főként az egyesült
államokbeli módszer agrometeorológiai tényezők vizsgálatához felhasznált interpolált adatok
okolhatóak. Az említett területeken ezek a mutatók alacsony értéket vesznek fel, így csökkentve
a pontszámot, míg a szőlő termőhelyi kataszter ezeket az adatokat figyelmen kívül hagyja.
Markáns különbség volt felfedezhető még a völgyi területeken is. A szőlő termőhelyi kataszter
pontrendszere alapján ezek a területek alacsonyabb pontot kaptak, mint az egyesült államokbeli
rendszer alapján. A különbség fő oka az agrometeorológiai tényezők értékelésének módjában
keresendő. Míg a borszőlő termőhelyi kataszter esetén elsősorban a völgyi területek kaptak
alacsony pontot, a hideg levegő összegyülekezés miatt, az egyesült államokbeli pontrendszer
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interpolált hőmérséklet adatai nem vették figyelembe az ilyen jellegű mikroklimatikus
eltéréseket.
Jelentős eltérés figyelhető meg továbbá az Eger-patak és a Kígyós-patak völgye között
elhelyezkedő területen. A borszőlő termőhelyi kataszter alapján a terület jó termőhelyi
adottságokkal rendelkezik, az egyesült államokbeli pontrendszer azonban közepesnek vagy
annál rosszabbnak minősítette, elsősorban a kedvezőtlennek ítélt talaj pH és vízgazdálkodási
tulajdonságok miatt. A különbség fő oka, hogy ezzel szemben a borszőlő termőhelyi kataszter
a vízgazdálkodási tulajdonságokat megfelelőnek tartja, köszönhetően a részletesebb
értékelésnek (a borszőlő termőhelyi kataszter a vízvezetőképességet, a víztartó és
vízraktározóképességet együttesen veszi figyelembe, míg az egyesült államokbeli rendszer csak
a vízvezető képességet. A terület eltérő pontszámát erősíti, hogy a külföldi pontrendszer által
nem vizsgált, azonban a hazaiban hangsúlyos tényezők esetén (tengerszint feletti magasság,
talajképző kőzet, termőréteg vastagság) a kérdéses térszín magas pontértéket kapott.

3. ábra: A hazai borszőlő termőhelyi kataszter
pontrendszere alapján létrehozott eredménytérkép
(szerk.: HEGYI B.)

4. ábra: Az egyesült államokbeli termőhely értékelési
pontrendszer alapján létrehozott eredménytérkép
(szerk.: HEGYI B.)

Jelentős eltérés figyelhető még meg Egerbakta település északkeleti részén is. A magyar
rendszer esetében északról déli irányban haladva egyre magasabb pontértékeket kapunk, a
külföldi értékelő rendszerben azonban fordított trend érvényesül. A pontbeli különbségek oka
a területen, hogy a külföldi értékelési rendszer a hőmérsékleti mutatók alapján az északi
területekre magasabb pontértékeket adott. A borszőlő termőhelyi kataszter esetén az észak felé
haladva növekedő tengerszint feletti magasság és a csökkenő termőrétegvastagság
eredményezett alacsonyabb értékeket.

Következtetések, értékelés
A kutatás eredményei rávilágítottak a borszőlő termőhelyi kataszter tájföldrajzi szempontú
hiányosságaira, valamint a térinformatikai módon történő alkalmazás nehézségeire, korlátaira.
A kutatás során meghatároztuk ezeket a problémás területeket, valamint javaslatokat is adtunk
ezek megoldására. A kutatási eredmények alapján megkezdődhet a pontrendszer átdolgozása
abból a célból, hogy az alkalmas legyen a termőterületek tájföldrajzi szempontú értékelésére,
az éghajlatváltozás miatt megváltozó termelési feltételek okozta szükségszerű mezőgazdasági
szerkezetváltás tervezésére, valamint az eredetvédelmi döntések előkészítésére. Mindemellett
a kutatási eredmények segítségével figyelembe vehető, hogy az átalakítás során olyan értékelő
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rendszer kerüljön kidolgozásra, amely megfelelő feltételek mellett részben, vagy egészben
automatizálható, valamint az értékelés térinformatikai módszerekkel nagy területen
elvégezhető.

Összegzés
A kutatás során a borszőlő termőhelyi kataszter tájföldrajzi szempontú értékelését végeztük el,
valamint megvizsgáltuk annak térinformatikai alkalmazhatóságának lehetőségeit.
Mindemellett a hazai rendszert összevetettük egy az Egyesült Államokban alkalmazott
rendszerrel. A kutatás során megállapítottuk, hogy a borszőlő termőhelyi kataszter jelentős
hiányosságokkal, olykor hibákkal rendelkezik, valamint a térinformatikai modellezése is
komoly problémákba ütközik egyes értékelési szempontok esetén és javaslatokat is tettünk ezek
megoldására. A kutatási eredmények hozzájárulhatnak a borszőlő termőhelyi kataszter,
multidiszciplináris, szakértők széles körének bevonásával történő aktualizálásához.
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Abstract
Land use change and climate change can be considered to be the most important processes of global change. They
are strongly interrelated with other global processes like population growth. The change of land use in an area
leads to the occurrence of land degradation phenomena very often. Degradation can be understood as the decline
of quality. In the case of land degradation the ability of an area to provide high quality ecosystem services is
declined. Land cover changes which can be interpreted as land degradation processes are investigated on the basis
of the CORINE land cover database, between 1990-2006. Among others the drying out and disappearance of lakes,
the occurrence of new construction sites, changing periphery zones into inner zones, increase of industrial,
transport and mining areas and the growth of spoil banks belong to the group of unfavourable changes, but first of
all deforestation and those changes when the use of a territory turns into a less natural kind of use, e.g. when a
natural meadow is transformed to arable land. The changes will be analysed from the aspect of ecosystem services
and sustainability. Suggestions will be made about advantageous land use changes in order to support sustainable
development. The research was supported by the National Research, Development and Innovation Office (Contract
No. 108755) and this support is gratefully acknowledged here.
Keywords: land use change, sustainability, ecosystem services, land degradation

Bevezetés
A földhasználat változása a klímaváltozással együtt a legfontosabb globális változásnak
tekinthető. E két folyamat egymással és más globális folyamatokkal, mint például a népesség
robbanással szoros kapcsoltban áll. A földhasználat megváltozása gyakran vezet a táj
degradációjához. A degradáció egyszerűen fogalmazva annyit jelent, hogy valaminek a
minősége romlik. Ez a romlás a tájdegradáció esetében az adott terület azon képességének
romlását jelenti, hogy az megfelelő szintű ökoszisztéma javakat és szolgáltatásokat biztosít. A
UNEP (1992) meghatározása szerint „a tájdegradáció az erőforrás potenciál csökkenése a tájban
ható egy, vagy több folyamat kombinációja által”. JOHNSON, D.L.–LEWIS, L.A. (1995) szerint
a tájdegradáció egy terület biológiai produkciójának, vagy hasznosságának, illetve alkalmasint
mind a kettőnek a csökkenése az emberi beavatkozás következményeként. Nyilvánvaló, hogy
komplex folyamatról van szó és bár az egyes degradációs folyamatoknak sajátos kiváltó okai
vannak, mégis elmondható, hogy általában a talaj, a föld minősége és az éghajlat mint
természetes, természeti tényezők, valamint az emberi társadalom tevékenysége mint
antropogén tényezők valamennyi folyamat közös kiváltó okai.
Korábbi munkáimban (l. pl. KERTÉSZ, Á. 2009) részletesen elemeztem a talajdegradáció és
tájdegradáció folyamatait, rámutattam a köztük lévő értelmezési különbségre. E helyütt azt a
nyolc (talaj) degradációs folyamatot említem meg, amelyet az Európai Bizottság (EC 2002)
határozott meg. Ezek a következők: (talaj) erózió, szerves anyag tartalom csökkenés,
kontamináció, szikesedés, tömörödés, talaj biodiverzitás csökkenés, kérgesedés,
földcsuszamlások és árvizek. Geográfus szemmel a földcsuszamlások, pontosabban
felszínmozgások többet jelentenek, mint csupán talaj degradációt, az árvizekről nem is
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beszélve. Nagyon káros, de elkerülhetetlen folyamat a talajfelszín betapasztása, vagyis a
korábban mezőgazdasági területként használt, termékeny földek beépítése épületekkel, utakkal.
A földhasználat és a felszín borítás változása (Land Use and Land Cover Change, a
továbbiakban LULCC) a globális változások az egyik legfontosabb hajtó ereje (driver-e), amely
az ökoszisztéma szolgáltatásokra, a klímára és az emberi „szférára” jelentős hatással van
(FOLEY, J.A. et al. 2005). A LULCC folyamatai egyrészt felgyorsítják, másrészt mértékében és
kiterjedésében növelik a tájdegradációt. Az emberi szféra tekintetében megemlítendő, hogy bár
a fejlett világ is jelentős szenvedő alanya a degradációnak, a fejlődő világ mégis sokkal nagyobb
mértékben érintett. Ennek a mértékbeli különbségnek nem csupán társadalmi, táj
menedzsmentben megnyilvánuló okai vannak, hanem természetiek is, hiszen a harmadik világ
jelentős részén rossz természeti feltételek nehezítik az egyébként is nehéz életfeltételeket. Csak
néhányat említünk: kedvezőtlen, gyakran közel toxikus talaj adottságok, földcsuszamlások,
árkos erózió, szélsőséges éghajlati viszonyok, szárazság, gyakori és nagy volumenű árvizek,
feliszapolódás stb. Szinte már közhelynek tűnik, hogy a klímaváltozás egyik fontos
jelenségeként egyre gyakoribbá és nagyobb amplitúdójúvá váló szélsőséges események
fokozzák a sérülékenységet és súlyos társadalmi, gazdasági problémákat is magukkal hoznak,
amelyek közül itt most csak a termés, illetve a termelékenység csökkenésére utalunk.

A földhasználat változásának vizsgálata
Ha a földhasználat változását a tájdegradáció szempontjából vizsgáljuk, akkor a következő
szempontokat kell figyelembe vennünk.
(1) A táj leromlását milyen időponthoz képest vizsgáljuk? A közelmúltban a változások –
és ez nem csak a földhasználat változásaira vonatkozik – egyre gyorsuló ütemben
mennek végbe.
(2) A kezdő időpont lehet természetesen régebbi is. Elindulhatunk pl. a holocén klíma
optimumtól, a múlt század valamely fontos eseményétől, pl. a második világháború
végétől, 1945-től.
(3) Fontos annak meghatározása is, hogy a földhasználat változását milyen szempontból
nézzük. Ilyen szempont lehet a természetesség megléte, illetve megváltozása, a
gazdasági értékteremtés és természetesen a változásnak a degradációra gyakorolt hatása
is.
(4) A vizsgálat ma térinformatikai módszerekkel történik. Az összehasonításhoz felhasznált
alapanyag lehet topográfiai trékép, légi felvétel, vagy űrfelvétel.

Földhasználat változás és tájdegradáció
Az alábbiakban néhány példát mutatunk be arra, hogy milyen következményekkel jár a
földhasználat megváltozása és ez hogyan kapcsolódik a tájdegradációhoz.
1. A tájdegradációnak felfogható magyarországi felszínborítás változásokat a CORINE
adatbázis alapján vizsgáltuk, 1990-2006 között. Ilyen változásoknak tekinthető a tavak
kiszáradása és eltűnése (a tófelület csökkenése), a beépítések, a belterületbe vonás, az ipari-,
közlekedési bányászati területek, meddőhányók növekedése, a legfontosabb azonban az
erdőirtás, illetve azon változások, amelyeknél a földhasználat módja a kevésbé természetesnek
tekinthető használat irányába változott – pl. a természetes gyep szántófölddé alakult.
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A fentebb felsorolt, tájdegradációhoz vezető földhasználat változások közül az egész világon a
legfontosabbnak számító változás az új szántóterület iránti igény kielégítése céljából
végrehajtott erdőirtás. Az elmúlt idők során folyamatosan felmerült ilyen igény. A középkorban
és a korai újkorban a lakosság számát jelentősen csökkentették a különböző járványok, például
a pestis járvány. Amint a járvány elmúlt, ismét nőtt a lakosság száma és szükség volt az új
termőterületekre, hogy a növekvő élelmiszer igényt ki tudják elégíteni. Kezdetben a
mezőgazdasági területek a folyó menti síkságokon voltak, a lakosság számának növekedésével
azonban szükség volt új termő területekre és ezért a mezőgazdálkodás a dombságokon is tért
nyert. Ha itt erdőt irtottak és az adott területen szántóföldi növénytermesztésbe kezdtek, akkor
megnőtt az erózió veszélye, hiszen az aratás után a föld növényborítás nélkül maradt, így a
talajerózió támadni tudott. Ha laza üledékkel borított felszínen történt ez, akkor barázdás és
árkos erózió indult meg. A korábbi időkben nem volt arra lehetőség és nem is gondoltak arra,
hogy a lineáris eróziós formákat földmunkával betemessék, így egy idő után az adott parcella
művelése lehetetlenné vált. Előbb-utóbb rájöttek, hogy az árkos erózió megállításának eszköze
az erdősítés lehet, amely rendszerint gyorsan fejlődő, tájidegen akácosok (Robinia
Pseudoacacia) telepítése útján valósult meg. Erre Európában számos példa van. Korábbi
munkáinkban több ilyen elemzést is végeztünk (GÁBRIS, GY. et al. 2003, JAKAB, G. et al. 2010).
Az 1. ábra azt mutatja be, hogy bár Magyarországon az erdőterületek folyamatos növekedésben
vannak, a vizsgált idő intervallumban ezzel párhuzamosan bizonyos területeken csökkenés is
előfordult. Közismert, hogy az ország erdőterülete 1920-ban, a trianoni békeszerződés után
mindössze 11,8% volt, 2013-ban pediig már elérte a 20,8 %-ot. A hosszú távú cél az, hogy az
erdőterület aránya 27 %-ra emelkedjen, elérje tehát azt az értéket, amely a Trianon előtti
Magyarország teljes területére volt érvényes. Közismert, hogy ez a tájdegradáció
szempontjából a legkedvezőbb földhasználati változás.

1. ábra: Az erdőterületek változása Magyarországon 1990-2006 a CORINE CLC adatbázis összehasonlítása
alapján (szerkesztette: Őrsi Anna)

2. Bemutatunk egy másik példát egy korábbi földhasználat változási vizsgálat eredményeiből,
amelyet egy Duna-Tisza közi, 50 x 50 km-es nagyságú területen végeztünk, 1975 és 1991 között
(KERTÉSZ, Á. et al. 1997). A rendszerváltás – a tulajdonviszonyok megváltozása –
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természetesen a földhasználat változására is hatással volt, ezért választottuk záró időpontként
az 1991-es évet. A változásokat az 1. táblázat mutatja. Jól látjuk, hogy ebben az időszakban
növekedés és csökkenés egyaránt előfordult. A tájdegradáció szempontjából egyértelműen
pozitív változás a vizsgált időszakban az erdőterületek növekedése. A változásokat sokféle
szempontból értékeltük. Megvizsgáltuk, hogy mely változások tekinthetők pozitívnak a
természetesség szempontjából, gazdasági szempontból stb. Megemlítem, hogy a tófelületek
növekedési értéke (29,4 %) nem reális – feltehetőleg digitalizálási hiba. Mivel azonban
rendkívül kis területről van szó a vizsgált terület egészéhez képest, ez a hiba elhanyagolhatónak
tekinthető.
1. táblázat: A földhasználat változása Duna-Tisza közi mintaterületen 1975-1991 között (KERTÉSZ, Á. et al. 1997)
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0

0
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2

Tó

0

0

0

0

0

0
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0
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0

3648
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1375
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0

269

-1099
(1%)

1991
összesen

8338

63 623

62 700

39 993

4479

3193

914

(37.6%)

130 9

3. Két területen foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a földhasználat változás hogyan hat az
árkos erózió megjelenésére és elterjedésére. A Rakaca vízgyűjtőn az 1784, 1860, 1920 években
készült katonai felmérések térképeit 1974-ben készült légi fényképekkel hasonlítottuk össze és
az eróziós árkok fejlődésének, valamint a földhasználat változásának vonatkozásában és
megállapítottuk, hogy itt is a már említett folyamat ment végbe, nevezetesen az erdőt szántó
váltotta fel, majd a lineáris eróziós formák elburjánzása után fel kellett hagyni a szántóföldi
növénytermesztéssel és akácerdő (Robinia Pseudoacacia) telepítésével kellett stabilizálni a már
kialakult állapotot.
Földhasználat változás és ökoszisztéma szolgáltatások
Az ökoszisztéma-szolgáltatások a természet azon javai, szolgáltatásai, melyeket az emberek
saját érdekükben felhasználnak. Az ökoszisztémák által biztosított javak és szolgáltatások az
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ember társadalom működésének, jövőbeli gazdasági és társadalmi fejlődésének fontos
feltételei. Az emberi társadalom tevékenységével közvetlenül és közvetve hat az
ökoszisztémákra, az ökoszisztémák állapota pedig visszahat az emberi társadalomra, illetve az
életminőségre.
A tájdegradációs folyamatok következtében sok tekintetben károsodik az ökoszisztémák
működése. Az egyik legfontosabb károsodás a biológiai sokféleség csökkenése. Az emberi
társdalom jólétének növekedésével párhuzamosan csökken a természetesség, kevesebb lesz a
természetesnek tekinthető ökoszisztéma. A természetes ökoszisztémák szolgáltatásai sem
állnak tehát olyan mértékben rendelkezésre, mint korábban.
Az EU (2010) dokumentum szerint 2050-ig a természeti területek világszerte 11%-kal
zsugorodhatnak a 2000-beli állapothoz képest, a mezőgazdasági területek 40%-a esetében az
intenzív gazdálkodásra való áttérés veszélye fenyeget. 2030-ig a korallszirtek 60%-a eltűnhet,
Európában a védett élőhelyeknek hozzávetőleg 80%-a veszélyeztetetté válik.
2. táblázat: A különböző felszínborítás típusok által biztosított ökoszisztéma szolgáltatások, valmint a talajerózió
által befolyásolt szolgáltatások. Ar: szántó (arable), F: erdő (forest), M: rét (meadow), Aq: vízi (aquatic), W:
nedves élőhely (wetland), S: település (settlement).
Ökoszisztémasz
olgáltatások
csoportjai
Fenntartó
Szabályozó

Ellátó

Kulturális

Ökoszisztéma szolgáltatások
Talajképződés
Tápanyag körforgás
Primér produkció (biomassza)
Vízminőség
Levegő minőségének fenntartása
Biológiai kártevők kontrollja
Éghajlat szabályozás
Vízszabályozás
Erózió kontroll
Beporzás
Élelmiszertermelés
Rost
Frss víz
Üzemanyag (energiaforrások)
Genetikai erőforrások
Biokemikáliák, természetes gyógyszerek és
gyógyszer anyagok
Díszítő erőforrások
Rekreáció és ökoturizmus
Szellemi értékek
Kulturális sokféleség
Tudás rendszerek
Nevelési értékek
Inspiráció
Esztétikai értékek
Társadalmi kapcsolatok
A hely szelleme, érzékelése
Kulturális örökség értékek

Talajerózió
által
befolyásolt
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Felszínborítás típusok
Ar, F, M
Ar, F, M, Aq, W
Ar, F, M, Aq, W
F, M, Aq, W
F, M, Aq
F, M
Ar, F, M, Aq, W
Ar, F, M, Aq, W
Ar, F, M, W
Ar, F, M
Ar, F, M, Aq, W
Ar, F, M
Aq, W
Ar, F
Ar, F, M, Aq, W
F, M, Aq, W
F, M, Aq, W
Ar, F, M, Aq, W, S
Ar, F, M, Aq, W, S
Ar, F, M, Aq, W, S
Ar, F, M, Aq, W, S
Ar, F, M, Aq, W, S
Ar, F, M, Aq, W, S
Ar, F, M, Aq, W, S
Ar, F, M, Aq, W, S
Ar, F, M, Aq, W, S
Ar, F, M, Aq, W, S

Közismert, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások a (1) fenntartó/támogató, (2) szabályozó, (3)
ellátó és a (4) kulturális szolgáltatások csoportjaiba sorolhatók. A fenntartó szolgáltatások az
élet alapvető feltételeit biztosítják (termékeny talaj, tápanyag körforgás, primer produkció).
Érdekes megemlíteni, hogy a primer produkció 30-50 %-át az emberiség fogyasztja el, főként
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a mező- és erdőgazdálkodás által. A szabályozó szolgáltatások az ökoszisztémák működését
biztosítják (tiszta levegőt, árvíz és betegség szabályozást, kontrollt, üzemanyagot, fát stb.) A
Az ellátó szolgáltatásokra jó példa az élelem, üzemanyag, fa ellátásának biztosítása, a kulturális
szolgáltatásokhoz pedig például az üdülés biztosítása tartozik. A 2. táblázat egyrészt egy
összefoglaló áttekintés arról, hogy az egyes földhasználati kategóriákhoz milyen ökoszisztéma
szolgáltatások kapcsolódnak, másrészt azt mutatja be, hogy a talajerózió mely szolgáltatásokat
befolyásol, természetesen negatív értelemben.
Valamennyi ökoszisztéma szolgáltatást veszélyeztet a tájdegradáció. Vegyük például az
élelmiszer ellátást, amely a hatalmas mértékben növekvő népesség számára egyre fontosabb
lesz. A növekvő igényt egyre intenzívebb mezőgazdaság elégítheti ki, amely fokozódó
degradációhoz vezet. A degradáció mértéke más és más lesz a Föld különböző területein.
Konklúzió
A földhasználat és a felszínborítás változása a legfontosabb globális változások, illetve kiváltók
(driverek) közé sorolhatók, amelyek jelentős befolyást gyakorolnak az ökoszisztémákra és
ezáltal az ökoszisztéma szolgáltatásokra. Az erdőirtás tekinthető a tájdegradáció szempontjából
a legkárosabb folyamatnak, amely a talajerózió veszély fokozódása mellett a biológiai
sokféleséget is csökkenti és közismerten a szén háztartásra is negatív hatással van.
Elkerülhetetlen negatív folyamat a talajfelszín betapasztása is, amely csökkenti a
természetességet isis, de nemcsak a természetes, hanem a növénytermesztéssel hasznosított
zöld agrárfelületeket is. Különösen nagy veszélyt jelent a helytelen menedzsment, különösen
akkor, ha ez egy megváltoztatott használatú földterületen történik.
Elemezni kell a földhasználat változásokat az ökoszisztéma szolgáltatások és a fenntarthatóság
szempontjából és javaslatok szükséges tenni arra vonatkozóan, hogy a jövőben milyen
változásokra kellene törekedni és ezek hogyan illeszthetők a jelenlegi és jövőbeni döntéshozatal
keretébe.
A kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatta (szerződés
száma: 108755). A támogatást ezúton is köszönjük.
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LANDSCAPE ECOLOGICAL VALUATION AND ECOTOURISTIC DEVELOPMENT IN VILLAGES
SITUATED NEAR THE TISZA RIVER
Abstract
It is a valuable direction when we build up the ecotouristic plans on the complex landscape ecological point of
view and we use sustainable development models in case of the settlement development plans because they can
give a possibility to develop economic and social conditions of settlements and to protect natural resources for
further young generations. In our article, we dealt with the short landscape ecological survey of Tiszabábolna and
Tiszadorogma settlements situated along the Tisza River in the Great Hungarian Plain and we made a short
ecotouristic plan description for these settlements. The number of population and the economic conditions decrease
in these settlements nowadays. Our aim was to survey the status of landscape conditions, to look for natural and
cultural heritage and to investigate strengths, weaknesses, threats and opportunities for further settlement and
ecotouristic development processes. Our results showed that the valuable ecotouristic development plans could be
structured for these two settlements (based on new natural trails, water trails, „green road” networks, geotourism,
etc.), which can support the economic, social and nature conservational development here. The complex landscape
ecological survey and its results can be used in the real development processes with the sustainable development
directions and models. This example can be practised in another wetland areas being in the parallel development
phases along the Tisza River in Hungary.
Keywords: landscape ecology, ecotourism, sustainable development, settlements situated next to the Tisza River

Bevezetés
Ismereteink szerint, jelenkorunk követett gazdasági modellje hosszútávon nem képes
kiszolgálni az emberi igényeket, hiszen Földünk eltartóképessége korlátozott. A legújabb
kutatások szerint egy követhető modellt a fenntartható fejlődés nyújthat (FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉS BIZOTTSÁG, 2002; NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG, 2007). Mindenképpen pozitív
fejlődési tendencia az, hogy a társadalom egyre nagyobb hányada igényli a természet- és
környezetbarát fejlesztéseket és szabadidejét aktívan szeretné eltölteni, természetközeli/
természetbarát helyen. Kutatásunk célja, hogy olyan ökoturisztikai fejlesztési tervvázlatot
készítsünk el, amely megoldást nyújt a hanyatló falvak gazdasági fejlesztéséhez, illetve képes
kiszolgálni a fenntartható fejlődés eszméivel átszőtt ökoturisztikai igényeket is a hazai Tisza
menti kistelepülések esetében. POELZ, V. 2006. évi írásában fogalmazza meg, hogy új
turisztikai etikett hódít. Az ökoturisztikai, az aktív, élményekkel teli turisztikai szolgáltatások
kialakítása mellett hangsúlyozza, hogy a turistákban egy felelős viselkedési normát kell
kialakítani, hogy a fejlesztések sikeresek legyenek. A 2008-ban megjelent ÖKOTURIZMUS
FEJLESZTÉSI STRATÉGIA az esetünkben felmerülő kérdésekre is segít választ találni, miszerint a
védett értékek önmagukban is bírnak ökoturisztikai potenciállal, de az ehhez kapcsolódó
infrastruktúra hiánya miatt mégsem jelentenek piacképes termékeket. Kutatásunk is
hangsúlyozza, hogy a komplex fejlesztés minden „területre” ki kell, hogy terjedjen.
Tanulmányunkban az ökoturisztikai fejlesztési tervvázlat mintaterületei Tiszabábolna és
Tiszadorogma települések voltak. Kutatásunk alapja a komplex tájökológiai szemlélet volt. Így
olyan eredményeket érhetünk el, amelyek a táj megfelelő potenciáljait tudják használni,
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erősíteni, mindamellett a megfelelő gazdasági érdekek is érvényesülni tudnak. Az
ökoturisztikai fejlesztési terv tehát megoldást kínál a hanyatló kistelepülések számára mind
gazdasági, társadalmi téren, betartva a fenntartható fejlődés alapelveit.

Anyag és módszer
A kiválasztott mintaterület - Tiszabábolna, Tiszadorogma közigazgatási területe - a KözépTiszavidék Borsodi-árterén helyezkedik el (MAROSI S.–SOMOGYI S. 1990). A két település
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. Megközelíthetőséget tekintve egy útvonalon
helyezkednek el (3302-es út), a Mezőkövesd felől Mezőcsát felé haladó útvonalon (1. ábra). A
települések koordinátái: Tiszabábolna – é. sz. 47° 41′ 19″, k. h. 20° 48′ 42″; Tiszadorogma - é.
sz. 47° 41′ 01″, k. h. 20° 51′ 51″.
A mintaterületet Natura 2000-es területek, (Különleges Madárvédelmi Terület és Különleges
Természetmegőrzési Terület), természetvédelmi területek (Tiszadorogmai Göbe-erdő TT),
nemzeti parki területek (Hortobágyi Nemzeti Park és Bükki Nemzeti Park) és tájvédelmi
körzetek (Borsodi-Mezőség) mozaikjai hálózzák be.
A kutatást a szakirodalmak gyűjtésével és rendszerezésével kezdtük. Ezt követően készítettük
el a mintaterület tematikus térképeit és digitális domborzat modelljét a Golden Software
SURFER 11.0 program segítségével. Folyamatosan jártunk terepre, ahol jegyzőkönyv és
fotódokumentáció készült, s üledéktani szelvényeket fúrtunk kézi fúró alkalmazásával 2012ben. Az élőhelyek felvételezését az ÁNÉR élőhely-osztályozási rendszer segítségével végeztük
el (BÖLÖNI J. et al. 2007), 2009 és 2016 között. Az egyedi tájértékek kataszterezése
Tiszabábolna és Tiszadorogma közigazgatási területe alá eső részén (MSZ 20381/2009) szintén
2009 és 2016 között zajlott. SWOT elemzést készítettünk a mintaterület erősségeinek,
gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek feltárása érdekében, illetve a KÖZPONTI
STATISZTIKAI HIVATAL adatbázisai alapján készítettünk táblázatokat és diagramokat a
településekre vonatkozóan (turisztikai és népességváltozási adatok tekintetében). Az összesített
adatbázisok segítségével készítettük el ökoturisztikai fejlesztési javaslatainkat.

Kutatási eredmények
A vizsgált mintaterület tájadottságai
A mintaterület, illetve a Közép-Tiszavidék (így a Borsodi-ártér) kialakulását, vízrajzi
fejlődését a pleisztocénben kialakult süllyedékrendszerek, a Sajó-torkolati, a Jászsági és a
Körös-vidéki süllyedékek határozták meg. E süllyedékek a pleisztocénban magukhoz vonzották
a Tiszát és a Tiszántúl folyóit. A tájat és a helyi vízrendszert teljesen átformálta a pleisztocénholocén határán megjelenő Tisza folyó. GÁBRIS GY. et al. (2001) kutatási eredményei alapján
az Ős-Tisza az Alföldön a pleisztocén - holocén határán kialakult kettős vályú közül a kisebb,
Jászság Borsodi-ártér Sajó menti árokban foglalt helyet. Feltehetően az utolsó tiszai váltás előtt
itt folyt a Tisza, hagyatéka a területen található természetesen lefűződő holtág, a Szajla
(Tiszabábolna), illetve a területen található morotvák maradványai (1. ábra).
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1. ábra: A kutatási mintaterület geológiai térképe
Forrás: GYALOG L.–SÍKHEGYI F. 2005
(szerk.: Kiss K.)

2. ábra: Üledékminta-vételezés a Szajla Holt-Tisza
területén (2011). A mintavételi pontok helyzete a 3.
ábrán látható (KISS K. 2012)

A mintaterületet a Tisza mentén geológiai szempontból pleisztocén és holocén időszaki
folyóvízi üledék borítja (1. ábra). Tiszabábolna környezetében túlnyomó részt holocén időszaki
folyóvízi agyag, folyóvízi homok, folyóvízi aleurit és folyóvízi aleuritos homok rakódott le (2.
ábra), míg Tiszadorogma határában a holocén időszaki folyóvízi aleurit dominál (GYALOG L.–
SÍKHEGYI F. 2005).
Tiszabábolna és Tiszadorogma a Tisza mederváltozásai nyomán sajátos geomorfológiai
értékekkel rendelkezik: (1) a hajdan lefűződött tiszai kanyarulatok ma 1-2 m magas
övzátonyoknak és 1-1,5 m mély ívszerű laposoknak adnak helyet, (2) a laposokba helyenként
félszigetek ékelődtek be, (3) a mélyebb laposok és az övzátonyok között mintegy 3-4 m relatív
magassággal emelkedik ki az a folyóhát, amelyre a két település épült (3. ábra).

A Szajla Holt-Tisza domborzata és
geológiai fúrásainak helyei
3. ábra: A vizsgált tiszabábolnai és tiszadorogmai mintaterületek digitális domborzat modellje
és jellegzetes tájképe (Kiss K.–Dobos A.)
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Az itt megjelenő felszíni formakincset tehát hajdan a Tisza kanyarulatfejlesztő tevékenysége
alakította ki. A domborzati elemek megjelenési formái a középszakasz jellegű folyószakasz
felszíni formáinak csoportjába sorolhatóak be. A Tisza kanyarulatának dél és délnyugat felé
való eltolódását igazolják a mai felszíni formacsoportok.
A talajtani adottságokat tekintve, a két település északi és középső részén a szikes talajokhoz
tartozó réti szolonyecek, míg a települések déli részén a jó termőképességet biztosító réti
csernozjomok terjedtek el (MTA ATK TAKI AGROTOPOGRÁFIAI ADATBÁZIS, 2016). A
vízfolyás mentén fiatal, nyers öntéstalajok is megjelennek, amely kedvező lehetőséget biztosít
a mezőgazdasági termelés számára (4-5. ábra).

4. ábra: A kutatási mintaterület talajtani térképe (forrás:
MTA ATK TAKI AGROTOPOGRÁFIAI ADATBÁZIS, 2016,
M=1:100 000) (szerk.: Kiss K.)

5. ábra: Fiatal, nyers öntéstalaj a Szajla HoltTisza partján

A mintaterület éghajlati adottságai igen kedvezőek ökoturisztikai szempontból. A tavasz, a nyár
és az ősz elég hosszú, jól kihasználható „szezont” biztosít. A téli időszak ökoturisztikai
programjai nagyban függenek az időjárástól (pl. jégtúrák, így ezen időszak kínálatát szükséges
szélesíteni). PÉCZELY GYÖRGY (1969) adatai alapján a mintaterület:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a mérsékelten forró nyarú éghajlati övbe tartozik,
a januári középhőmérséklete -2 és -3 °C,
a júliusi középhőmérséklete 21,5 - 22 °C,
a nyári napok száma 75 - 80,
az évi középhőmérséklete 9,8 °C,
a csapadék évi átlaga 550 mm,
a leggyakoribb szélirány az ÉK-i, utána a Ny-i és a DNy-i,
az átlagos szélsebesség 2,5 m/s és
a Tisza menti hullámtér sajátos mikroklimatikus adottságokkal rendelkezik.
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A tiszai áradások a terület intenzív hasznosítását mindig megakadályozták, ezért alakulhatott ki
itt diverz élővilág. A mintaterület növényvilága, illetve az élőhely típusai is tükrözik ezt a
változatosságot. Megtalálhatóak itt a Tisza-völgy jellegzetes, víz által befolyásolt ökológiai
rendszerei (néhány értékes, jellemző faj: debreceni torma (Armoracia macrocarpa), Tiszaparti
margitvirág (Chrysanthemum serotinum), nyári tőzike (Leucojum aestivum), mocsári aggófű
(Senecio paludosus), korcs nőszirom (Iris spuria), valamint a pusztai fajok is (néhány értékes,
jellemző faj: gumós macskahere (Phlomis tuberosa), magyar sóvirág (Limonium gmelinii ssp.
hungaricum) és tavaszi hérics (Adonis vernalis).
A kutatás során az ÁNÉR ÉLŐHELY-OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER (2007) alapján elkülönítettünk
természetközeli élőhelyeket, természetközeli bolygatott és gyomos élőhelyeket és erdő-,
mezőgazdasági és egyéb élőhelyeket is.
Az állatvilágot tekintve is igen diverz a mintaterület. A növényvilágra jellemző kettősség itt is
megfigyelhető, hiszen a vizenyős, vizes területek állatvilága /néhány értékes, jellemző faj:
szürke gém (Ardea cinerea), üstökösgém (Ardeola ralloides), nagy kócsag (Egretta alba), kis
kócsag (Egretta garzetta), bakcsó (Nycticorax nycticorax), törpegém (Ixobrychus minutus),
vöcsökfélék (Podicipedidae), a récefélék (Anatidae), guvatfélék (Rallidae), szerkők
(Chlidonias), sirályfélék (Laridae)/ mellett pusztai fajok /néhány értékes, jellemző faj:
aranypettyes bábrabló (Calosoma auropunctatum), bíborcincér (Purpuricenus budensis),
imádkozó sáska (Mantis religiosa), sisakos sáska (Acrida ungarica), kerecsensólyom (Falco
cherrug), hamvas rétihéja (Circus pygargus), kék vércse (Falco vespertinus), európai szalakóta
(Coracias garrulus), kis őrgébics (Lanius minor) és túzok (Otis tarda)/ is szép számban
megjelennek, melyek kifejezetten értékesek. A faunára számos ökoturisztikai program építhető
(pl. madármegfigyelés, vagy madárvonulást bemutató szervezett túrák).
Egyedi tájértékek kataszterezése
Az egyedi tájértékek kataszterezése során törekedtünk arra, hogy a már felvételezett tájértékek
mellett (TÉKA adatbázisban fellelhető egyedi tájértékek) az összes természeti, kultúrtörténeti
és tájképi egyedi tájérték felvételezésre kerüljön. Igyekeztünk minden olyan értéket is számba
venni, ami a hagyományokat segít megőrizni. Ennek eredményeképpen Tiszabábolna
településen 28 darab természeti egyedi tájérték, 2 darab tájképi egyedi tájérték és 15 darab
kultúrtörténeti egyedi tájérték került felvételezésre a 14 darab TÉKA adatbázisban szereplő
egyedi tájértéken kívül (6. és 8. ábra). Tiszadorogma esetében 15 darab természeti egyedi
tájérték, 1 darab tájképi egyedi tájérték és 9 darab kultúrtörténeti egyedi tájérték került
felvételezésre a 21 darab TÉKA adatbázisban szereplő egyedi tájértéken kívül (7. és 9. ábra).

6. ábra: Szajla Holt-Tisza, Tiszabábolna

7. ábra: Újra kihajtó füzek a gát mentén,
Tiszadorogma
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8. ábra: Fehérló-csárda, Tiszabábolna

9. ábra: Komp, Tiszadorogma

Régióbeli jelentőség, KSH adatok
A mintaterület a Tisza-tavi Turisztikai Régióhoz tartozik (UJVÁRI K. 2006). A Tisza mentén
összesen 441 településen (39 város és 402 község) közel másfél millió ember él. A 39 városban
közel egymillió polgár éli mindennapjait. Közvetlenül a Tisza partján 141 település található,
melyek közül a városok száma nem éri el a 20 darabot. A Tiszával közvetlen kapcsolatban élő
lakosok száma 700 ezer fő (SZARVÁK T.–SZOBOSZLAI ZS. 2003).
A KSH adatbázis adatai alapján megállapítható, hogy a lélekszám mindkét településen csökken,
elöregedő településekről van szó. A lakosságra (lakónépesség) vonatkozó 2014. évi adatokat az
1. táblázatban foglaltuk össze.
1. táblázat: Tiszabábolna és Tiszadorogma lakónépességi adatai 2014-ben
Lakónépesség (fő)
Férfiak (fő)
Nők (fő)
0-14 év (fő)
15-59 év (fő)
60-64 év (fő)
65 év felett

TISZABÁBOLNA
343
175
168
32
168
32
111

TISZADOROGMA
354
170
184
29
221
31
73

Forrás: KSH adatbázis

A két település turisztikai szálláshelyeinek típusai közül a falusi és a kereskedelmi
szálláshelyek vannak többségben: Tiszabábolna – falusi szálláshely 7 db, üzleti szálláshely 7
db, panzió és kereskedelmi szálláshely 1-1 db (2014); Tiszadorogma – falusi szálláshely 7 db,
üzleti célú szálláshely: 6 db (2014). Arra vonatkozóan, hogy a településeken hány eltöltött
vendégéjszaka van egy évben, nincs adat. Kutatásunk egyik javaslata, hogy öko-szálláshelyek
kerüljenek kialakításra a településeken.
A települések részben rendelkeznek településfejlesztési és rendezési tervekkel, valamint
gazdasági tervekkel, melyek célkitűzései közé tartoznak ökoturisztikai fejlesztési, illetve
infrastrukturális fejlesztési célirányok. Emellett azonban elmondható, hogy e programok
hiányosak és nem elég részletesek. Ez is alátámasztja azt a felvetésünket, hogy szükséges az
ökoturisztikai fejlesztési terv a települések számára.
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SWOT analízis (KISS K. 2012)
Tiszabábolna és Tiszadorogma a Tisza-tó északi „kapuja”, így (öko)turisztikai jelentősége
nagy. Kedvező fekvése és sokszínű lehetőségei képesek biztosítani a település stabil és
hosszútávú gazdasági fejlődését, illetve a környezeti állapot javítását és megőrzését.
Annak érdekében, hogy a mintaterület képes legyen fenntartható módon fejlődni, szükséges
SWOT analízis elkészítése. A SWOT-analízis a helyzetértékelést összekapcsolja a célok és
prioritások rendszerével. Emellett súlyozza a helyzetelemzés megállapításait, így adott térség –
Tiszabábolna és Tiszadorogma – leírásához komplex és összefoglalt vizsgálati szintézisként is
szolgál.
A SWOT-analízis szükséges a terület megfelelő irányú, szakmailag irányított fejlődéséhez,
különböző tervek, programok megvalósulásához (GEBHARD, K. et al. 2009). Ezt az értékelési
módszert alkalmaztuk, mert széleskörűen és mindenre kiterjedően szemlélteti egy térség
erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit egyaránt.
ERŐSSÉGEK:
- nagy biztonsággal fenntartható és működése szabályozható
- előnyös földrajzi fekvés
- kiemelt és ismert üdülőkörzet északi kapuja
- nagy kiterjedésű védett területek veszik körül (Hortobágy Nemzeti Park, Borsodi Mezőség
Tájvédelmi Körzet, Ramsari területek)
- vonzó természeti adottságok, tájképi értékek
- kedvező környezeti állapot
- fejlett funkciókkal rendelkező külső vonzáskörzetek közelsége (Mezőkövesd, Eger,
Miskolc, Debrecen)
- M3 autópálya közelsége (30 km)
- megújulási törekvések
- települések sokszínű kulturális értékei
- hagyományos építkezési stílust őrző házak, utcaképek
GYENGESÉGEK:
- régió- és megyehatár menti fekvés
- kistérségi kapcsolatok
- adottságoktól eltérő területhasználat
- nagy eltérés a természeti adottságok és a társadalmi cselekvésszint között
- települések kedvezőtlen gazdasági mutatói
- belső tőkehiány
- munkanélküliség
- diplomás, szakirányú végzettséggel rendelkező fiatalok hiánya
- alacsony jövedelmi életszínvonal
- a települési infrastruktúra kiépítettségének hiánya
- intézményrendszer felkészületlensége a problémák kezelésére
- nem kellőképpen kiépített idegenforgalmi infrastruktúra
LEHETŐSÉGEK:
- településrendezési tervek összehangolása az ökoturisztikai területekkel
- pályázati lehetőségek bővülése
- pályázati aktivitás és hatékonyság növekedése
- táji adottságokhoz igazodó gazdasági technológiák elterjedése
- természetközeli turizmus iránti igény növekedése
- turisztikai szezon meghosszabbodása
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-

úthálózat, tömegközlekedés fejlődése
szelektív hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodás megoldása
megújuló energiaforrások használatba vétele, támogatása
infrakommunikációs rendszer kiépülése
a település vonzerejének növekedése
gondolkodásmód váltás

VESZÉLYEK:
- talaj- és vízminőség romlása
- gazdasági helyzet romlása
- pályázati lehetőségek csökkenése
- állandósuló tőkehiány
- turizmus visszaesése
- város agglomerációk elszívó hatása
- munkahelyteremtő beruházások elmaradása
- elnéptelenedés felgyorsulása
- levegő szennyezettségének növekedése a megnövekvő forgalom hatására
- zajszennyezés megnövekedése
- időjárási szélsőségek gyakori előfordulása, havária események bekövetkezése
- nagyberuházások idejének elhúzódása
- környezetvédelmi beruházások elmaradása
- helyiek ellenszenves fellépése
- szennyvízkezelés korszerűsítésének elmaradása.
Ökoturisztikai fejlesztési terv
A világ turizmusa átalakulóban van, mely hatására a „tömegturizmust” felváltja az
ökoturizmus, illetve ennek valamely alrendszere (POELZ, V. 2006). Így esetünkben is csak az
ökoturisztikai lehetőségeket kívánjuk bemutatni.
Az International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Természetvédelmi
Világszervezet, IUCN) megfogalmazása szerint az ökoturizmus:
„Az ökológiai turizmus vagy „ökoturizmus” a környezetért felelősséget vállaló utazás és
látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és
múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy az kímélje azokat a
látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági
előnyökhöz való juttatásával.”
Első és legfontosabb megállapítás, hogy a terület rendelkezik akkora és olyan minőségű
természeti és kultúrtörténeti potenciállal, mely képes kiszolgálni számos ökoturisztikai
terméket, illetve ide látogató turistát. Maga a termékek kialakítása előtt azonban számos
infrastrukturális fejlesztés szükséges. Ezek közül a legfontosabbak (KISS K. 2012):
-

információs központ/ iroda/ erdei iskola /látogató központ kijelölése/ létrehozása, ahol az
összes szolgáltatás elérhető; térkép és információs anyag készítése, elérhetővé tétele,

-

szakvezetők képzése, majd alkalmazása (későbbi továbbképzése), hiszen a
szakvezetők/túravezetők igen kedveltek a turisták körében, illetve így biztosított a
megfelelő magatartás ellenőrzése, esetleges rongálások felismerése, jelentése, a terület
állapotának megőrzése,

-

programok szervezése (benti és kinti programok, melyek esetleg más régiót is érintenek),
állandó (időponthoz kötött szolgáltatás) és igényelhető (egyedi igények esetén) formában.
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Az alábbi területeken van lehetőség magas színvonalú szolgáltatás kialakítására:
Vízi turizmus (típusai, melyek megfelelnek a terület adottságainak: horgászat csónakból vagy
partról, úszás, napozás, strandeszközök, egyéb felszerelések bérlési lehetősége, vízparti
szálláshelyek (sátor, úszóház) kialakítása, kajak, kenu, tutaj, csónak, motorcsónak bérlésének
lehetősége, illetve szervezett túra igénybevétele. GPS készülékek kölcsönzésének lehetősége a
túrákhoz).
Természetjárás – tanösvények – vízi tanösvény (a mintaterületen már meglévő két tanösvény
mellett 2012-ben terveztük egy új tanösvényt, ez a Szajla-tanösvény (10-11. ábra), illetve jelen
kutatás során egy vízi tanösvény – water trail is kijelölésre került. A tervezett tanösvények, és
a meglévő tanösvények célterületeit a 10-11. ábra térképein ábrázoltuk).

10. ábra: A meglévő és a tervezett tanösvények által érintett területek és a „water trail” nyomvonala

11. ábra: Vízi turisztikai célterületek Tiszabábolna és Tiszadorogma településeken
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„Zöldút” hálózat (helyi zöldút került tervezésre, melynek a 11 állomása nem csak természeti
és kultúrtörténeti értékeket, hanem gasztronómiai értékeket is biztosít, 12. ábra).

12. ábra: Helyi zöldút nyomvonala és állomásai Tiszabábolna és Tiszadorogma településeken

Falusi turizmus (A falusi turisztikai szolgáltatások részben léteznek a településeken, azonban
„programcsomag”–ot nem ajánlanak. Javaslatot tettünk népi játszópark kialakítására,
kalandpark kialakítására és öko-szálláshelyek kialakítására is).
Geoturizmus (Nemzetközileg számos példát találunk a geomorphosite -ra, illetve a geosite -ra.
A növekvő igény és a mindenre kiterjedő információs anyag biztosítása szükségessé teszi, hogy
a terület geosite „funkciót” is betöltsön).

Következtetések, javaslatok
A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy Tiszabábolna és Tiszadorogma települések
rendkívül sok természeti és kultúrtörténeti értékkel rendelkeznek. Annak érdekében, hogy a
terület továbbra is hasonló tájökológiai potenciállal rendelkezzen szükséges az ökoturisztikai
fejlesztési terv által adott javaslatok követése. A megfelelő kezelés, szabályozás lehetővé teszi,
hogy a területen fellelhető élőhelyi, növénytani, állattani, tájképi és földtudományi értékek
hosszútávon fennmaradjanak, állapotuk javuljon. A mintaterület jelentős ökológiai értékét mi
sem bizonyítja jobban, hogy a területet lefedi valamilyen védettségi kategóriába tartozó terület
vagy ezek valamely kombinációja (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület,
Natura 2000-es terület, Ramsari terület).
A Tisza-tó térségének jövőképe az, hogy fenntartható környezethasználatával, természetközeli
turizmusa által ismert és közkedvelt központtá váljon. Ehhez szükséges az, hogy a Szajla HoltTisza, Tiszabábolna, és Tiszadorogma, mint a Tisza-tó északi kapuja is megfelelő
infrastruktúrával rendelkezzen, fejlődjön, hozzájárulva a Tisza-tó térségének fejlődéséhez is.
A települések fejlesztési terveit tekintve, 2014 és 2020 között főként infrastruktúrális
fejlesztéseket kívánnak megvalósítani, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ökoturisztikai
fejlesztési terv is megvalósíthatóvá váljon. Az ökoturisztikai fejlesztési terv összhangban van a
Tisza-tavi Turisztikai Régió célkitűzéseivel is. Az ehhez kapcsolódó stratégiai célok
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szakmailag megalapozottak, mármint, hogy az egyedi természeti adottságokra épülő turisztikai
formák fokozott gazdasági jelentőségűvé váljanak, e turisztikai formák fenntartható mértékű
fejlesztése, minőségi színvonalának javítása a régióban megvalósulhasson. Továbbá cél a
Turisztikai Régió teljes területének beintegrálása a turisztikai fejlesztésbe. A Turisztikai Régió
belső, területi-társadalmi kohéziójának a megteremtése, a turizmushoz kapcsolódó humán
infrastruktúra fejlesztése, a turizmus együttműködési és minőségbiztosítási rendszereinek a
kiépítése szintén szerepel az alapcélok között. Kiemelten fontos, hogy a turizmus a lakosság
számára hosszú távú alternatív bevételi forrást jelentsen.
A mintaterület fenntartható, ökoturisztikai szempontú használata, a már meglévő és a tervezett
tanösvények segítségével, megfelelő infrastruktúrával hozzájárulhat a térség színvonalának
emelkedéséhez. Az üdülőkörzet színvonalasabbá és élhetőbbé válna, amihez kulturált
szolgáltatások, lehetőségek párosulnának. Változatos természeti és épített környezete vonzza a
természetközeli turizmus iránt érdeklődőket.
A szemlélet folyamatos átalakulásával, a helyiek példát mutatva, saját anyagi biztonságukat is
megteremtenék, mely a fenntartható fejlődés egyik alapgondolata.
A település fogyatkozó népessége megállíthatóvá válna. A térség egészére hatással lehetne a
település ökoturisztikai fejlődése, hiszen az idelátogatók más településeken keresztül érkeznek
ide, ahol megállhatnak, fogyaszthatnak, hozzájárulva egyéb települések bevételéhez is.
A területen létrehozott és megvalósuló turisztikai formák folyamatos követést és ellenőrzést
követelnek meg. A folyamatos monitoring elengedhetetlen. A monitoring eredményei a
következőek: folyamatos piackutatás - mind hazai, mind pedig nemzetközi téren, rendszeres
környezeti terhelhetőség és hatásvizsgálat. Továbbá szükségesnek tartjuk egy kutatási
programterv összeállítását, az újabb kutatási módszerek megismerését, használatát és az
eredmények megjelentetését.
A falusi turizmus szempontjából fontos, hogy a települések is megfelelő környezeti állapottal
rendelkezzenek. Jelenleg a falusi turizmus elemei kiaknázatlanok, melynek okai az anyagi
forrás hiánya mellett a lakrészek kialakításának hiányai. Magyarországon a falusi turizmussal,
öko- és geoturizmussal kapcsolatos tevékenységek kezdetleges infrastruktúrával és szakmai
háttérrel rendelkeznek, ezért a kialakítás előtt javasoljuk, hogy nemzetközi példák
tanulmányozásán keresztül alakítsák ki e szolgáltatásokat.
Összességében a jövőkép a terület megfelelő kezelésével pozitívumokat hordoz. Ehhez azonban
szükséges az ökoturisztikai fejlesztési terv és a megfelelő szakmai segítség, a természetorientált
gondolkodásmód kialakítása, és nem utolsó sorban a megfelelő mennyiségű anyagi forrás
megteremtése.

Összegzés
A kutatás célja a terület komplex vizsgálata volt, melynek eredményei alapján elmondható,
hogy az ökoturisztikai fejlesztési terv szükséges, hozzájárul a térség fejlődéséhez a fenntartható
fejlődés szellemében. A javaslatok életképesek és megoldást kínálnak a hasonló paraméterekkel
rendelkező települések számára is.
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SETTLEMENT AND LANDSCAPE – TIBOLDDARÓC (SETTLEMENT LANDMARKS AND
PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE LAND USE)
Abstract
Problems of small rural settlements can not be accounted only for subjects of economy and demography, but in
many cases these villages have already lost their direct connection to the surrounding landscape, this plays
important role in their troubles. In Miskolci-Bükkalja – it is a landscape unit at the Southern foot of the Bükk
Mountains – there are several small settlements struggling against various problems, one of them is Tibolddaróc.
The problems seem unambiguous for the local authorities, however, is not easy to solve them and in many cases
it does not belong to the competence of the locals. Therefore, it seemed to be useful to survey the conditions,
facilities and problems of the settlement in order to conceptualize the necessary directions and tasks of the change.
Our research group has begun these surveys investigating the geographic and landscape conditions and the
perspectives of the energy usage in relation to the landscape. The first step of this survey was the exploration of
the conditions of these settlements from different aspects and the explanation of the problems.
Keywords: Bükkalja, Tibolddaróc, settlement condition, land use, sustainability, local system

Bevezetés
A kistelepülések problémái alapvetően nem csak demográfiai és gazdasági okokra vezethetők
vissza, hanem sok esetben egy-egy kisebb település gondjaiban nagy szerepe van a tájjal való
közvetlen kapcsolat elvesztésének is. Ezek feltárásában, a megoldások keresésében szerencsére
már Magyarországon is vannak kísérletek, de ezek még szórványosak és a települések részéről
még nem beszélhetünk komolyabb igényről, aminek fő oka nyilvánvalóan az ismeretek és
példák hiánya. Ezért fontos a kutatás oldaláról a megfelelő vizsgálatok elvégzésével és az
eredmények megosztásával bemutatni azokat az utakat, amelyek az ilyen szándékú és tenni
akaró települések számára elvezethetnek egy kiegyensúlyozottabb és a tájat is használó
széleskörűen értelmezett településgazdálkodáshoz. Európában sok helyen ehhez nem csak a
központi és uniós forrásokat várják, hanem megkeresik azokat a formákat és tennivalókat,
amelyekre a forrásokat fordítani akarják. Ezek nem önálló és öncélú, kampányszerű
infrastrukturális beruházások, hanem a múlt tapasztalataira és a jelenkori táji adottságokra építő
helyi rendszerek, amelyek jól átgondolt kiépítése komoly településmegtartó szereppel bír,
mivel egyben értékmegőrzők és újrateremtők is egyben. Fontos elemük az átgondolt tájkezelés,
amelynek lényege a táj és a település egyensúlyának megőrzése (TIRÁSZI Á.–KONKOLYNÉ
GYURÓ É. 2007). Az ilyen helyi rendszer fontos része lehet az adottságoknak megfelelő egyedi
és közösségi energiatermelés, valamint az, hogy átgondoltan fejlesztett helyi termékek sorával
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a település termelőként és fogyasztóként is alakítója legyen a tájnak. Ehhez társul még sok
esetben – például a natúrparkok esetében – a hasonló helyzetű települések adott tájjal
összefüggő szerveződése, amellyel összegezni tudják a települések erőforrásait, így egy táj
megőrzése, hasznosítása, alakítása tervszerűbbé és fenntarthatóbbá válik.

Táj – település – tájhasználat jellemzői a Bükkalján
A Miskolci-Bükkalja területén számos különböző problémával küzdő, városi jogállás nélküli,
jellemzően közepes és kisméretű település található. A térség alapvetően Miskolc és
Mezőkövesd vonzáskörzete között oszlik meg (DÖVÉNYI Z. 2010). Az ide sorolható települések
(1. ábra) a tájon belül eltérő adottságokkal, tájhasználattal és a részben ezekkel összefüggő
demográfiai és társadalmi jellemzőkkel rendelkeznek. A táj adottságai sokrétűek (HEVESI A.
2005a), arculatának létrejöttében kiemelkedő szerepe van a miocén vulkánosság során
felhalmozódott nagy tömegű riolit- és dacittufáknak, amelyek összesültségi fokának
különbségei meghatározzák a terület felszínalaktanát (DOBOS A. 2002).

1. ábra: Tibolddaróc környezetének tájhasználati térképe
Jelmagyarázat: 1. mesterséges felszínek, beépített területek; 2. vasutak; 3, külszíni bányák, 4. utak; 5. földutak;
6. szántók; 7. gyepek; 8. vegyes mezőgazdasági művelés; 9. ültetvények; 10. parlag; 11. szőlők; 12.
erdőültetvények; 13.erdők; 14. mezsgyék; 15. mocsarak, nádasok, vizenyős területek; 16. nyílt vízfelületek; 17.
vízfolyások

A térség komplex természeti és kultúrtörténeti értékei és különlegességei az itt található
kaptárkövek, valamint a riolittufába vájt barlanglakások (BOZSÁKY D. 2010) és pincék. A
tufatakarót dél–délkeleti irányban futó folyók szabdalták fel, közülük a több falut vízzel is ellátó
Kácsi-patak – amit egykoron a helyi „malomipar” is felhasznált – érdekessége, hogy meleg
vizes forrásai miatt sosem fagy be.
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A hegységi peremen, a völgykapukban alapvetően kedvezőtlenek az adottságok az intenzív
mezőgazdálkodásra, a települések külterületén az erdő az uralkodó, a telekkiosztás és az
utcahálózat a szűkülő völgyekhez igazodik. Itt alapvetően csak a rekreációs, turisztikai
funkciók jelenhetnek meg településfejlesztő tényezőként (BARÁZ CS. 2014). Az alacsonyabb
hegylábi felszín és az alföldi sík találkozásánál a települések a hegylábi felszín peremével
párhuzamosan futó utak és a hegységből kifutó patakvölgyek csomópontjaiban alakultak ki. Itt
az uralkodó tájhasználat a szántóföldi gazdálkodás. Az előbbi két felszín között, a szélesebb
völgyekben és alacsonyabb hátak között elterülő települések tájhasználata adottságaiknál fogva
már sokkal összetettebb (VIGA GY. 2002).
A táj egyik karakteres, a legfőbb jellemzőit összefoglaló része a Kácsi-patak völgye, amelyben
három eltérő helyzetű és problémájú település, a patak futását követve Kács, Tibolddaróc és
Bükkábrány található. Kács esetében zsákfalus helyzete, valamint az erdő és a hegységperem
adottságai szűkítik lehetőségeit Ugyanakkor a térség vízellátója), míg az alföld pereméhez is
kapcsolódó Bükkábrány energikus helyzete és a lignitbányászata következtében több
lehetőséggel és eltérő problémákkal küzd. A kettő közötti helyzetben lévő Tibolddaróc Kácsnál
összetettebb adottságokkal bír, de földrajzi helyzete kevésbé energikus, mint Bükkábrányé.
Nem tud olyan, a közelmúltban és jelenleg is meghatározó erőforrásra építeni, mint Bükkábrány
a lignitre, de nincs is annyira korlátozott helyzetben, mint Kács. Vannak tehát lehetőségei a
változtatásra, ezekhez pedig elsősorban a problémák feltárásával, majd az adottságok
újraértelmezésével vezet az út.

A települési jellemzők felmérése
A település önkormányzata számára világosak a problémák, amelyek a foglalkoztatási
gondokban és a demográfiai sajátosságokban is jól látszanak, de megoldásuk nyilvánvalóan
nem egyszerű és sok esetben nem is csak a település kompetenciája. Ugyanakkor egyre inkább
úgy gondolják, hogy meg lehet találni azokat a nem szociális ellátáshoz kapcsolódó
lehetőségeket, amelyekkel a település előbbre léphet, és közvetve orvosolhatja az előbbi
gondokat is. Keresik azokat az újszerű megoldásokat, amelyekkel a foglalkoztatási gondok, a
településfejlesztési elvárások és a közösség gyarapodása is megoldható. Ennek kapcsán
szükségesnek érezték feltárni a település problémáit, amelyek ismeretében megfogalmazhatók
a változtatás irányai, feladatai. Kutatócsoportunk ebben vállal részt. Célja, hogy a település
adottságait, állapotát és jellemzőit vizsgálva, elsősorban táj- és energiaföldrajzi oldalról
meghatározza, azokat a problémák, amelyeken változtatni kell és lehet. Majd ezek alapján a
település számára megfogalmazza, azokat a kitörési és fejlesztési lehetőségeket, amelyek
megvalósíthatók.
Az alábbi tanulmány a vizsgálat első szakaszának eredményei alapján ismerteti a fontosabb
települési és tájhasználati jellemzőket. A felmérésben elsősorban a település és a táj kapcsolatát
feltáró adatok kinyerése és értelmezése volt a cél, hiszen egy ilyen méretű település csak a táji
adottságok megfelelő ismeretében és hasznosításával tud valódi településként és nem csak
lakótelepként működni.
Az adatgyűjtési és a felmérő lapok kitöltése – amelynek első fázisa 2015 szeptemberében,
második fázisa 2016 szeptemberében zajlott le – egyetemi hallgatók bevonásával
terepgyakorlat keretében történt. Természeten mindezt a kutatócsoport részéről év közbeni
adatpontosítások, további felvételezések egészítették ki. A vizsgálathoz olyan szempontokra
volt szükség, amelyek számszerűsíthetők, hogy az adatok a további, térinformatikai
feldolgozásra alkalmasak legyenek. Maga az adatfelvétel a szempontokhoz kialakított
kódszámok rögzítésével, illetve pontszámos értékeléssel történt. A felmért szempontok közül
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voltak olyanok, amelyeket a helyszíni vizsgálat eredményeként lehetett meghatározni, és voltak
olyanok, amelyekhez szóbeli adatközlőkre volt szükség. Az alábbiakban amennyiben nincs
külön megemlítve, hogy épület nélküli üres telek, a telkeken a telek és lakóépület egységét
értjük. A vizsgálat 27 értékelt eleme felölelte a pincék, a telkek, a lakóépületek, a
melléképületek, a gazdálkodás, külterületi tájhasználat és – mint fontos tájhasználati forma – a
turizmus jellemvonásainak felmérését.
A felmérésbe az adatfelvétel során 2015 és 2016-ban összesen 790 telek került be, amelyeken
980 lakóépületet lett rögzítve. A helyszíni szemle során sikerült beazonosítani a lakóépületek
korát, jellegét (2. ábra), állapotát (3. ábra), többek között a közművek jelenlétét, fürdőszobával
való ellátottságát. a fűtés módját, a telkek funkcióját és a külterületi gazdálkodással való
kapcsolatát. Az adatfelvétel során voltak olyan telkek, amelyekhez nem tartoztak épületek,
ezért nem kerültek be a felmérésbe, illetve olyanok, ahol az adott szempont vizsgálatakor nem
lehetett konkrét adatot szerezni, vagy amihez nem lehetett adatot rendelni (nincs adatkód),
továbbá természetesen voltak olyanok is, amelyek egyszerre több vizsgálati szemponthoz is
kapcsolhatók (’nem lehet eldönteni’ kód), vagy pedig teljesen egyedi jellegűek voltak (egyedi
kód). A szempontok mindegyikét illetően megfelelő arányban voltak értékelhető adatok. A
felvett értékek folyamatosan alakítható, további adatokkal bővíthető térinformatikai
adatbázisba kerültek, a legfontosabb jellemzőket pedig térképen is megjelenítettük.

Településszerkezeti és társadalmi jellemzők
A településen jelenleg 1437 fő él. A 18 év feletti lakosság 21%-a érettségivel, 6%-a egyetemi
vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik. A községben általános iskola és óvoda működik, Két
temploma van, a népesség nagyobb része katolikus, 30%-a pedig református. A település
kereskedelmi ellátottsága közepesnek mondható: 2 élelmiszerbolt, 4 vegyesbolt, 5 italbolt és
egy vendéglő tart rendszeresen nyitva. A településnek van háziorvosi rendelője, heti többnapos
nyitva tartással pedig egy kihelyezett gyógyszertár is működik.
A falu „öt kastély településének” is mondható, mert itt található a Bottlik-kastély, a Gencsy
(Reissmann)-, a Majtényi-, a Péchy- és a Halassy-kúria; a hasznosítást részben a
tulajdonviszonyok, részben a leromlott állapotok azonban gátolják. Az országban itt található a
legtöbb egykoron lakott barlanglakás.
Tibolddaróc településszerkezete és telekkiosztása jól követi a táj adottságait, lényegében a
széles völgytalphoz igazodik. Szerkezetileg három fő részre osztható. A legnagyobb kiterjedésű
része döntően csak lakótelkeket tartalmazó terület. Kisebb, de jellegzetes a Kácsi-patak jobb
oldalán a riolittufából felépülő, helyenként meredek dombhátak területe a barlanglakásokkal, a
borospincékkel és a hozzájuk tartozó, részben üdülőépületekkel, illetve a temetővel. A kettő
között található a település központja, a templomokkal, a középületek nagy részével és a
pezsgőüzemmel.
2016-ban a falu lakásállománya 696 lakóépületből állt. A település telkeinek többségére (474)
a hatvanas évektől elterjedt, de mára már hagyományosnak tekinthető falusias telekkialakítás a
jellemző. Mivel az utóbbi években kevés új ház épült, a lakóépületek korát tekintve is
többségben vannak a 30 évnél régebbi építésűek. A község telkeire szintén jellemző a külön
elő- és hátsókert megléte (általában közepes méretű zöldterülettel) és jelentős a funkcionálisan
osztott (beálló, kert, gazdasági célú telekrész) telkek aránya.
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2. ábra: Tibolddaróc telkeinek és épületeinek jellege
Jelmagyarázat: 1. nem felmért telkek; 2. utak, közterületek; 3. barlanglakások; 4. pincék; 5. községháza; 6.
közösségi ház; 7. pezsgőüzem; 8. temető; 9. templomok; 10. kastélyok, kúriák; 11. általános iskola; 12. Nem
meghatározható; 13. falusias; 14. kertvárosias jellegű; 15. üdülő jellegű; 16. egyedi; 17. nincs adat

A telkek túlnyomó többségén található legalább egy, de akár több melléképület is. Ugyanakkor
nagyobb számban (158) található az utóbbi évtizedre jellemző kertvárosias, gazdálkodási cél
nélkül épült ház is. Sokkal kisebb az üdülőtelkek és üdülési célú épületek aránya. Az utóbbi
években emelt épültek nagy részét a már meglévő épületállomány stílusához igyekeztek
igazítani (HAJDÚ K. 2016). Sajátos, hogy a pincék közelében számos egyedi építésű épület
helyezkedik el. Itt már jól kivehető a turisták számára vonzó övezet formálódása (2. ábra).
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3. ábra: A Tibolddaróc telkein található épületek állapota
Jelmagyarázat: 1. nem felmért telkek; 2. utak, közterületek; 3. barlanglakások; 4. pincék; 5. községháza; 6.
közösségi ház; 7. pezsgőüzem; 8. temető; 9. templomok; 10. kastélyok, kúriák; 11. általános iskola; 12. romos;
13. elhanyagolt; 14. átlagos; 15. jó; 16. kiváló; 17. nincs adat

A telkeken található épületek állapota (3. ábra) összességében megfelelő, bár vannak
problémás telkek (27 romos, 91 elhanyagolt – sajnálatos módon ide tartozik a kúriák és
kastélyok nagyobb része), de a többség átlagos (240) vagy jó (243), és mintegy 94 kiválónak
minősíthető. A középületek (önkormányzat, iskola, óvoda, közösségi ház stb.) jó állapotban
vannak (HAJDÚ K. 2016).
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Funkcionális és tájhasználati jellemzők

4. ábra: A telkekhez köthető gazdálkodási funkciók Tibolddarócon
Jelmagyarázat: 1. nem felmért telkek; 2. utak, közterületek; 3. barlanglakások; 4. pincék; 5. községháza; 6.
közösségi ház; 7. pezsgőüzem; 8. temető; 9. templomok; 10. kastélyok, kúriák; 11. általános iskola;12. nem
meghatározható 13. csak lakófunkció; 14. csak üdülő funkció; 15. csak gazdasági funkció; 16. vegyes (lakó- és
gazdasági) funkció; 17. egyéb funkció (iskola, templom stb.); 18. nincs adat

A telkek funkció szerinti jellege és azok megoszlása már összetettebb képet mutat. Döntő
mértékű (317) a csak lakófunkciójú telkek aránya (ezek többségében még kiegészítő
konyhakertészet sem található). Az adottságokhoz képest alacsonyabb (260) a vegyes, vagyis a
telken valamilyen szintű gazdálkodást mutató telkek aránya (4. ábra).
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5. ábra: A telkekhez köthető külterületi gazdálkodás típusai
Jelmagyarázat: 1. nem felmért telkek; 2. utak, közterületek; 3. barlanglakások; 4. pincék; 5. községháza; 6.
közösségi ház; 7. pezsgőüzem; 8. temető; 9. templomok; 10. kastélyok, kúriák; 11. általános iskola;12. nincs; 13.
kert; 14. szőlő; 15. kert és szőlő; 16. szántó; 17. erdő; 18. vegyes; 19. nincs adat

A felszínborítást vizsgálva megállapítható, hogy a település külterületén déli irányban a völgy
kiszélesedésével uralkodóvá válnak a szántók, ugyanakkor a riolittufás dombhátak völgy felőli
oldalain egyeduralkodó a szőlő, míg tetőfelszínein legelők és fás ültetvények váltakoznak
kisebb erdőfoltokkal, amelyek aránya az erőteljesebb felszíni tagoltság növekedésével egyre
meghatározóbbá válik (1. ábra). Tibolddaróchoz 250 ha szőlőterület tartozik, amelyen fiatalabb
és idősebb gazdák egyaránt folytatják a hagyományos szőlőtermesztést és borkészítést.
Egykoron a neves Törley-gyár is innen szerezte be a pezsgőihez az alapanyagot. Mindezek
ellenére ma már igen kicsi azoknak a telkeknek az aránya, amelyekhez külterületi tájhasznosítás
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társul, és ezek között is szinte csak a szőlőgazdálkodás meghatározó. A településen felvett
adatok alapján 2016-ban 17 család foglalkozik szántóföldi műveléssel, szőlőtermesztéssel,
állattartással, vadgazdálkodással, virágkertészettel. Borértékesítést üzleti formában 7
vállalkozás végez a településen, ebből egyik a pezsgőüzem; természetesen a pincék gazdái
közül mások is értékesítenek bort alkalmanként. A gazdasági vállalkozásokban nagyjából 5060 fő az állandó foglalkoztatott, ennél valamivel nagyobb az idényjellegű alkalmazás, főleg a
szőlőkben és a pincékben. Az önkormányzati, illetve az általános iskolai és óvodai
foglalkoztatottak száma 2016 elején 30 fő volt, ennek nagyobb része helyi lakos. Azt vizsgálva,
hogy az adott telken lakóknak van-e külterületi gazdálkodása (kert, szőlő, szántó, legelő, erdő
stb.), a felmérés alapján azt az eredményt kaptuk, hogy töredék (51) azoknak a lakótelkeknek a
száma, amelyekhez ma külterületi gazdálkodás tartozik, és azok nagyobb része is csak
szőlőbirtokot jelent. Vagyis gazdasági vonatkozásban a lakosság jelentős részének nagyon
kevés a kapcsolata a települést körülvevő tájjal.

Táj és település kapcsolatának problémái
A felmérések és az adatok értékelése azt mutatja, hogy az alapprobléma a helyi, belső rendszer
beszűkülése, szerepvesztése, ebben a legtöbb magyar kistelepüléssel osztozik. Ugyanakkor
Tibolddaróc esetében ennek vannak sajátos, történeti okai is. Az elmúlt évszázadokban a tájjal
való viszonyt illetően 3 eltérő helyzetű társadalmi réteg jött létre. Az első a „tájgazdák”
csoportja, amit azok a birtokosok alkottak, akik jelentős külterületi föld- és erdőbirtokokon
gazdálkodhattak, ők voltak a tájhasználat lényeges irányítói. Hozzájuk igazodva
befolyásolhatták a tájhasznosítás kiegészítő elemeit a „telkesek”, akiknek lakó- és gazdálkodási
telkük volt a belterületen, és e mellett kisebb szőlőik és kertjeik a külterületen. A harmadik, de
jelentős népességű csoport a telek nélküliek, köztük jelentős számban a barlanglakásokban
lakók rétege volt, akik elsősorban munkaerejüket tudták hasznosítani. SZABÓ ZOLTÁN (1938)
szerint a 20. század közepén 215 barlanglakás volt kialakítva, amelyben 1474 fő élt. Ez a
magyarországi barlanglakások és bennük élő népesség számában messze a legmagasabb volt.
Csak az 1950-es évek végén történt meg a tömeges kiköltözés a településen kialakított telkeken
felépített házakba (HAJNÁCZKY T. 2013a és 2013b). Az utolsó barlanglakó család 1975-ben
költözött be a faluba. Ez a nagy szám elsősorban a birtokstruktúrával és a szőlőgazdálkodással,
valamint az alföldi idénymunka földrajzi közelségével volt magyarázható. Szabó Zoltán 1938ban így írt erről: „Arról, hogy e nép e tájon nem tudott előjönni a barlangokból, tulajdonképpen
a táj és a történelem szól. A táj adott arra alkalmat ennek a népnek, hogy a barlangokba
húzódjék, a történelem pedig nem adott alkalmat, hogy kihúzódjon belőlük...”
A három csoport között az évszázadok alatt kialakult viszonyrendszer olyan munkamegosztást
jelentett, ami többé-kevésbé sikeresen működtetett egy sajátos, egyedi, elsősorban a szőlőre és
erdőre támaszkodó tájhasználatot (VIGA GY. 2002; BARÁZ CS. 2014). Ez a népesség többsége
számára valójában kis jövedelemmel járó tájhasználat mégis lehetővé tette a továbbélést és a
gazdálkodás lokális kötődése révén ellensúlyozni tudta az országos viszonyrendszerek
változásait.
A szocialista időszakban a helyzet jelentősen megváltozott. A társadalmi kiegyenlítődés a
népesség nagyobb részére kedvező hatással volt, de ezzel együtt a tájjal való kapcsolat ellen
ható folyamatok is megindultak. A termelőszövetkezeti forma a tagokat és az alkalmazottakat
ugyan összekapcsolta a tájjal, mint gazdasági térrel, de nem a felelősséggel bíró gazda
szerepében. Ennek a viszonynak a személytelensége mellett fontos tényező volt az is, hogy az
állami szabályzók, központi előírások, tervutasítások sokszor a hagyományokat és főleg a táj
adottságait figyelembe nem vevő gazdálkodást kényszerítettek ki, aminek hosszan tartó nyomai
496

TÁJFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

maradtak a mai tájban. Ehhez társult még a borsodi térség erős ipari munkaigénye is, ami
jelentős munkaerőt vont el a településből, főleg a térségben kialakult agrárgazdálkodás válsága
után.
A jelen problémái azonban – amelyek egyik fontos eleme a lakosság alacsony szintű kapcsolata
a tájhoz – csak részben eredeztethetők a korábbi folyamatokból. Komoly gond, hogy a tájnak
ma is különböző és sokszor ellentétes érdekeltségű „gazdái” vannak és az érdekek
egyeztetésében sajnos a törvények és szabályzók sem segítenek. Ma az erdőgazdaság, a nemzeti
park, a nagyüzemi agrártermelők, a pezsgőgyár, de a nagyobb pincészetek is eltérő módon
állnak a táj problémáihoz. Ezek a problémák pedig elég súlyosak és megoldásra várnak: ilyen
az alacsony szintű agrárdiverzitás, túldimenzionált a szőlőtermelés és a szántógazdálkodás,
illetve további komoly probléma, hogy a településtől független az erdőgazdálkodás.
Nyilvánvaló oka ennek az, hogy a gazdálkodást alapvetően a piaci viszonyok és a
jövedelmezőség határozzák meg. Vagyis a nagyüzeminél kisebb méretű gazdálkodás nem
piacképes és nem fenntartható. Ennek következtében a táj állapota igen vegyes képet mutat. Az
intenzív szőlő- és szántóterületek mellett és között jelentős területű passzív tájhasználat
mutatható ki, különösen a főleg csak támogatással fenntartható fás kultúrák területén. Jelentős
mértékű az agrártáj leromlása is a korábbi évtizedek legelőin, de az erdők, főleg az
erdőszegélyek állapota is erősen leromlott. Jól látható az is, hogy a település nem fogyasztója
a tájnak, emiatt aztán nem is gondozója vagy kezelője, jelen helyzetben a táj közvetlenül nem
hasznosítható gazdasági értékeit nem tartja számon és nem tudja beforgatni a települési
hasznosításba.
Az önkormányzat törekvései ebből a helyzetből próbálnak kiutat keresni, sok apró és fontos
infrastrukturális fejlesztés és a település közösségi oldalának szervezése mellett elsősorban a
turizmus fejlesztésében gondolkodnak. Ez azonban önmagában nehezen járható út. A turizmus
felfuttatása olyan mértékűvé, hogy az az egész település számára hasznot termeljen, a
hagyományos úton, a borra és a barlanglakásokra építve nem igazán lehetséges, hiszen számos
más település is rendelkezik ugyanilyen desztinációkkal a Bükkalján. Sokkal összetettebben
kell megközelíteni a kérdést, vagyis a település egészét és a tájat kell olyan kapcsolatba hozni,
hogy foglalkoztatást és jövedelmet hozzon, úgy, hogy a falu idegenforgalma ennek csak egyik,
de fontos hozadéka legyen.

A fenntartható tájhasználat lehetőségei Tibolddarócon
A fenntartható táj- és településfejlesztéshez mindenképpen hozzájárulhat több pozitív tényező:
demográfiailag és közösségi szerveződés alapján életképes a település, erőteljes a helyi
társadalom, a szocialista időszak alatt nem számolódtak fel a legfontosabb helyi adottságok. A
szőlő- és borkultúra kapcsán fennmaradtak bizonyos tájhasználati hagyományok, stb. Amin
változtatni kell, az elsősorban az a gazdasági homogenizáció és a passzív tájhasználat
növekedése. Az is problémát jelent, hogy nincs felelős, holisztikusan gondolkodó tájgazda, és
ha egyes részterületre mégis van, akkor azok (nemzeti park, erdőgazdaság, természet- és
környezetvédelem) sok esetben nem veszik igazán figyelembe a helyiek rövid távú érdekeit –
a hosszú távú érdekeit annál inkább, de ez a tény a pillanatnyi érdekekben gondolkodó
társadalmunk jó részét általában nem érinti meg. A táj jelenleg gazdaságilag nem értékes részein
az erőteljes degradációs folyamatot meg kellene állítani. A felmérés tanulságai alapján már
felvázolhatók a legfontosabb irányok.
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1. Az önkormányzati szerepvállalás további erősítése: célok meghatározása, tervek
kidolgozása, szervezési feladatok megoldása, pályázatok írása.
2. A település és a táj egységében való gondolkodás és cselekvés, különösen a termékek
előállításának és feldolgozásának láncát illetően.
3. A helyi rendszerek kiépítése, felerősítése, a még mindig megfelelő a demográfiai bázisra
alapozva a lakosság képesség és erőforrás szerinti bevonása, mégpedig a múlt megosztott
társadalma helyett egységesebb alapon.
4. Az adottságokhoz, a piachoz és a szabályzókhoz igazodó gazdasági funkciók kiépítése a
felhagyott tájhasználat következtében kialakult degradált felszínek felszámolásával, a táj
megújuló forrásaira épülő helyi energiatermelés fokozásával, valamint önkormányzati és
turisztikai fogyasztásra egyaránt alkalmas helyi termékrendszer kialakításával.
5. A településnek, mint „terméknek” a megjelenítése, a településkép számtalan kisebb és
néhány
nagyobb
fejlesztéssel
megvalósítandó
minőségi
emelése,
erőteljes
településmarketinggel támogatva.
6. Alapszíntű turisztikai infrastruktúra kialakítása és működtetése.
7. A tágabb, a nem közvetlen gazdasági jellegű táji értékek hasznosítása, beleértve az egyedi
tájértékeket, a tájképet (a táj esztétikai értéket) és a hagyományokat (HEVESI A. 2005B).
8. Együttműködés kialakítása és erősítése a szomszédos Kács, Cserépváralja, Cserépfalu
településekkel, közös zöldutak („greenway rendszer”) kiépítése és működtetése.
9. Egy natúrpark kialakítására irányuló tervezési munka megkezdése.
Hogy a „kitörés” fenti lehetséges irányaiból mi valósítható meg, az természetesen sok
tényezőtől függ és nyilvánvaló, hogy ahhoz a feltételek szerencsés összjátéka is szükséges.
Hiszen egy lelkes és tenni akaró vezetés önmagában kevés, szükség van a helyben élő emberek
aktivitására, a közömbösség, vagy netán a vezetéssel való „csakazértis” szembenállás minden
jó tervet, számítást keresztülhúzhat. Nyilván objektív és a helyiek által nem befolyásolható
tényező az állami fejlesztési politika, de fontos volna, hogy az egy Tibolddaróc típusú falu
számára is kedvező legyen, lehetőségeket nyújtson (KOLTAI T. 2015). Településeink túlnyomó
többségének szerény pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve az előrelépéshez szükség van
megfelelő pályázatokra, olyanokra, hogy az abban kiírt feltételek lehetővé tegyék a falu
részvételét, és persze ez még kevés, fontos, hogy a politika ne telepedjen rá a pályázati
rendszerre és az elbírálás is objektív legyen. Azonban az is fontos, hogy egy esetlegesen
elkészített pályázat az adottságok reális felmérésén alapuljon, túlbecslésük ugyanis veszélyes
lehet. Ennek kapcsán ismételten le kell szögezni, hogy önmagában a bor, a funkció nélküli
barlanglakások, a részben romos kastélyok – főleg a hiányos szállás- és étkezési kínálat mellett
– nem alkalmasak, nem adnak alapot a kitörésre még a turizmus területén sem (KOVÁCS D.
2015). Ráadásul a szabályozók és a piaci viszonyok az itteni agrárgazdálkodás kisüzemi szinten
való további kiterjesztésére nem igazán támogatók. Ezért mindenképpen új utakat kell találni
(HANUSZ Á. 2014). Ebben pedig a helyi termékek rendszerének kialakítása lehet az egyik jó
megoldás, amire Magyarországon is számos példa van már. Az ilyen jellegű szerveződések
további előnye, hogy több lehetőséget adnak a települések közötti összefogásra is, amivel
egyébként a pályázati rendszerekben is könnyebben lehet boldogulni. Ám arra is tekintettel kell
lenni, hogy az őstermelői tevékenység bővítése hagyományos formában a sajátos piaci
viszonyok, a közlekedési nehézségek és a demográfiai szerkezet miatt nem látszik könnyű
feladatnak. A Tibolddaróchoz köthető helyi termékeknek csak részben kell konkrét árunak,
vagy szolgáltatásnak lenni; magát a települést kell a környező tájjal együtt megjeleníteni a
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megtermelt, feldolgozott és kiépített „termékektől” a szolgáltatásokon, a helyi kultúrán,
hagyományon és ünnepeken keresztül a tájban való értelmes lét érzékeltetéséig.
A kutatás az OTKA K112477 számú, „A megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken – kihívások és lehetőségek” című pályázat keretében zajlik.
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A talaj meghatározó tájalkotó tényező, határréteg szerepének köszönhetően pedig a legtöbb
felszín közeli, környezeti folyamat aktív vagy passzív résztvevője. Védelme, térképezése
napjainkban különösen fontos, tekintettel az intenzív használatának, ill. a talajra ható természeti
és antropogén hatások sokaságára.
A VIII. Magyar Földrajzi Konferencia Talajtan Szekciójában öt előadást jelentettek be a
szerzők, s mind az öt előadás el is hangzott. A szekció központi témái a talajtérképezés és a
talajvédelem témaköreihez kapcsolódtak. Két előadásban a szerzők a szélerózió okozta
talajpusztulással, annak terepi és laboratóriumi mérési lehetőségeivel, ill. a szélerózió veszély
integrált térbeli becslésével foglalkoztak. További három előadás során bepillanthattunk a
korszerű digitális térképezési módszerek talajtérképezésben történő alkalmazási lehetőségeibe,
külön hangsúlyt fektetve a talaj és a környezet, ill. a talaj – táj – termőhely komplex
kapcsolatának talajtérképi vonatkozásaira. Az érdeklődő kollégák magas színvonalú
előadásokat hallhattak, melyek mindegyikét kérdések, illetve szakmai vita követte.
FARSANG ANDREA
szekcióelnök
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TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VÁLTOZÁSOK A POSZTSZOVJET
TÉRSÉGBEN SZEKCIÓ

ÉRDEKEK ÉS IDENTITÁSOK – KIS NÉPEK A FEKETE-TENGER PARTJÁN
KŐSZEGI MARGIT
ELTE TTK FFI, margit.koszegi@ttk.elte.hu
INTERESTS AND IDENTITIES – SMALL ETHNIC GROUPS AT THE BLACK SEA
Abstract
The civil war in Ukraine, the Russian annexation of the Crimean Peninsula and the Russian-Turkish conflicts
turned the political, public and scientific attention to the Black Sea coast. Ethnic conflicts have been awoken not
only among titular nations with larger population but in some instances in smaller ethnic groups. The UkrainianRussian conflicts, the clashes between diverse national, power and economic interests in strategic fields have
thrown a spotlight on small ethnic groups living there and also on their relationship with majority society. The
Black Sea coast has been in the centre of political interests and conflicts for centuries. The effects of Byzantium,
the Ottoman and Russian Empire and the Soviet Union can be seen in the structure and spatial processes of societies
and in their identity. Through exploring factors defining Crimean Tartar and Gagauz identity and the factors of
Russian politics of power the current study presents the ways power interest affects the formation of ethnic and
national identity.
Keywords: Crimean Tatar, Gagauz, identity, imperial idea, expansion, social periphery, autonomy

Bevezetés
Az ukrajnai polgárháborús helyzet és annak következményei, a Krím-félsziget orosz annexiója,
valamint a szíriai háború okán éleződő orosz-török ellentétek az elmúlt években a Fekete-tenger
felé irányította a nemzetközi politika, a közvélemény és a tudományos közeg figyelmét,
immáron hazánkban is.
A Fekete-tenger partvidéke évszázadok óta nagyhatalmi érdekek és ellentétek kereszttüzében
áll, ami jelentős hatással van az itt élő kis lélekszámú népek sorsára és identitására. A több
évszázados bizánci, majd oszmán uralom, a cári Oroszország expanziós törekvései, majd a
Szovjetunió második világháborút követő győztes retorikája erőteljesen befolyásolta az itt élő
társadalmak szerveződését, térfolyamatait, önazonosságának alakulását.
Az etnikai földrajzi vizsgálat keretein belül két népcsoport, a krími tatárok és a gagauzok
példáján keresztül mutatjuk be a fenti folyamatok területi aspektusait, tágabb időbeli és térbeli
kontextusba ágyazva. A külföldi szakirodalom segítségével felvázoljuk azt az elméleti hátteret,
ami a további, kvantitatív és kvalitatív jellegű kutatások alapjául szolgálhat, és az
aktuálpolitikai helyzet alapján, valamint az éleződő konfliktusok láttán hazánkban is
tudományos érdeklődésre tarthat számot.
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Az identitás konstrukciója
A posztszovjet térséget feszítő konfliktusok hátterében munkáló hatásmechanizmusokat a
társadalomtudomány különböző aspektusokból vizsgálja. A megismerés folyamatához a
jelenségek területiségéből adódóan a földrajztudomány is csatlakozik. Míg nemzetközi
viszonylatban kiemelten a kulturális földrajz és a politikai földrajz foglakozik társadalmi
csoportok egymáshoz való viszonyával, a hazai geográfiában az etnikai földrajzi kutatásokban
körvonalazódik markánsan kutatási témaként, az aldiszciplína jellemző módszereivel és
elméleti hátterével (KOCSIS, K. 1990; BOTTLIK ZS. 2008; 2010; 2012).
A tanulmány kifejezetten az identitás oldaláról közelíti meg a stratégiai jelentőségű hely, mint
politikai konstrukció által gerjesztett társadalmi folyamatokat, amelyek befolyásolják az itt élő
népek egymáshoz való viszonyát (WILLIAMS, C.H. 2003). A fogalom a modern (és
posztmodern) európai gondolkodás egyik markáns eleme, ami a felvilágosodás korában
fogalmazódott meg (elsősorban René Descartes és John Locke munkásságának köszönhetően)
és vált a tudományos elméletek tényezőjévé, majd a közgondolkodás részévé (BRESSEY, C.
2011).
A vizsgálat témájából adódóan kifejezetten az identitás csoportképző szerepe kerül jelen
esetben előtérbe: az olyan társadalmi konstrukcióké, amelyek az etnicitás és a nemzet
kérdésköréhez kapcsolódnak (WIEBE, R. 2000; MURPHY, A.B. 2002; AGNEW J. 2003; SAPHIRO,
M.J. 2003, WILLIAMS, C.H. 2003). Míg az előbbi esetében a vélt vagy valós közös származás
és az ebből fakadó közös értékek mentén körvonalazódik a csoportos önmeghatározás, az
utóbbinál a területi aspektus, a kollektív haza és a hozzá kapcsolódó közös emlékezet
(történelem) is fontos tényezői az azonosságtudatnak (WIEBE, R. 2000; MURPHY, A.B. 2002;
AGNEW, J. 2003; SAPHIRO, M.J. 2003; WILLIAMS, C.H. 2003).
Az etnicitásnak és a nemzettudatnak, mint az identitás csoportképző eleminek egyszerre sajátja
a befogadás és a kizárás: egyszerre adja a közösséghez tartozás biztonságát és a másoktól való
megkülönböztetést (AGNEW, J. 2003; MARTIN, J. 2005; BRESSEY, C. 2011). A csoportos
azonosságtudat folyamatosan változó jelenség, aminek alakulásában/alakításában markáns
tényezők játszanak szerepet. A posztszovjet térség kis népeinek identitásában kulcsszerepet
játszott az orosz identitás, ami egyszerre jelent állandó tényezőt a térségben hatalmából
adódóan, ugyanakkor sajátos belső változásai mentén újabb és újabb, identitást módosító
eseményeket indukált. Ahhoz, hogy feltárjuk a Fekete-tenger mentén élő kis népek egymáshoz
és nagy szomszédjukhoz, a mindenkori orosz hatalomhoz való viszonyát, ismertetnünk kell az
orosz identitás jellegzetességeit is.

Az orosz identitás és a Fekete-tenger melléke
Az orosz önazonosság alakulásában kulcsszerepet játszott a (keresztény nézőpontból) pogány
tatárokkal és oszmánokkal való szembenállás. Amíg hazánkban a pusztító tatárjárás két
esztendőt érintett, az orosz területek több mint két évszázadig tatár fennhatóság alá tartoztak
(Dzsingisz kán utódainak adófizetői voltak). Az orosz nép kollektív emlékezetében a tatár az
ellenséget, a pogányt, a rossz megtestesülését jelenti, a tatár fennhatóság időszaka számukra
egyenlő az idegen uralommal, a rabsággal, az erőszakkal és az önkénnyel (HELLER, M. 1996).
Az orosz történészek által sokat emlegetett „tatár iga” hasonló szerepet tölt be identitásukban,
mint a mi önazonosságunkban a százötven éves török uralom: ez a nyugatitól eltérő fejlődés
magyarázata, az elmaradottság igazolása.
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A 15. században az erősödő és Moszkva központosító törekvési révén egyesülő orosz
fejedelemségek a mongol Arany Horda (a Dzsingisz kán nyugati hódításait egyesítő állam)
szétesése után expanziós területként tekintettek a déli, délkeleti szomszédos földekre. Ilyen
irányú hódításaik okán kerültek szembe azzal az Oszmán Birodalommal, amelyik éppen ebben
az időszakban foglalta el az ortodox keresztény egyház központját, Konstantinápolyt. Az orosz
identitás másik fontos tényezője, az ortodox vallás és egyház vezető szerepének átvétele ebben
az időszakban gyökeresedett meg a közösségi tudatban. A bizánci örökség átvételét
házasságkötéssel (bizánci hercegnővel) is szentesítették, Moszkva a harmadik Rómaként
kívánta egyesíteni az alattvalókat (HELLER, M. 1996).
Gyökeresen eltérő elvi/ideológiai alapon ugyan, de a cári önkényuralom évszázadaiban és a
szovjet pártállami diktatúra évtizedeiben egyaránt meghatározó politikai irányvonallá váltak a
küldetéstudattal erősített expanziós törekvések. A Moszkva központtal egyesülő orosz területek
tehát a korábbi évszázadok defenzív politikája után sikeres és igen látványos expanzióba
kezdtek a Mongol Birodalom romjain létrejött Arany Horda rovására. Keleti és a déli
terjeszkedése szinte folyamatos volt: különösebb erőfeszítések nélkül zajlott Szibéria
meghódítása a 16. századtól, a kozákok pedig a Fekete-tenger felé már a 17. század elején
szereztek területeket az Oszmán Birodalomtól (HELLER, M. 1996).
Az expanziós birodalmi gondolat I. (Nagy) Péter idején fogalmazódott meg nagyszabású tervek
mozgatórugójaként, kifejezetten a cári birodalom hatalmának és területének növelésére. A
birodalmi politika lényegi eleme lett a határok kikerekítésének munkája, a birodalom
„természetes” határainak elérése (HELLER, M. 1996). Az ideológia betetőzése az a gondolat,
ami az orosz (és a szovjet) azonosságtudat szerves részévé vált, és amit a szovjet diktátorok
sem feledtek el: a küldetéstudat, hogy az európai civilizáció vívmányait továbbadják (HELLER,
M. 1996).
Az évszázadokon átívelő orosz-török háborúk hosszú sora nyomán vált egyre nyilvánvalóbbá
az orosz igény a Fekete-tengerre, sőt, annak legnagyobb városára, Isztambulra
(Konstantinápolyra). Azt, hogy az orosz állam Bizánc és egyben a Római Birodalom
örökösének tekinti magát, jól bizonyítják a települések átnevezése, az új alapítású városok
görögös hangzású nevei (pl. Odessza, Herszon). A háborúk nyomán az oszmánoktól elhódított
terület, az ún. Új-Oroszország egyre nagyobb kiterjedésűvé vált a Fekete-tenger mentén. A
Krími tatár kánság beolvasztása mellett nyugatra Besszarábia, keletre a Kaukázus irányába is
terjeszkedett az orosz birodalom a 18. és 19. században.
A Romanov dinasztia utolsó uralkodóinak idején megerősödő oroszosító törekvések a Feketetenger partján erőteljes ellenállást váltottak ki a helyi lakosságból, ezért az első világháború
alatt létrejövő szovjet állam eleinte nagyobb toleranciát tanúsított az itt élő kisebbségek felé. A
sztálini időszak kezdetén, a „gyökereztetés” időszakában még igen széles kulturális
önállósággal bírtak a kisebbségek, azonban az 1930-as évektől már az egységes szovjet nép
összeolvasztásának szellemében hozták az intézkedéseket (HELLER, M.–NYEKRICS, A. 1996).
Gyökeres változásokat a második világháború hozott az itt élő népek megítélésében. A náci
német hadsereg által megszállt fekete-tengeri partvidéken, miután visszakerültek a
Szovjetunióhoz, nagyarányú deportálásokat hajtottak végre. Az ellenséggel való kollaborálás
bűnét szinte minden nem orosz nemzetiségű népre rásütötték. A hazaárulás vádját elképesztő
méreteket öltő propaganda-hadjárattal erősítették meg, a „haza ellenségeit” a Szovjetunió
legeldugottabb részeiben is megismerték.
A győztes háború után a hazafiság vált a párt legfőbb ideológiai fegyverévé. A haza (azaz a
Szovjetunió, azaz a párt) odaadást és hűséget követelt meg a lakosságtól, de egyben
győztesként, a fasiszta erők legyőzőjeként felsőbbrendűséget és küldetéstudatot is adott. Ilyen
körülmények között a cári önkényuralom gyarmatosító törekvéseit is átértékelték és éppen
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azokat a kisebbségi mozgalmakat nyilvánították reakciósnak, amelyek az önkénnyel szemben
fejtettek ki ellenállást (HELLER, M.–NYEKRICS, A. 1996). A birodalmi gondolat tehát
létjogosultságot nyert a Szovjetunióban is, miközben az ellenséggel szembeni
gyűlöletkeltésben nem ismertek határokat. A tolerancia a kisebbségek felé a hosszú évtizedek
propagandájának hatására nem vált követendő mintává sem az orosz öntudatban, sem a
tagköztársaságok többségi társadalmában (pl. az ukrán identitásban).

A krími tatár identitás változásai
A Dzsingisz kán által egyesített mongol törzsekkel azonosított tatároknak valójában kevés
közük van a nagy keleti rokonokhoz. Az általuk beszélt tatár nyelv, amelyet különböző
becslések szerint 6-8 millióan beszélnek ma is, az altáji nyelvcsalád török csoportjához tartozik
(VOUTIRA, E. 2014). Az iszlám hívei a 14. században lettek, amikor az Arany Horda mongol
birodalom fennhatósága alá tartoztak. A Fekete-tenger északi előterében letelepedett krími
tatárok voltak a legnyugatabbi tatár közösségek.
A Krími Tatár Kánság a 15. században jött létre, az Arany Horda mongol birodalom
szétesésekor. Oszmán függőségbe került, a szultán adófizetője volt egészen a 18. század
második feléig. Rettegett katonai erejüket a magyarok is megismerhették, amikor a 17.
században a törökök kérésére feldúlták az Erdélyi Fejedelemséget. Több évszázadon át
félelmetes ellenségnek számítottak a tőlük északabbra elhelyezkedő orosz fejedelemségek
számára, számos alkalommal portyáztak területeiken, katonai erejükkel részt vettek hatalmi
harcaikban. Az orosz-török háborúk egyik epizódjaként végül 1783-ban foglalta el a kánságot
Oroszország (HELLER, M. 1996).
A Krím-félszigetet és a Fekete-tenger északi partvidékének egy részét magába foglaló területük
stratégiai fontosságú volt az új hódítóknak. A bizánci (római) örökség eszméje elevenedik meg
abban, hogy a krími tatár települések a hellenisztikus múltat idéző klasszikus neveket kaptak:
Akmecset városából így lett Szimferopol (ma a Krím-félsziget legnagyobb városa), Akhitarból
pedig a krími háborúban a 19. században hírhedtté vált Szevasztopol, ma az orosz fekete-tengeri
hadiflotta állomáshelye. A nagyobb városok közül csupán a krími tatárok fővárosa, a Krímfélsziget déli részén fekvő Bahcsiszeráj tarthatta meg tatár nevét (WILSON, A. 2013; VOUTIRA,
E. 2014).
A Szovjetunió megalakulása után még Lenin által létrehozott Krími Szovjet Szövetségi
Köztársaságban a krími tatárok jelentős kulturális autonómiajogokat is érvényesíthettek. A
sztálini érában viszont az 1930-as évektől már a szövetségi állam centralizációja került előtérbe,
így a korábban kapott jogokat fokozatosan megnyirbálták, a vallásüldözés pedig közösségeiket
sem kímélte (HELLER, M.–NYEKRICS, A. 1996).
A második világháború eseményei gyökeresen forgatták fel életüket. A szovjet hadsereg
katonái között a krími tatár férfi lakosság is jelen volt, így sokan kerültek hadifogságba a náci
német sereg előrenyomulásakor. A német megszállók igyekeztek felhasználni minden nem
orosz népet saját céljaik megvalósítása érdekében, ezért a krími tatároknak is engedélyezték
nemzeti intézmények létrehozását, valamint az együttműködni hajlandó hadifoglyokból
szervezetek egy krími tatárlégiót. Ahogyan a többi oroszországi kisebbség estében, úgy a krími
tatárok közösségeiben is voltak olyanok, akik az 1930-as évek megpróbáltatásai után
felszabadítót láttak a németekben, azért együttműködtek velük. Érdemes azt is megjegyezni,
hogy a Szovjetunió előre lemondott a hadifoglyokról, eleve hazaárulóknak bélyegezte őket, így
a visszatérés saját közösségeikbe lehetetlen volt.
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Az ellenséggel való kollaborálás vádja nem csupán a valódi együttműködőket érintette: a
szovjet pártállami vezetés a krími tatár nép egészére mondta ki a hazaárulás bűnét. Büntetésük
a deportálás volt. A Fekete-tenger partvidékéről eltávolították szinte az összes nem orosz
népességet: a krími tatárokat és a krími őslakosokat, a görögöket, bolgárokat, kurdokat
(VOUTIRA, E. 2014). A lakosokat marhavagonokra terelték és megindították őket kelet felé. A
krími tatárok létszáma 1944-ben a különböző becslések szerint 180-200 ezer fő körüli volt.
Nagy részüket (kb. 150 ezer fő) Üzbegisztán különböző tartományaiban szórták szét,
legnagyobb közösségük Taskentben meghaladta az 50 ezer főt (WILLIAMS, B.G. 2002). Kisebb
részüket (akik főleg a hadifogoly férfiak voltak, kb. 30 ezer fő) Szibériába és az Urál vidékére
deportálták.
Mi lett a sorsuk az 1943-44-ben deportáltaknak, akik elsősorban nők, gyerekek és idősek
voltak? A sztálini propaganda jól működő gépezetének köszönhetően a szintén muszlim helyi
lakosság ellenségként fogadta az érkezőket, kővel dobálták meg őket. Pár év elteltével az iszlám
révén a közös kulturális gyökerek segítették a megbékélést. Megejtő történetek szólnak a
segítségnyújtásról, amikor háborúban megsebesült, sokszor megcsonkított férfiak érkeztek,
feleségüket, gyerekeiket, szüleiket keresve. Sok család azonban sosem találkozhatott újra. A
krími tatár özvegyeket helyi muszlim férfiak adoptálták később (WILLIAMS, B.G. 2002). Sokan
nem élték túl a több ezer kilométeres utazást. A túlélők lettek az ún. spectelepesek, akik a
helyiektől elzárva éltek, a nap nagy részében dolgoztatták őket ipari létesítményekben.
Az első évek rendkívül nehéznek bizonyultak. Egyrészt a szokatlan éghajlat és az új betegségek
miatt, másrészt az ipartelepeken való embertelen munka okán. A főként vidéki, korábban
mezőgazdasággal (kertészet, szőlő és dohánytermesztés) foglalkozó lakosság számára ez teljes
életmódváltást jelentett. A közös vallás ellenére a spectelepek elhagyásával (erre engedélyt
kaptak 1957-ben) a beilleszkedésük sem volt egyszerű, hiszen a nyitottabb nyugatias felfogásuk
számára idegen volt a közép-ázsiai, sokkal inkább hagyománytisztelő vallási közösség.
Sztálin halála után a deportált népek (csecsenek, ingusok, balkárok, karacsájok, kalmükök)
hazatérését hivatalosan is engedélyezték, sőt, 1956 novemberében határozatot hoznak
nemzetiségi autonómiáik visszaállításáról, azonban a krími tatárokról megfeledkeztek (WILSON
A. 2013). Alacsonyabb létszámukból adódóan eleve kisebb volt az érdekérvényesítő
képességük, de a kis létszám akár előny is lehetett volna számukra. Viszont nem is nagyon
várták őket haza. Oroszország és Ukrajna egyesítésének háromszázadik évfordulója alkalmából
1954-ben Ukrajna ajándékba kapta a Krím-félszigetet, politikusai kifejezetten ellenezték a
krími tatárok hazatérését.
Bár nem térhettek haza, kollektív emlékezetükben őrizték a „Zöld sziget” emlékét és a
deportálás napján, május 18.-án minden évben megemlékezéseket tartottak (WILLIAMS, B.G.
2002). Jelszavukká vált: „Semmit sem felejtünk és semmit sem fogunk felejteni.” A 20. század
utolsó két évtizedének változásai számukra is megnyitották az utat: 1989-ben hivatalosan is
engedélyezték a krími tatárok hazatelepülését. A közel 500 ezres közösség fele (250 ezer
ember) választotta a nagy utat és a romantikus álmodozás után a nagy kiábrándulást (WILSON
A. 2013).
Egy olyan generáció tért vissza, aki már Közép-Ázsiában született és valójában sosem látta a
Krím-félszigetet. Mit találtak? A helyi kommunista nómenklatúra heves ellenállását, lerombolt
falvakat. A déli parton nem is engedélyezték letelepedésüket. Mivel kimaradtak a
kollektivizálásból, ezért az 1999-es privatizációból sem részesülhettek. Gazdasági, kulturális és
politikai marginalizálódásuk mellett általános ellenszenv övezi őket. Az idegenellenesség
sokáig élteti a régi szólamokat: akár emlékművekről, akár temetőkről legyen szó, a felfestett
„hazaárulók” feliratok és a náci horogkereszteket ábrázoló falfirkák hamar megjelennek a krími
tatárokhoz köthető helyszíneken (WILSON, A. 2013).
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A gagauz identitás eltérő orosz-képe
A krími tatárokkal ellentétben sokkal kevésbé ismert a Fekete-tenger északnyugati partvidékén
élő, közel 200 ezer főt számláló gagauz népesség. Legnépesebb közösségeiket Moldovában,
Gagauzia autonóm területén (kb. 150 ezer fő), valamint Ukrajna Odessza körzetében találjuk
(KATCHANOVSKI, I. 2005). Nyelvük az altáji nyelvcsalád oguz török csoportjába tartozik,
eredetük vitatott, több türk nép leszármazottjának tartják őket. Nem csupán az oroszbarátságuk,
hanem kifejezetten a szovjet állami keretek iránti nosztalgiájuk okán is kakukktojásnak
számítanak a térségben. Hogyan alakulhatott ki két szomszédos kis lélekszámú nép, a gagauzok
és a krími tatárok esetében ennyire különböző identitás?
Fontos tényező ebben az esetben (is) a vallás. A gagauzok ugyanis ortodox keresztények.
Korábban évszázadokig a Fekete-tenger nyugati partvidékén, főként Dobrudzsa területén éltek,
még bizánci hatásra vették fel a középkorban az ortodox hitet (KATCHANOVSKI, I. 2005). Az
Oszmán Birodalom megtűrte őket, hasonlóan a többi keresztény balkáni népekhez, akiket
speciális adókkal (többek között a hírhedt gyermekadóval) sújtottak. Helyzetük a 18. században
fordult válságosra, amikor a sorozatos orosz-török háborúk megkezdődtek a térségben. Az
orosz cár az ortodox hit előretolt bástyáinak nevezte őket is, noha nem voltak szlávok.
Besszarábia (a Prut és a Dnyeszter közötti terület) elfoglalása után az orosz birodalom földeket
ajánlott számukra az újonnan meghódított területen (KATCHANOVSKI, I. 2005). Mivel helyzetük
rosszabbra fordult az Oszmán Birodalomban, ezért a közösség nagy része az elvándorlást
választotta, így kerültek orosz fennhatóság alá a 18. és 19. században.
A 20. század és az első világháború „tulajdonváltást” hozott a fejük felett: Besszarábiát
Romániához csatolták (CROWTHER, W. 1991). Az 1940-ig tartó időszak számukra a háttérbe
szorítást, negatív diszkriminációt eredményezett, hiszen a román állam az általuk román
nemzetiségűnek tartott moldávokat helyezte előtérbe. A nemzetiségi kártyát ellenfeleivel
szemben remekül alkalmazó Sztálin viszont kifejezetten a moldávok gyengítése érdekében
erősítette a gagauzok jogait a második világháború után, a főként Besszarábia területéből
létrehozott Moldova Szovjet Szövetségi Köztársaság területén.
A gagauzokat tehát elkerülték a második világháború végén a szovjet állami vezetés parancsára
végrehajtott deportálások, így számukra az identitásukban jelen lévő negatív kollektív élmény
nem ehhez az eseményhez, hanem a román államban elszenvedett diszkriminatív
intézkedésekhez kötődik. A területük Szovjetunióhoz való visszacsatolása utáni ínséges éveket
(amikor az éhínség hatalmas méreteket öltött Moldovában) a háború, és nem az „új gazda”
negatív hatásaként élték meg. A fent említett sztálini megosztó politika révén helyzetük is
jobbra fordult a pártállami diktatúra idején, annak ellenére, hogy Moldova mindvégig a
Szovjetunió egyik legelmaradottabb szövetségi köztársasága maradt.
Miközben a Szovjetunió széthullása után az alig 34 ezer km2 területű és 3,5 millió lakossal
rendelkező Moldova a függetlenség mellett döntött, területét szeparatista erők feszítik szét.
Nem csupán a de facto függetlenedett Transznyisztria (Dnyeszter Menti Köztársaság) áll igen
erőteljes orosz befolyás alatt. Az 1980-as évek zűrzavaros eseményeiben a gaguzok is felléptek
jogaik védelmében, aminek eredményeként az 1990-es évek elején autonóm területet alakította
ki számukra Moldova déli részén. A választási eredmények alapján is deklarált
szovjetbarátságukat a szomszédos Oroszország is gerjeszti minden lehetséges módon, jelentős
propaganda-hadjáratokkal. A mélyszegénységben élő gagauzok az autonómia kivívása mellett
fenntartják azt a jogot, hogy Moldova és Románia esetleges egyesülésekor, illetve Moldova
európai uniós csatlakozása esetén kinyilvánítják függetlenségüket, valamint az Orosz
Föderációhoz való csatlakozási szándékukat (CLAPP, A. 2016).
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Összegzés
A tanulmány egy olyan etnikai földrajzi jellegű kutatás elméleti hátterét vázolta fel, ami
kifejezetten az identitást meghatározó csoportképző tényezők, az etnicitás és a nemzettudat
oldaláról közelíti meg az európai posztszovjet térségben jelentkező, akár fegyveres
összecsapásokba és polgárháborúba torkolló társadalmi konfliktusok hátterében
megfogalmazható hatásmechanizmusokat.
A két Fekete-tenger térségében élő nép, a krími tatárok és a gagauzok példáján keresztül tárta
fel az írás az európai posztszovjet térség sajátosságát, az orosz identitás meghatározó szerepét
az itt élő népek azonosságtudatának alakulásában. A mindenkori orosz érdekek érvényesülése
olyan helyzeteket indukált, amelyek a kis népek csoporttudatának, másoktól való
elkülönülésének erősödését eredményezték.
Az orosz hatalmi jelenlét állandóságával együtt azonban az orosz identitás is változásokon ment
keresztül az évszázadok során, ami a hatalomgyakorlás mikéntjét és a kis népekkel való
viszonyt is befolyásolta. Az elméleti alapok lefektetésekor ezért kiemelkedő jelentőségű az
orosz identitás kulcsmotívumainak feltárása is, amiben a tatárokkal való szembenállás és az
ortodox vallás vezető szerepének küldetéstudata mellett a birodalmi gondolat identitásformáló
szerepe a döntő, nem csupán a kis népek sorsában, hanem a geopolitika alakulásában is.
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BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A szekció település-földrajzi témákra fókuszáló 8 előadása kiválóan illeszkedett egymáshoz, az
átfedéseknek köszönhetően így néhány kérdés több nézőpontból is végiggondolhatóvá vált. A
falusi és a külterületi vizsgálatokban (TIMÁR J.; BÁCSKAINÉ PRISTYÁK E.; VASÁRUS G. L.
előadásai) is szerepet kapott „a város”, például a migráció, a városi gazdaság hatása, a
fogyasztók, vagy a szuburbanizáció tanulmányozása révén. Utóbbi (VASÁRUS G. L. előadása)
az agglomerációs térszerkezet változásának kérdésein keresztül kapcsolódott a városi
szétterülés egy másik előadásban tanulmányozott problémáihoz (BERTALAN L.−JANKÓ F.
előadása), továbbá Budapest külső kerületeinek és agglomerációjának lakáspiaci folyamataihoz
(SZABÓ B. előadása). A nagyvárosi „köztértermelés” (BOROS L. et al. előadása), valamint a
fogyasztás régi és új terei (FABULA SZ. et al. előadása) dzsentrifikációval való összefüggéseinek
megértését pedig tovább segítette az új lakások építéséhez kötődő, budapesti és néhány vidéki
nagyvárosi dzsentrifikáció kutatását összegző előadás (BERÉNYI B. E.).
Fontosabb azonban, hogy a vizsgált témák kapcsolódásán túl a térfolyamatokban (és nem
térformákban) gondolkodás, a leírás helyett az okok keresése is összeköthette az elhangzott
előadásokat. Implicit vagy explicit módon (pl. a „tértermelés” elméletének használata) ezekben
a településkutatásokban a társadalmi tér koncepciójának alkalmazása került előtérbe. Ez a
szekció végeredményben jól bizonyította, hogy a geográfia kiváló eszköz a társadalmi
viszonyok jobb megismeréséhez, legyen szó: i) a lakóhelyválasztásban kifejeződő lakossági
igényekről (BERÉNYI B. E.); ii) a különböző társadalmi csoportok kapcsolatteremtési
lehetőségeiről (BOROS L. et al.), lakásviszonyairól (SZABÓ B.); iii) a fogyasztási szokások és
szolgáltatások városon belüli diverzifikációjáról (FABULA SZ. et al.); iv) a korántsem csak a
dzsentrifikációhoz, hanem a város−vidék peremzónákhoz (VASÁRUS G. L.) és a falvakhoz is
köthető térbeli kiszorításról, ebben az állam nagyon is meghatározó szerepéről (TIMÁR J.); v) a
koncepciótlan városfejlesztés mellett zajló városi szétterülés negatív társadalmi, környezeti
hatásairól (BERTALAN L.−JANKÓ F); vi) vagy épp az egyházi szervezetek és lakossági
önszerveződések „tanyafejlesztő” szerepéről (BÁCSKAINÉ PRISTYÁK E.).
Nyilván nem véletlen, hogy az előadásokat követő gondolatébresztő vitában nem csak a
kérdőívezésre és az interjúzásra irányuló – egyébként igen hasznos – módszertani kérdések,
javaslatok hangzottak el. Többek problémájaként került elő a nyugati szakirodalom
terminológiáinak átvétele, sőt kifejezetten a fordítás gyakori nehézsége, mint azt a „new-built
gentrification” előadáscím (BERÉNYI B. E.) is jelezte. E sorok írója szerint azonban a diskurzus
ilyen irányba fordulása ugyanúgy a Magyarországon művelt településföldrajz (már, ha ezt még
célszerű egyáltalán így neveznünk) „professzionalizálódását” jelzi, mint a legnagyobb vitát
kiváltó kérdés felmerülése. Nevezetesen azzal kapcsolatban csaptak össze a vélemények, hogy
vajon LEFEBVRE, H. (1991) tértermelésről szóló elméletének marxista földrajzi szemlélete
összhangban állhat-e azzal a kutatói kérdésfeltevéssel, mely reálisnak feltételezi a nagyvárosi
közterekhez kapcsolt, diverzifikáció mellett létrejött társadalmi kohézió megvalósulását a
neoliberális kapitalizmusban. Ez a vita ugyanis már társadalomelméleti megközelítések szintjén
zajlott, s jól kiegészítette annak az előadásnak a gondolatmenetét, amely tudománytanulmányi
perspektívából tekintette át a magyarországi funkcionális településföldrajztól a kritikai
geográfiáig vezető lehetséges utak egyikét.
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A TANYABOKROK ÉLETKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
BÁCSKAINÉ PRISTYÁK ERIKA
Adjunktus, Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, pristyak.erika@nye.hu
CAUSES OF THE VIABILITY OF GROUPED FARMSTEADS
Abstract
Nyíregyháza (population 120,000) is a typical city on the Hungarian Plain having 36 grouped (tanyabokor)
(population 6,000) with a unique layout on its outskirts. Today suburbanization processes involve this area as well.
Names of the farmsteads are well-known along with their history and “tirpák”gastronomy but their real conditions
are only revealed for those who have some ties with them.
Since the change of the regime they have gone through various changes, they have become different from one
another. Agriculture, access (or no access) to markets, changes in their infrastructure, the church and the civil
associations, tourism interests and the proximity to the city all contribute to their development or even destruction.
The viability of grouped farmsteads is shaped by external and internal factors alike.
Keywords: farm-steads, revitalisation, differentiation, suburbanisation, rural tourism

Bevezetés
A Nyíregyházától nyugatra található bokortanyák területe – mintegy 60 tanya – a városhoz való
közelségük okán a szuburbanizációs folyamatok részese. 260 éves közös múlttal rendelkeznek,
napjainkra azonban jelentősen differenciálódtak, eltérő gazdálkodással, mozaikos képpel
találkozunk ebben a térségben is. Ebben a tanulmányban áttekintem az életképességüket
befolyásoló tényezőket.
Az 1753-as újratelepítés 250. éves jubileumán friss, részletező és összefoglaló munkák
készültek, elsősorban a tanyák történetére vonatkozóan (BODNÁR ZS. 2003., FRISNYÁK S. 2003.,
KUJBUSNÉ MECSEI É. 2003a, b), az elmúlt évtizedben történt társadalmi változásokról már
magam publikáltam. A tanyák számát tekintve térségünkben is van fogyás, de összességében
nem történt olyan számottevő csökkenés, mint az Alföld egyéb területein. Magyarország
külterületeinek 12 típusát különbözteti meg BALOGH A. és BAJMÓCY P. (2014), kutatásaikból
kiderül, hogy a tanyák száma 1970-2011 között 48%-kal csökkent: 4871-ről 2528-ra, a tanyák
össznépessége is jelentősen megfogyott, 67%-kal élnek most kevesebben a tanyákon, összesen
mintegy 150.000 fő. A tanyabokrok népessége is fogyott, de nem ilyen magas arányban.
Nyíregyháza mellett a másik két bokortanyás település, Nyírtelek és Nagycserkesz adatait is
figyelembe véve az 1960-as évek 16000 fős maximuma helyett az utóbbi évtizedben közel 8000
fő (KSH). A megyeszékhely gyors, dinamikus fejlődéséhez képest a rendszerváltást követően egy
évtizedes megkésést mutatva tértek magukhoz a tanyák. Ez a kint élő lakosság gazdasági
szerkezetváltásának, a házak, porták felértékelődéshez, gyermekes családok kiköltözéséhez, a
szuburbanizációba való bekapcsolódásnak köszönhető.

A tanyabokrok fejlődése
A XVIII. század közepével kezdődnek a tanyák történetét ismertető tanulmányok, az emberi
letelepedés nyomai természetesen már előtte is fellelhetőek. A terület kedvező földrajzi
adottságokkal rendelkezett, így a megtelepedés nyomait a régészek az újkőkortól (mintegy 6000
évvel ezelőtt) kezdve folyamatosan ki tudják mutatni. Az elmúlt években az autópálya, az
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elkerülő utak, az ipartelep és a LEGO-gyár építése tette szükségessé az ásatásokat a
tanyabokrok egyes területein. Mandabokor területén még 1994-ben folytak ásatások. A szkíta kori
településrészlet akkoriban szenzációszámba ment: hasonló méretű falut ebből az időszakból addig
nem találtak a régészek. Egy VIII–IX. századi temetőrészlet mely a honfoglalás kori őslakosság
etnikai meghatározásához nyújtott kiindulópontot a Felső-Tisza-vidéken: nem bevándorló
szlávokkal, hanem a korábbi avar kori lakossággal kell számolnunk Árpád népének érkezésekor
(ISTVÁNOVITS E. 1997). A temetőhöz tartozó település továbbélése arra utal, hogy honfoglaló
őseink alávetették, de ki nem irtották a nekik hódoló lakosságot. A legutóbbi ásatások mindezt
megerősítik.
Időben nagyot ugorva a török és a kurucz háborúk által elnéptelenített terület benépesítése
hasonlóan történt, mint az Alföld más területein. „Majd a helyi parasztgazdák innovatív
tevékenysége indította el azt a hosszan tartó folyamatot, amely révén Nyíregyházán és a
hordalékkúp-síkság más területein is az extenzív állattenyésztést felváltotta a belterjesebb
földművelés. A szerkezetváltás, az intenzívebb szántó- és kertgazdálkodás az ideiglenes
szállásokat az 1850-es évekre állandó lakhellyé és egyben üzemi központtá formálta át. A
társadalmi-gazdasági fejlődés 1753-tól az 1850-es évekig terjedő periódusában a többséget
alkotó szlovák népesség gazdaság- és kultúraélénkítő szerepe alapozta meg a város növekedését
és további előrehaladását – állapítja meg FRISNYÁK S. (2003). Nyíregyháza szlovák népessége
a letelepülést követő évtizedekben először integrálódott, majd a XIX. század közepétől
asszimilálódott. Százalékos arányuk azonban fokozatosan csökkent, 1850-ben az első
népszámlálás idején még 60%, 1890-ben már 15% volt (BALOGH B. A. 1976). A szállásokból,
az ideiglenes tanyacsoportokból alakultak ki a bokortanyák. A „bokor” elnevezés a XIX. század
közepétől terjedt el. Az 1860-as években már tanyasi iskolák beindítását kérte a lakosság, és az
ezt követő időszak generációi erősítették meg e településtípust.
Az 1910-ben végrehajtott népszámlálás idején 50 tanyabokorban 8519 lélek élt, ezt követően
majd csak az 1960-as években volt magasabb a lakosságszám, ekkor a kényszerű lakosságcsere
is hozzájárult a változáshoz. A tanyabokros forma leginkább az aprófalvakra emlékeztet, de a
város közelsége és a tanyai gazdálkodás következtében soha nem volt igény önállósodásra.
Később a falu- és tanyasorvasztó településpolitika hatására összevonták a tanyákat. Az 1970-es
években elsősorban az infrastruktúra fejlesztésének hiánya következtében elköltözések
jellemezőek, de emellett a tipikus új kockaházakat is megtaláljuk, többnyire egy portán az öreg
házzal. A város fejlődése, a városi munkahelyek, a városi infrastruktúra bővülése nagy vonzerőt
jelentett a lakosság számára. A leggyakoribb megoldás újra a kettős gazdálkodás volt: már a
városban laktak, dolgoztak, de még megtartották a kinti házat és földet, ahol kiegészítő
gazdálkodást folytattak, mely akkoriban jól jövedelmezett a munkahely mellett. A népesség így
lassan elöregedett, az épületek karbantartásával sem mindenki törődött. A következő
jelentősebb változás a belterületté nyilvánítás volt: a 80-as években a négy legnagyobb, főút
menti bokortanyát kiemelték: Mandabokor, Vajdabokor, Felsősima és Rozsrétszőlő ekkor lett
belterület. A beépíthetőségi lehetőségek megváltoztak, kertvárosias külsőt vettek fel,
hatékonyabb infrastrukturális fejlesztések, szociális ellátás, iskolák összevonása történt. Ezáltal
is koncentrálták a népességet.

Differenciálódó tanyák
A tanyák helyzete az 1990-es rendszerváltozás után sem változott érdemben. Bár a kárpótlási
törvény kedvezményezte az egykori tanyák körüli földterületek visszaszerzését, a
mezőgazdaság tartós válsága, a nagyüzemek szétesése, a pénzeszközökkel alig rendelkező
önkormányzatok miatt lényegében csak az egykor tanyán élők vagy a mostanság oda települők
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egyéni-családi erőfeszítései jelzik, hogy ismét átalakulóban van a tanyavilág – olvashattuk
2003-ban a tanyai kaleidoszkópban.
A rendszerváltás óta eltelt évtizedek gazdasági változásai, az infrastrukturális fejlesztések
lehetővé teszik az újraéledést. A 2000-es évek elején még több elsorvadó bokrokkal
találkoztunk, mára ez megváltozott. A tanyás térségek fejlődése előtt többféle út állt. Jövőjük
az önkormányzati településpolitikától, az ott élők aktív településfejlesztésétől vagy
passzivitásától, lakóhelyük iránt érzett szeretetétől is függ. A tirpák hagyományok újjáéledésé
is hozzájárul a fejlődéshez. Azonban a tanyák társadalmi-gazdasági revitalizációjának alapja
más. A tanyákat és a várost egyre több szál köti össze. Munkába és iskolába a városba járnak a
tanyai lakosok, de emellett a szabadidejüket is szívesen töltik hasonlóan, mint a belterületen
lakók. A mindennapos kapcsolat törvényszerű a városi és a tanyasi lakosság között. Emellett a
városból is ingáznak dolgozók a bokortanyákon található agrár- és egyéb vállalkozásokba,
egyházi intézményekbe. Az 1. ábrán a közlekedési helyzet változatossága jól kirajzolódik,
megmaradt a város felé centrális úthálózat, de a tanyák egymás között nehezebben közelíthetek
meg.

1. ábra: A Nyíregyházi tanyabokrok területének úthálózata napjainkban (saját szerk.)

Néhány konkrét tényezőt emelek ki, mely hozzájárult a mozaikos kép kirajzolódásához:
- Az új, 2014 évben jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében
lehatárolt, a város ökológiai rendszerében fontos szerepet játszó bokortanyás övezetet végre
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önálló városrészként kezelik (V10). A jelenlegi városgazdálkodási, fejlesztési és szociális
ellátásokat ötvöző lehatárolás indokolja az egységes kezelésüket. A bokortanyákon, mint
ahogy a város más külterületi részén is, mozaikos kép rajzolódik ki, nagy szélsőségekkel.
- A városhoz közelebbi bokrok elvesztették hagyományos mezőgazdasági szerepüket.
- Rókabokor és Sulyánbokor védett települészerkezetűvé minősítése (1. ábra).
- A Nyíregyháza-Kertváros városrészhez tartozik Salamonbokor és Szabadságbokor, melyek
napjainkra egybenőttek vele.
- A tanyákra történő kiköltözések oka többféle lehet. Nagy Zsuzsa debreceni egyetemista
szakdolgozatában vizsgálta 2014-ben ezt a kérdést. Az első helyen a családi érzelmi kötődés
áll. A kertes házas környezet, a jó levegő, mint vonzó tényező a második helyen áll 33%-al.
A megkérdezettek 15%-a mezőgazdasági termelő tevékenységbe kezd.
- Korszerű technológiával 2015-re kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat a tanyák nagy részén.
Azonban érthető a lakosság egy részének negatív hozzáállása, mely a szükségességét vitatja.
- Létrehoztak újabb termelői piacokat (Rozsrétszőlő, Mandabokor, Nyíregyháza-Kertváros),
bár ezek kevésbé váltak be. Inkább erősödik a rövid ellátási lánc (REL) program. A
bokortanyákra épülő közösségi integrálás, tudatos térségi, helyi fogyasztás és vásárlás
ösztönzése is közös célja a kint és a városban élőknek.
- Az elmúlt évtized legjelentősebb változása a tanyák életében a tanyagondnoki szolgálat
bevezetése volt, mely mára szervesen hozzátartozik a kint élők mindennapjaikhoz, a
rászorulók és igénylők megszerették ezt a szolgáltatást. A szociális ellátás 2000 óta jól
kiépült, a tanyagondnoki szolgáltatás a legjobb ellátási forma. Jelenleg 34 tanyát érint a
szolgáltatás, négy fő tanyagondnok tevékenykedik. Egyházi és civil keretek között végzik
munkájukat.
- Az evangélikus egyház tevékenysége más területen is meghatározó a közösség
összetartozásában. A város vallási összetételéből jól kitűnik, hogy napjainkra az
evangélikusok aránya nagyon alacsony lett: 7% (KSH, 2011). A vallási összetétel ma már a
bokortanyákon élők körében is vegyes. Két egyházközségbe tartoznak: a központi
(nagytemplomi) III-as körzet és a kertvárosi gyülekezet. Mandabokorban az új evangélikus
többfunkciós közösségi házat 2013 tavaszán vette használatba a gyülekezet,
szálláslehetőséggel bővült. Alapítványuk a fiatalokat fogja össze. A nyugatra eső városrészt
és 16 tanyát, a Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Egyház látja el, mely kiterjedt szociális
tevékenységet is folytat, tanyagondnokokat foglalkoztat, tanyai központjuk Benkőbokorban
található.
- Polyákbokrokban egy tömbben él a cigányság, más kedvezőtlen szegregációs folyamatok
nem indultak el.
- Civil szervezetek tevékenysége a tanyákon: A bokortanyák újjáélesztését megcélzó
szándékok eredményeként jött létre a Bokortanyák Lakosságáért Egyesületet. Főképpen a
tirpák hagyományok megőrzését, az itt élő hátrányos helyzetű emberek megsegítését, az
infrastrukturális fejlesztést igyekszik előmozdítani. Az E-Misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület több tevékenysége is jelentős a területen: A Barátságos bokortanyák, Élő
bokortanyák projektjeik keretében a természetvédelem különböző területein (Az Oláh réti
víztározó védetté nyilvánítása, Natura 2000 terület kezelése, kiadványok, honlap
működtetése, madárgyűrűzés).
A Nyíregyházi Kosár Közösség független civil
kezdeményezés, célja, hogy segítse a helyi termelők és fogyasztók közötti kapcsolatot,
ezáltal növelje a helyben előállított élelmiszerek fogyasztását. Egyre több tanyáról
kapcsolódnak be: Újtelek-, Sulyán-, Mohos-, Salamon-, Manda-, Bedőbokor.
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- A turisztikai és rekreációs funkciók városon belüli megosztásának is célterülete a
bokortanyák falusi turizmusának növelése. A tanyák napjainkban a turisták részére
elérhetőek, alapvetően a falusi turizmus termékkörébe tartozóan, de attól árnyaltabban.
Szükséges lenne legalább egy rövid, tematikus út kialakítása. A falusi turizmus szolgáltatói
jelen vannak, Nyíregyháza város szélesedő turisztikai kínálatába jól beépíthető.
A Nyíregyházát körülvevő településgyűrű túlságosan távolinak bizonyult – különösen nyugati,
déli és délkeleti irányban – a szuburbanizációs folyamat vonatkozásában, így a városhoz
közelebb, igazgatási határain belül alakult ki az a szuburbia, mely szervesen kapcsolódik a
város magterületéhez (KÓKAI S.–B. PRISTYÁK E. 2012). A város számára jelentős lakóterületi
tartalékokat jelentenek a bokortanyák. A városrész fejlesztésének célja a bokortanyák lakó- és
mezőgazdasági funkciójának erősítése, intenzív bekapcsolása a város helyi
élelmiszerellátásába. Az infrastrukturális és (köz) szolgáltatási ellátottság javítása, valamint
közösségi összefogás erősítése révén. További cél az ITS-ben megfogalmazottak szerint is: a
városrész adottságaira épülő sajátos turisztikai célpontok kialakítása, fejlesztése, illetve új ipari
fejlesztési terület kialakítása a LEGO gyár és az új Nyugati elkerülő út környezetében.
A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
- tanyák aktív bekapcsolása a város helyi élelmiszerrel való ellátásába, tudatos helyi vásárlás,
- bokortanyákra épülő közösségi integrálás,
- új ipari fejlesztési terület kialakítása, infrastrukturális fejlesztése.
A tanyavilág társadalmi problémáinak feltárását kutató munkák közül fontosnak tartom itt
megjegyezni DURÓ A. (2015) kutatásait: az értékrendek ütközése a leginkább befolyásoló
tényező a lakosság körében. Ezt a bokortanyákon is tapasztaljuk, nem mindig anyagi, inkább
életmódbeli különbségekből eredően. Ennek egyik formája a rekreációs tevékenység
megnyilvánulása. A pozitív változásokról megerősíti kutatásaimat a Békés megyei tanyák
felmérésének egyik eredménye (NAGY G.–DUDÁS G.–BODNÁR G. 2016): a rekreació olyan új
karakter megerősödését jelzi, mely a külterületek hosszú távú továbbélését garantálhatja. Bár
„külterületi reneszánszról” nem beszélhetünk, a megye településfejlesztési terveiben a
tanyákkal, majorokkal a jövőben is számolni kell.
A tanyabokrok életképességét befolyásoló tényezők – összefoglalás
A tanyák és a tanyákon élők életképessége változatos. Belső, az adott tanya közösségi erejéből
is adódó hatások és a külső tényezők határozzák meg ennek az évtizednek is a fejlődési irányait.
Ebből kiemelve meghatározó: a megközelíthetőség, a városhoz való közelség, az infrastruktúra,
a közösség ereje, az innovációs képesség és a lakosság anyagi helyzete.
Belső tényezők:
•
•
•
•
•
•
•
•

Értékrendek találkozása
„Ahol élni jó”
Áll mögötte egy aktív ember
Civil és egyházi kezdeményezés
Önszerveződés Közösségi lét (társadalmasulás)
Alkalmazkodás
Adott társadalmi csoportok túlsúlya (lovasok, vállalkozók,
nagycsaládosok, roma lakosság)
Innovációs képesség
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Külső tényezők:
•
•
•
•
•
•

Megközelíthetőség
Egyéb infrastruktúra
Funkció alapja: alvó-lakó, agrár, rekreáció
Településpolitika
Önkormányzati hatás
Tanyai életmód előnyei és hátrányai

A tanyabokrok – ha funkcióváltással is – megmaradnak. A természeti környezet felértékelődése
és a gazdasági kényszer hatására is újjáélednek a tanyák. Nagyrészük megőrizte egykori
morfológiai sajátosságait, a tájhasználat szempontjából lényeges változás állt be a mező- és
erdőgazdasági területek arányában és minőségében. Ezek figyelembevételével a tanyák tartós
fennmaradásával, revitalizációjával számolhatunk. A népesség mobilitásában az
elérhetőség/infrasturuktúra/természetközeliség hármas tényezőinek mértékét veszik leginkább
figyelembe. A városi-vidéki életforma ötvöződésének pozitívumait napjainkban is sok család
tapasztalja. A tanyán lakó emberek életében a kijárás-bejárás a közös, életmódjuk,
gondolkodásmódjuk sokkal változatosabb és szélsőségesebb, mint egykor, elsősorban ettől
függ, hogy milyen életet valósítanak meg tanyasi környezetben.
Kutatási irányok közül az alapos mélykutatást, a szociológiai kutatást is fontosnak tartom.
Tevőleges munka terén az érdekképviselet jelentősége egyre nő, a helyi közösségek tevékenysége
felértékelődött, és az egyedi megoldások szerepe is széles. A központi tanyaprogramoknak, a
pályázati tartalmak szakmai szempontú elemeinek jelentősége meghatározó. Lassan pozitív
imázs is kialakul a tanyák, a tanyabokrok felé, ezen tényezőket kell erősítenünk.
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NEW-BUILD GENTRIFICATION A HAZAI NAGYVÁROSOK MEGÚJULÓ
VÁROSRÉSZEIBEN1
BERÉNYI B. ESZTER
MTA Posztdoktor, MTA CSFK FI, berenyibeszter@gmail.com
NEW-BUILD GENTRIFICATION OF UPGRDING NEIGHBOURHOODS IN HUNGARY
Abstract
After the transformation began the change of the socio-economic structure, which has brought the functional
differentiation in some parts of cities and the upgrading and depreciation of neighborhoods. Changes in the global
market, the various family support benefits and some municipalities targeted programs for urban development
supported the new apartment building constructions not only in marginal zones of the city, but also the inner
neighborhoods of the cities. Due to the economic restructuring new group of society have appeared with specific
needs, motivations, preferences in these neighborhoods. In the past two years conducted field research in Budapest
and rural cities (Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs) we were seeking - among other things - an answer to the
appreciating neighborhoods with local residents what needs and motivations possessed the flat choosing and in
terms of location. In this study are presented the needs and preferences of moving into newly built housing and
the motivations of investors' side as well, highlighting the similarities and differences between the capital and
major provincial cities.
Keywords: new-build gentrification, dzsentrifikáció, városmegújulás, Budapest, vidéki nagyvárosok

Bevezetés
A dzsentrifikáció az elmúlt ötven évben az egyik legnépszerűbb témája volt a földrajzi és
szociológiai témájú kutatásoknak. Az elmúlt évtizedekben a poszt-szocialista országok
városaiban is egyre szembetűnőbb változások játszódtak le, amely ráirányította a kutatások
figyelmét a térségben zajló eseményekre. A rendszerváltozást követően ugyanis viharos
gyorsasággal megindult a társadalmi-gazdasági szerkezet átalakulása, amely magával hozta
egyes városrészek funkcionális differenciálódását, a lakónegyedek rohamos fel- és
leértékelődését. A globális piac változásai, a különböző családtámogatási kedvezmények és
egyes önkormányzatok célzott városfejlesztési programjai teret nyitottak az új lakásépítéseknek
nem csak a városperemi zónákban, hanem a városok belső lakónegyedeiben is. A gazdasági
szerkezetátalakulás következtében a társadalom új rétegei jelentek meg ezekben a
városrészekben sajátos igényekkel, motivációkkal, preferenciákkal. Kérdés azonban, hogy a
belső városrészekben gombamód szaporodó új építésű épületek, esetenként – egy-egy
rehabilitációs projekt eredményeként kialakuló – új városrészek csupán lakáspiaci
beruházásnak minősülnek, vagy az újonnan beköltöző lakók megváltozott igényei hasonló
átalakulási folyamatokat indítanak-e el a tágabb környezetükben, mint amelyek a spontán
városmegújulási folyamatok hatására is zajlanak. Jelen tanulmányban ezeket az új építésű
lakónegyedeket, városrészeket állítjuk a vizsgálódásaink középpontjába és arra keressük a
választ, hogy az új építésű ingatlanok milyen szerepet játszanak a városrészek megújulásában.
Valóban csupán ingatlanpiaci beruházásnak minősülnek, vagy kisugárzó hatásuk révén
hozzájárulnak a leromlott városrészek teljes átalakulásához? Milyen tényezők játszanak
szerepet a budapesti és vidéki városok társadalmi-gazdasági átalakulásában? A részvevő
szereplők milyen motivációkkal rendelkeznek? A tanulmány első felében áttekintjük a newbuilt gentrification (új építésű dzsentrifikáció) elméleti hátterét és a kutatásaink során
1

A kutatás az OTKA (K105534) és az MTA Posztoktori Program (PD-025/2014) támogatásával valósult meg.
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alkalmazott módszertant, majd az eredmények bemutatása alapján felvázoljuk a külföldi
kutatási eredmények hazai interpretációját.
Elméleti háttér
A szakirodalomban egy sor különböző definíció és típus található meg a dzsentrifikáció
fogalmára, mivel – ahogyan SMITH, N. (2002) fogalmaz – ,,a dzsentrifikáció a helyi társadalmi,
gazdasági, kulturális és politikai viszonyok kifejeződése, így mindenhol más és más’’ (p. 440.).
Ennek eredményeként ,,a dzsentrifikáció egy kaotikus fogalom, mivel az a különböző módon
és összefüggésekben jelentkező folyamatok földrajzilag specifikus eredményeit és lehetőségeit
írja le’’ (LEES, L. 2003 p. 2491.).
Ha egy egyszerű és tömör meghatározást szeretnénk adni a dzsentrifikáció jelenségére, akkor
azt talán ekképpen tehetnénk meg: a dzsentrifikáció egy lakónegyed tartós fizikai, gazdasági,
társadalmi és kulturális felértékelődése (BERÉNYI B. E. 2012).
A különböző fogalmak tengerében azonban még így is némi eligazodás szükséges, így célszerű
talán valamilyen szempontrendszer szerint csoportosítani a meghatározásokat. A fogalmakat a
résztvevő társadalmi csoportok, a folyamatot irányító szereplők, vagy éppen a térbeli
különbségek alapján kategorizálhatjuk, amelyet az 1. ábra szemléltet.
A résztvevő
A folyamat irányítóinak
társadalmi csoportok
szerepe
Átmeneti
városlakók Állam
által
irányított
(transitory
urbanities) dzsentrifikáció
(state-led
(HAASE, A. et al. 2012)
gentrification)
(LEES, L. et al. 2008)
dzsentrifikáció
Családi
dzsentrifikáció Turizmus
(family
gentrification) (tourism gentrification)
(KARSTEN, L. 2014)
(LEES, L. et al. 2008)
Részleges
dzsentrifikáció Kereskedelmi
(marginal
gentrification) dzsentrifikáció (commercial
VAN
CRIEKINGEN,
M.– gentrification)
DECROLY, J. M. 2003)
(SYKORA, L. 2005)
Eldiákosodás
Új építésű dzsentrifikáció
(studentification) (SMITH, D. (new-bulid gentrification)
P. 2002)
(DAVIDSON, M.–LEES, L.
2005)
Szuper-dzsentrifikáció
(super-gentrification) (LEES,
L. 2003)

Térbeli különbségek
Globális
dzsentrifikáció
(global gentrification) (LEES,
L. et al. 2008)
vidéki
dzsentrifikáció
(provincial gentrification)
(LEES, L. et al. 2008)
falusi dzsentrifikáció (rural
gentrification) (PHILLIPS, M.
2002)

1. ábra: A különböző dzsentrifikáció fogalmak csoportosítása (saját szerkesztés)

A fogalomrengetegben az új építésű dzsentrifikáció (new-built gentrification) szerepe az egyik
legvitatottabb kérdés definíciós szempontból. Ez a jelenség tulajdonképpen a leromlott
lakónegyedek átalakulását jelenti új építésű, többnyire barnamezős beruházásként megvalósuló
ingatlanok létrejöttével (DAVIDSON, M.–LEES, L. 2005). A klasszikus dzsentrifikáció fogalmi
ismérveinek nagy része (pl. kiszorítás, épületállomány megújulása, belvároshoz közeli fekvés)
ugyanakkor csak részben igaz erre a jelenségre. Ennek megfelelően egyes kutatók (pl. BODDY,
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M. 2007, BUZAR, S.–HALL, R.–OGDEN, P. E. 2007) nem a dzsentrifikáció, hanem a
reurbanizáció témaköréhez sorolják a fogalmat, míg mások (pl. SMITH, N. 1996) korábbi
meghatározásukat módosítva, kitágítva azt, dzsentrifikációként definiálják a lakónegyedek
ilyen jellegű megújulását is.
DAVIDSON, M. és LEES, L. (2005) tanulmányukban számba veszik a különböző érveket (2.
ábra). Az új építésű városrészekben – a klasszikus dzsentrifikációhoz hasonlóan – a
tőkemozgás hozza létre a lakónegyed felértékelődését, mivel az ingatlanpiaci befektetés olyan
városközponthoz közel eső területen valósul meg, ahonnan korábban kivonult a tőke. A
társadalmi változásokban is a klasszikus dzsentrifikációra jellemző folyamatok zajlanak le,
mivel elsősorban a belvárosi tereket kereső középosztály költözik be ezekre a területekre, ez
pedig az alacsony jövedelmű rétegek elköltözését indítja meg. Az elköltözési folyamat
ugyanakkor – a barnamezős területek alacsony népességszáma miatt – kevésbé nyílt és sok
esetben csak közvetett módon zajlik, egyfajta kirekesztő folyamatként, ill. árnyékhatásként. Az
alacsony jövedelmű rétegek ugyanis nem rendelkeznek akkora tőkével, hogy a megnövekedett,
ill. eleve magas lakásárakat megfizetve beköltözzenek a városrészbe. Ez tulajdonképpen egy
szociokulturális átalakulás, amely folyamatban a beköltöző társadalmi csoportokat a kollektív
közösség ellenőrzi.
Az új építésű lakónegyedek átalakulásának a dzsentrifikációhoz sorolása ellen szóló érvek
felhozói ugyanakkor pont a fent említett momentumot ragadják meg elsőként. Mivel a folyamat
barnamezős területeken zajlik, nincs olyan helyi lakosság, amelyek elköltözése (kiszorítása)
megvalósulhatna a középosztály beköltözése miatt. A folyamat inkább egy ingatlanpiaci
befektetésnek minősül, mintsem egy leromlott lakónegyed megújulásának. A folyamatként
kialakuló lakónegyed jellemzői pedig sokban különböznek attól, amit a klasszikus
dzsentrifikációban résztvevő csoportok keresnek. Az új építésű dzsentrifikáció ugyanakkor
nem mindig barnamezős területeken zajlik. Jó példa erre Fairview Slopes (Vancouver, Canada)
és New Castle (UK) esete (LEES, L. et al. 2008).
•
•
•
•

Érvek mellette
Fő mozgató a tőkemozgás.
Városrész teljes átalakulása.
Magasabb
társadalmi
státuszú
rétegek beköltözése.
Indirekt kiszorítás.

•
•
•

Érvek ellene
Nincs helyi lakosság, amely kiszorul.
Ingatlanpiaci befektetés.
A dzsentrifikálódó városrészekétől
különböző életforma.

2. ábra: Az új építésű dzsentrifikáció mellett, ill. ellene szóló érvek (LEES, L. et al. 2008)

A poszt-szocialista országokban ugyanakkor az új építésű épületek, lakónegyedek
kulcsszerepet játszanak a dzsentrifikció elindításában. A társadalom sajátos berendezkedése
miatt a kínálati oldal és a globális tőke által vezérelt dzsentrifikáció (SMITH, N. 1996,
ATKINSON, R.–BRIDGE, G. 2005) játssza a főszerepet. A társadalomban a piaci viszonyok
hatására egyre szélesebb jövedelemkülönbségek alakulnak ki, amely egy erőteljes polarizációt
indít el, ez pedig tőkeszegénységgel és alacsony mobilitással párosul, amelynek eredményeként
a dzsentrifikáció is sok esetben sporadikusan, ill. alig észrevehető folyamatként zajlik. A
felértékelődő területeken egymás mellett él az újonnan beköltöző, magasabb státuszú és az idős,
vagy hátrányos helyzetű, alacsony társadalmi státuszú népesség. A polarizációval egy új
társadalmi szegregáció jön létre. Az új és felújított lakásokat főleg a magasabb jövedelmű
rétegek tudják megfizetni, így az a magasabb társadalmi státuszú rétegek térbeli elkülönülését
eredményezi (SÝKORA, L. 2005).
A globális folyamatok szerepe, pl. turizmus, kereskedelem (SÝKORA, L. 2005) felértékelődik
ezekben a városokban, ugyanakkor az állami és helyi önkormányzatok városfejlesztési
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politikája tudja csak megteremteni azt a biztonságos közeget, amely a befektetők és piaci
szereplők beruházási kedvét növeli egy-egy leromlott városrészben. A lakónegyedek
felértékelődése tehát az állam, a piac és a társadalom szereplőinek sajátos együttműködéséből
alakul ki, amelyben az új építésű épületek a felújított épületekkel szemben kulcsszerepet
játszanak.
Módszertan
Tanulmányunkban a hazai új építésű lakónegyedek dzsentrifikációjának bemutatása a célunk,
azon belül is az egyes szereplők tevékenységének és motivációinak vizsgálata. Az előzőekben
láttuk, hogy a folyamatban kulcsszerepet játszik az állam és a helyi városvezetés, a piaci
befektetők, valamint a városnegyedekben lakó társadalom. Az információk összegyűjtése
érdekében kétféle módszert alkalmaztunk, egyrészt lakossági kérdőíves felmérést végeztünk,
másrészt szakértői interjúkat készítettünk. Vizsgálati megközelítésünk esettanulmány jellegű
volt, ezért 8 mintaterületet választottunk ki Budapesten és 4 vidéki nagyvárosunkban,
Debrecenben, Szegeden, Pécsen és Miskolcon. A területek kiválasztása az elmúlt három
népszámlálás adatai és terepbejárás alapján történt. Ügyeltünk arra, hogy a területek között
többféle beépítés szerepeljen, ennek megfelelően belvárosi lakónegyedek és egykori ipari
területek munkás lakónegyedek is bekerültek a mintába. Budapesten 4 területet határoltunk,
amelyek mindegyik különböző kerültben helyezkedett el annak érdekében, hogy a kerületek
különböző városfejlesztési elképzeléseinek következményei vizsgálhatóak legyenek. A vidéki
városok mindegyikében a városközponthoz közelebb eső 1-1 megújuló területet választottunk
ki (3. ábra).

3. ábra: A vizsgált mintaterületek elhelyezkedése (saját szerkesztés)

A kérdőív kérdései a lakóépület állapotára, a lakásválasztás paramétereire, a lakókörnyezetről
alkotott véleményekre, a költözési hajlandóságra, a társadalmi kapcsolatrendszerre
vonatkoztak. A 8 mintaterületen, 2015 nyarán összesen 1983 db kérdőívet gyűjtöttünk össze,
mintaterületenként kb. 250 darabot.
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A szakértői interjúkra 2015-2016 fordulóján került sor, amelynek keretében összesen 20
beszélgetést folytattunk le a városi és kerületi főépítészekkel, ingatlanpiaci szakértőkkel és civil
szervezeti képviselőkkel.
A különböző résztvevők szerepe
Az állam, ill. a helyi városvezetés szerepe
Az állam, ill. a helyi városvezetés kulcsszerepet játszik a városmegújulás elindításában. A
készített interjúk alapján a helyi önkormányzatokat három csoportba sorolhatjuk be aszerint,
hogy mennyire vállalnak ebben tevékeny szerepet.
1) Tudatos tervezés, fejlesztés
Az önkormányzatok ezen csoportjára az jellemző, hogy egyértelmű fejlesztési elképzelésekkel
rendelkeznek a hatáskörükbe tartozó településsel kapcsolatban. Többnyire nem csak egy-egy
városrész fejlesztési elképzeléseiről vannak határozott elképzeléseik, hanem az egész település,
ill. kerület minden egyes részére pontosan meghatározott tervekkel rendelkeznek. Legjobb
példa erre Budapesten IX. kerülete, ahol minden egyes városrész konkrét szabályozási
tervekkel van lefedve. Ezek az önkormányzatok határozott intézkedésekkel és
beavatkozásokkal valósítják meg terveiket és elképzeléseiket, ennek érdekében a befektetőket
konkrét tevékenységekkel (pl. üres telkek létesítése) igyekeznek bevonzani, ill. az
engedélyeztetési eljárások gyorsításával segítik munkájukat. Angyalföldön ugyanakkor például
nem csak a befektetők bevonzása cél, hanem a XIII. kerületi önkormányzat saját maga is létesít
szociális bérlakásokat, ill. a régi, elavult, rossz állapotú bérlakásokat folyamatosan cseréli saját,
új építésű ingatlanokra, továbbá a közterületek (parkok, játszóterek stb.), ill. a közintézmények
(óvodák, iskolák stb.) felújítását is folyamatosan, tervszerűen hajtja végre. Az imént
említetteken kívül – a vizsgált városaink közül – Debrecen is ebbe a kategóriába sorolható, ahol
a mintaterületünkön a közúthálózat és az ahhoz kapcsolódó ingatlanpiaci fejlesztések zajlanak
ütemesen. A kulcs pedig az ütemes haladáson van. Ezeken a településeken, városrészekben az
önkormányzat tevékenysége eredményeként gyors és látványos átalakulásnak lehetünk tanúi.
2) Tárgyalásos úton együttműködő tervezés, fejlesztés
Az önkormányzatok e csoportjának szintén van elképzelése az egyes városrészek fejlesztési
irányvonalairól, ezt azonban nem valósítja meg olyan tudatos és kemény beavatkozásokkal,
mint az előző csoportba tartozó társaik. A befektetőkkel többnyire tárgyalásos úton jutnak
kompromisszumos megoldásra annak érdekében, hogy a befektető érdekei és a kerület, ill.
városrész érdekei se sérüljenek. Gyakran ezeket a megállapodásokat településrendezési
szerződésekben is rögzítik. A vizsgált településeink közül Miskolc, Pécs, ill. Budapesten a XI.
kerület tartozik ebbe a csoportba, ahol a városrészek átalakulása mérsékeltebb ütemben zajlik,
mint az előző csoportok esetében.
3) Gyenge tervezés, fejlesztés
A harmadik csoportba tartozó önkormányzatok gyengén körvonalazott tervezési és fejlesztési
elképzelésekkel rendelkeznek, többnyire a külső környezet alakulására hagyatkoznak. Egyéb
tervek megvalósulásától teszik függővé az esetleges beavatkozásokat, ill. azok meghatározását.
A városrészek fejlődését a külső tényezők (pl. globális piac alakulása, befektetők)
befolyásolják, amely egy lassú, alig észrevehető átalakulást eredményez. Jó példa erre
Budapesten a VII. kerület, ill. Szeged példája.
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A piaci szereplők működése
A piaci szereplők működése a városhierarchia magasabb és alacsonyabb szintjein alapvetően
különbözik. Jelen esetben Budapesten és a vidéki nagyvárosokban az eltérő szereplők eltérő
motivációkkal vesznek részt az ingatlanpiacon, amely a lakónegyedek átalakulásában lényeges
különbségeket eredményez.
Budapesten, a városhierarchia csúcsán a globális piac erős befolyása figyelhető meg.
Elsősorban a nagy és külföldi (spanyol, ír, brit stb.) befektetők azok, akik jelen vannak a piacon,
beruházásaik célközönsége pedig elsősorban a kisgyermekes családok és a diákok. A vidéki
nagyvárosokban ugyanakkor inkább a kis és közepes, helyi befektetők játsszák a főszerepet és
elsősorban a külföldi diákok tartoznak a célközönségükhöz.
Az ingatlanpiaci szereplők működését nagyon jelentősen befolyásolják a külső tényezők. A
2008-as gazdasági válság a kisbefektetők szerepének növekedését hozta magával. A
fejlesztésekben a nagybefektetők háttérbe szorultak, mivel tőke és felvevőpiac hiányában nem
voltak képesek a nagy volumenű beruházásokat finanszírozni. A piacon a kisbefektetők
működése vált dominánssá, akik a leromlott állapotú, olcsó lakásokat felvásárolták és felújítás
után magasabb áron adták tovább.
A világgazdaság teljesítményének hullámzásai mellett az állami családtámogatási rendszerben
bekövetkezett változások is erőteljesen befolyásolják az ingatlanpiaci szereplők pozícióit. A
2016-ban bevezetett Családok Otthonteremtési Kedvezménye például fellendítette az
ingatlanpiacot és a 2008-as válság óta stagnáló nagybefektetők szerepe ismét megnövekedett.
Megindultak az építkezések, egy újlakás építkezési hullám vette kezdetét, amelynek a
célközönsége a gyermekes családok.
A családok mellett ugyanakkor a diákok is jelentős szerepet játszanak a piacok élénkítésében,
különösen az egyetemvárosokban, ahol a befektetési célú lakásvásárlások jelentősen
megnövekedtek az utóbbi időszakban. A tehetősebb családok nem bérelnek, hanem befektetési
céllal vásárolnak egyetemista gyermekük részére lakást. Az egyetemisták ezekben a lakásokban
gyakran szaktársaikkal laknak együtt, amellyel jelentősen tudják csökkenteni a fenntartási
költségeket. Az egyetem elvégzése után vagy a diák használja tovább a lakást, vagy sok esetben
bérbeadással további jövedelemre tud szert tenni a tulajdonos család. Külföldi diákok esetében
is megfigyelhető tendencia, hogy a bérlés helyett a vásárlást részesítik előnyben, hiszen így a
családnak nem kell szállodába mennie, ha látogatóba érkeznek a gyermekükhöz. Mivel ezek a
családok elsősorban az új építésű lakásokat keresik, ezek a folyamatok szintén az új
lakásépítések fellendülését hozzák magukkal a lakáspiacon.
A helyi társadalom összetétele
A vizsgált mintaterületek között a Malmok, Újbuda és Angyalföld, valamint Debrecen Belváros
és Pécs Szigeti belváros lehatárolt lakónegyedeiben a legmagasabb az új építésű épületek
aránya. Ezzel párhuzamosan szintén ezekben a városrészekben a legmagasabb a felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakemberek és a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló diákoknak
az aránya. Ha megvizsgáljuk az 1. táblázatot, látható, hogy 1990 és 2011 között Budapesten a
Malmok, Újbuda és Angyalföld területén volt a legnagyobb változás a felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek arányában. A budapesti átlagos emelkedéshez képest ezeken a
területeken csaknem megháromszorozódott ez az érték. A vidéki mintaterületeken hasonló
emelkedés nem figyelhető meg, ugyanakkor szembetűnő változást mutatnak a felsőoktatásban
nappali tagozaton tanuló diákok aránynövekedése. Debrecen Belvárosban, Pécs Szigeti
belvárosban és Szeged Alsóvárosban ugrásszerűen megnövekedett az egyetemisták aránya, míg
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a városok egészét nézve alig duplázódott meg az arányuk. Budapesten Chicago-ban és a
Malmok környékén növekedett meg számottevően az egyetemisták aránya.
1. táblázat: A mintaterületek társadalmának jellemzői
2001 után épült
lakások aránya
(%)

Felsőfokú végzettséggel
Felsőoktatásban nappali
rendelkező szakemberek (%)
tagozaton tanuló
(ISCO 2-s kód)
(%)
1990
2011
1990
2011
Chicago
13,6
13,2 (14,8)*
27,9 (27,1)*
0,9 (1,6)*
4,1 (3,5)*
Malmok
38,2
13,8 (14,8)*
38,0 (27,1)*
1,2 (1,6)*
8,6 (3,5)*
Újbuda
67,4
13,5 (14,8)*
43,0 (27,1)*
1,0 (1,6)*
3,6 (3,5)*
Angyalföld
60,6
8,2 (14,8)*
30,5 (27,1)*
0,2 (1,6)*
2,1 (3,5)*
Debrecen - Belváros
23,0
13,7 (13,1)*
28,2 (22,6)*
0,9 (2,6)*
5,4 (6,2)*
Miskolc - Martintelep
7,2
9,6 (12,1)*
21,5 (20,6)*
0,6 (1,5)*
2,8 (3,1)*
Pécs – Szigeti belváros
16,6
19 (12,4)*
32,3 (22,8)*
1,6 (2,9)* 14,1 (6,1)*
Szeged - Alsóváros
11,0
25,1 (13,6)*
36,5 (22,9)* 12,3 (3,9)* 21,1 (6,3)*
*A zárójelben az adott város átlagértékei szerepelnek (Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged)
Forrás: Népszámlálás 1990, 2011

A társadalom összetételének leírt változása természetesen a korcsoportos megoszlásara és az
életstílusra is erőteljes hatással van. Újbuda és Angyalföld esetén a 30-39 éves korosztály
képviselteti magát a legmagasabb arányban, ők teszik ki a mintaterület lakosságának 1/3-át. A
Malmok területén, ill. Pécs Szigeti belvárosban és Szeged Alsóvárosban ugyanakkor a 18-29
éves korosztály a meghatározó.
Mint említettünk, ezekben a városrészekben a legmagasabb az új építésű lakóépületek aránya.
Ha megvizsgáljuk, hogy az új építésű lakásokban lakók milyen életstílussal rendelkeznek,
akkor azt mondhatjuk, hogy alapvetően a klasszikus dzsentrifikációban résztvevő társadalmi
csoportok jellemzői figyelhetők meg ezekben az esetekben is. A lakásválasztás legfőbb
szempontjai a jó közlekedési kapcsolatok, az intézményi ellátottság, a lakás vételára, a
lakónegyed jó híre és a családok barátok közelsége. Debrecen Belváros esetében a
szolgáltatások széles választéka, Újbudán pedig a lakónegyed jó híre volt kiemelkedően fontos
a válaszadók számára. A területen hiányzó szolgáltatások közül pedig legtöbben a megfelelő
színvonalú boltokat, üzleteket, a szórakozóhelyeket, a sportszolgáltatásokat, a
vendéglátóegységeket, valamint a kultúra és szabadidő eltöltésére alkalmas helyeket említették.

Összegzés
Összegzésként tehát elmondható, hogy az új építésű dzsentirifkáció fő mozgatója hazánkban a
tőkemozgás, amelyben a magánbefektetői és állami tőke együttes közreműködése játssza a
főszerepet, kialakulása pedig nem csak kizárólag barnamezős területeken jellemző, mivel
belvároshoz közeli lakóterületen is végbemegy (pl. Malmok, Angyalföld, Pécs Szigeti
belváros). A folyamat eredményeként megvalósul a városrészek teljes átalakulása, amelyre
egyaránt jellemző az épületek és közterek megújulása, a funkcióváltás és az ingatlanállomány
diverzifikálódása. Képzettebb, magasabb jövedelmű lakosság költözik be az újonnan épített
lakónegyedekbe, amely erősíti a funkcionális átalakulást, mivel a magasabb társadalmi státuszú
rétegek elsősorban a magasabb minőségű üzletek, a szórakozás, kultúra, sport és szabadidős
szolgáltatások meglétét igénylik lakóhelyükhöz közel. A felértékelődés és funkcióváltás
következtében direkt és indirekt lakosságcsere egyaránt zajlik, az alacsonyabb társadalmi
státuszú rétegek kiszorulnak ezekből a lakónegyedekből.
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Az új építésű dzsnetrifikáció tehát hazánkban a városrészek megújulásában egy meghatározó
folyamatként azonosítható, amely minden részletében inkább a dzsentrifikáció komplex
fogalmának tárgykörébe sorolja a folyamatot, mintsem a reurbanizáció jelenségköréhez, vagy
esetleg egy puszta ingatlanpiaci befektetésként azonosítja.
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MUNKÁJÁRÓL

Az előadások közül kettő a számítógép előtti kor térképtörténetéből kiemelt eseményeket
ismertetett. Az előadások fele a hagyományos adatgyűjtést és térképkészítést hasonlította össze
a térinformatikai adatfeldolgozással és megjelenítéssel. Az előadásoknak csak a negyede volt
tisztán térinformatikai. Az előadások megoszlása mutatta, hogy a hagyományos és az „új”
irányzat között nincs teljes szakítás és a jó térinformatikai térképnek támaszkodnia kell a
korábbi korok előzményeire.
Néhány előadás, de ezt tapasztaltuk más szekciók ülésein is, folyamatban lévő kutatások
előzetes eredményeit vagy csak a jövőben kutatni kívánt témák részterületeit, tervezett kutatási
módszereit ismertette. Az ilyen előadások viszont számtalan kérdést vetettek volna fel, de a
vitákra gyakorlatilag nem volt idő.
PAPP-VÁRY ÁRPÁD
szekcióelnök
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AUTOMATED OR MANUAL CARTOGRAPHIC GENERALIZATION?
METHODOLOGICAL COMPARISON
THROUGH THE EXAMPLE OF THE NATIONAL ATLAS OF HUNGARY
Abstract
The launch of the project in 2013 by the Hungarian Academy of Sciences, the National Atlas of Hungary (MNA),
was an event of outstanding scientific significance, preparing a new edition both in a traditional paper and online
format. In the atlas it is required to make reduced scales of base map because a single scale is not appropriate in
the whole map series. More reduced scales allow the appropriate representation for various themes so these provide
as much information as they could.
The primary task is to make smaller scales from the source base map with specified scale (1 : 500.000).The most
time-consuming part is the simplifying of the drawing elements. Because of the huge amount of data (the whole
hydrography, contour lines and land cover of Carpathian Basin) it is necessary to reconsider the generalization
process and speed up some parts of editing.
The optimal solution was the combination of traditional cartography and the modern technical methods. The
generalized objects (polylines, polygons) were made on transparent foil with freehand drawing. It was
georeferencing and then it was doing the automatic vectorization in GIS software.
Using this method the reducing all of the required scales maps of MNA were completed with time-savings.
Keywords: National Atlas of Hungary, cartographic generalization, vectorization, analogue or electronic atlas,
GIS

Magyarország Nemzeti Atlasza
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának Földrajztudományi Intézetében
készül Magyarország Nemzeti Atlasza, mely alapjaiban eltér az 1989-ben megjelent elődjétől.
A készülő atlasz szakít a korábbi kiadásokban alkalmazott, csak Magyarországra fókuszáló
szigetszerű kivágattal. Az alaptérkép a teljes Kárpát-medencét lefedi, a térképi tartalom pedig
a teljes térképtükröt kitölti. Az egyes témaköröket térképek, fényképek, ábrák, illetve szöveges
leírások és magyarázatok mutatják be; ezenkívül a hagyományos, nyomtatott forma mellett
digitálisan, webes felületen is megjelenik, ami lehetővé teszi interaktív funkciók beágyazását.
Az atlasz alaptérképe 1 : 500 000-es méretarányban készült el a digitális változat számára; az
analóg atlaszban e térkép levezetett méretarányai (1. táblázat) jelennek meg, melyek
elkészítéséhez az alaptérkép rajzának egyszerűsítésére, kartográfiai generalizálására volt
szükség. A generalizálás során a térképi tartalom kiválogatása, egyszerűsítése, összefogása és
– szükség esetén – fogalmi átalakítása a térkép méretarányának és rendeltetésének
figyelembevételével történik, aminek eredményeként a térkép a kisebb befogadóképességű
levezetett méretarányokban is olvasható marad.
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A generalizálási folyamat egyik fő szegmense a térképen lévő vonalak és poligonok
rajzolatának egyszerűsítése. Ez a feladat rendkívül sok időt vesz igénybe, így a térképkivágat,
illetve a levezetett méretarányok számának nagysága miatt új, kevésbé időigényes módszerek
bevezetésére volt szükség.
1. táblázat: Levezetett méretarányok Magyarország Nemzeti Atlaszában

Kárpát-medence

Magyarország
1 : 1 000 000

1 : 1 800 000
1 : 1 500 000
1 : 2 800 000

1 : 2 000 000

1 : 4 000 000

1 : 3 300 000

1 : 6 000 000

1 : 4 500 000

1 : 8 000 000

1 : 7 000 000

Gépi generalizálás
Generalizálás egér segítségével.
A térkép vonalainak egérrel történő generalizálásakor két lehetőség áll a térképész
rendelkezésére: a nagyobb méretarányú térkép csomópontjainak szerkesztése (törlése,
áthelyezése), valamint az elemek egyszerűsített újrarajzolása. Mindkét folyamat rendkívül
időigényes, így esetünkben legtöbbször – a nagy adatmennyiség miatt – kis hatékonysággal
alkalmazható. Ennek ellenére a módszer nem elhanyagolható, ugyanis a szigorú topológiai
követelményeket támasztó rétegek esetében ez az egyetlen eljárás, mely utómunkálatok nélkül
a legjobb eredményt adja.
Automatikus generalizálás.
A generalizálás rendkívül összetett, szubjektív, térképész gondolkodást igénylő feladat, így
teljes automatizálása emberi beavatkozás és utólagos korrekciók nélkül nem lehetséges. Ennek
következtében a szoftverek által felkínált generalizálási eljárások használhatósága korlátozott,
mivel a gép nem minden esetben képes a megfelelő generalizálási módszer kiválasztására és
annak helyes alkalmazására.
Az atlasz térképeinek generalizálásakor az ArcMap szoftverben fellelhető automatikus
generalizálási lehetőségeket teszteltük. A program térképészeti eszköztárában két
generalizálásra alkalmas eszköz található: Simplify Line, Smooth Line. Ezen funkciók
rendelkezésre állnak poligonokra alkalmazható formában is, azonban az utómunkálatok
csökkentése végett a területi elemek generalizálását minden esetben a poligonok határait
kijelölő sokszögvonalakon végeztük.
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A Simplify Line eszköz a vonalas
elemeket
a
felesleges
ívek
eltávolításával egyszerűsíti, amellett
hogy a vonalfutás jellegét megőrzi.
Az
eszköz
használatakor
a
felhasználó
két
egyszerűsítő
algoritmus közül választhat. A Point
Remove csomópontjaik törlésével
egyszerűsíti
az
elemeket,
az
algoritmus lefuttatása után csupán a
jellegük megőrzéséhez szükséges
minimális elemből álló ponthalmaz
alkotja a vonalakat. A végeredmény
rajzolata rendkívül durva; a vonalak
futása, a generalizálás minősége nem
felel meg a kartográfia által lefektetett
szabályoknak, illetve az általánosan
alkalmazott hagyományoknak és
szokásoknak. A Bend Simplify
eltávolítja a vonalak jelentéktelenebb
íveit, kanyarulatait; ezzel a vonal
eredeti rajzolatához hasonló, mégis
finomabb futású elemeket hoz létre (1.
ábra). A két lehetőség közül a Bend
Simplify
alkalmazásával
elért
eredmény felel meg jobban a
térképészeti igényeknek, de ez sem
közelíti meg az emberi döntések
folyamatával generalizált, manuálisan
szerkesztett vonalrajzot (jellegzetes
kanyarulatok törlődése, szükségtelen
elemek megtartása, szögletesség stb.);
így e módszer alkalmazása rendkívül
nagymennyiségű
ellenőrzést
és
utólagos szerkesztést, javítást igényel.
A Smooth Line funkció alkalmazásakor
1. ábra: Az eredeti szintvonalrajz (felül), a Bend Simplify
a felhasználó szintén két – különböző
(középen) és a PAEK (alul) alkalmazásával készült
elven működő – algoritmus közül
szintvonalrajzok
választhat. A PAEK (Polynomial
Approximation with Exponential Kernel) az elemek csomópontjainak sűrítésével simítja el a
szögletes vonalszegmenseket (1. ábra). Ezáltal íves, lekerekített, esztétikus megjelenést
biztosít, azonban a módszer által biztosított generalizáltsági fok nem felel meg a kartográfiai
szempontból elvártaknak. Így ez az eszköz sem alkalmazható utólagos emberi beavatkozás
nélkül. A Bézier Interpolation Bézier-görbét illeszt a csomópontok közé, ezzel simítva el az
éleket. A görbéket a szoftver csomópontok sokaságával közelíti, tehát ez esetben is bizonyos
fajta csomópontsűrítésről van szó. Mivel a görbék csak magas számú ponthalmazzal
közelíthetőek, az állomány adattartalma megnő, így nehezen kezelhetővé válik, lassabb
feldolgozást és műveletvégrehajtást eredményezve. Az eszköz kartográfiai generalizálásra
teljességgel alkalmatlan.
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A lefuttatott szoftveres generalizálási módszerek közül összességében a Bend Simplify eszköz
bizonyult a legalkalmasabbnak, azonban e módszer is csak körültekintő ellenőrzés és
hibajavítás mellett használható. Az utómunkálatok időigényét figyelembe véve az eljárás csak
kisebb méretarány-különbségek esetén alkalmazható hatékonyan.

Kézi generalizálás
Mivel az automatikus generalizálási módszerek közül egyik sem felel meg teljes mértékben a
kartográfiai elvárásoknak, továbbá legtöbbjük használata rendkívül nagymennyiségű
ellenőrzést és utólagos szerkesztést igényel, teszteltük a szabadkézi rajz alkalmazásának több
formáját.

Szabadkézi generalizálás digitális rajztáblával.
Elsőként egy Wacom Intuos Pen típusú kijelző nélküli digitális rajztáblát teszteltünk. Az
eszközt a számítógéphez csatlakoztatva a digitális toll veszi át az egér szerepét. A toll
táblafelületen való mozgatásával szabadkézzel rajzolható meg az adott elem generalizált mása.
A hosszabb vonalas elemek, illetve a nagy felületű poligonok csak rövid szakaszonként
rajzolhatóak meg, mivel a toll és a rajzfelület eltávolodása a rajzolandó vonal megszakadását
eredményezi. A rajzoló kéz időnkénti szükségszerű felemelése nem teszi lehetővé a vonalak,
poligonok egységként történő megrajzolását. A tábla esetében további hátrányt jelent a rajzolási
felület kis mérete és az érzékelési felület egyenetlenségeiből, illetve az időnként tapasztalt
túlérzékenységéből fakadó pontatlansága. E tényezők miatt az így elkészült rajzok minden
esetben körültekintő topológiai ellenőrzést és utólagos javítást igényelnek, aminek időigénye
többszöröse a rajzolási folyamathoz szükséges időnek.
Összességében a rajztábla alkalmazása jelentős előrelépést jelent a szabadkézzel való rajzolás
irányába. E módszerrel a rajzoláshoz szükséges idő töredékére csökkent, azonban az időigényes
utómunkák miatt nem bizonyult optimális megoldásnak.
Szabadkézi generalizálás fóliával.
A digitális eszközök alkalmazásával együtt járó nagy mennyiségű utómunka miatt analóg
módszerek alkalmazhatóságát is vizsgáltuk. A papírra vagy fóliára történő szabadkézi rajz
pontosabb, szebb vonalvezetést tesz lehetővé, illetve nincs szükség az eszköz pontatlanságából
eredő hibák javítására.
A folyamat során a térképi rajzot áttetsző rajzfóliára generalizáltan átrajzoltuk, majd az
elkészült rajzot beszkenneltük, raszteresen feldolgoztuk és georeferáltuk. A módszert az 1 :
1 000 000-s méretarányú szintvonalrajz elkészítésénél teszteltük. Kiindulási alapként az 1 :
500 000-es méretarányú alaptérkép domborzatrajza szolgált. Az állományt – annak ellenére,
hogy a célméretarány 1 : 1 000 000 – az eredeti méretarányban nyomtattuk ki. A kétszeres
méretarányra azért volt szükség, mert ezzel kiküszöbölhetőek a toll hegyének vastagságából és
a szabadkézi rajz kisebb bizonytalanságaiból eredő hibák.
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A kinyomtatott térképszelvényt
rajzasztalra rögzítettük, majd
rajzfóliát ragasztottunk rá. A fólia
kiválasztásánál fontos szempont
volt, hogy – mivel a rajzolási
folyamat közben folyamatosan
érintkezik a rajzoló kezével – se
hő, se nedvesség hatására ne
változtassa fizikai tulajdonságait.
A
megfelelő
rajzeszköz
kiválasztásánál figyelembe kellett
venni a rajzfólia tulajdonságait;
annak sima felületére való
tekintettel, különböző tolltípusok
kipróbálása után végül egy 0,3 mm
vastagságú, alkoholbázisú toll
használata mellett döntöttünk. A
szomszédos szintvonalak – az
egyes elemek későbbi könnyebb
megkülönböztethetősége és a
topológiai hibák csökkentése
végett – különböző színekkel
lettek felrajzolva.
E
módszer
nagymértékben
lecsökkentette a rajzoláshoz
szükséges időt, azonban az
eddigieknél jelentősebb mennyiségű utómunkára volt szükség. A feldolgozás első lépéseként a
fóliákat szkenneltük (2. ábra), majd a létrejött raszteres állományokat javítottuk, georeferáltuk.
A hibák kiszűrését és a kép hasznos elemeinek kiemelését Photoshopban végeztük. Elsőként
hisztogram-kiegyenlítéssel küszöböltük ki a vonalas elemeken kívül eső hibák nagy részét, az
ujjlenyomatokat és az egyéb szennyeződéseket. Ezt követően a rajzolatban jelen lévő zaj
mértékét csökkentettük, majd az állományban előforduló színek számát mérsékeltük a vonalas
elemek későbbi digitalizálásának megkönnyítése végett (2. ábra).
2. ábra: A szkennelt (felül) és a Photoshoppal javított állomány
(alul)

Az így keletkezett, javított állomány további feldolgozása a georeferálást követően ArcMapben folytatódott. A raszteres fájl vonalas elemeinek automatikus vektorizálására a szoftver
ArcScan modulját használtuk. Első lépésként színek szerint csoportosítottuk a kép pixeleit,
melynek következményeképp egy külön csoportot alkottak a vonalas elemeket felépítő
képpontok; az ezen kívüli színek, tehát a képen fellelhető összes többi szín egy másik
osztályban foglalt helyet. Ezután a térképi vonalakat tartalmazó csoport képpontjait feketére
színeztük, az összes többi pedig fehér színt kapott. A fekete pixelekből álló, homogén vonalak
értelmezhetőek az ArcScan számára, a raszteres állomány alapján a szoftver létrehozta a
vonalrajz automatikusan vektorizált mását. Az így nyert vektoros állomány hibákkal terhelt.
Sok esetben egymást keresztező szintvonalak jöttek létre, illetve valamilyen zaj jellegű hibából
adódóan kisméretű, valós elemeket nem reprezentáló vonalszakaszok jelentek meg a
rajzolatban; ennek következtében az állomány topológiai ellenőrzése szokatlanul nagyszámú
hibát jelöl.
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Szabadkézi generalizálás képernyővel ellátott digitális rajztáblával.
Az analóg módszer használata a szigorúbb topológiai követelményeket támasztó rétegek
esetében nagyszámú hibát eredményezett. Az utómunkák időigénye rendkívüli módon megnőtt,
amit a minimális rajzolási időigény sem volt képes ellensúlyozni. Emiatt a továbbiakban egy
Wacom Cintiq 13 HD típusú, képernyővel ellátott digitális rajztáblával dolgoztunk. A tábla
ugyan kisebb rajzfelületet biztosít a fóliánál, de ez nem zavaró, mert könnyen személyre
szabható. Állítható a dőlésszög, a kurzor eltolásának mértéke a toll hegyéhez képest, az
érzékelési távolság, a nyomás erősségének érzékelése és az érzékelési terület mérete, továbbá
gyorsgombok használata is engedélyezett. Az eszköz számítógéphez való csatlakoztatásával a
monitor képe jelenik meg a képernyőn. Az tollal pontos és esztétikus rajzolat érhető el, továbbá
a Snap funkció megfelelő beállításaival az egyes vonalak pontosan csatlakoztathatóak
egymáshoz, a poligonok hézag- és átfedésmentesen rajzolhatóak meg. Így sokkal egyszerűbb
helyes topológiát kialakítani, mint a fóliára történő szabadkézi rajz esetében. Az egyes elemek
rajzolása során annak attribútumtáblázatát is kitölthetjük, így nincs szükség időigényes
értékadásra az utómunkálatok során.

A generalizálási módszerek alkalmazhatósága az egyes térképi rétegek esetében
Egy generalizálási módszer egyes rétegeken való hatékony alkalmazhatósága függ a
generalizálási folyamat sebességétől, illetve a létrehozott rajzon elvégzendő utólagos
ellenőrzési és javítási munkálatok mennyiségétől, mely utóbbit főként az adott rajzi elemekre
vonatkozó topológiai szabályok határozzák meg.
A szintvonalrajz esetében a legfontosabb topológiai követelmény, hogy a vonalas elemek ne
érintsék és ne metsszék egymást, így generalizálásukra – bizonyos korlátokkal – szinte az
összes módszer alkalmazható. Szoftveres generalizálási lehetőségeket a nagy méretarányokban,
illetve kis méretarány-különbségek esetén alkalmazhatunk. Ezek közül a Bend Simplify
használata adja a legjobb eredményeket.

3. ábra: A szabadkézi rajzzal készült végleges szintvonalrajz

digitális rajztábla vagy egér használatával elérhető.
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Az automatikus generalizálási
módszereknél a szabadkézi rajz –
mind rajztáblával, mind fólia
segítségével – hatékonyabbnak
bizonyult. A rajzolás idejét és
minőségét tekintve a rajzfóliára
történő generalizálással értük el a
legjobb eredményeket (3. ábra).
A munka időigénye – még az
utómunka figyelembevételével is
–
harmadára
csökkent
a
rajztáblás módszerhez képest. A
papír vagy fólia alapon történő
szabadkezes
rajz
sokkal
gördülékenyebb és pontosabb
munkát tesz lehetővé, mint ami
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A fedettség a szintvonalrajznál sokkal komolyabb topológiai igényeket támaszt, mivel ez
esetben a poligonok hézag- és átfedésmentes csatlakozására, illetve ezek vízrajzhoz való
igazodására is ügyelni kell.
Ez esetben 1 : 50 000-es alapanyag állt rendelkezésünkre az 1 : 500 000-es méretarányú
fedettség réteg létrehozásához. A kiindulási és a célméretarány jelentős eltérése, illetve a
sokrétű topológiai követelmények miatt a szoftveres generalizálás még kevésbé volt hatékony,
mint a szintvonalrajz esetében.
A szintvonalrajz szerkesztése során szerzett tapasztalatokra alapozva a fedettség esetén is
indokoltnak találtuk az analóg módszer használatát. A generalizálás – mivel ebben az esetben
nem volt szükség többszínű megjelenítésre – 0,3 mm-es töltőceruzával történt. A ceruza
vékonyabb vonal megrajzolását teszi lehetővé, mint az alkoholos filctoll. A módszer előnye,
hogy rendkívül gyors, azonban az utómunkálatok (topológiai hibák javítása, poligonok
vízrajzhoz igazítása stb.) jelentős időigénye, illetve az eljárás nyersanyagigénye miatt nem
alkalmazható hatékonyan.
A fedettség esetében a képernyővel ellátott digitális rajztábla használata bizonyult a
leghatékonyabbnak. A generalizálás során nem szükséges a poligonokat határoló vonalakat
megrajzolni, elegendő csupán sarokpontjaikat kijelölni, ami alapján a szoftver automatikusan
létrehozza a sokszöget. Ezenkívül – mivel a generalizálást az ArcMap szoftverben végezzük –
a helyes topológia már a rajzolási folyamat során kialakítható, a poligonok a vízrajzhoz
igazíthatóak (Snap funkció stb.), aminek köszönhetően az utómunka mennyisége töredékére
csökken.
A vízrajz esetében az alternatív generalizálási módszerek nem alkalmazhatóak hatékonyan,
ugyanis a vízrajzi elemek alkotják a térkép legbonyolultabban felépülő rétegét. A folyóvizeket
– a forrásuktól a torkolatukig – egységes (meg nem szakadó) vonalak reprezentálják, melyek
pontosan csatlakoznak egymáshoz és irányuk megegyezik a víz folyásirányával; ezek a
követelmények fólia és rajzeszköz segítségével nem teljesíthetőek, a vonalak iránya nem
jelölhető, a mellékfolyók főfolyóba való hézagmentes csatlakozása nem biztosítható.

Összegzés
A térkép szerkesztése során cél az adott méretaránynak megfelelő generalizálás elvégzése. A
kérdés az, hogy a generalizálási folyamat mennyire automatizálható, hogyan lehet felgyorsítani
az eljárást. A módszer kidologzásánál elsődleges szempont, hogy az eredmény kartográfiailag
megfelelő képet adjon és a különböző térképi elemeken alkalmazandó topológiai elvárásokhoz
is igazodjon. A cikkben ezekre a kérdésekre adunk választ a készülő Magyarország Nemzeti
Atlaszának példáján keresztül.
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THE POSSIBILITIES OF THE RESIDENTIAL AREA ASSESSMENT GIS SYSTEM’S
DEVELOPMENT
Abstract
The study applies GIS methodology to explore the major social potentials and their influence on the urban
environment. For the rating of urban districts by social judgement a questionnaire survey was employed.
Respondents partly assessed the particular residential districts and partly considered distances in a weighted
scoring system. In the study we deal with the different shapes of the social assessment GIS layers. In this article
we deal with the problems of method too.
Keywords: urban residential areas, multi-factor rating, settlement assessment, Idrisi, GIS

Bevezetés
Az emberiség egyik legbonyolultabb alkotásai a települések, ahol a természeti környezetre
épülve műszaki létesítmények sokasága található, amelyekben társadalmi-gazdasági
folyamatok zajlanak (CSAPÓ T. 2005, ELEKES T. 2008, LENNER, T. 2008, TÓTH J. 1981). A
nagyvárosok összetettségük folytán számos lehetőséget nyújtanak a térinformatika
alkalmazására a nyilvántartásban, a tervezésben, a döntés-előkészítésben és még számos egyéb
területen (KERTÉSZ, Á.–MEZŐSI, G. 1991, KOVÁCS Z. et al. 1988, KOVÁCS Z. et al. 2014,
RAKONCZAI J. et al. 2009, RONCZYK, L.–TRÓCSÁNYI, A. 2006, SZABÓ G.–SZABÓ SZ. 2013,
TÓZSA I. 2001). A települések tehát számos mérhető és könnyen számszerűsíthető térbeli
tulajdonsággal rendelkeznek (pl. domborzat, infrastrukturális hálózatok, épületek), de
kapcsolhatók hozzájuk nehezen megfogható, esetleg gyorsan változó térbeli adatok is, mint
például a lég- és zajszennyezés, vagy számos társadalmi jelenség.
A GIS programok kiváló eszközök a települési hatástanulmányok elkészítéséhez (NAGYVÁRADI
L.–PIRKHOFFER E. 2008). A statisztikai és GIS eszközök lehetőséget biztosítanak egyes
települések, vagy településcsoportok területének soktényezős minősítésére. A programok által
biztosított döntés előkészítő módszerek kiváló eszközök a döntéshozók kezében. Felhasználási
területük és térbeli felbontásuk a rendelkezésre álló adatoktól függ. Ez igen gyakran csak egész
városok, településcsoportok vizsgálatát teszi lehetővé, például a településcsoportok
fenntartható fejlődésének vizsgálata esetén (MOLES, R. et al. 2008). A nagyvárosok statisztikai
adatai között ritkán találunk városrészi szintnél részletesebbet, ezért az elemzések alapegysége
legtöbb esetben a városrész. Ezek a részletesebb társadalmi, szolgáltatási, közlekedési,
beépítettségi mutatók már lehetővé teszik a városrész szintű településkörnyezet-minősítést
(GREKOUSIS, G. et al. 2013) és a jövőbeni tendenciák modellezését (GAUBE, V.–REMESCH, A.
2013).
Részletesebb térbeli és statisztikai adatok esetén a GIS programok segítségével számszerűen
jellemezhető a települések beépített területének térbeli változása (ALJOUﬁE, M. et al. 2013).
Modellezhető továbbá a város szétterülés (FERREIRA, J. A. et al. 2010, GENNAIO, M. et al. 2009),
vagy éppen összehúzódás mértéke (HAASE, D. et al. 2012). A városok jövőbeni kiterjedésének
modellezésekor gyakran használják a távolságfüggő tényezőket, mint például az utaktól, zöld
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területektől, szolgáltató létesítményektől mért távolságot (ADEEL, M. 2010, HENRIQUEZ, C. et
al. 2006, TAYYEBI, A. et al. 2011). A fuzzy logika használata megkönnyíti a települési
létesítmények helykiválasztási metódusát is (CZIGÁNY, SZ. et al. 2010, GBANIE, S. P. et al. 2013,
SVORAY, T. et al. 2005). A GIS fontos eszköz a tömegközlekedési eszközök útvonalának és a
kerékpárutak nyomvonalának kijelölésénél (RYBARCZYK, G.–WU, C. 2010, ZHOU, Y. et al.
2011).
Részletesebb elemzések végezhetők háztömb, vagy épület szintű adatsorokkal. A nagyobb
városok területén számos kulturális, vallási, pénzügyi, kereskedelmi stb. létesítmény van,
amelyek térbeli eloszlása információt ad a városok különböző jellegű centrumainak
elhelyezkedéséről és ezek időbeli eltolódásáról (AYHAN, I.–CUBUKCU, K. M. 2010, MYINT, S.
W. 2008). Minősítő térképek készthetők a háztömbökről bizonyos szolgáltató központoktól
mért távolság, például a szociális szolgáltatások elérhetősége alapján (CASE, C.–HAWTHORNE,
T. L. 2013, MARTINEZ, J. A. 2000).

Célkitűzés és módszerek
Az elmúlt évtizedben kidolgoztunk egy olyan geoinformatikai modellt (GYENIZSE P. 2009), ami
a nagyvárosok lakott területeit minősíti természeti adottságok és társadalmi igények alapján.
Jelen tanulmányban a lakosság véleményét felmérő kérdőíves felmérés problémáival, és az az
alapján kialakított új típusú GIS felületek kialakításának lehetőségeivel, nehézségeivel és
eredményeivel foglalkozunk.
A kérdőív, amelyen kutatásunk társadalmi igényeket felmérő része alapul, olyan tényezőket
sorol fel, amelyek lakóhelyhez való közelsége befolyásolja az emberek döntését egy új otthon
kiválasztásakor. A válaszadókat minden esetben arra kértük, hogy értékeljék, milyen módon
befolyásolná döntésüket ezen mindennapi életükhöz hozzátartozó objektumok új
lakóhelyükhöz való közelsége. A válaszok alapján úgynevezett relatív pontszámokat kaptak az
egyes tényezők, amelyek kifejezték, hogy ezek közelsége mennyire vonzó vagy taszító a
válaszadók számára.
Az eredmények geoinformatikai feldolgozása során bizonyos méretű hatóterületekkel láttuk el
ezeket az objektumokat. Geográfusok, településvezetők, önkormányzatokon dolgozó
szakemberek véleménye alapján határoztuk meg, hogy az egyes vizsgált tényezők milyen
távolságban fejtik ki vonzó vagy éppen taszító hatásukat. A relatív pontszámok geoinformatikai
megjelenítése során lineáris lefutással ábrázoltuk az egyes tényezőkhöz tartozó zónákon belüli
pontszámokat. Tehát egy vonzó tényező esetén az objektum területe kapta a maximális (2)
pontszámot, a hatótávolságának határához érve pedig egyenletesen csökkent a pixelek értéke
egészen 0-ig. A zónán kívül az összes pixel 0 értéket kapott. Taszító tényező esetén pedig az
objektum területe kapta a minimális (-2) pontszámot, a hatótávolság határához érve pedig
egyenletesen nőtt a pixelek értéke egészen 0-ig. A zónán kívüli pixelek 0 értéket kaptak.
A modellkészítés következő lépésében a különböző objektumtípusokhoz tartozó távolságfüggő
rétegeket összeadtuk, így kaptuk meg a végső minősítő réteget. Példaként most a távolságfüggő
rétegek összegzésével kapott minősítő térképet mutatjuk be Pécs városáról (1. ábra).
Jelen kutatásban célunk ezt a módszert finomítani, megvizsgálni, hogy az objektumok hatása
milyen távolságig érvényesül, illetve a hatóterületen belül a lineáris változások helyett milyen
más pontérték lefutás lehetséges az objektumoktól távolodva.
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1. ábra: Távolsággal változó értékű részeredmény rétegek összegzéséből kapott eredményréteg (a
jelmagyarázatban a súlyozott pontok szerepelnek) (GYENIZSE P. 2009)

Elvi megfontolások a távolságfüggő rétegek lefutásával kapcsolatban
Az előző bekezdésben szó volt arról, hogy a vizsgált objektumok hatását a modellben a
távolsággal egyenes arányban, azaz lineárisan csökkentettük. Ez valószínűleg nem rossz
megoldás, de egyáltalán nem biztos, hogy tökéletes. A társadalomföldrajzban számos olyan,
elsősorban szállításhoz, népmozgáshoz köthető társadalmi-gazdasági jelenség van, aminek
hatása négyzetesen, vagy logaritmikusan csökken a távolság növekedésével (HAGETT, P. 2006).
Elvégeztünk egy olyan modellezést is, ahol az objektum vonzó hatása nem egyenletes ütemben
csökken. Az egyik esetben először gyorsabban, később pedig lassulva csökken a hatása
(négyzetesen), a másik esetben először lassabban, távolodva pedig felgyorsulva (arccos
függvénnyel modellezve) (2. ábra).
A korábbiakban olyan objektumokról volt szó, amelyek hatása túlnyúlik a település lakott
területén (pl. iskolák, kórházak). Vannak azonban olyan objektumok is, amelyek hatása csak a
szűk környezetükre vonatkozik (pl. buszmegállók). Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk
meghatározni, milyen távolsághatárig vonzzák az embereket a helyi járatos buszmegállók?
Természetesen erre a kérdésre nincs tökéletes válasz. Azonban a helyi lakosokat kérdezgetve
nagyjából kialakítható egy elfogadható átlagérték. A modell szempontjából a lehető
leghelyesebb értéket kell kiválasztani minden ilyen objektumnál, mert a település, vagy egy
városrész pontértékét jelentősen megváltoztathatja ezek kialakítása (3. ábra).
Az előzőekben bemutatott hatások befolyásolhatják a modellünk működését és a kapott
végeredmény felhasználhatóságát. Ezért a vizsgálatunk során kérdőívezéssel mértük fel a
lakosság ezirányú véleményére. Ezek alapján igyekeztünk meghatározni egy elfogadható
távolság-határértéket minden vizsgált tényezőre, illetve ezek alapján alakítottuk ki a megfelelő
távolságfüggő felületeket. Persze a módszernek még vannak hiányosságai, kiküszöbölendő
problémái.
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2. ábra: Különböző lefutású érték-felületek (GYENIZSE P. et al. 2012)

3. ábra: A körrel modellezett településrészben felvett öt objektumhoz különböző távolságig terjedő vonzó hatást
rendeltünk (GYENIZSE P. et al. 2012)

A GIS rétegek lefutását meghatározó kérdőívek és azok eredményei
2015-ben kidolgoztunk egy új, online formátumú kérdőívet (4. ábra). A kérdőív kitöltésének
elején a válaszadónak ki kellett választani saját településének méretét. Ennek a kérdésnek a
bevezetésére azért volt szükség, hogy a későbbiekben nagyobb számú kérdőív esetén
településméretenként is meg lehessen vizsgálni a válaszadók véleményét. Településméretek
szerint a válaszadók 15,4%-a 10.000 fő alatti településen él, míg 27,9%-a 10.000-50.000 fős,
8,7%-a 50.000-80.000 fős, 34,6%-a 80.000-250.000 fős, és 13,5%-a 250.000-nél nagyobb
lakosságszámmal bíró településen lakik.
A válaszadók nemére és korcsoportjára is rákérdeztünk. A kérdőívet főként a fiatalabb
korcsoport (18-40) töltötte ki köszönhetően az online formulának. A kérdőívet jelenlegi
formájában még csak közösségi oldalakon történő megosztással terjesztettük. A jövőben
elsődleges feladatunk lesz, hogy analóg formátumú kérdőívet is készítsünk, és közterületi
megkérdezéssel egészítsük ki az eddigi vizsgálatokat, amelynek során elérhetőbbek lesznek az
idősebb korosztályok is. Eddig a beérkezett 104 válasz 85,6%-a a 18-40 éves korcsoportba,
9,6%-a a 40-60 év közötti korcsoportba, és 4,8%-a a 60 év feletti kategóriába tartozott.
A kérdőívet úgy építettük fel, hogy minden tényezőhöz tartozott egy bevezető kérdés, amelyben
arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadóban az adott tényező közelsége vonzó, taszító vagy
éppen semleges hatást vált-e ki. Amennyiben a semleges választ jelölte meg, úgy a kérdőív
automatikusan ugrott a következő tényezőre. Ha az adott tényező közelségét a válaszadó
pozitívnak jelölte meg, arra kértük, jelölje ki azt a zónát, amelyen belül szívesen költözne az
537

TÉRKÉPÉSZET – GEOINFORMATIKA SZEKCIÓ

adott tényező közelében. A zónának a tényezőtől mért minimum és maximum távolságát kellett
tehát megadni. Erre azért volt szükség, mert sok ember szeretne például nagyobb boltok
közelében lakni, azonban nem a közvetlen szomszédságában, mert zavarná a zaj és a nagy
forgalom. Viszont például egy 50 méteres zónán kívül már szívesen élne egy bolthoz
viszonyítva. A zónák határait előre megadott távolságértékek formájában kellett
meghatározniuk a válaszadóknak, így tudtuk elkerülni azt, hogy túlságosan nagy szórás legyen
az egyes vélemények között. Vonzó tényező esetén arra is kértük a válaszadókat, hogy adjanak
meg az általuk kijelölt zónán belül egy olyan távolságértéket, ahol a legszívesebben élnének,
ezt neveztük el a későbbiekben a zónán belüli ideális távolságnak. Persze ez a terület eshetett a
zóna határvonalaira is.

4. ábra: A GIS rétegek lefutását meghatározó online kérdőív egyik ablaka

Taszító tényező esetén is egy hatókör határainak kijelölésére kértük a válaszadókat. Itt a
minimális távolság a zónának azt a belső határát jelentette, amelyen belül a válaszadó
semmiképpen sem költözne egy bizonyos tényezőtől viszonyítva. A maximális távolság pedig
az a határ volt, amelyen túl már egyáltalán nem befolyásolja a válaszadót az adott tényező
közelsége.
A feldolgozásnál a megfelelő reprezentativitás miatt csak a fiatal korcsoport (18-40 év)
válaszait vettük figyelembe, közülük is csak azokat, akik 10.000 főnél népesebb településen
élnek. Azért volt szükség a 10.000-nél kisebb lakosságszámmal rendelkező településeken élők
kiszűrésére, mert Magyarországon ilyen településméretnél általában nem találhatóak meg vagy
csak kisebb hányadban a felsorolt tényezők. Tehát amennyiben egy ilyen településen élő el
szeretne érni egyet a felsorolt tényezők közül, nagy valószínűséggel másik településre kellene
utaznia, így pedig már értelmét veszti a hatótávolságokra való rákérdezés az ő esetükben.
Az adatok kiértékelésénél először azt kellett megvizsgálnunk, hogy az adott tényező vonzó
vagy taszító a válaszadók többsége szerint. Ezért összesítettük a tényezőkhöz tartozó első
kérdésre adott válaszokat. A kérdés általánosítva úgy hangzott, hogy amennyiben a válaszadó
elköltözne a jelenlegi lakhelyéről, akkor hogyan befolyásolná őt az adott tényező közelsége új
otthona kiválasztásakor. A következő válaszlehetőségek közül lehetett választani (zárójelben a
pontszámokban kifejezett értékekkel): igen vonzó lenne (2), vonzó lenne (1), semleges lenne
(0), kissé hátrányos lenne (-1), igen hátrányos lenne (-2). Az adatok feldolgozásánál elsőként
összeadtuk a vizsgált tényezőt értékelő összes pontszámot. Ezután megnéztük, hogy a szóban
538

TÉRKÉPÉSZET – GEOINFORMATIKA SZEKCIÓ

forgó tényező esetén mennyi lenne a maximálisan adható pontszám. (Például ha egy park
közelsége minden válaszadó szerint igen vonzó lenne, és a válaszadók száma 100, akkor a
maximálisan adható pontszám ez esetben 200 lenne.) A következő lépésben kiszámítottuk,
hogy a tényezőt értékelő összes pontszám összege hány százaléka az adott tényezőt illető
maximálisan adható pontértéknek. Végül az eredményt tízzel elosztottuk, hogy az így kapott
úgynevezett relatív pontszámok -10 és +10 közé essenek a későbbi könnyebb számíthatóság
miatt.
Miután kiderítettük, hogy egy tényező lakhelyhez való közelsége a többség szerint pozitív vagy
negatív hatást fejt ki a lakókra, már csak azokat a távolságértékeket tartalmazó válaszokat
vettük figyelembe, amelyek ennek megfeleltek. Így egy vonzó tényező esetén nem
foglalkoztunk azokkal a válaszokkal, melyek szerint a tényező taszító, és fordítva. A
figyelembe vehető szavazatok száma azokban az esetekben csökkent le drasztikusan, amikor a
tényező relatív pontszáma semlegeshez (0) közeli érték lett (például templom, műszaki áruház
vagy kórház közelsége).
Ezután megvizsgáltuk, hogy az előre megadott távolságértékekre hány darab szavazat érkezett
az egyes tényezők esetében. Sajnos a szavazatok összeszámlálásánál nem minden esetben tűnt
ki egyértelműen az ideális minimum és maximum távolság a zónák határait illetően. Több
helyen szavazategyenlőség alakult ki, vagy csak nagyon kis különbség mutatkozott az egyes
távolságértékekre eső szavazatok között. Ilyen problémás objektum típus volt a vasútvonal (1.
táblázat), vagy a hátrányos helyzetű társadalmi elemek közelsége (2. táblázat). Az utóbbinál
még az a pszichológiai hatás is rontotta a felhasználhatóságot, hogy minden válaszadó a lehető
legmesszebb szeretett volna lakni tőlük, így a zóna belső határára is a maximális távolság
lehetőséget választották.
1. táblázat: A vasútvonalra leadott szavazatok (magyarázatot ld. a szövegben)
tényező
vasútvonal

pontszám
-3,9

vélemények
távolsághatárok: 0 50 100 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 5000
száma
zóna belső határa 2 3 5 6 10 9 6
3
2
0
1
2
49
zóna külső határa 0 0 0 2 10 5 4
6
8
5
3
5

2. táblázat: A hátrányos helyzetű társadalmi elemekre leadott szavazatok (magyarázatot ld. a szövegben)
tényező
hátrányos
helyzetű
társadalmi
elemek

pontszám
-7,9

vélemények távolságszáma
határok: 0 50 100 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 5000
zóna belső
határa
3 1 0 4 6 2 11 7
7
3
11 13
68
zóna külső
határa
0 1 1 0 1 4 2
3
8
5
11 27

Voltak azonban olyan objektumok is, ahol kifejezetten egyértelmű volt az eredmény. Ezek azok
a tényezők, ahol a legtöbb volt a számba vehető vélemények száma, egyben azok is, amelyek
relatív pontszáma a leginkább közelítette a -10 vagy +10-es értéket, tehát amelyeket az emberek
hasonló módon ítélnek meg. Az eredmények feldolgozása közben kiderült, hogy célszerűbb az
egyes távolságértékekre érkező szavazatok esetében a súlyozott átlagolást használni, nem csak
egyszerűen a szavazatokat összeszámolni.
Az eredmények feldolgozása során kiválasztottunk egy nagyon vonzó (park közelsége) és egy
nagyon taszító (ipari üzem közelsége) tényezőt (3. és 4. táblázat). Mind a kettőre közel azonos
szavazatot dolgoztunk fel (66 és 67 db). A távolságértékek szavazatok függvényében súlyozott
átlagolása azt eredményezte, hogy a parkok szélétől mért 101 méterig semlegesnek (nulla pont)
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tekinthető a rétegek relatív pontértéke, majd onnan 522 méterig emelkedik a maximumig (+7,3
pont), majd innen ismét nullára csökken 870 méternél. Ettől távolabb az értéke mindenütt
semleges (nulla pont). Ezzel szemben az ipari üzemek közelében, egészen 1689 méterig a
minősítő réteg a kérdőíves felmérésnél kapott igen hátrányos, -7,6-os relatív pontszámot kapta.
1689 és 3191 méter távolságok között ez a negatív pontszám fokozatosan egyre kisebb lesz,
majd semlegesé válik (5. ábra).
3. táblázat: A parkokra leadott szavazatok (magyarázatot ld. a szövegben)
tényező pontszám
park

7,3

vélemények
száma
66

távolsághatárok:
zóna belső határa
ideális távolság
zóna külső határa

0
29
2
1

50 100 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 5000
13 13 3 2 5 0
1
0
0
0
0
0
6 10 9 4 4 5
2
2
0
0
0
0
3 2 4 10 16 6 14
2
4
1
1
2

4. táblázat: Az ipari üzemre leadott szavazatok (magyarázatot ld. a szövegben)
tényező pontszám
ipari
-7,6
üzem

vélemények
távolsághatárok: 0 50 100 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 5000
száma
zóna belső határa
3 0 2 6 4 2 15
7 10
4
8
6
67
zóna külső határa
0 0 0 2 1 0
4
4 13
6 11 24

5. ábra: A kérdőíves távolság-szavazatok súlyozott átlagolás utáni ábrázolása két réteg esetén (magyarázatot ld.
a szövegben)

A kutatás további fejlesztési irányai
Célunk a továbbiakban, hogy az egyes véleményeket geoinformatikai program segítségével is
ábrázoljuk, melynek során egyenként jelenítenénk meg a véleményeket egy-egy
geoinformatikai rétegen, majd pedig ezeket összeadva vizsgálnánk meg az eredményt. A
hatótávolságokon belüli pixelek pontszáma ebben az esetben a következőképpen alakulna:
vonzó tényező esetén az ideális távolság kapná a maximális (2) pontot. A zóna belső, illetve
külső határától a zóna belseje felé – az ideális távolság felé – haladva a pixelek értéke 0-ról 2re, vagyis a maximális pontszámig növekedne. A zónán kívüli területek pedig 0 pontot
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kapnának. Taszító tényező esetén az objektum területe kapná a minimális (-2) pontszámot, és
ugyanezzel a pontértékkel osztályoznánk át azokat a pixeleket, amelyek az objektum és a zóna
belső határa között helyezkednek el. A zóna belső határától a zóna külső határához érve a
pixelek értéke egyenletesen 0-ig növekedne, a zónán kívül pedig már minden pixel 0
pontszámot kapna.
Az eredmények kiértékelése után levonható az a következtetés, hogy minél magasabb egy adott
tényező esetében a figyelembe vehető vélemények száma, annál megbízhatóbb eredményt
kaphatunk. A jövőben tehát növelnünk kell a kérdőívet kitöltők számát. Az is fontos szempont,
hogy kellő mértékben lehatároljuk a megkérdezettek körét. Mind korcsoportok, mind
településtípusok esetén jelentős különbségek figyelhetők meg ugyanis a zónák
távolsághatáraira érkezett szavazatokat illetően. Fontos tehát, hogy egyes korcsoportokon és
településtípusokon belül is kellő számú vélemény gyűljön össze.
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A TÉRKÉPÉSZEK ISMERTÉK FEL ELSŐKÉNT AZ ÚJ KONTINENST,
AMERIKÁT
PAPP-VÁRY ÁRPÁD
Professor emeritus, Budapesti Metropolitan Egyetem, pappvary@t-online.hu
AMERICA AS A NEW CONTINENT FIRST WAS RECOGNISED BY THE CARTOGRAPHERS
Abstract
The discover means to come to know something not previously known. When Columbus died still believing he
had reached Asia. Those who followed Columbus the same thought. During the next century the mapmakers fitted
the new information of the explorers into the world map. In early 1500s they separated South America from Asia
but North America remained a part of Asia until 1538. The new lands were named by a cartographer. When the
two continents appeared on the map it was something not previously known that came to be known. Robinson
American professor of cartography therefore thinks “the mapmakers were the real discoverers of America.”
Keywords: new comtinent, cartographers, worldmap

Előzmények
1354-ben a terjeszkedő Oszmán Birodalom elfoglalja a Balkán-félsziget Égei-tengertől északra
fekvő területeit és ezzel elvágták Bizánc szárazföldi megközelítésének lehetőségét. A törökök
által körbezárt Bizáncból a Dardanellákon, Égei-tengeren át megkezdik az ókori iratok
kimentését. Az elmenekített dokumentumok között volt Ptolemaiosz térképkészítésről szóló és
az ókori világot térképsorozaton bemutató munkája is, melynek latin fordítása 1409-re készült
el Bolognában. A század derekán Gutenberg feltalálta a könyvnyomtatást. Hamarosan, 1477ben Ptolemaiosz térképkészítésről szóló műve egy világtérképpel és 23 regionális térképpel
kiegészítve nyomtatott formában is megjelent, amit számtalan újabb kiadás követett.
Ptolemaiosz munkája nyomán Megerősödött a gömb alakú Föld elképzelése, ismertté váltak a
Föld nagyságára vonatkozó ókori mérési eredmények és azok a vetületek, amelyeken a gömb
alakú Földet síkon lehetett bemutatni. Ptolemaiosz a világ nyugati szélének a Kanári-szigeteket
képzelte. E szigetek legkeletibb tagja a Ferro- (Hierro-, Szerencse-) sziget lett a térképek kezdő
hosszúsági köre. A Föld nagyságát az ókorban többen is megmérték. Eratoszthenész Kr. e. 3.
századbeli mérésének nemcsak az eredménye maradt fenn, de mérési módszerének a leírása is.
Ezt felhasználva másfélszáz évvel később Poszeidóniosz Rodosz és Alexandria között ismét
meghatározta a Föld nagyságát. Eratoszthenész adatai véletlenszerűen a Föld tényleges
nagyságát mutatták. Poszeidóniosz mérése nyomán a Föld sokkal kisebbnek adódott. Érdekes
módon később ez az érték vált általánosan elfogadottá. Ptolemaiosz kezdetben elfogadta
Eratoszthenész adatait, 250 000 stadion kerületű földgömbbel számolt, de térképészeti
munkájában már Poszeidoniosz által mért 180 000 stadion nagyságú gömbre vetítette adatait.
A 16. században a Ptolemaiosz által megismertetett vetületszerkesztési módszerekkel ábrázolt
és az újabb utazási eredményekkel kiegészített világtérképek rajzait is erre a kisebb gömbre
vetítették. Ezeken a világtérképeken Európával szemben az Atlanti-óceán másik szélén
húzódtak a Japán-szigetek.
Szíria, Egyiptom majd Bizánc 1453. évi elfoglalásával az Oszmán Birodalom teljesen elvágta
a keletről szállított fűszerek és egyéb értékes árucikkek (porcelán, selyem) útját. Mivel a
fűszerek az ételek tartósításának fontos kellékei voltak az Ázsiát átszelő kereskedelmi útvonal,
az un. selyemút helyett Nyugat-Európa országai más úton kívántak eljutni keletre. A portugálok
Afrika megkerülésével, Kolumbusz nyugatra hajózva akart eljutni a Fűszer-szigetekre.
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Kolumbusz terve az óceán átszelésére
Kolumbusz az 1470-es évektől foglalkozott az Atlanti-óceán, akkori nevén Mare Occidental
nyugati irányú átszelésével. 1482-ben megtudta, hogy korábban Paolo Toscanelli az övéhez
hasonló elképzeléssel fordult a portugál udvarhoz. Kolumbusz levélben tudósítja Toscanellit
saját elgondolásáról és kéri korábbi tervének részletezését. Válaszában Toscanelli leírja,
glóbusza és térképe egyaránt igazolja, hogy az óceán átszelésének terve megvalósítható. A
levélben említett glóbusz és térkép elveszett, de a későbbi térkép-rekonstrukciók (BOHAC, P.
1992) feltehetően megközelítik az eredeti rajzot (1. ábra).

1. ábra: Toscanelli Atlanti-óceánt szemléltető térképe, rekonstrukció

Toscanelli a Ptolemaiosz által nyugat-keleti irányban erősen megnyújtott szárazföldhöz még
hozzáadta Marco Polo utazásai nyomán megismert földterületeket. Ennek eredményeként
térképén Japán keleti partja körülbelül a Montreal-New York hosszúsági körön feküdt. Az
Európát Ázsiától elválasztó, így alig 10 000 km kiterjedésűre csökkent óceánban pedig a
legendák szerint még szigetek is vannak: Szent Brendan és Antilia szigete. Ez utóbbi szigetet
első útján Kolumbusz rövid ideig kereste is.
Az első fennmaradt földgömb Kolumbusz útjának évében készült Nürnbergben. Alkotója
Martin Behaim korábban Portugáliában élt és a király matematikai tanácsadó testületének volt
a tagja. Ő Martellus Germanus 1489. évi világtérképét illesztette 507 mm átmérőjű gömbjére.
Tudománytörténeti érdekesség, hogy amikor 1493-ban visszatért Portugáliába levelet vitt
magával az uralkodónak, amelyben egy csillagász, aki még nem tudott Kolumbusz útjáról,
nyugati irányú felfedező utat javasolt Indiába, Behaim vezetésével.
Behaim forrásként használt térképéről érdemes külön megemlékeznünk. Kolumbusz
először,1484-ben, a portugál udvarnál terjesztette elő elképzelését, hogy Afrika megkerülése
helyett nyugatra hajózva jussanak el Indiába. Térképpel kísért javaslatát elutasították.
Térképvázlatát testvérével, Bartalomeo Kolumbusszal a portugál udvar térképészével együtt
készítette. Egyes feltételezések szerint Ptolemaiosz 1482. évi ulmi kiadású világtérképének a
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rajzát vették át a földrajzi koordináták nélkül. Kelet-Ázsia végén a délre lenyúló félsziget rajzát
meghosszabbították. Ezzel Kolumbusz azt kívánta a portugál udvarnak jelezni, hiába kerülik
meg Afrikát, az India és Kína közé ékelődő félsziget további kerülőre fogja kényszeríteni őket,
hogy elérjék a Fűszer-szigeteket. Egyszerűbb az út nyugat felé, ahogy ő javasolja. A rajz
módosításával végrehajtotta az első szándékos térképtorzítást. 1488 decemberében a portugál
udvarban Diaz beszámol Afrika déli sarkának az eléréséről. A felfedezés hírével öccse
Sevillába szökik. Bátyjával, korábbi térképükön Afrika déli csúcsát a Diaz által mért 34,5 fokos
déli szélesség helyett a 45 fokig nyújtják. A térkép rajza így nem fért el a keretrajzon belül azt
áttörik. Ez abban az időben teljesen szokatlan volt.
A kétszeresen torzított térképpel Kolumbusz Kristóf feltehetőleg újabb kísérletet tett a spanyol
udvarnál. A térkép másolata Henricus Martellushoz került, aki 1489-ben megjelentette. Ez
Amerika felfedezése előtt megjelent utolsó világtérkép.

Kolumbusz útjai
Kolumbusz 1492. augusztus 3.-án Palos kikötőjéből indult felfedező útjára. Megálltak a Kanáriszigeteknél, majd innen 33 napi hajózás után, 1492. október 12.-én pillantottak meg először
szárazföldet. A szigetet megpillantó matróz neve Rodrigo de Triana volt. (A Napkitörések és
az időjárás előrejelzésére szolgáló, Al Gore alelnök javaslatára készülő űrszonda nevéül is az
Amerikát elsőnek megpillantó matróz nevét választották. A kész űrszonda 10 évig raktárban
hevert és csak 2014 februárjában lőtték fel, de ekkor már neve Deep Space Climate Observatory
volt.) A mai napig vitatott, melyik volt az a sziget ahol partra szálltak, a Ráktérítőtől délre
fekvő Guanahani (Samana Cay) vagy a térítőtől északra lévő San Salvador (Watling).
Az első út során (1492-1493) Kolumbusz további négy kisebb szigetet érintve végighajózott
Kuba és Hispaniola északi partjai mellett. Második útján (1493-1496) Kuba déli partja mellett
és Hispaniola körül hajózott. Harmadik útján (1498-1500) az Orinoco torkolatát és Trinidadot
érintette, negyedik útján (1502-1504) a Yukatán-félszigettől délre Közép-Amerika keleti partjai
előtt hajózott végig. Az útjai alapján csak azt tudta megállapítani, hogy ezek a területek
Európától nyugatra 6-7 ezer kilométerre vannak. Úgy képzelte Hispaniola a Japán szigetvilág
része, Kuba megismert keleti része pedig Dél-Kína egyik kiugró földdarabja.
Hazaérkezése után Kolumbusznak az uralkodó párhoz írt és 1493 elején nyomtatásban is
megjelent beszámolója nem tartalmazott térképet csak az elsőként meglátott öt sziget
fantáziarajzát. Ennek ellenére egyesek feltételezik, hogy már az első utak során készültek
egyszerű kéziratos vázlatok a szigetekről. Erre utal Kolumbusz 1492. évi rajza Hispaniola
szigetéről. Ezek a rajzok az ábrázolt területek alakját, egymáshoz viszonyított helyzetét
mutatták, de Földön lévő pontos helyzetüket a helymeghatározás nehézségeiből adódóan nem
jelölték pontosan. A földrajzi szélességet a Nap vagy a Sarkcsillag megfigyelése alapján, a
szárazföldön viszonylag pontosan tudták meghatározni, de a tengeren, az imbolygó kis hajók
fedélzetén ez is pontatlan volt. A földrajzi hosszúságot az utazás időtartama és a hajó sebessége
alapján pedig csak durván lehetet megbecsülni.
Az Új világ első térképe
Az új területeket bemutató első térképet Juan de la Cosa készítette 1500-ban. Cosa részt vett
Kolumbusz első és második útján, majd Alonso Hojeda 1499. évi expedíciójában. Az út egyik
hajójának a kormányosa Amerigo Vespucci volt. Ezen az úton a Maracaibói- öbölig jutottak.
Hazatérve Cosa hozzájut John Cabot Észak-Amerika keleti partjait Labradortól a Hatteras545
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fokig ismertető adatihoz. Rádöbben, egyre nagyobb területek válnak ismertté. Egy korábbi
portolán világtérképet egészít ki az újonnan megismert területek rajzával. A rossz hajózási
távolságadatok miatt északon és délen a szárazföldi terület erősen benyúlik az óceánba,
nagyságuk majdnem kétszerese a valóságosnak. Az ismert partszakaszok megrajzolása után
Cosa számára ismeretlen maradt, az általa szigetnek ábrázolt Kubától nyugatra húzódó
partszakasz. A problémát úgy hidalta át, hogy ide Szent Kristófot az utazók védőszentjét
ábrázoló képet helyezett. A kép azt a jelenetet örökíti meg, amint Kristóf a gyermek Jézust a
vállán, egy sebes patakon átviszi. Kolumbusz Kristóf nevében jelet látott, neki is az lesz a
rendeltetése, hogy átvigye a Krisztust a tengeren túlra, azon emberek közé, akik nem ismerik.
A díszítő rajz így egyértelmű utalás Kolumbusz személyére.

Világtérképek az új területek bemutatásával
Az újonnan megismert óceáni területek és a portugál hajósok indiai felfedezései iránti
érdeklődés kielégítésére, hol, merre találhatók az új földrészletek, számos világtérkép született.
A 16. századból több mint 1500 sokszorosított világtérképet ismerünk. Térképtörténeti
érdekesség, hogy ezek a világtérképek a legkülönbözőbb, kúp-, szív-, henger alakú, képzetes
(ovális) vetületekben készültek. A nyugaton feltárt területeknek, nagyságuk, alakjuk mellett az
Ázsiához viszonyított helyzetét is meg kellett határozni. Közel egy évszázadig a térképészek az
új területeket Ázsia részének tartották. A több mint ezerötszáz világtérképből pár jellemző
példán keresztül szeretnénk bemutatni az új területek megismerésének a folyamatát. A
mellékelt ábrákon az eredeti térképeket, a könnyebb összehasonlíthatóság miatt, egységes
vetületben mutatjuk be. A térképek kezdő hosszúsági köre Ferro-szigetén halad keresztül. A
térképek széleit a 180. hosszúsági fok képezi. A térképeket ROBINSON, A. H. (1992) készítette,
saját maga szerkesztette sarokvonalas világtérképét használva alapként.
A felfedezések történetének jobb megértése érdekében megszerkesztette Ptolemaiosz térképét
(2. ábra) és Behaim földgömbjének tartalmát is (3. ábra) térképsorozatában. A Ptolemaiosz
térkép jól mutatja, hogy az általa ismert világ csak a Föld negyedrészét teszi ki. Keleten a 180
hosszúsági kör mentén elvágja a szárazföldet, mintegy azt sugallva azon túlnyúlik a kontinens.
Északon a sarkkörig, délen a Baktérítőig ábrázolja a szárazföldeket. Térképén az Indiai-óceán
a szárazföld által körbevett beltenger.

2. ábra: Ptolemaiosz világtérképe modern fokhálózatba illesztve
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3. ábra: Behaim földgömbje kiterítve, 1492

Behaim földgömbjén Ázsia messze túlnyúlik a 180. hosszúsági fokon. Japán mindössze 90
foknyira van nyugatra Európától. A Mare Occidental alig szélesebb a Földközi-tenger
hosszánál. Japán és Ázsia partjai között olyan kicsi hely maradt, hogy ott nagyobb sziget vagy
egy kontinens már nem fért volna el. Az Északi-sark körül pár, különböző nagyságú szigetet
ábrázolt. Hátsó-India, feltehetően Kolumbusz nyomán, délre tartó keskeny félsziget.
Az első nyomtatott térkép, amelyik már ábrázolta az új felfedezéseket, Kolumbusz halálának
évében 1506-ban jelent meg Firenzében (4. ábra). Szerzője Giovanni Matteo Contarini volt. A
térképet a magyar térképtörténetből is ismert Francesco Roselli metszette. Kubát, Hispaniolát
10 földrajzi hosszúsági foknyi távolság választja Japántól. A szigetvilágtól délre Afrika
nagyságú, ismeretlen déli partvonalú sziget látható. A térkép nyugati szélén Ázsia délen a
Baktérítőig tart, északon a Sarkkör táján elnyúlik majdnem az Azori-szigetek hosszúsági
vonaláig.

4. ábra: Contarini térképe, 1506

A következő évben, 1507-ben a Rajna-vidék St. Die városában élő Martin Waldseemüller újabb
nagyméretű világtérképet készített (5. ábra). A térkép Kubát a megfelelő hosszúságon
ábrázolta. Kubától nyugatra Japánhoz hasonló rajz jelzi Észak-Amerikát, ettől elkülönülve
délebbre nagyobb terület Dél-Amerikát. Ázsia keleti partvonala közelebb került az új
területekhez. A térképen a déli szigetet Waldseemüller Amerikának nevezte el. A térképhez
mellékelt könyvében javasolta, hogy ezt az új területet, azt 1497-1503 között több útján feltáró
és könyvében leíró, Amerigo Vespucciról nevezzék el. Ázsia, Afrika nevéhez illeszkedően az
Amerigo keresztnév nőnemű formáját Amerika, írta térképére.
547

TÉRKÉPÉSZET – GEOINFORMATIKA SZEKCIÓ

5. ábra: Waldseemüller, 1507

1508-ban Roselli új világtérképet szerkesztett (6. ábra). Contarini térképén a dél felé ismeretlen
területből nagy szigetet formált és azt Új Világnak (New World) nevezte el. Érdekesség, hogy
Afrikától délre a Ptolemaiosz térképén is szereplő Déli Földrész utánérzéseként Antartic néven,
egy kelet nyugati irányban elnyúlt szigetet ábrázol. Kuba rajza nyugatabbra tolódott.

6. ábra: Roselli, 1598

A felfedezésekről szóló tudósítások, az újabb hírek ellentmondó távolságadatai gyakran
elbizonytalanították a térképészeket. Jól szemlélteti ezt Waldseemüller 1516-ban készített
világtérképe (7. ábra). Nem tudta milyen messze lehetnek a korábban általa szigetként ábrázolt
nagyobb területek Ázsia keleti partjaitól, de abban sem lehetet biztos, hogy a nagyobb területek
nem részei-e Ázsiának. Nem akart senkit megtéveszteni, magát rossz hírbe hozni ezért a térkép
széleit levágta. Az előző térképen Észak-Amerikát jelképező szigetet félbevágja és ráírja „Kuba
Ázsia része”.

7. ábra: Waldseemüller, 1516
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Magellán 1520. évi Dél-Amerikát délről megkerülő útja világossá tette egy új földrész terül el
Kubától délre, de az északra húzódó területek bizonytalanok maradtak. 1531-ben Oronce Finé
egy meglepő térképet készített (8. ábra). Ezen Dél-Amerika Ázsia része, amelyeknek az északi
területei a Floridai-félsziget formájában Kuba fölé hajolnak. A déli-sark körül Terra Australis
néven óriási szárazföld húzódik. Az Északi-sark körül négy szigetet jelöl.

8. ábra: Finé, 1531

Gerhard Mercator volt az első, aki 1538. évi térképén 46 évvel Amerika első megpillantása után
Ázsiától elkülönülten megrajzolja a kettős földrészt, Észak- és Dél-Amerikát (9. ábra). ÉszakAmerika keleti partjai hasonlítanak a valóságos futásukhoz, de a terület nyugati oldala
fantáziarajz. Elsőként ő írja rá mind a két földrész területére az Amerika elnevezést. A déli nagy
szárazföldet Ő is ábrázolja. Az Északi-sark körüli ismeretlenséget úgy tünteti el, hogy Ázsia
területeit kiterjeszti a Sarkvidékre is. Hátsó-India délre nyúló félszigete eltűnt térképéről.

9. ábra: Mercator, 1538

Később ezt a véleményét megváltoztatta. 1569-ben megjelent hajózást segítő szögtartó
hengervetülete a vetület sajátságai miatt a sarkvidéket nem mutatta. Ezért a térkép balsarkába
egy melléktérképet illesztett az Északi–sark környékéről. Korábbi útleírás alapján az Északisarkon fekete mágneses szikla emelkedik ki a tengerből, a Rupes Nigra. Ez fordítja maga felé
az iránytű mutatóját. A sziklát négy sziget veszi körül. A szigetek között a fő égtájaknak
megfelelően csatornák húzódnak. Ezeken áramlik a tenger vize az Északi-sark felé, ahol
hatalmas örvény szippantja azokat a mélybe. Érdekes, hogy az Északi-sark körüli néhány sziget
rajza megjelent Behaim 1492. évi földgömbjén, Finé 1531 évi térképe pedig négy szigetet
szemléltetett.
Abraham Ortelius az első azonos formátumú térképeket egybegyűjtő könyv (mai elnevezéssel
atlasz) 1570. évi megalkotója, már jobb alakban rajzolta meg Észak-Amerikát, mint Mercator,
ezzel szemben Dél-Amerika rajza elnagyoltabb (10. ábra). Észak-Amerikánál az északnyugati,
549

TÉRKÉPÉSZET – GEOINFORMATIKA SZEKCIÓ

még teljesen ismeretlen részt nyugati irányban megnagyítva ábrázolta. A keleti parton a
Hudson- öböl és Szent Lőrinc-folyó torkolata, nyugaton a Kaliforniai-félsziget felismerhető, a
partvonal többi része bizonytalan. Ortelius már tudja, egy új kontinenst ábrázol, de annak
elnevezésében még bizonytalan. Az Észak-Amerika területére írt név: Amerika vagy Új India.
Az Északi-sark körül Mercator nyomán Ő is négy szigetet ábrázol. Térképének előnye, hogy ez
az első térkép, amelyen a két óceán közötti, önálló két kontinens felismerhető.

10. ábra: Ortelius, 1570

Összegzés
A külföldi, de a magyar értelmező szótárak szerint is a felfedezés valami addig nem ismert
dolog ismertté válását jelenti. Ebben az értelemben ki tette ismertté Amerikát? A partjait elérő
első utazók nem lehettek, mert ők azt hitték Ázsiába értek. Az adatok évtizedeken át gyűltek
ezekről a területekről. A növekvő számú és egyre pontosabb információk 78 év után tették
lehetővé, hogy kirajzolódjon a térképen az új kontinens. Más szavakkal, az a felismerés, hogy
a megismert területek egy új földrész részei, vagyis amikor a korábban nem ismert dolog
ismertté vált, csak majdnem egy évszázaddal később következett be. „Ki ismerte ezt fel, ki volt
az igazi felfedező” ̶ teszi fel a kérdést ROBINSON, A. H. (1992). Válasza, a térképészek, akik a
hazatérő hajósoktól nyert információ-morzsákat próbálták beilleszteni a világtérképbe. Hosszú
idő után ismerték ők is csak fel, hogy egy új kontinensről van szó, amelynek a nevét is egy
térképész adta. Ezért állíthatjuk azt, véli ROBINSON, „valójában a térképészek fedezték fel
Amerikát.” Ehhez hozzátehetjük MORRISON, S. E. 1959 véleményét: „Kolumbusz tiszta
véletlenségből fedezte fel Amerikát, … nem is tudta mit vitt véghez. Mégis teljes joggal
tiszteljük és becsüljük őt, mert rajta kívül egy tengerészben sem volt annyi kitartás, tudás és
erélyes bátorság, hogy ezer meg ezer mérföldeket járjon be vitorlásával az ismeretlen óceánon,
amíg földre nem bukkan.”
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INFLUENCE OF A HUNGARIAN CARTOGRAPHER ON THE CUBAN GEOGRAPHICAL
EDUCATION (1929–1959)
Abstract
Erwin Raisz was born in 1893 in the city of Levoča (Lőcse in Hungarian) of the former Austro-Hungarian
Monarch. At present he is considered one of the most renamed cartographers who taught and developed research
in the USA in the 20th century. His international fame began with the development of his physiographic method
for the representation of the relief on maps, which was described in his article entitled "The physiographic method
of representing scenery on maps" in the Geographical Review in 1931. A Cuban geographer, Salvador Massip
played a relevant role in the practical use of the physiographic method, when helped Raisz to make the map entitled
„Diagrama fisiográfico de Cuba” in 1929. It was the starting point of the professional relation between Raisz and
Cuban geographers that lasted more than 30 years. The most important result of this collaboration was the “Atlas
de Cuba”, made by Raisz and Gerardo Canet at Harvard University between 1945 and 1949. Raisz considered this
atlas the first national atlas of Cuba, but it was created to be used in schools too: the authors used diverse didactical
and graphical solutions to make the information easily understandable for the public in general. Raisz’s influence
followed in the decade of 1950, when Canet used Raisz’s physiographic method to create maps for textbooks
published in Cuba. The end of the relation between Raisz and the Cuban geography was a consequence of the
contemporary political events, when Gerardo Canet had to leave Cuba two years after the triumph of the
Revolution led by Fidel Castro.
Keywords: Raisz, Massip, Canet, physiographic method, Cuba

1. A magyar térképész: Raisz Erwin
Raisz Erwin Josephus (1893–1968) a volt Osztrák-Magyar Monarchia Szepes vármegye
székhelyén, Lőcsében (jelenleg Levoča, a mai Szlovákia Eperjesi kerületén) született 1893-ban
(1. ábra). Tanulmányait a budapesti Magyar Királyi József Műegyetemen végezte 1914-ben
(KARSAY 2009). Az 1. Világháború után, az 1920-as évek elején áttelepült az Egyesült
Államokban. New Yorban kezdett dolgozni az Ohman Map Company-ben és ezzel
párhuzamosan jelentkezett a Columbia Egyetemre, ahol 1923-ban megszerezte a Master of Arts
fokozatot (MCMASTER, R. 2002). Ő volt az első oktató, aki megszervezett és oktatott egy
térképészeti kurzust a Columbia Egyetemen. 1929-ben sikeresen megvédi a „Scenery of Mount
Desert Island: its origin and development” című doktori értékezését, amit a későbbi
fiziografikus domborzatábrázolási módszerhez kapcsolódó első kutatási munkájának
tekinthetünk.
1931-ben ott hagyta a Columbia Egyetemet, hogy oktatási és kutatási tevékenységét a Harvard
Egyetem Földrajzi Kutató Intézetében (Institute of Geographic Explorations) folytassa.
Ugyanebben az évben megjelent a “The physiographic method of representing scenery on
maps” című cikke az amerikai Földrajzi Társaság Geographical Review folyóiratában és ilyen
módon első alkalommal a nemzetközi tudományos közösséggel ismertette az általa fejleszett
fiziografikus domborzatábrázolási módszert. 1938-ban megjelentette a “General Cartography”
című tankönyvét, ami az első és a következő tizenöt évben egyetlen térképészeti tankönyv volt
az Egyesült Államokban (MCMASTER, R. 2002). A Harvard Egyetem Földrajzi Kutató Intézetét
1951-ben bezárták és Raisz kezdett tanítani a Clark Egyetemen (Bostonban), ahol 1961-ig
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maradt. 1957-től egészen az 1968-ban bekövetkezett haláláig a Florida Egyetemen dolgozott.
1962-ben, “Principles of Cartography” címmel kiadták utolsó tankönyvét.

1.ábra: Raisz Erwin portréja az 1944-ben megjelent “Global Geography”című atlaszában

2. Raisz első találkozása a kubai földrajzzal
2.1 A kubai földrajzoktató: Salvador Massip
Salvador Massip Valdés (1891–1978) Kubában, az akkori Havanna (jelenleg Artemisa)
megyében született 1891-ben (2. ábra). Pedagógiai és bölcsészeti tanulmányait a Havanna
Egyetemen végezte 1912-ben és 1915-ben. Néhány évvel később New Yorkba utazott és 1922ben megvédte a Master of Arts fokozatot a Columbia Egyetemen. Hazatérése után, 1924-ben
Massip kezdett tanítani a Havanna Egyetemen és 1927-ben megalapította az intézmény első
Földrajzi Tanszékét, ahol 10 évvel később bevezette a gazdaságföldrajz oktatását is (PERAZA
SARAUSA, F. 1957). Ezzel egyidőben több kubai intézményben is oktatott miközben
tankönyveket írt feleségével együtt, aki szintén földrajztanár volt. Földrajzoktatói tapasztalatát
nemzetközi szinten is elismerték és vendégtanárként előadásokat tartott amerikai és mexikói
felsőoktatási intézményekben (New York, Miami, Chicago, Austin, Northampton és Puerto
Rico). Massip képviselte az országot számos nemzetközi konferencián és szervezetben: még
New York-i tartózkodása alatt, 1921-ben részt vett az Ibero-amerikai Földrajzi és Történelmi
Kongresszusban Sevillában. 1929 és 1932 között ő volt az elnöke a Panamerikai Földrajzi és
Történeti Intézetnek (ANON. 2016). 1942-ben az Országos Oktatási és Kulturális Tanács
tagjáként valásztották ki és az ő kedvezményezésére bevezették az Általános és Regionális
Földrajz, valamint Kuba földrajzának az oktatását a középiskolákban.
1959-ben, a kubai forradalom győzelme után nagykövetnek nevezték ki, először Mexikóban és
később Lengyelországban képviselte az új kormányt. 1962-ben visszatért professzori állásába
a Havanna Egyetemre és a Kubai Tudományos Akadémia megalapításában vett részt (LEÓN
MÉNDEZ, J. A.–VALDÉS ROJAS, M. B. é.n.). A kubai Földrajzi és Földtani Kutató Intézet
igazgatójaként 1966-ban “hivatalosan” nyugdíjba vonult, de továbbra aktív maradt és
jelentősen közreműködött az 1969-ben, az akkori Szovjetunióban kinyomtatott Nemzeti Atlasz
szerkesztésében. Életében több mint 400 szakcikket, 5 tankönyvet és más tudományos
könyveket is írt.
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2. ábra: Salvador Massip Valdés

2.2 Massip és Raisz találkozása
Salvador Massip 1922-ben elvégezte tanulmányait a Columbia Egyetemen és kapcsolatban
maradt a New York-i intézménnyel, ahol 1923-ban Raisz Erwin megvédte mester fokozatát és
kezdett tanítani. A következő öt-hat évben ez a kapcsolat elmélyült, bár nem sikerült találnom
pontos adatokat erről az időszakról: a Havanna Egyetem oktatójaként visszatért-e a Columbia
Egyetemre, és ha ez megtörtént, akkor hányszor látogatta meg és milyen tevékenységet végzett.
Ilyen módon első kézből tudomást szerezhetett a fiatal magyar származású térképész
kutatásairól: Raisz beszélhetett neki terveiről, az új domborzatábrázolási módszerről, amiben
akkoriban dolgozott, és ami később fiziografikus módszerként vonult be a 20. századi
kartográfiatörténetbe. 1929-ben úgy döntöttek, hogy elkészítenek egy viszonylag nagy
méretarányú földrajzi térképet Kubáról, amelyen Raisz új módszerét alkalmazzák. Maga Raisz
Erwin megemlékezett erről a pillanatról egy rövidebb írásában, ami 1930-ban megjelent a
Bulletin of the Geological Society of America című folyóiratban: “1929 nyarán a szerző
megbízást kapott a Havanna Egyetem professzorától, Salvador Massiptól, hogy Kuba nagy
méretarányú térképét készítse el topográfiai térképek és más források felhasználásával”
(RAISZ, E. 1930).
Úgy született meg szakmai kapcsolatuk első konkrét eredménye 1929 végén, amikor megjelent
a “Diagrama fisiográfico de Cuba” (ez az eredeti spanyol nyelvű címe) vagyis “Kuba
fiziografikus diagramja”.

3. Kuba fiziografikus diagramja
Annak ellenére, hogy Raisz a térképet “diagramnak” (angolul block-diagram) nevezte (RAISZ,
E. 1930), egy szakember (térképész, földrajzos stb.) azonosíthatja a Kubáról készített
fiziografikus diagramot olyan földrajzi térképpel, amely nagyon gazdag és részletes
ábrázolással mutatja az ország domborzati formáit (3. ábra).
3.1 Általános jellemzés
A két színben kinyomtatott térkép mérete 125x30 cm (RAISZ, E.–MASSIP, S. 1929). A térkép
címét és kolofonját spanyol nyelven írták: “Kuba fiziografikus diagramja, szerkesztette Dr.
Raisz Erwin J. – a New York-i Columbia Egyetem térképészeti oktatója – Dr. Salvador Massip
irányítása alatt – földrajz professzor a Havanna Egyetemen – 1929” (4. ábra). Ennek oka, hogy
a térképnek két nagyon meghatározott célkitűzése volt: Raisz akarta a fiziografikus módszerét
“tesztelni” egy országtérképen, valamint Salvador Massip olyan térkép készítésében akart
közreműködni, amelynek az akkoriban még formálodó kubai földrajzoktatás gyakorlati hasznát
tudta venni.
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3. ábra: Kuba fiziografikus diagramja

A szerzők nem adták meg a térkép méretarányát. Ezt a hiányt csak évekkel később pótolta
valószínűleg ugyanaz az alkalmazott, aki a havannai José Martí Országos Könyvtár
térképtárában leltárba vette a térképet. A kézzel írt méretarány betűírásának a stílusa és a
használt tinta megegyezik a leltári adatok megírásáéval, ahogy személyesen meg tudtam
erősíteni az eredeti példány megtekintésekor Havannában. Az ismeretlen alkalmazott
számításai szerint a térkép méretaránya 1:1 200 000 (4. ábra). Ő maga írt még egy megjegyzést
az áttekintő térkép alá, ami nem látható a 4. ábrában és amelyen kijelenti, hogy ezt a példányt
a Havanna Egyetem Bölcsészettudományi Kara adományozta a könyvtárnak 1961-ben.

4. ábra: A térkép egy részlete a címével, kolofonjával, átnézeti melléktérképével és az ország nyugati csücskével

Az áttekintő térkép megmutatja a különbséget az eredeti térképi alap (ami nagy valószínűséggel
egy négyzetes hengervetülettel készült) és a “torzított” fiziografikus diagram között (4. ábra).
A “torzítás” valójában csak az eredeti térkép “billentését” jelentette egy perspektív nézet
elérésének érdekében, hogy a térkép “térbeli elhelyezése” harmonizáljon a domborzat
ábrázolására alkalmazott fiziografikus módszerrel. Az országot hat részre osztották (3. ábra),
amelynek határait úgy választották ki, hogy jellegzetes földrajzi regiókon keresztül haladnak.
A szerzők keresztmetszeteket is rajzoltak a határok mentén a földtani szerkezet bemutatására
(5. ábra). Sajnálatos módon a térkép nem tartalmaz egy jelmagyarázatot sem a földtani rétegek
ábrázolására használt jelekkel, de ezzel együtt a szerzők nemzetközileg ismert, könnyen
azonosítható jeleket alkalmaztak, pl. a mészkő ábrázolása esetén.
Raisz egy részletekben nagyon gazdag vízrajzot készített, a sziget partjain nagyon gyakori
mocsárakat szaggatott vonalakkal illetve a homokos partokat pontokkal emelte ki (5. ábra).
Ezzel együtt a térképi névírást szándékosan egyszerűsítette és ritkította: csak azokat a földrajzi
neveket írta, amelyek jelentőségük miatt nélkülözhetetleneknek tekinthetők. Azért született ez
a döntés, hogy a névírás lehetőleg ne takarja az ábrázolt domborzati formákat. Emiatt csak a
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fontosabb folyók, hegyek és városok nevei kerültek a térképre. Ennek ellenére elkerülhetetlen,
hogy ezek a nevek ne takarjanak (legalább minimálisan) a domborzat egyes részleteit a térképen
(6. ábra).

5. ábra: Térképrészlet két szomszédos regióval és a köztük húzodó határvonal földtani keresztmetszetével

3.2 A domborzat ábrázolása
A domborzat ábrázolása részletgazdag: ezen a térképen találunk néhányat azokból az alapvető
domborzati jelekből, amelyeket két évvel később Raisz felsorolt az első tanulmányában a
fiziografikus módszerről. A kubai domborzati formák tanulmányozása egy különleges és
egyedi, de egyben szerény hozzájárulást jelentett a fiziografikus jelkulcshoz: a kubai földrajz
talán legjellemzőbb domborzati formája, a mogote (kúpkarszt vagy szigethegy, lekerekített
alakú, majdnem függőleges oldalakkal rendelkező, kiemelkedő és szigetelt hegy) is
gazdagította az 1931-ben összeállított első hivatalos jelkulcsot. Ez a domborzati forma egy
külön kategóriát alkotott a jelkulcsban, amelynek neve az eredeti spanyol elnevezés angol
átírása (magotes) és zárójelben hangsúlyozta kubai eredetét (6. ábra).
3.3 A fiziografikus diagram jelentősége
A térkép fontosságát maga raisz kiemelte az 1931-es cikkének a végén, amikor felsorolta azokat
a térképeket, amelyek a fiziografikus módszer alkalmazásával készültek addig az időpontig:

6. ábra: Balra: az eredeti, 1931-es jelkulcs egy részlete a “magotes” kategóriával. Jobbra: ábrázolása az ország
nyugati tartományában, ahol autoktón ez a domborzati forma a Viñales-hegységben
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“The lack of detailed physiographic maps from which information can be taken is a more
serious question. Very little has yet been done in this field. The United States and Europe have
been worked out by Professor A. K. Lobeck. For Asia we expect soon to have the map of
Professor F. K. Morris. New Zealand has been worked out by C. A. Cotton (not yet published),
and Cuba by the author (E. J. Raisz: Diagrama fisiográfico de Cuba, Havana 1929)...”
(RAISZ, E. 1931)
Szavai alapján ki lehet jelenteni, hogy Kuba fiziografikus diagramját tekinthetjük az első
térképnek, amit teljes mértékben maga Raisz Erwin készített domborzatábrázolási módszerével.
Érdekességként meg kell említenem, hogy a térkép nem nagyon ismert nemzetközi szinten,
valószínűleg a nagyon alacsony példányszám miatt, ami túlélte az idő múlását. Kubában én
egyetlenegy eredeti példány létezéséről tudok, amelyet első alkalommal 2004-ben a havannai
José Martí Országos Könyvtár térképtárában tudtam tanulmányozni. A Google kereső csak 11
találatot mutatott, amikor 2016 januárjában beírtam a térkép spanyol nyelvű címét: egyikükön
találunk adatokat arról a nyomtatott másolatról, amit még 2004-ben adományoztam az
Országos Széchenyi Könyvtár térképtárának. Két találaton olvashatunk két, a témában készített
előádásomról, amelyeket Buenos Airesben (2008-ban) és Budapesten (2014-ben) mutattam be.
A fennmaradt nyolc találat Raisz különböző életrajzi adatokhoz kapcsolódnak, de Kuba
fiziografikus diagramjáról sem található bennük kép. A híres amerikai térképész, Arthur H.
Robinson megemlítette a térképet az 1969-ben általa megírt gyászjelentésben, ami az “Annals
of the Association of American Geographers” című folyóiratban jelent meg 1970 márciusában
(ROBINSON, A. H. 1969). Ezeken kívül a weben található két kubai kutató (León Méndez és
Valdés Roja) által írt cikk Salvador Massip életéról és munkasságáról. Ebben nem csak
megemlítik a “Diagrama Fisiográfico de Cuba”-t, hanem kiemelik ennek a műnek a szerepét
az akkori kubai földrajzoktatásban:
“…Azokban az években /1924 és 1937 között/ nagyon fontos feladatokat teljesített Dr. Massip
a középiskolai oktatásban, főleg az iskolai térképek készítésében, hogy a tanárok
rendelkezhessenek ezekkel a szükséges szemléltető eszközökkel. Ebben az időszakban még egy,
a földrajztudomány és az iskolai térképészet részére szintén jelentős hozzájárulását lehet
megemlíteni: Kuba fiziografikus diagramja, a kiváló amerikai professzor, Dr. Raisz Erwin
közreműködésével készített térkép, amelyet széles körben használtak a földrajzoktatásban”.
(LEÓN MÉNDEZ, J. A.–VALDÉS ROJAS, M. B. é.n.)

4. A fiziografikus diagram öröksége: Raisz jelenléte a kubai földrajzoktatásban
Kuba fiziografikus diagramjának az elkészítése egy gyümölcsöző tudományos kapcsolat
kezdete volt Raisz és a kubai földrajzkutatók és oktatók között. Az 1930-as jelentésében Raisz
írta, hogy főleg topográfiai térképeket (illetve Massip ismereteit a kubai földrajzról) tudtak
használni a fiziografikus diagram rajzolásakor. Ennek oka más megbízható források (pl. légi
felvételek) hiánya. Massip megtett mindent, hogy ezt a helyzetet pozitív irányba változtassa.
Ehhez nem csak folytatta kutatásait Kuba földrajzáról, hanem az 1930-as években támogatást
kért és kapott a kubai kormánytól tudományos tevékenységére. Massip meghívta Raisz Erwint
és Howard A. Meyerhoffot (geológus és egyetemi oktató), hogy részt vegyenek a kutatások
keretében szervezett terepi munkákban: együtt utazták végig Kubát és az ország történetében
első alkalommal repülőutakat szerveztek légifelvételek készítésére. Tíz évvel később Massip
tanítványa, Gerardo Canet is szervezett repülőutakat Raisz Erwin és kubai földrajz
szakemberek résztvételével. Canet és Raisz együttműködésének az eredménye egy új
országtérkép volt, amelynek címe “Térkép Kuba tájairól” (Mapa de los paisajes de Cuba) és
1945-ben jelent meg első alkalommal (CANET, G.–RAISZ, E. 1949). Ez a térkép az 1929-es
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fiziografikus diagramnál sokkal részletesebb és innovatívabb domborzat- és síkábrázolást
tartalmazott (7. ábra).

7. ábra: Kuba keleti tartományának az összehasonlítása: balra az 1929-es fiziografikus diagram, jobbra az
1945-ös térkép látható

1929 és 1959 között jelentősnek mondható Raisz hatása a kubai földrajzoktatásra illetve a kubai
térképészet fejlődésére. Az 1940-es években a Kubában megjelent Földrajz tankönyvekben
találkozhatunk a Raisz által készített térképekkel, tömbszelvényekkel és diagramokkal. Egy
példa erre az “Általános földrajz alapjai” (Elementos de Geografía General) című tankönyv,
Salvador Massip és felesége, Sarah E. Ysalgué de Massip műve, amelynek első kiadása 1942ben jelent meg (8. ábra).

8. ábra: Raisz által készített ábrák az “Elementos de Geografía General” tankönyvből (MASSIP, S.–YSALGUÉ DE
MASSIP, S. E. 1956): Kuba fiziografikus diagramjának egy részlete (balra) és karszt tömbszelvény (jobbra)

Az együttműködés akkor érte el csúcspontját, amikor Gerardo Canet (egy fiatal kubai
földrajzkutató, aki Massip tanítványa volt) megkérte Raisz Erwint, hogy egy teljesen új, az
ország természetföldrajzát, gazdaságát és társadalmát bemutató atlasz szerkesztésében vegyen
részt. Ennek az atlasznak a címe “Atlas de Cuba” vagyis Kuba atlasza lett és 1949-ben jelent
meg a Harvardon, pontosan 20 évvel a fiziografikus diagram megjelenése után. Az atlasz
készítésével kitűzött célokat a bevezető első mondataiban írják le:
“Ez az atlasz több mint egy kísérlet Kuba leírására. Célunk nem csak bemutatni azt a
környezetet, amelyben a kubai élet drámája játszódik le, hanem hogyan változtatja meg maga
az élet saját környezetét, az új problémák keletkezésével és a rájuk javasolt megoldásokkal. Ez
a dinamikus elem rendszerint hiányzik azokban a személytelen atlaszokban, amelyeket
kormányok, szervezetek és kiadók jelentetnek meg és amelyek csak grafikai beszámolók egy
adott időpillanatról.” (CANET, G.–RAISZ, E. 1949)
Az atlasz terjedelme 64 oldal és egy melléklet, ami a korábban megemlített “Térkép Kuba
tájairól” (Mapa de los paisajes de Cuba) újrakiadása volt. Összesen 71 db. térképen mutattak
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be 34 db., az ország történelméhez, természetföldrajzához, társadalmához és gazdaságához
kapcsolódó témát. Szándékosan olyan térképészeti és grafikai megoldásokat alkalmaztak,
amelyek könnyen érthetők még azoknak is, akik korábban soha nem használtak vagy csak
kezdték tanulni hogyan kell használni egy térképet. Minden egyes oldal gazdagon illusztrált,
számos piktogramot és egyszerű diagramot használtak az információk ábrázolására illetve az
adatok megjelenítésére (9. ábra).

9. ábra: “Atlas de Cuba”. A felső sorban: az atlasz borítójának egy részlete illetve a városi és vidéki lakosság
eloszlását bemutató diagram. Az alsó sorban: az ország exportja 1947-ben illetve a marhatényesztés földrajzi
eloszlása (CANET, G.–RAISZ, E. 1949)

Ezzel együtt mind a ketten olyan atlaszt akartak elkészíteni, amit az ország első nemzeti
atlaszának is lehetett tekinteni. Ezt ki lehet jelenteni annak ellenére, hogy nem követték azokat
a hagyományos térképészeti és grafikai megoldásokat (például a szerkezetet, az oldalszámot és
a tervezést), amelyek a korábbi nemzeti atlaszokat jellemezték. Ezt maga Raisz is megerősítette,
amikor a nemzeti atlaszok kiadásáról írt 1962-ben: “Európa majdnem minden országa,
valamint Mexikó, a közép-amerikai köztársaságok, Kuba, Brazília, Argentina, a francia
gyarmatok, Marokkó, Tunézia, Kongó, Egyiptom, India, Japán, Kína, Ausztrália, Tanganyika,
Ghána, etc megjelentetett ilyen atlaszokat.” (RAISZ, E. 1962)
Kuba atlaszának a megjelenése pozitív visszhangra talált a tudományos közösségben. Ennek
egyik megnyilvánulása, hogy a Kubai Földrajzi Társaság kitüntette Raisz Erwint és Gerardo
Canetet a társaság Arany Érmével, az atlasz készítése során elvégzett tevékenységükért.
Korábban, az 1928–1938-as periódusban a társaság elismerte Raisz hozzájárulását a kubai
földrajzoktatásban és kutatásban, amikor külföldi levelező tagnak nevezték. 1944-ben, a
társaság megalapításának 30. évfordulóján Raisz díszelőadást tartott spanyol nyelven,
amelynek címe “Világproblémák ábrázolása diagramokkal” (Problemas mundiales y su
representación por medio de diagramas) (RAMOS, L. E. 2015).
Az 1950-es években Gerardo Canet továbbterjesztette, ismertette Raisz tanításait az országban.
Raisz fiziografikus módszerének az alkalmazásával számos térképet készített, többségük
különböző tankönyvekben jelent meg. A szerzők között elsőnek meg kell említenünk egy,
külföldön elismert kubai földrajzoktatót és kutatót, akinek neve Leví Marrero. Tankönyvei
(illetve több kiadásai) az 1940-es és 1950-es években jelentek meg, és a kubai középiskolákban
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ezeket a tankönyveket “alapműveknek” tekintették a földrajz oktatásában (10. ábra). Elegendő
csak két címet megemlíteni: “Kuba földrajza alapjai” (Elementos de Geografía de Cuba, 1946)
és „Kuba földrajza” (Geografía de Cuba, 1952).
Canet nem korlátozodott a földrajz tankönyvekben való közreműködésre. Ő volt az első kubai
szakember, aki térképet készített botanikai kutatások eredmények bemutatására: 1946-ban
megjelent a kis méretarányú “Kuba növényzete” című térképe, ami a francia születésű kubai
botanikus, Joseph Silvestre Sauget (Hermano León) kutatásai alapján készült (CANET, G. 1946).
Ezt a térképet Leví Marrero is kiemelt helyen (a borító belső részében) használta a “Kuba
földrajza alapjai” tankönyvében (MARRERO, L. 1946).

10. ábra: Felül: Gerardo Canet által rajzolt tömbszelvény és tematikus térképrészlet (kávétermelés) a
“Geografía de Cuba” című tankönyvben (MARRERO,L. 1955). Alul: Canet történelmi térképrészlete a “Guerra
de los 10 Años” című könyvhöz (GUERRA, R. 1950)

1950-ben Ramiro Guerra, az egyik legismertebb 20. századi történész Kubában, megjelentette
a “10 éves háború” (Guerra de los 10 Años) című könyvét két kötetben. A könyv témája a 19.
században (1868 és 1878 között) vívott első függetlenségi háború a spanyol gyarmatosítók
ellen. Canet térképészként közreműködött ebben a könyvben: négy db., Raisz stílusát hűen
tükröző térképet készített, belőlük három található az első kötetben összehajtogatott térképként,
a negyedik mellékletként jelent meg a két kötettel (10. ábra).

5. Egy kapcsolat vége...
1959. január 1-én győzött a Fidel Castro által vezetett forradalom Kubában. A korábban
megemlített oktatók és kutatók között csak Salvador Massip támogatta a szocialista kormány
tevékenységét (1965-ben a Kommunista Párt tagjává is választották) illetve tovább dolgozott
az országban az 1978-ban bekövetkezett haláláig, ahogy a 2.1-es alfejezetben olvasható.
Leví Marrero 1960-ig a kubai küldöttség tagja volt a Panamerikai Államok Szervezeténél,
amikor nyílt levélben lemondott posztjáról és elítélte a forradalmi kormány egyre nyilvánvalóan
kommunista intézkedéseit. Még abban az évben menedékjogot kért Venezuela havannai
nagykövetségén és 1961-ben elhagyta Kubát. Puerto Ricóban telepedik le, ahol földrajzi
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kutatásait folytatta. Egyik legismertebb műve a „Kuba: gazdaság és társadalom” (Cuba:
Economía y Sociedad) című 15 kötetes sorozata, amely 1969 és 1977 között jelent meg. 1995ben, 84 éves korában elhunyt.
Ramiro Guerra majdnem 80 éves volt 1959-ben. 1955-től kezdve ő felügyelte az általános
iskolai tankönyvek kiadását az országban 1960-ig, amikor teljes mértékben visszavonult
havannai otthonába. Csak két évvel az 1970-ben bekövetkezett halála után adták ki újra a “10
éves haború” című művét Kubában.
Gerardo Canet, ahogy több értelmiségi az országban, az 1950-es években támogatta a Fidel
Castro által szervezett mozgalmat Batista tábornok diktatúrájával szemben. 1959-ben a
Mezőgazdasági és Ipari Fejlesztési Bank (Banco de Fomento Agrícola e Industrial) alelnökévé
nevezték. 1960-ban a Kubai Földrajzi Társaság elnökévé választották: ebből az alkalomból
Raisz Erwin újra meglátogatta Havannában és a társaság ülésén az elnökségi asztalnál
foglalhatott helyet. Ismereteim szerint ez volt Raisz utolsó látogatása a szigeten. Ugyanebben
az évben Canet megtagadta, hogy elkísérje Ché Guevarát (akkoriban a Kubai Központi Bank
elnöke) egy hivatalos úton, amely során a Szovjetuniót, a Német Demokratikus Köztársaságot,
Csehszlovákiát, Észak-Koreát és Kínát látogatta meg. Döntésével Canet szembe került a
kormánnyal, emiatt 1961-ben el kellett hagynia az országot és Floridában telepedett le.
Fejlesztési tanácsadóként dolgozott tovább a Panamerikai Államok Szervezeténél és 100 éves
korában, 2011-ben elhunyt.
Az 1914-ben megalapított Kubai Földrajzi Társaság még 1961-ben megszűnt és csak 28 évvel
később, 1989-ben új névvel alakulhatott újra…
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TENGEREK HATÁRAI TÉRINFORMATIKAI ALAPOKON
SZABÓ RENÁTA
Tudományos segédmunkatárs, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, szabo.renata@csfk.mta.hu
GIS-BASED MARITIME BORDERS
Abstract
The World Ocean is the largest ecosystem of our planet, covering more than 70% of Earth’s surface, the importance
of our knowledge about it explains itself.
Though Hungary is a landlocked country, and the World Ocean is far from our borders, it is important to deal with
the maritime boundaries, because the Hungarian cartographers also illustrate this region on their maps.
In the encyclopedias, geography books and atlases we can find different basic data of seas (their area, body of
water, medium depth, etc.) due to the more or less optional division of the World Ocean, depending on the author’s
subjective interpretation.
A maritime boundary is an imaginary division of the oceans and seas based on physiographic or geopolitical
criteria. On the maps the boundaries are not strict lines; it is hard to define the exact location of a maritime region.
There are many different type of the maritime boundaries depending on the background of its public (like location
and time of publication).
During my research I focus on the discrepancies and contradictions between the different divisions of World
Ocean. The results are presented in GIS.
Keywords: limits of oceans and seas, vector map, delimitation systems

A Föld nagyobb részét fedi tengervíz, mint szárazföld, és egyre nagyobb szerepet játszik
életünkben, ezért fontos e területek ismerete is. Magyarországnak nincs tengere, mégis fontos,
hogy a tengeri területeket is vizsgáljuk, hiszen a Világtenger területét a magyar kartográfusok
is ábrázolják térképeiken.
Sok esetben, ha kinyitunk egy lexikont, földrajzkönyvet vagy egy atlaszt, az egyes tengerekkel
kapcsolatban eltérő adatokat találunk (mások a területi adatok, víztömegük nagysága, közepes
mélységük). Ennek az oka az, hogy a Világtenger különböző módon értelmezhető szabályok
szerint történik, és így a különböző szerzők eltérő helyen húzzák meg az egyes területek közötti
határokat.
A térképeken a tengerek helyét a határvonalak feltüntetése nélkül szokták ábrázolni, a területi
kiterjedést megírás segítségével, hozzávetőlegesen szemléltetik, így a tengereknek csak a
körülbelüli helye határozható meg. Más-más országokban és időpontokban közzétett, a
Világtengerre alkalmazott terület-lehatárolások között eltérések mutatkoznak.
A továbbiakban két, területlehatárolással foglalkozó kiadványt mutatok be, az egyik az Atlasz
okeanov (Az óceánok atlasza) háromkötetes szakatlasz sorozat, a másik pedig a Limits of
Oceans and Seas (Óceánok és tengerek határai) című szakkiadvány.
Elemzésem során a különböző Világtenger-felosztásokat illetve a köztük lévő eltéréseket és
ellentmondásokat vizsgálom. Az eltérő terület-lehatárolásokat térinformatikai rendszerben
jelenítem meg.
Tengerterület lehatárolási rendszerek vizsgálata
A földrajzi szakirodalom számos különböző horizontális és vertikális tagolási rendszert ír le. A
cikkben ismertetem a tengerjogi alapon elismert határvonalakat, valamint az óceánokra és
tengerekre való felosztási rendszereket.
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Tengerjogi alapon nyugvó határvonalak
ENSZ Tengerjogi Egyezmény (United Nations Convention on the Law of the Sea) szerint teljes
szuverenitás a tengeren az adott országot az úgynevezett parti tenger területén illeti meg, amely
az alapvonaltól (a legnagyobb apály által kirajzolt partvonal) 12 tengeri mérföldet meg nem
haladó part menti tengersávot jelenti. A 24 tengeri mérföldet meg nem haladó sáv a csatlakozó
övezet, ahol a hatóságok határ-, vám-, bevándorlási és egészségügyi vizsgálatot végezhetnek.
A kizárólagos gazdasági övezet az alapvonaltól mért 200 tengeri mérföldes sáv. Ezen a területen
belül lehet az élő és élettelen természeti erőforrásokat feltárni, kiaknázni az adott országnak.

1. ábra: A parti állam vizei
Forrás: MÁRTON M. (2010): A Világtenger (A térképezéstől a komplex leírásig) című műben megjelenő ábrája
alapján

A növekvő népesség és a gazdasági fejlődésnek következtében a természeti erőforrások egyre
csökkenek, nehezebb elérni a mélytengeri kőolajat, földgázt és ásványokat. A 2. ábra
illusztrálja a kizárólagos gazdasági övezetet, és néhány példát mutatok be a vitatott területekből.
A térképen négy vitatott részt emeltem ki:

2. ábra: A Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet (IHO) által ábrázolt kizárólagos gazdasági övezet
Forrás: IHO gazdasági zónák és tengeri területek – http://www.marineregions.org/sources.php
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1. Egyesült Államok (Alaszka) és Kanada (Yukon) közötti vitatott hely a Beaufort-tengeren.
Kanada álláspontja szerint a tengeri határnak a parti határt kellene követnie. Az Egyesült
Államok szerint egy egyenlő távolságra lévő sáv kellene a partok és a két ország között.
A terület szénhidrogénben gazdag, ezért fontos, hogy kihez tartozik ez a rész.
2. Dánia, Izland, Írország és Egyesült Királyság közötti vitás terület: Rockall sziget.
Rockall hovatartozása máig vitatott, több környező ország (az Egyesült Királyság,
Dánia (Feröer miatt), Írország és Izland) fejezi ki igényét a szigetre, mivel
szénhidrogénkészletet sejtenek körülötte.
3. Horvátország, Olaszország és Szlovénia vitás szakasza: Piran-öböl.
Szlovénia egy folyosót követel Horvátország felségvizein át az Adria nemzetközi
vizeire való szabad kijutáshoz. A kérdéses határvonal mellett mintegy 20
négyzetkilométeres partszakasz sorsa is kockán forog a Dragonja folyó mentén.
4. Dél-kínai-tenger vitatott hovatartozása.
Kína területi követeléssel él, történelmi alapokra hivatkozva tart igényt a Dél-kínaitenger számos területére. Egy 1947-es térképre hivatkozik, ahol a vitatott tengeri rész
Kínához tartozik. Ez komoly konfliktusokat eredményez a többi országgal. Ez a világ
egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala, és halászat szempontjából is fontos ez a
terület. Leginkább az alattuk lévő természeti kincsekért folyik a harc, fontos feltáratlan
olaj- és földgázlelőhelyek lehetnek. A Fülöp-szigetek azután fordult pár éve a hágai
bírósághoz, miután Kína építkezésekbe kezdett a Scarborough-zátonyon. Kína azt
állítja, hogy a terület védelmét ellátó katonák igényei mellett civil célokat is szolgálnak
a zátonyokra épített szigetek. Világítótornyok, illetve Kína állítása szerint kórház is van
a szigeteken, hogy a bajba jutott hajósoknak tudjanak segíteni.

Óceánokra és tengerekre való felosztás
A Világóceán vízszintes tagolásának legnagyobb elemei az óceánok. A gyakorlat négy óceánt
(Csendes-, Atlanti-, Indiai-, Északi-sarki-óceán) különböztet meg, és a Déli-(sarki-) óceánt
szokták ötödik óceánként emlegetni, bár ennek a használata egyelőre nem általános, de erősen
terjedő. Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet 2000-ben nyilvánította hivatalossá a használatát.
Az Atlanti-óceán és Csendes-óceán területét tovább szokták osztani az Egyenlítő mentén északi
és déli területekre.
A tengereket bel-, vagy peremtengerekre lehet osztani. A beltengereket a szárazföldi területek
szorosan körülveszik. A peremtengerek nyitottabbak az adott óceán felé.

Tengeri lehatárolással foglalkozó művek
Az Óceánok és tengerek határai című (Limits of Oceans and Seas) kiadványt 1929-ben adta ki
először a Nemzetközi Hidrográfiai Hivatal (IHB). A kiadvány feladata az volt, hogy
meghatározza a tengerek neveit és határait, lehetővé téve a biztonságos hajózást, továbbá a
hidrográfiai és oceanográfiai használatot is. A következő kiadások 1937-ben, majd 1953-ban
jelentek meg. Negyedik kiadás tervezete 1986-ban minden tagállamnak ki lett küldve, de nem
lépett hatályba. 2002-ben egy újabb változat készült el, ami számos változtatást tartalmazott,
változott a cím Óceánok és tengerek határairól Óceánok és tengerek nevei és határaira. Ez a
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kiadvány nem tartalmazta a Japán és Koreával határos tengeri területet, mivel a tenger
elnevezését illetően nem tudott megállapodni Japán és Dél-Korea, így helyére egy üres oldal
került. Ez a változat sem lépett hatályba.

3. ábra: Az 1953-ban kiadott Limits of Oceans and Seas című műben megjelenő világtérkép
Forrás: https://www.loc.gov/item/2010587902/

Az 1953-ban megjelenő mű szöveges része tartalmazza az egyes óceánok, tengerek és tengerrészek határainak leírását, valamint a határvonalak töréspontjainak földrajzi koordinátáit. A
mellékelt térképek grafikusan is ábrázolják a határvonalakat. 113 tenger illetve tengerrész van
elkülönítve a műben. A szöveges részben egyszerű számozással sorolja fel a tengereket a
hozzájuk tartozó határleírásokkal. Az óceánoknál a melléktengereiknek azon határvonalrészeit
sorolja fel egymás után, amelyek az óceán határát képezik. A műben a hierarchikus rendszer
csak nehezen kivehető. Az 1986-os kiadásban a világ óceánjait és tengereit 9 főzónára
osztották: Északi-Atlanti-óceán, Balti-tenger, a Földközi-tenger régiói, Déli-Atlanti-óceán,
Indiai-óceán, Dél-kínai-tenger és Ausztrálázsiai-középtenger, Északi-Csendes-óceán, DéliCsendes-óceán, Északi-sarki-óceán. Ez a 9 főzóna képezi a kiadvány egy-egy fejezetét. A
kiadvány olyan áttekintő térképpel kezdődik, mely a világtenger 9 főzónájának lehatárolását
mutatja be. Minden egyes fejezet, az adott főzóna áttekintő- térképével kezdődik. Ezt követi a
határleírások szöveges része, és a grafikus ábrázolása. Tehát a kiadványban minden egyes
önálló tengeri egységhez külön-külön térkép található. Ebben a kiadásban az egyes
tengerrészeket több számból álló kódokkal jelölik.
A Szovjetunióban kiadott háromkötetes Atlasz okeanov (Az óceánok atlasza) című szakatlasz
sorozat a tengeri területek igen gazdag ábrázolását nyújtja. Az első kötet 1974-ben jelent meg,
ami a Csendes-óceán területét dolgozza fel. Az Atlanti- és Indiai-óceánnal egy köteten belül
foglalkozik, melyet 1977-ben adtak ki. A harmadik kötet 1980-ban jelent meg Északi- Jegesóceán címmel. A három kötet felépítése azonos. Mindhárom atlaszban helyet kap egy a
Világtenger felosztását bemutató rész, mely mindhárom esetben egy oldalpárnyi tartalommal
bír. A tengerek elkülönítését csak grafikai módon mutatják be a kötetek, azaz hiányzik a
szöveges határleírás.
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4. ábra: Az Atlasz okeanov szakatlasz sorozat, Atlanti- és Indiai-óceán (részlet)
Forrás: Atlasz okeanov szakatlasz sorozat, Atlanti és Indiai-óceán (1977)

Az orosz atlasz nagy előnye, hogy a Világtenger felosztásával létrejött egységekhez adatokat is
közöl. Így megadja azok területének nagyságát, vízmennyiségét, közepes mélységét,
legnagyobb mélységét és a legnagyobb mélység helyét is koordinátákkal.
Az első térkép mindig az adott óceán teljes területét ábrázolja, a következő térképek pedig az
óceán részterületeit, nagyobb méretarányban.
Az Atlasz okeanov I–III (1974; 1977; 1980) köteteiben a tengereket számokkal jelölik, és a
térkép területén elhelyezett ablakban a számozás szerint sorolják fel a tengerek neveit. A piros
színű határvonalak 2 kategóriája az óceánok határait és részeinek a határait különbözteti meg,
vonal vastagsággal. A melléktengerek között már nincs kategória- megkülönböztetés.
Dutkó András doktori dolgozatában foglalkozott a Világóceánnal. Az általa meghatározott
óceánok, melléktengerek, peremtengerek és parti tengerek hierarchikus rendszere többszintű.
Az óceánokat római számokkal („I. Atlanti-óceán, II. Indiai-óceán, III. Csendes-óceán, IV. Jeges-tenger”),
az azokhoz csatlakozó peremtengereket nagybetűkkel („I.A. Grönlandi-tenger”), a tengereket
kisbetűkkel („I.b. Ír-tenger”), a melléktengereket arab számokkal jelölte („I.1. Balti-tenger”).
Összesen 101 egységet különített el.
„I. Atlanti-óceán
I.A. Grönlandi-tenger
I.B. Norvég-tenger. A Grönlandi- és a Norvég-tengert SCHÜTZLER, A.– ALTHOF, W. (1969)
Európai-Északi-tenger (Europäisches Nordmeer) elnevezéssel foglalja össze.
I.C. Északi-tenger. SCHÜTZLER, A.– ALTHOF, W. (1969) további részekre (Északi-, Középső-,
Déli-Északi-tenger) tagolja, a Középső-Északi-tengeren belül elkülöníti a nyugati és a keleti részt.
Ezek megkülönböztetésének földrajzi oka nincs, s az égtájnevek torlódása miatt az alkalmazott
elnevezések sem szerencsések.
I.C.a. Watt-tenger
I.C.A. Skagerrak
I.C.A.A. Kattegat
I.D. Vizcayai-öböl
…
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I.J. Irminger-tenger
I.a. Hebrida-tenger
I.b. Ír-tenger
I.1. Balti-tenger. SCHÜTZLER, A.– ALTHOF, W. (1969) a Balti-tenger törzsterületén" belül
elkülöníti az Arkona-, a Bornholmi- és a Gotlandi-tengert. További részeket különböztet meg a
Botteni-öböl területén belül is.
I.1.1. Rigai-öböl
I.1.2. Finn-öböl
I.1.3. Botteni-öböl
I.2. Földközi-tenger. SCHÜTZLER, A.– ALTHOF, W. (1969) elkülöníti a Földközi-tenger nyugati
és keleti medencéjét, illetve azokon belül még több kisebb tengert is megkülönböztet.
I.2.A. Ligur-tenger
I.2.B. Tirrén-tenger
I.2.C. Jón-tenger
I.2.1. Adriai-tenger
I.2.2. Égei-tenger. Szigettenger jellegű, de viszonylag nagy összefüggő nyílt vízfelületekkel
rendelkezik. Ezért nem a parti tengerek, hanem a melléktengerek közé soroltam be.
I.2.2.A. Trák-tenger…”
I.4. Karib-tenger…”

Az IHO által 1953-ban kiadott Óceánok és tengerek határai című kiadvány alapján készítette
el Damien Fourcy és Oliver Lorvelec új digitális változatát a műnek (A New Digital Map of
Limits of Oceans and Seas Consistent with High-Resolution Global Shorelines). Kiindulási
alapanyagaik a következők voltak: az 1953-as Óceánok és tengerek határai című mű leírásában
található pontok koordinátái; a Globális, egységes, hierarchikus, nagy felbontású partvonal
adatbázis (Global, Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline) és műholdképek.
1953-as kiadáshoz hűen 113 elemet jelenítettek meg, a Déli-óceánt is felvették, bár ez a 1953as verzióban még nem volt, de későbbi IHO kiadványokban már megjelent.

5. ábra: Az Óceánok és tengerek határai című kiadvány alapján elkészült digitális változat tenger határai
Forrás: Az IHO által 1953-ban kiadott Óceánok és tengerek határai című kiadvány alapján elkészült digitális
változat határait jelenítem meg Esri „Ocean” alaptérképén
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Kérdéses határszakaszok
Az egyes tengerlehatárolási munkákban eltérések vannak, vagy a határ futásában vagy a
tengerek rendszerezésében. A különbségeket néhány példán keresztül mutatom be.
Az Atlasz okeanov nem bontja fel az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt déli és északi részre,
az Óceánok és tengerek határai című mű pedig igen.

6. ábra: Az Atlasz okeanov szakatlasz sorozatból részlet a baloldalon, jobb oldalon az 1953-as Óceánok és
tengerek határai digitális kiadvány tengerhatárai
Forrás: Baloldalon az Atlasz okeanov szakatlasz sorozat, Atlanti és Indiai-óceán (1977). Jobb oldalon az IHO
által 1953-ban kiadott Óceánok és tengerek határai című kiadvány alapján elkészült digitális változat határaiból
egy részletet jelenítek meg Esri „Ocean” alaptérképén.

Az 1929-as Óceánok és tengerek határai című műben, illetve az 1953-as mű digitális
kiadásában nem jelenik meg a Weddell-tenger, a Scotia-tenger és a Drake-átjáró, annak
ellenére, hogy a 1953-as műben viszont megjelennek. A Drake-átjáró az Atlasz okeanov
atlaszban megjelenik határvonalakkal (piros vonalak), de nincs feltüntetve a neve a táblázatban.
Az 1953-as Óceánok és tengerek határai című műben, illetve az 1953-as mű digitális
kiadásában is megjelenik a Mozambiki-csatorna, de az Atlasz okeanov atlaszban nem jelenik
meg.

7. ábra: Az Atlasz okeanov szakatlasz sorozatból részlet a baloldalon, jobb oldalon az 1953-as Óceánok és
tengerek digitális kiadvány tengerhatárai
Forrás: Baloldalon az Atlasz okeanov szakatlasz sorozat, Atlanti és Indiai-óceán (1977). Jobb oldalon az IHO
által 1953-ban kiadott Óceánok és tengerek határai című kiadvány alapján elkészült digitális változat határaiból
egy részletet jelenítek meg Esri „Ocean” alaptérképén.
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Munkám során a Világtengerre alkalmazott terület-lehatárolási rendszereket térinformatikai
rendszerben jelenítem meg. Az IHO által 1953-ban kiadott Óceánok és tengerek határai című
kiadvány és Damien Fourcy, Oliver Lorvelec (A New Digital Map of Limits of Oceans and Seas
Consistent with High-Resolution Global Shorelines) által készített új digitális határrendszerre
alapozva készítem el új digitális változatát a műnek, több kiadvány tenger lehatárolásos
rendszerét figyelembe véve. Célom az egységes, vektoros, 3D glóbuszon megjeleníthető
tenger-lehatárolás rendszer.
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SURVEYING AND GIS DATABASE DEVELOPING OF INDUSTRIAL LANDSCAPE ELEMENTS
Abstract
The industrial sector is very important part of our economy, which impacts on the landscape and the environment
are not negligible. Mapping and typing of industrial objects, recording them in database are complex tasks. This
paper estimates from geographical aspects and measures the industrial objects in a database. All of the data are
available from public sources. Will be presented that the mines or other industrial objects what environmental and
human problems result. After the methodological bases introduced, the detailed research – as a case study – was
made in the area of Komárom County which has been considerably industralized during the last about 150 years.
The developed database allows to examine the industrial effects from a spatial aspect, especially to calculate the
industrial influence index of Komárom County. The research may be of service to the spatial planning,
environmental protection or the disaster management.
Keywords: industry, GIS, environmental impact, mapping, and harmful effects

Bevezetés
Magyarország gazdasági környezete az utóbbi két évtizedben lezajlott változások alapján
erősen átalakult, amely a tájhasználatra is kihatott. Bizonyos térségekben, amelyek egykor ipari
központok voltak, többnyire számottevő gazdasági hanyatlás figyelhető meg. A
következmények egy része vitathatatlanul pozitív volt, például a környezetterhelés csökkent,
azonban újabb káros jelenségek is megjelentek, mint például a barnaövezetek kialakulása
(CSÜLLÖG G.–HORVÁTH G. 2008).
Az ipari folyamatok hatásának megjelenése a táji környezetben gyors felfutású és erőteljes
ágazati meghatározottságú. Az ipari tevékenység ágazattól függő mértékben egyszerre
környezetfogyasztó és környezet átalakító (SZABÓ M. et al. 2010). Azonban minden gazdasági
szükségessége és haszna mellett az ipari folyamatok többsége környezetterhelő, sok esetben
pedig környezetkárosító. Közvetlen környezetterhelő iparágak a nyersanyag kitermelés, az
energiatermelés, az érc feldolgozás, a kerámia és üvegipar ágazatai, valamint a hulladék és
szennyvízkezelés, sőt ma már idetartoznak az ipari rendszerű állattartás telepei is. Az ipar
területi kiterjedése folyamatosan változó, ugyanakkor települések szegélyén, vagy külterületén
kialakított építményei, kitermelő és lerakóhelyei, szállítási és deponációs létesítményei a
termelés felhagyása után sokáig jelen vannak a tájban, aminek következtében környezeti
hatásuk ezután is érvényesül (DÁVID L. 2006).

1

A kutatást az OTKA K112477 számú pályázata támogatta.
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Az ipar településképre, és az emberi létszükségletekre gyakorolt hatásai sem elhanyagolhatók.
Fontos megemlíteni, hogy az ipari létesítmények a több esetben tömbökben, a települések
határain, peremterületein alakultak ki, ahol a humán veszélyeztetettség is nagyon sok esetben
fennáll (CSÖRGE L. et al. 2002). A konfliktusok kezelésének alapproblémája, hogy az átépített
ipari környezetünk egy olyan rendszer, amely eltér az ipari folyamat előttitől, és eltér a
társadalom alapvető igényeitől. Az ipari termelés befejezése sem garancia a pozitív
változásokra (CSÜLLÖG G.–HORVÁTH G.–SZABÓ M. 2012). Az ipar felhagyása eredményezte
problémák igen összetettek, ugyanis a termelés során bekövetkezett konfliktus helyzetek
sokszor évtizedekig lappangnak, nem kerülnek szem elé. Közéjük sorolhatók a környezeti
veszélyek legfőbb forrásai, mint például vízbázisok sérülése, felszíni berogyások képződése, a
víz, a talaj és a levegő folyamatos szennyezése lerakók, meddőhányók telepítése következtében,
a növényzeti zavartság hatása (RACHWAŁ, M. et al. 2015, NADALA, M. ET AL. 2004, FARKAS J.
et al. 2013).
A legfőbb probléma talán a funkciótlanság, amikor a korábbi ipari, bányászati tevékenység
(HORVÁTH G.–CSÜLLÖG G. 2016) felhagyása után a táj használatában nem jelenik meg
jövedelmet termelő gazdasági érdek, így a bolygatott környezet funkció nélkül marad, sokszor
ellenőrzés nélküli, ad hoc folyamatokkal. Ezért az ipar következtében kialakult tájkonfliktusok
kapcsán négy fontos lépés megtétele mindenképpen sürgető:
•
•
•
•

Az ipari objektumok szakszerű feltérképezése (kataszterezése),
A konfliktusok azonosítása,
A környezeti és táji degradációk elhárítása,
Az új funkciók szerinti használat tervezése és megvalósítása.

A fenti négy lépés közül jelen munka az első részfolyamattal foglalkozik, kiemelten geográfiai
nézőpontból. Komplex földrajzi szemlélettel ugyanis egyszerre megvizsgálható az ipari
tevékenységek terhelési oldala, és a terhelést felfogó környezeti vagy humán tényező. A
földrajzi megközelítés interdiszciplináris lehetőségével élve egy komplex szempontrendszer
kidolgozása volt a cél. Az adatbázis kialakítása, mint folyamat úgy értelmezhető, mint az ipari
létesítmények előre meghatározott szempontok szerinti felmérése, értékelése, potenciális
veszélyforrásainak, táji környezetre gyakorolt hatásainak rögzítése. Jelen tanulmány célja, hogy
a Komáromi járás példáján bemutassa és értékelje az ipari objektumok táji adatbázisának
kialakítását, annak lépéseit, és hasznosítási lehetőségeit.

1. Az adatbázis kialakításának szempontjai és forrásai
A felhagyott ipari objektumok hasznosítása és a jelenleg folytatott ipari tevékenység
környezetkímélő megvalósítása fontos feladat, nem csak a környezeti és gazdasági problémák
miatt, hanem a mindennapokra vonatkoztatva is, hiszen a degradált környezet rendszerint egy
negatív arculattal is párosul. Ahhoz, hogy az iparról alkotott kép pozitívabb és a szükséges
beavatkozások eredményesek legyenek, szükséges a problémák gyökerének feltárása. Ennek
egyik első lépése, hogy megfelelő felmérés, adatbázis és objektív értékelés álljon rendelkezésre
országosan, amely alapját képezheti az átgondolt és adott területre vonatkozó, a környezeti
összefüggéseket figyelembe vevő további terveknek, legyenek azok újabb beruházások,
újrahasznosítások, vagy környezetrekonstrukciók.
Az adatbázis kialakításakor az ipari eredetű és az iparral szoros kapcsolatban álló környezeti és
táji jellemzők összegyűjtése és közös rendszerbe foglalása elsődleges szempont volt. Ide kell
érteni az ipari területek típusait, térbeli formáját, elhelyezkedését, területét és további leíró
információt. Ez a kialakított nyers adatbázis önmagában nem csak egy lista, ugyanis különféle
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mutatókkal az ipar adottságai, és azok legfőbb környezetre gyakorolt hatásai több szempontból
is megközelíthetővé válnak (TAMÁS L. et al. 2013). Amennyiben ez térképi megjelenítéssel is
párosul, ennek a komplex adatbázisnak a gyakorlati alkalmazásával rangsorolni lehet a
legfontosabb vizsgálatra, illetve beavatkozásra váró térségeket, és azokon részletes elemzéseket
végezni.
A következő fejezetekben ennek a komplex táji adatbázis létrehozásának szempontjai és fázisai
kerülnek bemutatásra a Komáromi járás mintaterület példáján. A járás területe már korábbi
kutatások célterületét képezte (TAMÁS L. 2015), és bebizonyosodott, hogy az ipari jelentlét
nemcsak erőteljes, hanem rendkívül sokszínű. Megtalálhatók itt a legújabb kori ipari tájalkotó
elemek, mint például szélerőművek, vagy a XIX. századi ipari parkok, továbbá erőteljes
kontrasztként a klasszikus barnaövezetek, és felhagyott ipari létesítmények is.

1.1. Az ipari objektumok táji kategóriái
Egy-egy iparágat (vagy például ipari üzemet) önmagában vizsgálva hiányos kép alakulna ki
azok táji- és környezeti hatásairól. Ugyanis az iparosodás területileg rendkívül koncentrált,
továbbá az egymásra ható ágazatok kölcsönös kapcsolódását sem szabad figyelmen kívül
hagyni. Egy bizonyos ipari tevékenység működéséhez sokszor a térben egymástól elkülönülő,
de egymással szoros kapcsolatban álló létesítményekre van szükség. Éppen ezért csak akkor
állapítható meg egy ipari létesítményről, hogy mekkora táji- és környezeti hatással bír, ha
kiszolgáló, illetve a felhasználó ágazatok vizsgálata is megtörtént. A szállítást, raktározást,
energiafelhasználást, illetve anyag (és energia) továbbítást is szem előtt kell tartani, mint az
iparhoz kötődő terhelések környezeti kiegészítői. Nem szabad megfeledkezni azokról a
tájsebekről, már felhagyott ipartelepekről sem, ahol jelenleg nem folyik termelés, vagy ipari
tevékenység, de az ipar egyértelmű nyomai a környezetben. Az alábbi táblázat szemlélteti az
ipari objektumok környezeti szempontú csoportosításának egy lehetséges módozatát.
A 2. táblázatban látható ipari besorolási kategóriák alapvetően környezeti szempontok szerint
kerültek bemutatásra. Az iparágakat, és azok tájban előforduló létesítményeit típusokba sorolja,
hogy mekkora léptékű nyomot, és milyen hatást váltanak ki a táji környezetben. Fontos
elkülöníteni az ágazatokat környezetterhelő tulajdonságaik tájban megjelenő mértéke alapján
(Csüllög, et al., 2012). Ugyanis nem mindegy, hogy milyen alapanyagot termelnek a felszínre
(például egészen biztosan nem összemérhető a környezeti „lábnyoma” egy szénhidrogénkútnak és egy nagyméretű külszíni fejtésnek). Az 1. táblázatban olvasható, hogy az ipari
objektumok közé sorolható még számos olyan létesítmény, amely csak közvetetten kapcsolódik
az iparhoz, de folyamatos igénybevételt jelent a környezet számára (pl. ipari utak,
iparvágányok).
1. táblázat: A Komáromi járás területén beazonosított vonalas ipari objektumok típusai
Objektumok funkciója

Vonalas létesítmények fajtái
Földalatti vezeték

Az ipari objektumok
kiszolgáló
infrastruktúrái

Földfeletti termékvezeték

Előfordulási példák a vizsgált területen
Kőolaj-és földgáz vezetékek
Távhő-vezetékek, vörösiszap-vezetékek
Magas feszültségű átviteli és elosztó
áramhálózat (220-750 kV) vezetékei
Burkolt vagy burkolatlan ipari funkciójú utak

Villamos vezeték
Ipari utak

Ipari célú keskeny vagy normál nyomtávú
vasúti vágányok

Ipari vasutak
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2. táblázat: „Foltszerűen” térképezhető ipari objektumok csoportosítása és táji kategóriái a Komáromi
járásban
Az objektum típusok iparági funkcionális
(táji) besorolása
1.

Agráripar

2.

Bezárt bányaudvarok, bányatavak,
üregek

3.

Egyéb, nem besorolható
feldolgozóipar

4.
5.
6.
7.

Élelmiszeripar
Energiaipar (hő)
Építőanyag-ipar
Fafeldolgozás

8.

Fémipar, fém alapanyag-gyártás

9.

Gépipar, járműipar

10. Gumi-és műanyag feldolgozó ipar
11. Gyógyszergyártás

Előfordulási példák a járásban
állattartó-telepek, takarmánykeverők, terményszárítók,
telephelyek
bányaüregek, amelyekben egykor bányászati tevékenység
folyt
minden olyan ipari létesítmény, amely nem sorolható be a
többi ágazat körébe, és konkrét terméket állít elő, vagy dolgoz
fel
élelmiszer gyártása, feldolgozása
távfűtőmű
betonelem-gyár, cementüzem
bútorgyár, fűrészárú-gyár
alumínium kohó, olvasztóüzem, vasipari üzem
mezőgazdasági gépgyártás
műanyag alkatrész gyártó üzem, csomagolóanyag gyártó
üzem,
állati gyógyszergyártás

12. Ipari eredetű hulladéklerakók
13. Ipari kiszolgáló műszaki
létesítmények
14. Külszíni bányák

vörösiszap tározók, trágya-torozók
transzformátor telepek, rakodók, raktárak, gázátadó
állomások, ipari célú szállítást lebonyolító területek
aktív termelés alatt álló kavics-homok bányák

15. Papíripar-cellulózipar

papír csomagolóanyag-gyártás, tojástálca gyártó üzem

16. Szél erőművek
17. textilipar

szélkerekek és környezetük
ruha-és ruha alapanyag gyártás, fonalipar
vegyi termék gyártása, biodízel üzem, kőolaj finomítástárolás, műtrágya gyártása

18. Vegyipar

1.2. Az adatbázis felhasznált forrásai
Az ipari objektumok táji adatbázisának kialakítása több szakmai ág, több állami szervezet
adatforrásainak és szempontrendszerének egységes formába öntésével folytatódott. A KSH
által kidogozott Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR)
fontos iránymutatásként szolgált az ipari objektumokon illetve telephelyeken folyó
tevékenységek azonosításában. Az egyértelműen ipari tevékenységek közé sorolható többek
között: a bányászat minden formája, a feldolgozóipar minden formája, továbbá a villamos
energia-, gáz-, gőzellátás valamennyi objektuma. A szállítási és raktározási funkciók jelentős
része, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ág tevékenységéhez
kötődő funkciók közül pedig jó néhány kimondottan iparinak mondható a kutatás
szempontjából.
Az ipari vállalkozások gazdálkodási, tulajdonosi és székhely szintű adatairól az Igazságügyi
Minisztérium által közreadott céginformációs rendszer szolgáltat információt. Az összeírás az
ipari tevékenységi formák és telephelyek beazonosításában segítette az ipari táj adatbázis
kialakítását.
A bányászati területek naprakész nyilvántartását a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tartja
karban. A nyilvánosság számára készült adatbázis tartalmazza a jelenleg és a közelmúltban
működő bányatelkeket, üzemszerű működési jellemzőiket, a határaikra illesztett sokszögek
töréspontjainak koordinátáit. A bányászati hulladékkezelő létesítmények adatbázisát szintén a
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Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adja közre, azonban ez 2012-ben frissült utoljára, joggal
feltételezhető azonban, hogy az ilyen célú objektumok száma és elhelyezkedése viszonylag
állandó hosszú időtávon keresztül is.
Az IPPC irányelv (2010/75/EU irányelv) és az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és szállítási Nyilvántartás (továbbiakban: E-PRTR) (166/2006/EK rendelet) alkalmazza az ipari
mértékű (intenzív) állattartás definícióját, amely alapján a bizonyos állatlétszám felett
kiemelten környezetterhelő kategóriába sorolja az állattartó telepeket. Az E-PRTR hatálya alá
nem csak bizonyos környezetterhelő állattartó-telepek tartoznak, hanem számos további ipari
tevékenység is. A teljesség igénye nélkül néhány fontos iparág, amely termelési kapacitástól
függően sorolható a kiemelten környezetterhelő tevékenységek körébe: szennyvíztisztító
telepek, papíripari üzemek, veszélyes hulladék kezelő telephelyek, vegyipari üzemek,
üveggyárak, hőerőművek, öntödék, és az iparszerű állattartás térbeli objektumai. (166/2006/EK
rendelet, I. Melléklet).
A felszín felett futó magasfeszültségű villamos távvezetékek meghatározó elemei a tájnak;
alapvetően ipari rendeltetésűek, az ipari „táj” művi környezetének leggyakoribb járulékos
alkotói. A távvezetékek kettős módon is kapcsolódnak az iparhoz, így indokolt ipari kiszolgáló
létesítménynek nevezni őket (egyrészt a termelés oldaláról, mint erőművek, másrészt, mint
nagyfogyasztók). A távvezetékekről megyei szintű bontásban közöl információkat az Országos
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (továbbiakban: TEIR), amely
karbantartója a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
Alapvetően jellemző, hogy az ipari fogyasztók magasabb villamos feszültségre tartanak igényt,
mint a lakosság, ennek tükrében végezhető el a nagyfeszültségű vezetékek ipari kiszolgáló
létesítményként történő lehatárolása. A TEIR adatbázisából ezért a 120, 200 és 400 kV-os
távvezetékek lettek kiválasztva.
A szénhidrogén-vezetékek hálózata, amely sűrűn behálózza az ország iparvidékeit, szintén
fontos iparhoz kötődő objektum típus. Ezek legtöbbször felszín alatt futnak és gyakran
kapcsolódnak hozzájuk a felszínen műszaki létesítmények. Környezeti és egészségügyi
hatásaik természetesen kevésbé zavarók, mint a magasfeszültségű távvezetékeké, azonban a fás
jellegű növényzetet és bármiféle beépítést mellőzni kell az ilyen elemek felett is. Az ipari célú,
illetve az iparhoz köthető vezetékek lehatárolása alapvetően szintén a TEIR alapján történt,
amelyben jól nyomon követhetők a legmagasabb rendű hálózatok.
A 0,5 MW feletti szélerőművek a hatályos szabályozás (2007. évi LXXXVI. törvény)
értelmében már kiserőműnek minősülnek. Telepítésükhöz komoly követelményeknek kell
eleget tenni (pl. 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről); e
követelmények többsége a tájvédelemmel és a szélturbinák esztétikai megjelenésével
kapcsolatos (MUNKÁCSY B. 2003, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2005). A
szélerőművek gyakorlatilag nem tájba illeszthető létesítmények, helyigényük és hatásterületük
nagy, megjelenésük sokszor zavaró lehet, nagyszámú előfordulásuk pedig meg is változtatja a
táj arculatát. A több közeli erőműből álló szélerőmű parkok a TEIR rendszeréből
meghatározhatók, mivel abban is a kiserőmű kategóriába vannak besorolva.
A veszélyes ipari üzemek adatbázisa (SEVESO) az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága által közreadott nyilvántartás szintén fontos adatforrást jelentett az ipari
hatások vizsgálata és összegyűjtése során. Ugyanis nemcsak azok elhelyezkedéséről tartalmaz
átfogó információkat, hanem az alkalmazott ipari technológiákra és a potenciális
veszélyforrásokra is kitér. A Főigazgatóság honlapjáról elérhető információk alapján cím és
térképi tartalom szerint is beazonosíthatók az alsó és felső küszöbértékű, valamint a
küszöbérték alatti veszélyes üzemek. Az ipari objektumok típusainak megalkotásakor
természetesen a katasztrófavédelem szempontjait is figyelembe kell venni, különösen a
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veszélyes anyagok tárolásával, kezelésével és a veszélyes termelési folyamatokkal foglalkozó
ún. Seveso irányelvet, ami az iparbiztonság egyik alappillére. Az abban kidolgozott
szempontok már jó ideje alapvető részei a hazai igazgatásnak, így nem szükséges rajtuk
változtatni, az ipari adatbázis kialakításakor minden akadály nélkül felhasználhatók. Ennek
érdekében nagy szakmai múltra tekint vissza a legveszélyesebb ipari üzemek adatbázisa, és a
lehetséges káreseményekre való felkészülés (CIMER Z.–HALÁSZ L. 2010). A lakosság és az
emberi környezet is súlyosan károsodhat az ipar váratlan hatásai által, tehát potenciálisan
konfliktus helyzet áll elő a lakókörnyezet és ipar között (SCHWEITZER F. 2011).
Az ipari hulladékok, szennyvizek és levegőt szennyező anyagok kibocsátásáról termeléséről,
kezeléséről készített adatbázis Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
(továbbiakban: OKIR) néven 2014-től érhető el új formában; kezelője a Földművelésügyi
Minisztérium. Ebben az adatbázisrendszerben elérhetők a vállalatok hulladéktermelési adatai,
hulladéktípusok szerinti bontásban. A kezelt és keletkezett hulladékok mennyisége fontos
csoportosítási és elemzési szempont az ipari terhelések modellezésekor. A szennyező anyagok
kibocsátásáról, típusairól szintén az OKIR tartalmaz statisztikailag fontos információkat.
Térbeli pontosságán és megbízhatóságán terepi vizsgálatokkal, illetve ortofotók segítségével
lehet javítani.
3. táblázat: A Komáromi járás területén létrehozott minta adatbázis tartalmának felhasznált forrásai
Kezelője

Főbb tartalma

Térképi
tartalom

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

Magyarországi bányaterületek átfogó térképi
adatbázisa; bezárt bányászati hulladékkezelő
létesítmények.

van

Igazságügyi
Minisztérium

Céginformációs szolgáltatás, ipari cégek
főtevékenységi körére és telephelyeire vonatkozóan

nincs

CORINE Land Cover
adatbázis

Európai
Környezetügyi
Ügynökség

Európai felszínborítási adatbázis

van

Országos Környezetügyi
Információs Rendszer

Földművelésügyi
Minisztérium

van

Országos Területrendezési
Terv mellékletei
Megyei területrendezési
tervek mellékletei

Ipari vállalkozások szennyezőanyag-kibocsátásai,
hulladék, víz, légszennyező anyagok tekintetében;
európai szennyezőanyag-kibocsátási és-szállítási
nyilvántartás

Lechner
Tudásközpont

Az egész országra, és a megyékre kiterjedő
szerkezeti terv, benne ipari tájalkotó elemek:
nyomvonalas ipari létesítmények

van

Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Küszöbérték alatti és feletti veszélyes ipari üzemek
leíró és térképi adatbázisa

van

Adatbázis neve
Bányászati területek és
hulladéklerakók
nyilvántartása
Céginformációs és az
Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálat

Veszélyes ipari üzemek
adatbázisa

Számos ipari ágazat termelést folytató (vagy egykori) üzemeinek, objektumainak,
telephelyeinek beazonosítása az OKIR-ből kézenfekvő volt, ugyanis ezek legtöbbször
szerepelnek a környezeti rendszerben. Ezek EOV koordinátákkal kerültek az OKIR-ben
rögzítésre, így térinformatikailag megjeleníthetők, a hozzájuk tartozó további objektumok
telkek meghatározhatók. Konkrét kibocsátási információk, ágazati tevékenységi besorolás is
elérhető, ezért ezen ágazatok meghatározása egyértelmű volt, nem szükséges részletesen szólni
róluk.
A kutatás kereteihez igazítva egy naprakész, és kellőképpen megbízható térbeli pontosságú
felszínborítási adatbázis felhasználásával a terepi munkafázisokat lehetett előkészíteni és
kiegészíteni. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bocsátotta rendelkezésre az
agrárpolitikához felhasznált, évente aktualizált felszínborítást és ehhez tartozó ortofotókat. A
raszteres és vektoros adatbázisokból kellő pontossággal azonosíthatók voltak az ipari és
iparszerű táji objektumok.
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Távérzékeléssel a légi felvételekről azonosíthatók illetve pontosíthatók voltak bizonyos vonalas
ipari objektumok, mint például a különböző felszíni vezetékek, iparvasutak, ipari kiszolgáló
utak. Az ipari utak és ipari vasutak beazonosítása és lehatárolása az ipari telephelyektől a
következő közforgalmú csatlakozásig értendő. Ipari utaknál az objektumhoz vezető szakaszok
első közúti csatlakozását, vasutaknál pedig a közforgalmú vasútvonalakig tartó szakaszok
minősülnek iparvasútnak. A felhasznált adatbázisokat, és azok tartalmát a következő táblázat
(3. táblázat) foglalja össze.
1.3. A felmérési folyamatok általános lépései
Az ipari objektumok táji adatbázisának kialakításakor – a kutatás céljaihoz és
eszközrendszeréhez igazodva – szükségszerű volt a helyszíni szemlék lépéseinek beemelése a
vizsgálatokba. Az ipari objektumok terepi felmérése előtt ugyancsak fontosak voltak az
előkészítő munkálatok, amelyek során a felmérések időpontjának, helyszíneinek
meghatározása is megtörtént.
A terepi felmérések során adatlapok készültek, amelyeket csoportosan, a Komáromi járás
nagyobb ipari körzeteinek együttes bejárása során volt célszerű kitölteni. Figyelembe kellett
venni, hogy évszaktól függően lehet bizonyos táji tulajdonságokat értékelni, és felmérni (lásd
1. ábra). Az ipari tevékenységek akár napi, heti, vagy évszakos periódusokat követhetnek (pl.
bányák termelése, iparszerű állattartás, faipar, stb.). A terepen észlelt és értékelt táji
összetevőket bemutató táblázat (4. táblázat) tömör összefoglalása a terepi munkafázisok
legfőbb céljának az elérhető adatbázisokon túlmutató adatgyűjtésnek.
4. táblázat: A terepen észlelt és értékelt tulajdonságok összefoglaló táblázata

Aktivitás

Az
objektumokon
zajló
antropogén
tevékenység
formái.

Az épített
környezet
jellemzői
Objektumok
megjelenése a
tájban;
A beépítés aránya
a telken;
Az építmények
állaga, állapota.

Az ipari
objektumok
határoló
vonalat

Az objektumok
elválasztása, táji
határvonalainak
típusai.

Tájesztétikai
jellemzők

Észlelhető
közvetlen
környezeti
hatások

Tájba
illeszkedés;
láthatóság;
Gondozottság
/rendezettség.

Talajbolygatás –
talajszennyezés;
hulladékok;
zaj;
szagok-bűzök;
por/füst.

A növényzeti
szegélyek
állapot
jellemzői

Lágyszárú és
Fás szárú
növényzet
állapota.

A kutatás során alkalmazott ipari objektumok felmérésének lépései egymásra épülnek és
pontokban foglalhatók össze. A terepi beazonosítás az eltérő forrásokat nem csak kiegészíti,
hanem azokat pontosítja, szűri, és megfelelő térbeli információkkal látja el. Fontos
megemlíteni, hogy ezek a lépések bővíthetők, ugyanis a módszerek csak egy kisebb (Komáromi
járás) mintaterületen kerültek kipróbálásra. Az alábbi felsorolás a kutatás során kialakított ipari
kataszter elkészítésének lépéseit és szempontjait mutatja be.
1) Az előzetesen kiválasztott ipari létesítményeket földrajzi koordinátákkal való ellátása, és
terepen történő egyértelműen beazonosítása;
2) Az adott ipari objektumra vonatkozó potenciális konfliktus-források, a környező
funkcionális tájhasználat azonosítása. (Például környezeti konfliktusok, egészségügyi
konfliktusok lehetséges forrásai is ide sorolhatók);
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3) A felmért ipari objektumok a lehető legtöbb illusztrációval, fényképekkel, alaprajzokkal,
többletinformációkkal való kiegészítése.
4) Az eltérő forrásból szerzett adatok harmonizációja (állami adatbázisok), egységes keretbe
foglalása, kategorizálása.
5) A megjelenítés térinformatikai adatbázis formájában történt, így ez komplex térbeli
elemzésekre ad lehetőséget a kutatás további fázisaiban.

1. ábra: A mintaterület néhány jellemvő vonalas ipari objektuma
A) ipari termékvezeték Almásfüzitőn, B) ipari termékvezeték és vörösiszap tározó töltése, C) ipari objektum táji
lehatárolása télen, D) ipari objektum táji lehatárolása nyáron

2. A kutatás eredményei és azok hasznosíthatósága
A kataszterezés legfontosabb eredménye az ipari objektumok táji adatbázisa. Az eddig felsorolt
ipari tájelemek térinformatikai adatbázisának tartalmát a következő tematikus térkép (2. ábra)
mutatja be. Az egymással kapcsolatban álló, jelentős területi kiterjedéssel rendelkező ipari
tájalkotó elemek foltszerű elrendeződése sokat elárul a táj arculatáról, ipari kapcsolatrendszeréről. A bányászati jelentőséggel bíró mesterséges tavak és külszíni fejtések nyomai a
tájban szintén jelentős antropogén tevékenységet jelentenek. A járás speciális és 21. századi
energiatermelés ipari tájalkotó elemei a szélkerekek, amelyből 70 darab található a vizsgált
területen.
Jól látható, hogy ezek az ipari objektumok több helyen erőteljes területi koncentrálódást
mutatnak. Ez a folyamat akkor jelenthet potenciális konfliktus helyzetet, ha alapvetően
természetvédelmi, lakó, vagy például vízvédelmi területek közelében alakulnak ki. A
kiválasztott komáromi mintaterületen egyszerre több konfliktus-típus azonosítható (VICZIÁN I.
2004). Az itt található ipari objektumok sokszor évtizedek óta jelen vannak a tájban,
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szennyezéseikről sok esetben semmit sem tudunk. Védett területek, kiemelten a Duna élővilágát
veszélyeztetik, felszabdalják a tájat, és a hagyományos településszerkezetet.
A térinformatikai rendszernek köszönhetően az ipari objektumok egybevethetők olyan további
térképi fedvényekkel, amelyek szakági információkat hordoznak magukban (pl.
infrastruktúrák). Továbbá olyan elemzések végezhetők, amelyek megmutatják, hogy az ipari
objektumok hatáskörzetében milyen veszélyeztetett tényezők találhatók (pl. érzékeny térszínek,
lakott területek, stb.).

2. ábra: Ipari objektumok tematikus térképe a Komáromi járás példáján
1) a mintaterület határa, 2) települések közigazgatási határai, 3) belterületek, 4) fontosabb vízfelületek, 5)
vízfolyások, a) magasfeszültségű villamos vezetékek, b) földalatti szénhidrogén vezetékek, c) föld feletti ipari
termékvezetékek, d) ipari utak, e) iparvasutak, f) feltérképezett foltszerű ipari objektumok
Adatforrások: Lechner Tudásközpont, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Összegzés
A kutatás fő célja volt, hogy a kiválasztott mintaterületen található ipari objektumokat teljes
körűen felmérje és egy átfogó térinformatikai rendszerű adatbázisba összefoglalja, segítséget
nyújtva ezzel a társadalmi- gazdasági átalakulások káros hatásainak feltárásához. Az így
kialakított térinformatikai adatbázis lényege, hogy naprakész, vagyis folyamatosan frissíthető,
továbbá több felhasználási terület számára nyújthat jó gyakorlati alapot. A bemutatásra került
felmérési módszerekkel kialakított adatbázis lehetővé teszi az ipari objektumok táji környezetre
gyakorolt hatásainak számszerűsítését és térbeli mutatók létrehozását az ipari tájterheltség és
befolyásoltság kifejezéséhez.
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A Komáromi Járás ipari objektumainak felmérése alapján készített tematikus térképi
feldolgozás az ipari objektumai típusok és funkciók vonatkozásában rendkívül szerteágazó
képet mutat. Ezért a további vizsgálatokban fontos lenne az eddig felhasznált adatok mellett a
környezeti-kibocsátási, közegészségügyi és bizonyos gazdasági jellegű adatkör bevonása is. Ez
által az ipari objektumok kataszterezése több szakterület – környezetvédelem, területfejlesztés,
településrendezés, vagy a katasztrófavédelem – számára lehetne hasznosíthatót, másrészt e
szakmai területek együttműködésével kibővíthető lenne az adatbázis funkcionális
használhatósága.
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KATASZTERI ÉS MŰSZAKI ADATBÁZISOK INTEGRÁLÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI
UTASI ZOLTÁN
Főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék,
utazo74@gmail.com
INTEGRATION OF CADASTRAL AND ENGINEERING DATABASES
Abstract
The cadastral (land parcels and buildings) maps of Hungary have full territorial coverage, currently available in
digital (vector) format with different content and capacity: some of them remain in the digital copy level, while
other sources of real GIS database provide. But the database of technical – infrastructural facilities records do not
generally aligned with the criteria of geographic information systems, and uniform approach would be essential,
such as the various utilities. The study highlights the difference between the two (cadastral and technical)
approaches and to propose solutions to build unified system.
Keywords: cadastral, GIS, infrastructure

Bevezetés
A települési és nagyobb közigazgatási egységekre vonatkozó, azaz makroszintű térképi és
attribútum-adatok tekintetében Magyarországon számos forrásra támaszkodhatunk, melyek
lefedettség, tartalom és minőség tekintetében eléggé változatosak. Az aktuális kutatások
zömmel ezen nagyságrend adatait igényli. Ezzel szemben a mikroszint ellátottsága sokkal
szegényesebb. Mikroszint alatt érti ezen cikk szerzője azokat a tartalmakat, melyek települési
szintnél kisebb területi egységekkel dolgoznak. Ezek tematikailag rendkívül sokrétűek:
természeti adatok (pl. földtan, talaj), jogi-közigazgatási egységek (különböző kataszteri
tartalmak), társadalmi jellemzők (pl. települési népességi struktúrák), stb.. Ezen munka a jogi
és a műszaki tartalmak integrációjának lehetőségeire koncentrál.
A földrészlet és épület-nyilvántartást tartalmazó kataszteri tartalom Magyarországon teljes
területi lefedettségben, közhiteles formában jelenleg elérhető digitális (vektoros) formában, de
sajnos a térinformatikai adatbázis struktúrájától jelentősen eltérő szerkezetben. Megfelelő
rendszerbe történő átdolgozása, a hibák javítása, a tartalom aktualizálása jelentős ráfordítást
követel, de ezen lépés semmiképpen nem hagyhatók ki (UTASI Z. 2016). Ugyanis az összes
többi – ezek közül a cikk keretein belül a későbbiekben ismertetésre kerülő műszaki –
adatbázisnak is referenciaként szolgál, azaz alaptérképként funkcionál a szó szorosan vett
értelmében. A műszaki jellegű létesítmények nyilvántartása ugyanakkor általában nem
igazodik a térinformatikai rendszerek kritériumaihoz, pedig az egységes szemlélet alapvető
fontosságú lenne, például a különböző közművek esetén. A tanulmány rávilágít a két (kataszteri
és műszaki) szemlélet közötti különbségre és megoldási javaslatokat tesz az egységes rendszer
kiépítése irányában.
Az adatfeldolgozás során igen élesen vetődik fel az adatok pontosságának kérdése. Két
elvárásnak kellene egyszerre teljesülni. Egyrészt az adatállomány legyen közhiteles, azaz a jogi
erővel bíró, tartalma a törvényekben lefektetett kritériumoknak megfelelő. Ehhez elvileg
megfelelő alapot ad, hogy a megvásárolható adatbázisok eleve közhitelesek és aktuálisak.
Másrészt a tartalom a lehető legpontosabban tükrözze a valóságot, hiszen ez a gyakorlati
felhasználás alapvető feltétele. Sajnos azonban számos esetben a közhiteles adatok eltérnek a
valós állapotoktól (számtalan jogi probléma mellett az egyik legfontosabb ok a valóság
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megváltozásának nem kellő időben történő lekövetése), így a „közhiteles” nem hiteles… Az
összeütközést a térinformatikai rendszerben végzett feldolgozás során úgy lehet feloldani, hogy
mindkét állapot szerepeljen, de pontosan megjelölve a közhitelestől eltérő adatokat és azok
forrását. Kívánatos még a történetiség dinamikus kezelése, melynek célja, hogy ne statikus
„időszeleteket” lássunk egy-egy időpontból, hanem a változásokat folyamatában tároljuk és
kezeljük – azon mértékig, amennyire a rendelkezésre álló adatforrások ezt lehetővé teszik.

A közműtérképek forrása és állapota
A témában dolgozók napi szinten szembesülnek azzal a problémával, hogy a települések
alapinfrastruktúrájához tartozó közműadatok mennyire hiányosak és nehezen elérhetők. Pedig
ezek megfelelő formátuma és aktualizálása jelentős gazdasági érdek is – elég csak a felszín alatt
futó hálózatok ismeretének szükségességére utalni.
Kormányzati szinten már régebben megtörtént ezen probléma felismerése és lépések is
történtek ennek megoldására. Az európai uniós előírásokkal összhangban Magyarországon is
megtörtént (több lépcsőben) a közműhálózatok megfelelő formátumú (vektoros), teljes területi
lefedettséget biztosító adatbázisának kiépítése: ez az E-közmű rendszere. „A tervek szerint az
e-közmű egy olyan elektronikus nyilvántartási és információszolgáltatási rendszer lesz, amely
a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények – a terület- és településrendezéshez, fejlesztéshez, -üzemeltetéshez, az építészeti-műszaki tervezési tevékenységhez, valamint az
építési beruházások és építőipari kivitelezési tevékenységek megvalósításához szükséges –,
közérdekből nyilvános adatait egységesen, elektronikusan kezeli, azokat megosztja,
hozzáférhetőségüket jogosultsági szintekhez kötődően biztosítja” (MO.HU HÍRKÖZPONT, 2013).
A közműszolgáltatóknak ma már törvényi kötelességük a rendszeres adatszolgáltatást, melynek
technikai hátteréül szolgáló – az eKözig-hez szorosan kapcsolódó – rendszerét a Lechner Lajos
Tudásközpont fejleszti és működteti (PAJNA S.– PÁZMÁNYI S. 2016). A megfogalmazott célok
nagy vonalakban teljesültek, de sajnos továbblépés nem történt. Azaz a közművek nyomvonalát
tartalmazza ugyan, de azok műszaki paramétereit (pl. cső vagy vezeték anyag, kapacitása,
működés fizikai paraméterei, vezetési magasság vagy fektetési mélység, stb.) nem, így
lényegében csak áttekintésre alkalmas, az operatív terepi munka megtervezésére nem (1. ábra).
Továbbá településenként jelentős eltérés mutatkozik az adattartalmat illetően. (Az 1. ábrán
Eger belvárosa látható, melyre vonatkozóan csak néhány adatot tartalmaz a rendszer, a többi
réteg jelenleg nem választható.)
A cél az eredeti – általában papíralapú, vagy az alapján digitális másolat szintjén vektorizálásra
került – összes adat megfelelő térinformatikai adatstruktúrába konvertálása. Ehhez az adatokat
közvetlenül a szolgáltatótól kell beszerezni, mert az E-közműből ez nem nyerhető ki, s más
országos adatbázis sem tartalmazza. A hozzáférést nehezíti, hogy a közelmúltig a
közműszolgáltatók nagyon változatos tulajdonosi struktúrában és területi lefedettségben
működtek, s a velük való együttműködés formái és mélysége az eddigi tapasztalatok alapján
eléggé vegyes képet mutattak. Ezen szervezetek központi irányítás alá helyezése reményeink
szerint segíthet az adatokhoz való jobb hozzáférésben.
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1. ábra: Az E-közmű adatbázisa
Forrás: E-közmű

A közműtérképek feldolgozásának feladatai
Az elektronikus közműtérképek döntő részben az eredeti papírtérképek vektorizálásával
készültek, nagyon kevés az eredetileg is digitális formában készült felmérés. A fellépő
problémák jellegüknél fogva több csoportba oszthatók, kezelésük is ennek megfelelő metódust
kíván.
A vetületi rendszerekből adódó pontatlanság
A régi felmérések még nem Egységes Országos Vetületi Rendszerben készültek (mely csak
1972-ben került bevezetésre), így a feldolgozás elő lépését ezek georeferálása jelenti. A
megfelelő eredmény eléréséhez jó illesztési pontok szükségesek, de a közműtérképek
meghatározó műszaki szemlélete miatt az erre a célra elsősorban alkalmas (kilométer-, fok-)
hálózatok hiányoznak. A másodlagos illesztési pontok is problémásak, mivel a polgári és a
közműkataszter eltérő referenciákat alkalmaz. A polgári kataszter épületeket és
földrészlethatárokat tartalmaz (mely utóbbiak a valóságban „nem láthatók”), míg a
közműtérképek „kézzelfogható” elemekhez (pl. útburkolat, kerítés, épület, stb.) mérnek. Így
lényegében csak az épületek jelentenek közös elemet – melyek viszont akár évtizedes
viszonylatban is jelentős átalakuláson mehetnek keresztül (elbontás – építés). A felmérési
alappontokat pedig általában nem tartalmazzák az említett adatbázisok felhasználói számára
kiadott (eladott) változatai, mivel nem részei az állami alapadatoknak… Mindezen okok miatt
már a georeferálás is jelentősen torzíthat.
A vektorizálás pontatlanságai
A digitalizálás számos szervezet és személy végezte, mely szintén tartalmi és topográfiai
hibákhoz és eltérésekhez vezetett. Számos esetben még az egy szolgáltatóhoz tartozó
különböző települések esetén ugyanazon elemek más rendszerben (eltérő rétegben, kódolással)
kerülnek tárolásra. Jobb esetben legalább az eredeti raszteres állományok hibájából származó
pontatlanságokra felhívják a figyelmet, de legtöbbször csak a szisztematikus ellenőrzés során,
vagy legrosszabb esetben a terepi alkalmazásnál tűnnek ezek elő.
581

TÉRKÉPÉSZET – GEOINFORMATIKA SZEKCIÓ

Műszaki szemlélet elsődlegessége
Ezen kérdés szorosan összefügg a digitális másolat problémájával. A papírtérképeken – érthető
okok, a helyhiány miatt – az attribútumok nem a jelzett objektumon helyezkednek el, hanem
attól távolabb, valamilyen módon jelezve az összetartozást (2. ábra). Leggyakoribb
megvalósulása az ún. zászlózás: egy ún. zászlóvonal mentén kerülnek az adatok feltüntetésre,
mely az adott objektumhoz – általában annak közvetlen közelébe – vezetnek. (A 2. ábrán a
vastagabb, sötétebb vonalak jelzik magát a hálózatot, a többi a kataszteri tartalom, illetve a
zászlózás). Nyomtatott formában ez általában jól áttekinthető, de ha a CAD-es formátumot
Geodatabase-be konvertáljuk, sokkal áttekinthetetlenebbé válik – mivel a feliratozás stílusa,
mérete és iránya „elveszik”. A cél ezen adatok rávonatkoztatása a jelzett objektumokra – az elv
ugyan egyszerű, de a megvalósítás problémás, s egyedi megoldásokat igényel. A legegyszerűbb
a legközelebbi szomszédság alapján történő hozzárendelés lenne, de ez nem járható út
(általában csak 30-40%-os pontatlansággal lehetséges). Köztes megoldást jelent az adatok
zászlójelekre, majd azok végpontjainak a megfelelő objektumra való vonatkoztatása – itt
problémát jelent, hogy a zászlójel legtöbb esetben nem pontosan az adott objektumhoz
kapcsolódik, így a hozzárendelésnél bizonyos toleranciára (pufferövezetre) van szükség.
Tisztán e módszert alkalmazva a pontatlanság már 10% alá csökkenthető, de a lényegében
hibamentes eredményhez manuális javításokra is szükség van (3. ábra). Manuális javítás alatt
értjük az annotációk pontjainak a jelzett objektumra való egyedi ráillesztését. Ezek után
kapcsolhatók az adatok az objektumokhoz.
Attribútumok rendezetlensége
Számos esetben a CAD-es formátumban egy réteg tartalmaz egy adott objektumra vonatkozó
minden adatot, nem jelölve annak jellegét. Például a mintaterület vízvezeték-hálózatánál a
csőanyag, átmérő, fektetési mélység, tengerszintfeletti magasság, nyomás ugyanabban a
rétegben, „ömlesztve” szerepeltek, melyeket csak hosszadalmas munkával lehet
„szétválogatni” – így még sajnos még nagyobb tapasztalat birtokában is fennáll a hibalehetőség.
Ugyanakkor többször előfordul, hogy egy adott objektumra vonatkozó attribútum (annotáció
formájában) egyáltalán nem szerepel, legfeljebb a vonalas állomány nevéből vagy egyéb
attribútumából lehet rá következtetni. (Például a „100057-255-VV_100PVC (100PVC” réteg
az ivóvízhálózatnál egy adott településen a gerinchálózatot jelöli, mely 100 mm átmérőjű, PVC
anyagú csövekből áll.)
Többszörözött adatok
Ugyanaz az objektum többször is előfordulhat, más rétegben és rosszabb esetben eltérő
objektumtípusban! Például a csatornafedelek megjelennek egyrészt pontszerűen (a pont, illetve
az annotáció importált rétegben), illetve szimbólumokkal megrajzolva (a vonalas
állományban), melyek – hangsúlyozza a szerző – nem méretarányosak, csupán átrajzolt
térképjelek! Ezekből végeredményben csak egy pontobjektum kell maradjon a megfelelő
attribútumokkal.
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2. ábra: Az eredeti CAD állományban az adatok zászlókkal kapcsolódnak (saját szerkesztés)

3. ábra: A zászlózás megszüntetése: az adatok jelzett objektumra illesztése (saját szerkesztés)
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A feldolgozottság szintjei
A beszerezhető adatok függvényében az eredmények, s így azok gyakorlati célú felhasználási
lehetőségei széles skálán mozognak.
A legalsó szintet – az E-közmű által is tartalmazott – nyomvonalak ábrázolása jelenti,
esetenként kiegészítve néhány plusz információval. A 4. ábra egy településen belül futó
kisfeszültségű elektromos hálózat futását s ennek biztonsági övezetét mutatja. Csak
hozzávetőleges tervezéstámogatásra alkalmas (pl. magas növésű növényzet telepítésénél),
lényeges paramétereket a helyszínen kell megállapítani (jelen példánál a légvezeték talajszint
feletti magasságát).

4. ábra: Elektromos távvezeték-hálózat és biztonsági övezete (saját szerkesztés)

A következő szintnél az eredeti térkép összes adata a jelölt objektumra lesz vonatkoztatva, mely
adatbázisból a céloknak megfelelő tematikus térkép szerkeszthető. A tényleges adattartalom az
eredeti adatbázis függvénye: hiányos alapadatokból értelemszerűen nem lehet teljes körű
feldolgozást végezni.
A legmagasabb szint, s egyben a közműtérképek feldolgozásának végső célja az egyes adatok
közötti műveletek elvégzése, elősegítendő a döntéstámogatást. Például fektetési mélység és
topográfiai alaptérkép felhasználásával pontosabb térbeli modell hozható létre, az
anyagminőség – átmérő – nyomás – (esetleg kor) – alapján a potenciális veszélygócok
kimutathatók. Az 5. ábra egy település szennyvízhálózatának számított lejtésviszonyait
ábrázolja.
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5. ábra: A szennyvízhálózat lejtésviszonyai (saját szerkesztés)

Továbblépési lehetőségek
Meglévő adatok terepi helyesbítése
A felszín felett vezetett hálózatok esetében egyszerűbb a javítás: a topográfiai pontatlanságok
korrigálása már egyszerűbb eszközökkel is elvégezhető, a műszaki paraméterek könnyebben
meghatározhatók. Felszín alatti hálózatok esetén a teljes feltárás gyakorlatilag kivitelezhetetlen
és általában nem is cél. Nagyobb pontosság igénye esetén a teljes hálózat nyomvonala
meghatározható a talaj megbontása nélkül is (például talajszondával). Az egyedi feltárások
alapján is pontosítható az állomány (például a meghibásodások miatt szükségessé váló
felbontásoknál). Lényegesnek tartjuk, hogy ne csak az aktív, hanem a használaton kívüli
közműveket is – a lehetőségek függvényében – tartalmazza az adatbázis (későbbi tervezési,
esetleges kárelhárítási munkálatok miatt).
Hiányzó, vagy eleve nem térképezett hálózatok felmérése
Az „alapközművek” (ivó- és szennyvíz, csatorna, földgáz, elektromos, távközlési) eredeti
műszaki rajzai változatos minőségben ugyan, de általában rendelkezésre állnak. Egyes elemek
azonban központi tervezés nélkül, vagy attól erősen eltérő kivitelezéssel (ad hoc módon)
készültek el, működtetésükhöz viszont fontos lenne ezek megfelelő ismerete és tárolása.
Például számos kisebb településen a rendszerváltozás után kiépített kábeltelevíziós hálózatot
házról-házra vezették (a meglévő telefonpóznákat jogi és műszaki bonyodalmak miatt nem
használták), általában kis magasságban – így egy egyszerű ház körüli tevékenység (pl.
fametszés) során is sérülhet, s nehéz ezen szakasz felderítése.
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Pontszerű elemek hatósugarának meghatározása
Leginkább a kommunikációs hálózatoknál jelentkező kérdés a lefedettség meghatározása.
Ennek meghatározása történhet terepi mérésekkel is, de jól kiegészíthető –egyes esetekben
teljesen ki is váltható – modellezéssel. Ehhez a domborzatmodellen kívül a
növényborítottságot, beépítettséget is figyelembe kell venni.
A végső cél a különböző kataszteri tartalmak egységesítése, értendő ez alatt – többek között –
a referenciarendszer, jelkulcs, kódolás és egyéb tartalmi előírások. Mivel ezekre vonatkozó
központi szabályozás jelenleg nem létezik, csak az egyes területeknek van önálló
szabványrendszere, így ennek kidolgozása lényegében önkéntes alapon történik, a tapasztalatok
alapján ajánlásokat megfogalmazva.
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BESZÁMOLÓ A TERÜLET-, TELEPÜLÉS- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZEKCIÓ
MUNKÁJÁRÓL

Az Egerben 2016. augusztus 25-27. között megtartott VIII. Magyar Földrajzi Konferencia
egyik legnagyobb szekciója volt a Terület-, Település- és Vidékfejlesztés Szekció. Az
augusztus 26-án megrendezett szekció 9 órától 16 óráig tartott. A szekcióba 16 előadással
jelentkeztek a kutatók. A felelősség tudatát mutatja a szekció résztvevőinek, hogy a 16
meghírdetett előadásból 15-öt meg is tartottak a jelentkezők, egyedül Máthé Csongor
Székelyföldről vállalt előadása maradt el.
A szekció érdekessége az volt, hogy az előadók első csoportját nem kutatók jelentették, hanem
Pajtók Gábor kormánymegbízott és 5 polgármester, tehát a gyakorlati élet képviselői. Pajtók
Gábor kormánymegbízott megnyitójában értékelte a szekció és rajta keresztül a konferencia
jelentőségét, és kifejezte azt a reményét, hogy a polgármesterek és a kutatók között
gyümölcsöző kapcsolat alakulhat ki a szekció révén. Szabó Tamás Jászberény, Magyar Csilla
Kisköre, Habis László Eger, Tatárka József Mád, Szaniszló László Szilvásvárad polgármestere,
a településükön folyó fejlesztési tevékenységükről és az elért eredményükről számoltak be.
Sajnos a polgármesterek többsége előadásuk megtartása után elhagyta a szekciót, így a
kutatóknak nem igen volt lehetőségük arra, hogy mélyebb kapcsolatot építsenek ki velük, bár
előadásuk végén néhány hozzászólásra és viszontválaszra volt lehetőség.
G. Fekete Éva és Kukely György a terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó általános
érvényű tudományos eredményekről számoltak be. Az előadásokon olyan magvas gondolatok
hangzottak el, melyeknek feltétlenül be kell épülniük a területfejlesztés felsőoktatás
rendszerébe.
Az ebédszünet után konkrét területekhez, térségekhez köthető előadások következtek. Süli
Zakar István Debrecen kulturális gazdaságáról, Mező Ferenc-Dorogi Zoltán valamint Dézsi
Gyula az Észak-Alföld régió területfejlesztési kérdéseit boncolgatták. Tőkés Tibor pedig a
francia területfejlesztés magyarországi hatását elemezte. A szünet előtt lehetőségünk volt
vitára, így különösen Pécs és Debrecen kulturális gazdaságának összehasonlítására, illetve
megvitatására került sor.
A délutáni szünet után Máté Éva a Baranyai-hegyhát zsugorodó népességéről, Patkós Csaba a
Leader közép-európai sajátosságairól tartott előadást. Utolsó előadóként Dancsókné Fóris
Edina-Filepné Kovács Krisztina a zöld infrastruktúra jelentőségét értékelte a vidékfejlesztés
szempontjából.
Összességében a szekció munkáját eredményesnek ítélem, a hallgatóság érdeklődését az
elhangzott előadások felkeltették, és azt remélhetjük, hogy a szerzők az előadásuk által megírt
tanulmányaikat a konferenciakötetben közre is adják.
SÜLI-ZAKAR ISTVÁN
szekcióelnök
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GREEN INFRASTRUCTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Abstract

The aim of this paper is to highlight the importance of green infrastructure (GI) in rural development. GI’s
multifunctionality could contribute to the achievement of a number of policy aims of rural development. In our
study we analysed the connection between green infrastructure and rural development goals. We analysed the
present state of green infrastructure in our pilot regions (micro-region of Csorna and Pásztó), and formulated the
GI development goals. GI could enhance income level and human living conditions in the countryside and more
harmonized urban-rural relations. Unfortunately, the rural development strategies of the pilot regions do not take
into consideration GI development deteriorating the effectiveness of rural development.
Keywords: green infrastructure, rural development, planning, Csorna, Pásztó

Bevezetés
A szakirodalomban és a közbeszédben is egyre inkább elterjedt fogalomnak számít a
zöldinfrastruktúra, bár hazánkban inkább települési, városi szinten szokták értelmezni.
Tanulmányunkban a térségi, táji szintű alkalmazására szeretnénk a figyelmet felhívni. A
Zöldinfrastruktúra komplex, multifunkcionális tervezési eszközként alkalmas tájvédelemhez,
vidékfejlesztéshez és a fenntartható mezőgazdasághoz kapcsolódó célok megvalósítására.
Tanulmányunkban a zöldinfrastruktúra és a vidékfejlesztés kapcsolódási pontjait kerestük két
hazai mintaterület elemzésén keresztül.
Kutatási célok:
1.

A vizsgált területek zöldinfrastruktúrájának jellemzése, a hiányok azonosítása.

2.

Az országos vidékfejlesztési célok, illetve a vizsgált területek Helyi Fejlesztési Stratégiája
és a zöldinfrastruktúra összekapcsolódó céljainak azonosítása.

3.

A vizsgálati területeken szerzett tapasztalatok segítségével általános következtetések
levonása a zöldinfrastruktúra fejlesztésének potenciális szerepéről a vidékfejlesztési célok
megvalósításában.

A zöldinfrastruktúra jelentősége
A szakirodalomban sokféle zöldinfrastruktúra definíció létezik. A hazai biodiverzitás stratégia
meghatározása szerint „Zöldinfrastruktúrának nevezzük azokat a természetes és félig
természetes területeket, valamint egyéb növényzettel fedett és ökológiai funkciót betöltő
területek stratégiailag megtervezett hálózatát, amelyet úgy terveztek és irányítanak, hogy
széleskörű ökoszisztéma szolgáltatások nyújtására legyen képes. A zöldinfrastruktúra gerincét
a zöldfelületek/zöldterületek („zöld” elemek) és a vízfelületek („kék” elemek) adják.” A
zöldinfrastruktúra nagyon sokféle funkciót tölthet be, környezeti, társadalmi és gazdasági
szerepe egyaránt lehet. Éppen ebben rejlik a legjelentősebb különbség a hagyományos „szürke”
infrastruktúrával szemben, amely alapvetően egyetlen funkciót, például csatornázás vagy
közlekedés tölt be (NAUMANN, S. et al. 2011, ELY, M.–PITMAN, S. 2014).
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A zöldinfrastruktúra elemei sokfélék lehetnek. Az 1. táblázatban, BENEDICT, M.A. és
MCMAHON, E.T. (2001) definíciója alapján, „természetes ökoszisztémák” és „más szabad
terek” szerint csoportosítva soroljuk fel a legjellemzőbbeket.
1. táblázat: A zöldinfrastruktúra elemei
TERMÉSZETES ÖKOSZISZTÉMÁK

MÁS SZABAD TEREK

erdők

magán vagy közösségi parkok, kertek, fasorok,
mesterséges vízfelületek
települési zöldfolyosók, a zöldhálózat és a
zöldgyűrű
zöldutak, turistautak
ökológiai értékkel rendelkező
mezőgazdaságilag művelt területek (beleértve a
kertészeti kultúrákat)
rekultivált területek
kulturális örökség részét képező területek
felszínalatti vízbázisok védelmi területei

tavak és vízfolyások
vizes élőhelyek, árterek
ökológiai magterületek és folyosók, vonulási útvonalak
egyéb természetes vagy természetközeli élőhelyek, védett
természeti területek

A zöldinfrastruktúra tervezése különbözik a hagyományos szabadtér tervezéstől, hiszen
egyaránt figyelembe veszi az értékvédelmet, a fejlesztési célokat és az épített infrastruktúra
tervezési szempontokat (BENEDICT, M. A.–MCMAHOM, E. T. 2001). Kimondottan ez a
multifunkcionális megközelítés teszi a zöldinfrastruktúra tervezést a multidiszciplináris
vidékfejlesztés hatékony eszközévé.
Az Európai Bizottság 2013-ban elfogadta a Zöldinfrastruktúra Stratégiát (Green Infrastructure
(COM(2013) 249 final), amelyben kiemeli a zöldinfrastruktúra szerepét a területi kohézióban
és az ún “place-based” (helyi alapú) megközelítést alkalmazza, hiszen a zöldinfrastruktúra
megőrzi a helyi értékeket és erősíti a helyi identitást. Az EU több közösségi politikába is
igyekszik integrálni a zöldinfrastuktúrát, amelyek közül a legfontosabbak a környezetvédelem
és az agrárpolitika (Biodiverzitás Stratégia 2020, Az erőforrás-hatékony Európa
megvalósításának ütemterve COM/2011/0571, a Bizottság javaslatai a Kohéziós Alap és az
Európai Fejlesztési Alap számára). A Biodiverzitás Stratégia célul tűzi ki a degradált
ökoszisztémák minimum 15%-ának helyreállítását 2020-ig.
A zöldinfrastruktúra helyzete és fejlesztési céljai a mintaterületeken
Kutatásunkhoz Magyarország két különböző részén elhelyezkedő, különböző adottságú vidéki
térséget választottunk, a Csornai és a Pásztói járást.
A mintatérségek bemutatása
A Csornai járás a Kisalföldön, ezen belül a Győri-medencében, Győr–Moson–Sopron megye
két nagy központja, Győr és Sopron között helyezkedik el; ez a centrumhiányos
„árnyékhelyzet” jelentősen rányomja bélyegét a térség életére. Annak ellenére, hogy hazánk
egyik legfejlettebb régiójában, az osztrák határhoz közel található, mindig belső perifériának
számított. A járás a Rábaköz és a Hanság településeinek egy részét fogja össze. A Rábaköz
kedvező agrár adottságai miatt évszázadok óta intenzíven művelt mezőgazdasági tájnak
tekinthető, azonban a Hanság és Tóköz mocsaras területei, nedves rétjei a 18. század végéig
érintetlenek voltak. A társadalom szervezettsége és a technológiai fejlődés a 19. századtól tette
lehetővé a Hanság fokozatos meghódítását. A Hanság vizes élőhelyei, mocsárlápjai, erdői,
továbbá a Rába galériaerdői jelentik a legjelentősebb természeti értéket. A kistérség
településhálózata aprófalvas. A fő közlekedési útvonalaktól távol eső kistelepüléseket az
elöregedés és elvándorlás az országos átlagot meghaladó mértékben érinti. A Csornai járás
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településeit korábban a többcélú kistérségi társulás foglalta magába, fokozatosan dinamizálódó
együttműködést generálva a települések között, elsősorban a közösen létrehozott szociális
intézmények fenntartása érdekében. A többcélú kistérséget a legtöbb település részvételével
felváltotta a Csorna és Térsége Önkormányzatok Társasága. A Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület a járás jelentős részét magába foglalja a szomszédos, Kapuvári járás településeivel
együtt.
A Pásztói járás Nógrád megyében, a Mátra és a Cserhát találkozásánál található, a
nagyvárosoktól és a fő közlekedési útvonalaktól viszonylag távol, belső periférikus helyzetben,
a kedvezményezett járások körébe tartozik. A járás központja az évszázadokon át Heves
megyéhez tartozó, majd Nógrádhoz csatolt kisváros, Pásztó lett, ami így a járás és a megye
szélén, a Zagyva partján helyezkedik el. A város lakosságának száma nem éri el a 10 ezer főt,
a falvak pedig többségükben az aprófalu kategóriába tartoznak, így a járás teljes mértékben
vidéki terület és a vidékfejlesztés célterülete. A járás területe – egyetlen települést kivéve –
átfedésben van a Cserhátalja Helyi Akciócsoport területével. A középkorban még jelentős
kereskedelmi, közlekedési és kulturális központként funkcionáló Pásztó a török idők elmúltával
már nem tudta visszanyerni korábbi pozícióját. A környező dombokon termő gyümölcsök és
szőlő, a mátrai bor, a gyorsfolyású patakok hajtotta malmok nem tudták felvenni a versenyt a
környéken iparosodó városokkal, amihez hozzájárult a fő közlekedési és kereskedelmi
útvonalak áthelyeződése is. A helyi gazdaságban az erdő- és mezőgazdaság mellett egykor
jelentős bányászat mára lehanyatlott, viszont a turizmus egyre nagyobb teret hódít magának.
Az igen változatos táji adottságok, valamint az azokat kihasználó Cserhát Natúrpark és a
Nógrádi Geopark – melyek részben érintik a járás területét – egymást erősítve jó alapot
teremtenek a turizmus fejlődésének. A járást a palóc kulturális hagyomány fűzi egybe a tágabb
térséggel.

1. ábra: A vizsgált Csornai járás és Pásztói járás helyzete néhány társadalmi, gazdasági mutató alapján
Forrás: TEIR
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A mintatérségek zöldinfrastruktúra rendszere
A területhasználatok alapján négy karakteres egységet különíthetünk el a Csornai kistérségben.
Az egykori mocsárvilág maradványterületeit döntően tavak, legelők, erdők, alacsony
intenzitású mezőgazdasági területek teszik változatossá Csorna, Bősárkány közigazgatási
területének északi részén. A Hanság alacsonyabb térszínein tavakat és mocsarakat találunk,
egyébként mesterséges csatornahálózat, ültetett nyárfaerdők, láperdők és keményfás ligeterdők
teszik mozaikosabbá a tájegységet. Itt találjuk a Fertő-Hanság Nemzeti Park élőhelyrehabilitációs projektjeként 2001-ben megvalósult Nyirkai-Hany újraárasztott mocsár- és vízi
világát. A zöldinfrastruktúra rendszerre itt magas ökológiai érték és hálózatosság jellemző.
A lecsapolt mocsárvilág területein közepes művelési intenzitású művelt területek (szántók,
rétek, legelők) helyezkednek el a Hanság peremvidékén és a Tóköz területén. Mozaikos tájképet
eredményeznek az erdősávok és a csatornák által fragmentált szántók, legelők. Fokozott
védettséget élveznek a gazdag természeti értékekkel rendelkező tavak: Barbacsi-tó, Kónyi-tó
és Fehér-tó. Területét illetően Bősárkány, Maglóca, Barbacs, Dőr, Kóny, Bágyogszovát
egybefüggő sávja, valamint Fehértó, Győrsövényház, Bezi térsége. Itt található a korábbi vizes
rehabilitáció léptékét többszörösen meghaladó Osli-Hany újra elárasztott területe, vadvízi
világa.
A Rábaköz térsége síkvidéki táj, meghatározóan szántó művelési ággal, jelentős része közepes
és magas művelési intenzitású. A művelt területek között a vízfolyások mentén elhelyezkedő
rétek, legelők rendelkeznek jelentősebb ökológiai értékkel. Itt a zöldinfrastruktúra rendszere
hiányos.
A magas ökológiai értékű Rába-mente galériaerdőkkel, legelőkkel szabdalt, viszonylag keskeny
sáv.
A Pásztói járás változatosságát jelzi, hogy területén hét természetföldrajzi kistáj (KözpontiCserhát, Cserhátalja, Ecskendi-dombság, Zagyva-völgy, Mátralába, Nyugati-Mátra, MagasMátra) osztozik (DÖVÉNYI Z. 2010). A Zagyva völgye és a dombok szelíd lankái szántóföldi
művelésnek, a domboldalak szőlőknek és gyümölcsösöknek, a dombhátak legelőknek, a hegyek
az erdőknek nyújtanak megfelelő művelési lehetőségeket. Mind a Mátra, mind a Cserhát
hegyvidéki jellegű területeit összefüggő erdőségek borítják. Ezek a legértékesebb területek
ökológiai szempontból. A vizsgálati területet a Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet érinti, a Mátrai
Tájvédelmi Körzet határos vele. Több Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület is
lehatárolásra került. A Zagyva és mellékfolyói szélsőséges vízjárásúak, a patakokat kísérő
természetközeli vegetációt általában a szántók és a települések belterületei szakítják meg. A
mátrai oldalon a Csörgő- és a Kövecses-patak többnyire háborítatlan, értékes vizes élőhelyek.
A vízfolyások völgyei a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezik, melyek a cserháti oldalon
egymással párhuzamosan haladva a zöldinfrastruktúra hálózatnak csupán egyirányú folyosóit
alkotják. Hiányzanak a keresztirányú kapcsolatok. A nagyhagyományú szőlő- és
gyümölcstermesztés a mátrai oldalon lévő egykori zártkertekbe, ma üdülőterületi telkekre
(Muzsla) szorult vissza.
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(b)

(a)

2. ábra: Részlet a Pásztói járás (a) és a Csornai járás (b) ökológiai hálózatáról
Forrás: www.teir.hu

Zöldinfrastruktúra fejlesztési célok a mintaterületeken
A Csornai járásban az alacsony ökológiai értékű területek fejlesztésére, valamint a hansági,
tóközi területek, a Rába öko-turisztikai potenciáljának fejlesztésére kell törekedni. A járáshoz
tartozó védett területek jelentős része fokozottan védett terület, amely nem látogatható, emiatt
ezeknek a területeknek kisebb a turisztikai potenciálja. Ökoturisztikai szempontból fejleszteni
kell a látogatható területeket (Nyirkai-Hany, Fehértó).
A Rábaköz jelentős részére jellemző intenzív, egyoldalú szántóföldi művelés munkaerőigénye
és hozzáadott értéke alacsony, nem nyújt kielégítő gazdasági bázist a vidék számára. A 2000-es
évek óta visszaszorult a korábban jelentős volumenű zöldségtermesztés, például az uborkát
a ’Rábaköz aranyának” hívták. Az intenzív kertészeti kultúrák, az ökológiai gazdálkodás
magasabb jövedelemszintet, foglalkoztatást biztosíthat. A szántóföldi művelést kiterjesztették
az elmúlt évszázad során olyan területekre is, amelyeket gyakori belvíz súlyt. A járás
területének összességében 12%-át érinti belvíz, de vannak települések, ahol ez az arány 30%.
Az állattenyésztés strukturális problémái miatt a gyepek fenntartása gondot okoz a gazdálkodók
számára. A termékdiverzifikáció egyben hozzájárulhat a táj mozaikosságának,
biodiverzitásának erősítéséhez is.
A Pásztói járás nem tekinthető tervezési egységnek területi szempontból, ezért a
zöldinfrastruktúra tervezése szempontjából sem. A járás területét alapvetően meghatározó
erdőségek, szántók és legelők, valamint a völgyek különböző karakterek hordozói. A völgyek
egy része az erdőségekben bújik meg, az apró települések is hasonlóképpen belesimulnak a
tájba. A Zagyva völgye Pásztó után kiszélesedik, az Ecskendi-dombság és a Cserhátalja lankáin
már nagyobbak a települések, főként szántókkal találkozunk. Ezeken a területeken van a
legnagyobb szükség a zöldinfrastruktúra fejlesztésére. A tér kifut az Alföldre, azzal mutat
hasonlóságot, a zöldinfrastruktúra tervezésekor ezt a kapcsolatot lenne szükséges megerősíteni
592

TERÜLET-, TELEPÜLÉS- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZEKCIÓ

a patakok mentén, az egybefüggő szántókon, utak mentén és a települések szegélyein történő
fejlesztésekkel. Fontos lenne továbbá a települések belterületi zöldhálózatát összekötni a
külterületi zöldinfrastruktúra hálózattal. A hálózatfejlesztés része kellene, hogy legyen a Mátra
és a Cserhát összekötése is, amely a nagyvadak mozgásának biztosítása mellett turisztikai
szempontból is indokolt. Pásztó és környéke, mint a Mátra Nyugati kapuja és a Cserhát Keleti
kapuja, így tölthetné be szerepét. A jelenleg kétszer két sávosra kiépülő 21-es úton ezért széles
vadátjáró a nagyvadaknak, a turistáknak pedig szintén kellemes áthaladást biztosító átjárók
építésére van szükség.
A zöldinfrastruktúra fejlesztése a turizmust is elősegítve a helyi gazdaság számára is lökést
jelentene a helyi termékek értékesítési lehetőségeinek szélesedésével, a szállásadás rentábilissá
válásával, a helyi fogyasztás növekedésével. A zöldinfrastruktúra fejlesztésekkel célszerűnek
látszik a Palóc-út útvonalát is megerősíteni, esetleg kiterjeszteni olyan településekre, amelyek
eddig nem kapcsolódtak be a palóc, és ezzel a helyi identitást is erősítő kezdeményezésbe.
A Csornai és a Pásztó járásban a 2. táblázatban foglalt célokat tekintjük a legfontosabbnak a
zöldinfrastruktúra fejlesztés területén.
2. táblázat: Zöldinfrastruktúra fejlesztési célok
CSORNAI JÁRÁS

PÁSZTÓI JÁRÁS

Multifunkcionális gazdálkodásra törekvés,
agrár-termelési szerkezet kialakítása

változatos

Hiányzó hálózati elemek pótlása

Rétek, legelők arányának növelése elsősorban a belvízzel
érintett területeken

Zöldút hálózat, túraútvonalak fejlesztése

Vízfolyások mentén 5–10 m fás szárú növényzettel is
rendelkező szegély művelésmentes fenntartása

A
palóc
területi
identitás
zöldinfrastruktúra fejlesztés által

Erdősültség minimális szintjének biztosítása települési
szinten 3%, mikro-térségi szinten legalább (10%)

Dombvidéki rétek, legelők fenntartása

Mezőgazdasági
területek
élőhelyeinek
természetszerű lineáris elemek: fasorok,
fenntartása

Gyümölcsösök és szőlők újjáélesztése

Ökoturisztikai potenciál
fejlesztés révén

növelése

védelme,
erdősávok

zöldinfrastruktúra

erősítése

Térségi kapcsolatok erősítése a vízfolyások
rendezésével, ökológiai értékének növelésével

Zöldút kialakítása

Belterületi zöldfelület-rendszer összekapcsolása
az ökológiai hálózattal

Árpád-kori tógazdálkodás bemutatása

Erdőterületek fenntartása, átjárhatóságának
biztosítása

Térségi identitás erősítése
Belterületi zöldfelület-rendszer fejlesztés, közösségi terek

A zöldinfrastruktúra helye a vidékfejlesztésben
A vidék gazdaságában fokozatosan visszaszorul a mezőgazdasági termesztés, a megszűnő
munkahelyek pótlására elengedhetetlen a helyi gazdaság diverzifikációja, amely a
vidékfejlesztés fontos célja. A helyi gazdaságfejlesztésben a helyi termékek, helyi piacok és a
turizmus fejlesztése szorosan kapcsolódik a zöldinfrastruktúra fejlesztéséhez. A
zöldinfrastruktúra jelentőségét a vidékfejlesztési tervezés számára annak multifunkcionális
jellege adja. A 3. ábra bemutatja a vidékfejlesztés általános céljait és a zöldinfrastruktúra
funkcióit, szolgáltatási területeit és a kapcsolódási lehetőségeket. Az ábra alapján egyértelmű,
hogy a vidéki térségekben történő zöldinfrastruktúra fejlesztés sokrétűen járulhat hozzá a
vidéken élők életminőségének javításához.
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3. ábra: A zöldinfrastruktúra és a vidékfejlesztés kapcsolódó területei

Tanulmányoztuk a mintaterületek vidékfejlesztési stratégiáit, kutatva a zöldinfrastruktúra
fejlesztéshez kapcsolódó célokat. Annak ellenére, hogy a specifikus célok között, több cél is
szorosan kapcsolódik a zöldhálózat, zöldinfrastruktúra fejlesztéshez, a támogatható
tevékenységek között csak a zöldenergia hasznosítása kapcsolható közvetlenül a
zöldinfrastruktúrához a Pásztói járásban. A Csornai járásban még szűkebb a támogatható
tevékenységek köre, gyakorlatilag kimerül a kiállítások, rendezvények szervezésének
támogatásában.
Következtetések
Kutatásaink során lesújtó eredményre jutottunk a zöldinfrastruktúra fejlesztés jelentőségét
illetően a vidékfejlesztési célok között, annak ellenére, hogy az országos vidékfejlesztési
célokkal számtalan kapcsolódási pontot találtunk. A vizsgált területek helyi fejlesztési
stratégiáiban gyakorlatilag nem szerepelt a zöldinfrastruktúrához köthető fejlesztési cél.
Elemezéseink egyértelműen kimutatták, hogy a zöldinfrastruktúra fejlesztés, mint egy
ténylegesen multifunkcionális eszköz, céljaiban markánsan segíti, megalapozza a
vidékfejlesztés céljainak megvalósulását, hiszen hozzájárul a
•

Turizmus

•

Mezőgazdaság

•

Belterületi zöldfelület-rendszer

•

Térségi identitás fejlesztéséhez.

A zöldinfrastruktúra rendkívül hasznos, hatékony, multifunkcionális eszköze lehet a
vidékfejlesztésnek, sajnos a vizsgált vidékfejlesztési stratégiák nem szentelnek kellő figyelmet
ennek az Európában egyre hangsúlyosabb célnak, tervezési megközelítésnek. Javasoljuk a
zöldinfrastruktúra hangsúlyosabb figyelembe vételét az országos és a helyi vidékfejlesztési
stratégiákban.
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A fejlesztési stratégiák jellemzően társadalmi és gazdasági irányultságúak, holott a
fenntarthatóság harmadik pillére, a környezet figyelembe vétele nélkül a vidéki térségek
felemelkedése hosszú távon lehetetlen. Az életminőség javításának elengedhetetlen feltétele a
környezetminőség javítása, a táj ökológiai értékének növelése, a rekreációs lehetőségek
növelése, amelyeknek kiváló eszköze a zöldinfrastruktúra fejlesztése. A csökkenő gazdasági
jelentősége ellenére a mezőgazdaság alapvetően formálja a vidéki tájat, ezért az agrárium
számára kiemelkedő jelentősége van a táj ökológiai értéke megőrzésének. A zöldinfrastruktúra
által biztosított széleskörű ökológiai szolgáltatások magas szintje erőforrást jelent a
mezőgazdaság mellett a vidéki gazdaság egyéb ágazatai számára is, tágabb lehetőségeket
biztosítva a vidéken élőknek jövedelem szerzésére. Mindez pedig hozzájárul a vidéki területek
népességmegtartó képességének növeléséhez, ami a vidékfejlesztés alapvető célja. Sajnos,
amíg marad a jelenlegi egyoldalú megközelítés, folytatódik a vidéki térségek kiürülése.
Irodalomjegyzék
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A TÁRSADALMI GAZDASÁG GEOGRÁFIAI ASPEKTUSAI1
G. FEKETE ÉVA
Egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
GEOGRAPHICAL APPROACHES OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY
Abstract
Social and solidarity economy seeks local responses to global challenges and, on the other hand, it intends to
present a real alternative to global systems on the basis of local experiences. Global challenges appearance and
impact territorially differently at the level of global world regions sketched on the basis of the centre-periphery
theory. The different social and economic environmental conditions of urban and rural spaces (according to the
urbanization theories) also make distinction between social enterprises. Objectives, target groups, typical activities
and institutional structures of social enterprises may alter by world regions and according to urbanity of their place.
Social enterprises located at double peripheries (rural regions at world peripheries or semi-peripheries) are in focus
my interest. This paper deal with the Hungarian experiences of social enterprises, too. This case is interesting
because the legacy of the state socialism makes the Hungarian non-profit sector different from the Western
European model. The most essential difference is the weakness of initiatives from below and the lack of market
knowledge. Periphery dwellers wish the care of an omnipotent state and deal with development of their own local
strategies weakly.
Keywords: social and solidarity economy, local development, centrum-periphery relations, rural space

Bevezetés
A regionális fejlődés jövőbeni útjait, különösen az elmaradott térségek felzárkózási lehetőségeit
kutatva óhatatlanul felmerül a korábbi, éppen e térségek lemaradásához vezető fejlődési
modellektől különböző, alternatív modellek keresése. A globális verseny társadalmi
alternatíváját képező szolidáris gazdaság és a területi alternatívát képező helyi gazdaság
összekapcsolása új utakat nyithat a perifériák fejlesztésében. A két, egymással szoros
kapcsolatban álló koncepció azonban eltérő módokon érvényesül a különböző földrajzi
térségekben. A helyi fejlesztés, illetve a társadalmi vállalkozások globális elterjedése és az
aktorok közötti szélesedő nemzetközi interakciók közben érdemes tudatosítani a
hasonlóságokat és különbségeket. Közelebbről, a kibővült Európai Unió politikáinak formálása
és a tagállamok civil szereplői közötti együttműködések kiszélesedése is megkövetelik az eltérő
értelmezések és a mögöttük álló tartalmakat is meghatározó eltérő életutak, érdekek és értékek
tudatosítását. Jelen tanulmány a szolidáris és szociális gazdaságnak a magyarországi helyi
gazdaságfejlesztésben való megjelenésének sajátosságait elemzi.
1. A szolidáris és szociális gazdaság (SSE) és a helyi gazdaságfejlesztés (HGf) kapcsolata
A globalizáció előre haladtával az SSE-t eredeti formájában a XIX. században életre hívó
kihívások is globálissá váltak és új elemek erősödtek fel. Ma már az új szociális gazdaságról
beszélhetünk. (REYNAER, E. 2008) Ennek egyik sajátossága, hogy a globálissá vált környezeti
és társadalmi problémák csökkentését helyezi a fókuszba. A munkanélküliség, a
környezetszennyezés, az élelmiszerbiztonság, az energiaforrások kimerülése, a klímaváltozás,
az urbanizációs problémák, a szegénység, a migráció, az informatika szerepének felerősödése
1

A tanulmány az OTKA K 112928 számú szerződése által támogatott „Szolidáris és szociális gazdaság a posztszocialista perifériákon” című kutatás keretében jött létre.
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a Föld bármely pontján megkerülhetetlen és egyben a hagyományos struktúrák keretei között
kezelhetetlen problémát jelentenek.
Bár a SSE kontinensek és országok szerinti megjelenése mennyiségileg és tartalmában is
különböző, a fő trend a szektor térhódítása.
A SSE globális nagytérségek szerinti eltéréseinek vizsgálata a szakirodalomban az Észak-Dél
dimenzió elemzésében bukkan elő. (FAVREAU, L. 2000, TREMBLAY, C. 2009) Az említett
vizsgálatok az eltérések ellenére a SSE globális egysége mellett teszik le a voksot. Az
árnyaltabb megközelítésre lehetőséget adó centrum – félperiféria – periféria megosztottság
szerinti vizsgálat azonban – az alapcélok és alapelvek egyezőségének elismerése mellett –
további, a SSE megjelenésük módjában, mélységében, tevékenységeiben eltérést eredményező
strukturális különbségeket hoz napvilágra. A globális kihívások globális nagytérségek szerinti
változó hangsúlyai, a térségek eltérő gazdasági és társadalmi sajátosságai nyomán eltérő
szükségletek által vezérelve, másként fogalmazódnak meg a SEE felé a kérdések, így
különböznek a célok, a célcsoportok, a jellemző tevékenységek és az intézményi struktúrák. (1.
táblázat)
A centrumokban: A munkanélküliség – ciklusokban változva – növekvő mértékű. A jóléti állam
hanyatlása miatt a munkanélküliség ártalmai ellen az állam már nem képes lakosait megóvni.
A korábban széles körben kiépült közszolgáltatások is visszahúzódnak, illetve nem képesek
követni az egyre sokszínűbbé váló keresletet. A SSE keretében a több évszázados demokrácia
gyakorlása közben megerősödött civilek maguk próbálják orvosolni a piac és az állam
hiányosságait. Így szakmai átképzésekre, a munkaerőpiacról kiszorult emberek
reintegrációjára, hátrányos helyzetű városi vagy vidéki térségek felzárkóztatására, speciális
(fogyatékkal élő, hajléktalan, ritka betegséggel küzdő, bevándorló, kulturális kisebbségi)
csoportoknak nyújtott szolgáltatások biztosítására vállalkoznak. (MENDELL, M. 2003,
REYNAER, E. 2008) A mezőgazdasági termelők és kézművesek gazdasági szövetkezeteit azok
profit-orientáltsága és a tagok ellenőrzése alól kikerült tevékenységek miatt gyakorta nem
tartják az SSE részének, oda csak a hátrányos helyzetű embereket összefogó szociális
szövetkezeteket sorolják. (DEFOURNY, J.–DEVELTERE, P. 1999) A kormányzatok – ideológiai
hátterük függvényében változó mértékben, de - egyre inkább felismerik az SEE jelentőségét az
emberek életminőségének javításában, a neoliberális gazdaság okozta károk mérséklésében. Az
SSE-t azonban inkább tartják szociális mint gazdasági témának. Inkább a neo-liberális gazdaság
kiegészítője mint annak alternatívája.
A félperifériákon: A közszolgáltatások alapjai kiépültek, egyes társadalmi csoportok azonban
korlátozva vannak a hozzáférésben. A formális gazdaság még érzékelhető tartalékokkal
rendelkezik, melyek az infrastruktúra, a humán erőforrások fejlesztésével részben
mobilizálhatónak látszanak. A csoporton belül a periférialétből feljebb került fejlődő országok
és a volt szocialista tábor országai között jelentős különbség figyelhető meg. Az SEE
szempontjából az előbbiek inkább a perifériákkal mutatnak hasonlóságot, míg az utóbbiakban
a kommunista múlt öröksége nyomán sajátos helyzet alakult ki. (BORZAGA, C. 2004)
A perifériákon: A közszolgáltatások alapvető elemei kiépületlenek. Ami létezik, ahhoz is csak
korlátozott a hozzáférés. Alapvető hiányosságok tapasztalhatók az egészségügyben, oktatásban,
a közművesítettségben. Emellett a formális gazdaság munkaerő-felvevő képessége elenyésző a
munkaerő-kínálathoz képest. Széles az informális gazdaság és – az állam és a privát szféra
gyengesége miatt – nincs is nagy remény a formális gazdaság fellendülésére. Szélsőségesen
magas a szegénységi küszöb alatt élők száma és aránya, alapvető élelmezési problémák is
jelentkeznek. Az önsegítő akciók elkerülhetetlenek.
A SSE elsősorban az egészségügyi szektorban, az iskoláztatásban és a gazdaságba való
bekapcsolódást lehetővé tevő mezőgazdasági és kézműves szövetkezeti mozgalomban
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(szövetkezés az öntözésben, vetőmag bankokban, közösségi konyhákban, hitelezésben,
értékesítésben) nyomul előre. Számtalan olyan szervezet is található, melyek nem korlátozzák
magukat egy területre, hanem az emberek leginkább jellemző szükségleteinek kielégítésére
együttesen adnak közös választ. A kormányzatok hozzáállása eltérő. Van, ahol világszervezetek
ajánlását elfogadva támogatják a SEE megerősödését, van, ahol a nemzeti önállóság és a SEE
összekapcsolódik egymással, van ahol tehetetlenségük beismerésétől és politikai
konfliktusoktól tartva visszafogják, vagy éppen üldözik a SEE mozgalmakat. (FONTENEAU, B.–
DEVELTERE, P. 2009)
A centrumok és félperifériák belső perifériái a perifériák jellemzőivel mutatnak hasonlóságot.
1. táblázat: A SSE globális kihívásokból fakadó célkitűzéseinek centrum-periféria viszonylatban történő
áttekintése
Globális kihívás
Munkanélküliség

Centrum
Strukturális munkanélküliség
mérséklése – munkaerő-piaci
reintegráció, vállalkozóvá válás
segítése
Állam visszahúzódásának
kompenzálása, munkaerő-piaci
szolgáltatások
Nők, fiatalok, nyugdíjasok,
fogyatékkal élők munkavállalásának
lehetővé tétele

Periféria
Szűk foglalkoztatási potenciál
bővítése– általános munkaerő-piaci
integráció, önfoglalkoztatás bővítése
Non-profit szektor betörése a
hagyományos gazdasági területekre
Új gazdasági területek feltárása
Informális gazdaság alternatívája

Új gazdasági területek feltárása
Formális gazdaság keretei között
Élelmezés

egészségesség garantálása,
túlfogyasztás visszafogása

Mennyiség és tápanyagtartalom
biztosítása

Lakhatás, urbanizációs
problémák

Környezetbarát hajlékok, városi
lakótelepek megújítása, hajléktalanok
lakhatásának megoldása

Egészséges hajlékok tömeges
biztosítása, gettók felszámolása,
közművesítés

Városokból való kiáramlás,
szuburbanizáció és reruralizáció

Városba áramlás, vidéki térségek
kiürülése, nagyvárosok túlzsúfoltsága

Környezetvédelem

Korábbi nagyobb kibocsátás
hatásainak ártalmatlanítása,
újrahasznosítás, ökológiai lábnyom
csökkentése

Megelőzés, felkészülés, takarékosság,
erőforrások kivonásának
megakadályozása

Energiahiány

Alternatív források bevonása,
takarékosság

Energiahordozók kitermelésének
korlátozása, bevételek előrelátó
felhasználása, takarékosság

Betegségek, járványok

Egészségbiztosítás kiterjesztése,
speciális szolgáltatások

Egészségügyi szolgáltatások kiépítése,
járványvédelem

Migráció

Bevándorlók fogadása, integrálása

Elvándorlás mérséklése

Info-kommunikáció

Speciális célcsoportok bevonása,
közösségi hozzáférés biztosítása,
felhasználási lehetőségek bővítése

IT penetráció bővítése, képességek
általános fejlesztése

Kultúra uniformizálódása,
közösségek szétesése

Speciális képzések, hagyományok
felelevenítése, közösségfejlesztés

Iskoláztatás, hagyományok őrzése,
hálózatok építése, közösségek
megerősítése

Forrás: saját szerkesztés
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Az SSE földrajzi eltérései tehát részint a centrum-periféria viszony globális törésvonalai
mentén, az azokat követő eltérő szükségletek alapján azonosíthatók be. A globális centrumperiféria viszonyrendszer egyben a társadalmi változás különböző szakaszai szerint fellelhető
különbségeket is mutatja. Feltételezve, hogy a Föld különböző részein a civilizáció menete
nagyvonalakban hasonló és az egyes társadalomfejlődési korszakok alapvető jegyei
megegyeznek, a SSE másként jelenik meg a tradicionális, a modern és a poszt-modern
társadalmakban. Ez nem csak a célokban, de a SSE társadalmi és gazdasági beillesztésében is
alapvető különbségeket szül. A SSE intézményesülésére kiváló példát találhatunk a fejlett
világban, Kanadában, azon belül Quebec tartományban. A szektornak a fejlődő országok
gazdaságában betöltött növekvő szerepét tükrözik vissza SSE kezdeményezésekről és azoknak
a kormányzati politikába integrálásáról tudósító esettanulmányok és elemzések. (FONTENEAU,
B.–DEVELTERE, P. 2009, LAVILLE, J-L.–LÉVESQUE, B.–MENDELL, M. 2005, ANNIS, S. 1988,
FROTA, L. 2008, SIKKA, B. K.–SARASWAT, S. P. 1993)
Az európai gazdasági térben a társadalmi vállalkozások egyre láthatóbbá válnak és helyet
követelnek maguknak az EU politikáiban is. Jellemzően a vállalkozási és a foglalkoztatási
politikákban születtek már eddig is intézkedések, de elkerülhetetlen a vidékpolitikában való
megjelenés is.
A helyi gazdaságfejlesztés és a SSE azonos gyökérből táplálkozik és egyaránt a társadalmi
célok elsőbbsége jellemzi őket, de mégsem tekinthetők egymással teljesen átfedésben
lévőknek. A helyi gazdaság újrafelfedezése, a gazdaság lokalizációja nem csupán a globalizáció
veszteseinek védekező mechanizmusa, de a helyi, egyedi, sajátos adottságok és értékek léte és
hasznosítása a globális versenybe való bekapcsolódás sikerének is egyre inkább zálogai. A
széles körben elterjedt értelmezés, miszerint: „a helyi gazdaságfejlesztés (HGf) tudatos helyi
közösségi beavatkozás a gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében”
(LENGYEL I. 2010), mindkét irányt magába foglalja. „A helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz
illeszkedő, azokra építő gazdasági fejlesztési irányok kijelölése és megvalósítása fontos
szerepet kaphat a térségek gazdasági bázisának megteremtésében.” (CZENE ZS.–RICZ J. 2010,
16. p.) A HGf nem kizárólag a non-profit szektorra koncentrál és a SSE-nek vannak a
lokalitáson túlhaladó kezdeményezései. A két irányzat metszetét alkotó közös részben található
elemek pl. a következők:
1. Társadalmi vállalkozások: különösen ott válnak jelentőssé, ahol profit orientált
vállalkozások nincsenek, ám vannak hasznosítható erőforrások és jelentős a lekötetlen
munkaerő.
2. Helyi termékek preferálása: a helyi vállalkozások előnyhöz jutása mellett az ökológiai
szempontok (szállítási távolság csökkentése, kemikáliák használatának mérséklése, GMO
kerülése) és a fogyasztók érdekei is ezt a megoldást támogatják.
-

a közvetlen termelői értékesítés a közvetítő kereskedelmet kiiktató helyi piacok és a
telephelyen történő értékesítési módok feltételeinek kialakítását és a helyi termékek
láthatóvá tételét feltételezi,

-

a települési, térségi önellátás erősítése a helyi fogyasztói igények mind teljesebb
körű helyi termékekkel való lefedéséhez szükséges kapacitások és koordináció
biztosításával a helyiek megélhetéséhez kétszeresen is hozzájárul – jó minőségű
áruhoz juttatja őket és növeli a helyi bevételeket, ami azután a helyi piac további
bővülését eredményezheti,

-

a tudatos vásárlás szintén a pénzek helyben tartásához és a helyi termelői kör
megerősítéséhez járul hozzá.
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3. Helyi igényeket kielégítő szolgáltatások: részint a szociális gondoskodás, a személyi és
háztartási szolgáltatások (gyermek- és idősgondozás, takarítás, kertgondozás, karbantartás,
szépítészet, masszázs …), részint a település fenntartásához kapcsolódó tevékenységek
ellátása (közterületek karbantartása, közművek, közösségi közlekedés, kommunikációs
csatornák működtetése) biztosíthat helyi munkalehetőségeket és egyben javítja a helyben
biztosítható életkörülményeket.
4. Méltányos finanszírozás: a helyiek számára legnagyobb problémát jelentő tőkehiányt oldó
megoldások egyrészről a kamatterhek alóli – legalább részleges – mentesülést, másrészről
a pénzforgalom kiváltását célozzák.
1. a mikro-hitel körök kedvező konstrukciókban hitelhez juttatnak olyan potenciális
mikro-vállalkozásokat, melyek a normál bankrendszerben nem kapnának hitelt,
2. a viszonossági cserék közvetlenül, a pénz kiiktatásával cserélnek munkát munkára,
így olyanok is hozzájuthatnak az életminőségük biztosításához szükséges javakhoz,
akik ahhoz pénzzel nem rendelkeznek, de mások által keresett munkavégző
képességgel igen és hajlandók is az igényelt munkát elvégezni,
3. a helyi pénz a helyi piac élénkítésére és a helyi identitás erősítésére, valamint a
lokalitás külső imázsának fokozására is alkalmas eszköz.
2. CSR: közvetlenül nem, csak alapelveiben kapcsolódik a SSE-hoz, ám a helyi fejlesztésben
a külső, ill. a profitorientált gazdaságból érkező segítség fontos forrása lehet.
A felsorolt elemek mindegyikében meghatározó a társadalmi tőke: a bizalom és a hálózatok
szerepe.
A lokális társadalmi – gazdasági – környezeti tér természetszerűleg befolyásolja a globális
problémákra adható helyi válaszokat, ezen belül a SSE helyi megjelenését.
A SSE helyi feltételrendszere a munkaerő – helyi szükségletek – civil társadalom, közösségek
hármasában értelmezhető.
Az SEE-t befogadó (vagy még inkább kitermelő) helyi társadalmakban legfőképp a kultúra
(értékek, normák, szabályok) térben változó sajátosságai, ezzel összefüggésben az informális
gazdaság, a civil társadalom kiépültsége, a társadalmi befogadás és a társadalmi tőke erőssége,
a demokrácia jellege és ereje területenként változhat.
Ugyanakkor a működő SSE visszahat a környezetre. Nem csak azért, mert gyakori esetben a
megcélzott gazdasági tevékenység közvetlenül a fizikai környezet átalakítására irányul, hanem
azért is, mert a SSE nyomán megváltozó humán és társadalmi erőforrások az egész gazdasági
környezetet megváltoztatják.
A helyek különbségei más-más tevékenységi területek, módszerek, intézményi struktúrák
kialakulásához vezethetnek. E tekintetben különösen érdekes lehetnek a városi és vidéki terek
különbözőségéből eredő eltérések.
A város és vidék közötti általános – a térségi centrum-periféria viszonyokon túlmutató különbségeket (1) a méret / lépték / koncentráció, (2) a természethez való közelség, az
emberekhez való közelség / közösség / tradíciók és (3) a fentiek miatt létező kulturális /
életmódbeli sajátosságok mentén elemezhetjük (TONNIES, F. 1887-1957). (2. táblázat)
Vidéki térben a SSE óhatatlanul térségi együttműködést követel. Így teremthető meg a
gazdasági oldal életképességét biztosító nagyságrend és koncentráció. A szociális oldalnak a
vidéki környezetben kedvez a hagyományos közösségek relatív erőssége, ugyanakkor a
hálózatok zártsága, a civil szervezetek kisebb súlya, az új dolgokkal szembeni bizalmatlanság
akadályozó tényező lehet.
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Városi térben a SSE gazdasági oldalának kedvez a nagyobb választékban elérhető munkaerő, a
lefedetlen, ámde piacképes méretben megjelenő szükségletek, a civil szerveződések fejlettsége,
a hálózatok nyitottsága, az új dolgok befogadására való készség. Itt a szektorok közötti
együttműködést akadályozó bizalmatlanság és élesebb érdekkülönbség, az emberek
elszigeteltsége okozhat nehézséget. A városokon belüli zárt közösségek viszont a vidéki térnél
leírtakhoz hasonló sajátosságokat mutathatnak.
2. táblázat: A SSE feltételei városi és vidéki terekben
Feltételek

Városi terek

Vidéki terek

Munkaerő

Nagyobb koncentráció, szélesebb
szakmastruktúra

Kisebb koncentráció, szűkebb
szakmastruktúra, ingázás közlekedés iránti igény

Szükségletek

Differenciált szükségletek,
méretgazdaságossági küszöb felett

Homogénebb szükségletek,
méretgazdasági küszöb alatt

Erőforrások

Agglomerációs hatás, sokszínűség,
K+F központok, hálózatok
sűrűsége, innovációk,
információáramlás

Természetközelség,
emberközelség, tradíciók,
információs elszigeteltség

Közösségek

Érdek- és érdeklődés mentén, nagy
sűrűségben, partnerek széles köre,
kifelé nyitott hálózati kapcsolatok,
bizalmatlanság a fennállóval
szemben

Hagyományos közösségek (család,
egyház, iskolai, munkahelyi
kollektíva), korlátozott számú
partner, zárt hálózatok,
bizalmatlanság az újjal szemben

Demokrácia

Több tapasztalat a demokratikus
játékszabályok gyakorlásában,
lázadóbb magatartás, sokrétűbb
érdekek, kiforrottabb struktúrák,
kiépült érdekképviseleti csatornák

tekintély és szokások tisztelete,
vezetők meghatározó szerepe,
kevesebb tapasztalat, egyszerűbb
struktúrák, szűk érdekképviseleti
csatornák

Forrás: saját szerkesztés

A bemutatott város-vidék különbségek érvényességét is alakítja azonban a helyben jellemző
társadalmi formáció. A fenti értelmezés leginkább a modern társadalmak egy szakaszában
helytálló. A késői modern társadalmakban a város-falu megosztottság okafogyottá válásáról
elmélkednek a kutatók. A angliai példa alapján pl. a város-vidék megosztottságot Scott és társai
tagadják (SCOTT, A. et al. 2007). Mások viszont a posztmodern társadalmakban – a városi tér
rurális térbe való benyomulásának jelzése mellett is – a két településforma eltérő életstílust
lehetővé tevő különbségei megőrzése mellett szállnak síkra. (WOODS, M. 2005)
2. Magyarországi sajátosságok
Az Uniós direktívákhoz és diskurzusokhoz alkalmazkodva - főként a nyomasztó
munkanélküliség mérséklése céljából – a poszt-szocialista országokban, így Magyarországon
is megjelentek a rendszerváltozást követően a SSE és a HGf kezdeményezései.2
A helyi gazdaságfejlesztésben a helyi önkormányzatok által vezérelt kezdeményezések a
jellemzők és tipikus közösségi gazdaságfejlesztéssel, az ahhoz nélkülözhetetlen helyi
társadalmi vállalkozásokkal alig találkozhatunk.
2

Ez nem jelenti azt, hogy korábban egyáltalán nem voltak ilyen kezdeményezések. Az előzményeket összefoglalja
G. FEKETE É. 2006.
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Így bár a helyi szociális gazdaságban látszólag a nyugat-európai társaikhoz hasonló
tevékenységek és szervezetek jelennek meg, ezekben a múlt öröksége és az átmenet vadhajtásai
miatt azoktól eltérő dinamika és működés jellemzi.
A magyarországi gyakorlatban a társadalmi gazdaság kezdeményezései
gazdaságfejlesztésben jellemzően hat területen jelennek meg. Ezek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a

helyi

szociális földprogramok
szociális szövetkezetek
non-profit foglalkoztatási projektek
helyi termékek előállítása és értékesítése
pénzforgalmat kiváltó szívességi / kaláka / helyi pénz körök
mikro-hitel körök.

A szociális földprogram a mezőgazdasági termelésre alkalmas vagyonnal nem, vagy csak
kismértékben rendelkező hátrányos helyzetű családok megélhetését segítő agrárgazdasági
program. A szociális földprogramhoz hasonló típusú támogatási programoknak közel száz éves
tradíciója van Magyarországon. A XIX. század végén és az 1930-as években egyaránt
próbálkoztak ilyen jellegű produktív szociálpolitikai kísérletekkel. (BARTAL A. M. 1998) A
korábbi történeti előzményekre alapozva, de új elvekre és eszközökre támaszkodva – a szociális
kistérségi válságkezelő program keretében – indították be a kilencvenes évek elején a szociális
földprogramokat. A program résztvevői kedvezményes szolgáltatásokat és egyéb juttatásokat
kapnak az államtól ahhoz, hogy háztáji jellegű kistermelést, illetve állattartást tudjanak
folytatni. Mindez az egyéni, a közösségi és a települési erőforrások felhasználásával történik.
A program az ország három régiójában, Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és DélDunántúlon vált elterjedtté. (JÁSZ-SZARVÁK T. 2005)
A szociális földprogram a hazai szociális gazdaság rendszerváltás utáni első
kezdeményezésének tekinthető.
A program kezdetektől meghívásos jelleggel működött: bár a települési kör az évek során
folyamatosan bővült, a pályázati források mindig az ország leghátrányosabb helyzetű
települései számára voltak elérhetőek.
A szociális földprogramok - működésük célja szerint - három csoportba sorolhatók:
a. Az önellátást megcélzó programok hozzájárulnak a pénz mint fizetőeszköz kiváltásához, az
élelmezési gondok közvetlen enyhítéséhez. Az önellátás erősítése az anyagi előnyök mellett
a munkakultúra, s az ehhez kötődő értékrendszer elterjedését is segíti, ami a paternalista
szemlélet felől az önfenntartó, öngondoskodó szemlélet felé vezet. A legtöbb szociális
földprogram ebbe a csoportba tartozott.
b. Jövedelemszerző tevékenységi formaként a megtermelt termékek értékesítésre kerülnek,
ezáltal a más termékek és szolgáltatások megvásárláshoz pénzjövedelemre lehet szert tenni.
A termelés jól szolgálja a vegyes jövedelmű gazdaságok kialakulását, hiszen a földprogram
önmagában nem elegendő a szükségletek kielégítéséhez, a családok megélhetéséhez
szükség van a szociális támogató rendszer működésére is. A nyugat-európai országokban
elterjedt szociális földprogramok a vegyes jövedelmű gazdaságok harmadik szegmensének,
a különböző megtakarításokból származó, a háztartás gazdálkodásába és szükségleteinek
fedezésébe betervezhető tőkejövedelemnek az elérését célozzák. (Csoba 2006) A
magyarországi példákban a napi megélhetéshez szükséges jövedelemhez járul hozzá a
földprogram.
c. Támogatott, a társadalomba beillesztett vállalkozásként a termelés egész vertikumára
kiterjedő, nyereségképzési céllal tevékenykedő termelői/értékesítői közösségek jönnek
létre. A szociális szövetkezetek megjelenése felerősítette az ebbe az irányba történő
elmozdulást.
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Ritka kivételként, de léteznek települések, ahol a földprogram mindhárom fokozata nyomon
érhető, azokat komplex rendszerként működtetik (pl. Tiszaadony, Túristvándi) (G. FEKETE É.
2010) Az önkormányzatokhoz való kötődés adott arra lehetőséget, hogy a programot a
közfoglalkoztatással összekössék és rendszeres foglalkoztatást is tudjanak biztosítani. A helyi
foglalkoztatási gondok mérséklésében kiemelkedősen sikeresnek bizonyult a szociális
földprogram pl. Belecska, Kázsmárk, Rozsály, Tiszaadony településeken. (G. FEKETE É. 2003)
Ezek egy részéhez ma már szociális szövetkezet is társul és tovább mozdulnának a társadalmi
vállalkozás felé, ha a támogatott közfoglalkoztatásból származó előnyöket e formában is meg
tudnák őrizni.
A szociális szövetkezetek, mint szervezeti forma létjogosultságát Magyarországon a jogi
szabályozás 2006-ban teremtette meg.3,4 Az első szövetkezetek létrejöttét az OFA és a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium között a szociális szövetkezetek létrehozása és működtetése
érdekében öt éves időszakra vonatkozó megállapodás is segítette. Mint Európa szerte a jogi
szabályozás célja nálunk is a társadalom tagjainak a szociális gazdaság aktív szereplőivé
válásának ösztönzése volt, amitől olyan igények, szükségletek kielégítését is várták, amelyekre
az üzleti vagy a közszolgálati szektor nem alkalmas.
Országos szinten a kormányzat nagyságrendileg 700 millió forinttal támogatta a szociális
szövetkezetek létrehozását, ebből az összegből mintegy 50 szövetkezet kezdhette meg
működését 2007 és 2010 között. Ezek között gyermekmegőrzést, karbantartást,
településüzemeltetést, információs szolgáltatást vállaló szövetkezet egyaránt megtalálható.
Mezőgazdálkodási fő céllal ekkor még nem lehetett szociális szövetkezet alapítani.
2012-ben elindult a szociális szövetkezetek és a közfoglalkoztatás szabályainak
összehangolása5, majd 2013.szeptember 1-től a szociális szövetkezetek egy új formája jelent
meg Magyarországon.6,7 A jogi szabályozással párhuzamosan a szociális szövetkezetek
létrejöttét támogató új programok is indultak. A Magyarországon bejegyzett szociális
szövetkezetek számának felfutása és regionális megoszlása tükrözi ezen programok működését.
(1. ábra)

1. ábra: A szociális szövetkezetek számának változása Magyarországon
Forrás: a cégbírósági, valamint az OFA és TÁMOP pályázati adatok alapján saját szerkesztés
3

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
141/2006. (IV.29.) Korm. Rendelet a szociális szövetkezetekről
5
2012. évi XXXVII. Törvény a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról
6
2013. évi XLI. törvény a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
7
2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
4
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A szövetkezetek gyakorlati hasznáról, működéséről egyelőre korai lenne határozottan állást
foglalni, túlságosan kevés idő telt még el a rendszer átalakulása óta, kevés a rendelkezésre álló
adat. Maga a kezdeményezés mindenképpen pozitív, és az is látszik, hogy a települések vevők
rá, igénylik az ilyen jellegű programokat, főként a hátrányos helyzetű kistérségekben.
Szembetűnő, hogy a szociális szövetkezetek szervezése, majd működése mögött általában a
helyi önkormányzatok, ill. azok vezetői állnak. A helyi önkormányzatoktól való függőség piaci
függőséget is jelent, amennyiben a szövetkezetek egy jelentős része a helyi önkormányzatoktól
átvállalható feladatok ellátására jött létre, létük alapvetően függ az önkormányzat
megrendelésétől. Biztatóan indult a szociális szövetkezet pl. Túristvándi településen, ahol a
társadalmi vállalkozással a település élelmiszer-önellátásának szervezését, a helyi piac
működtetését kívánják megoldani.
A nonprofit foglalkoztatási projektek a tartós munkanélküliség leküzdésére, a hagyományos
közmunka (közcélú foglalkoztatás) hiányosságait (időszakos, rövid távú alkalmazás alacsony
munkabérrel) kiküszöbölő kezdeményezésként indultak. Erre ösztönöztek az Európai
Foglalkoztatáspolitika és az annak megvalósítása mögött álló Európai Szociális Alap törekvései
is. Az ESZA típusú programok első generációját a PHARE programok („Küzdelem a munka
világából való tartós kirekesztődés ellen, Kísérleti EQUAL Program), majd a ROP 3.2.
intézkedés, az EQUAL+ és a TÁMOP intézkedései alkották. Emellett az OFA és az Autonómia
Alapítványtól számíthattak támogatásra a non-profit foglalkoztató szervezetek.
2002-től kb. 300 ilyen projekt valósult meg és ezek több tízezer ember számára nyújtottak
munka-, képzési és hálózatépítési lehetőséget. Közös jellemzőjük azonban, hogy a projektek
lezárulásával általában megszűntek, a célcsoport foglalkoztatását támogatás nélkül már nem
képesek biztosítani. Az okok részint a pályázati rendszerek fogyatékosságaiban, részint a helyi
szereplők felkészületlenségében rejlenek. Pl. a szociális gazdasághoz kapcsolódó pályázatok
nem tették lehetővé, sőt időnként tiltották a piaci megmérettetést biztosító értékesítést, vagy
nem veszik tudomásul, hogy 1-1,5 éves gyakorlat még nem teszi lehetővé magas teljesítmény
és hatékonyság elérését, főként nem az önfoglalkoztatóvá válást. (G. FEKETE É. 2007)
A helyi termékek előállítása és értékesítése terén csupán 2010-ben, a kistermelői rendelet8
elfogadásával teremtődött meg az előrelépés lehetősége. A helyi termék fogalma nem
korlátozódik a helyben előállítás követelményére. Annál is inkább, mert a teljes mértékben
helyben előállított termékek köre mára erősen leszűkült. A helyben (vagy a kistermelői
rendeletben szereplő 40 km-es körzetben) történő értékesítés követelménye sem fedi le minden
esetben a valamely helyhez, tájegységhez szorosan kötődő termékekről alkotott képünket. A
többféle értelmezés között a térségi szintek, a termék piaci rendeltetése és egyedi / táji jellege
hármas rendszerében gondolkodva igazodhatunk el. Eszerint három alaptípusról beszélhetünk:
1. Belső piac (ön)ellátására családi, szomszédsági, települési, kistérségi és regionális szinten
előállított és ugyanazon térségben, az ott élők számára értékesített, egyedi táji
sajátosságokkal nem feltétlenül rendelkező termékek. A lakosság alapellátását szolgálják.
A lényeg itt az „import” kiváltásán, a termelés kontrolállhatóságán alapuló bizalmon - a
térségen belüliségen van. A termék eladhatóságát alapvetően az ár befolyásolja. Ezen
termékek mennyiségének és arányának növelése a foglalkoztatás, a térségi
jövedelemtermelés és a környezeti fenntarthatóság szempontjából is kívánatos, hangsúlyos
vidékfejlesztési cél. Fontos feladat a helyben megtermelt termékeknek a közkonyhákra való
beszállításának megszervezése, a közbeszerzési gyakorlat ennek megfelelő alakítása.
2. Belső piacra és a térségbe látogatók számára családi, szomszédsági, települési, kistérségi
szinten előállított és helyben értékesített, egyedi táji adottságokkal rendelkező termékek.
8

52/2010.(IV.30) FVM rendelet módosítva 2010. július 6-án.
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(Ez a kategória fedi le leginkább a helyi termékekről alkotott fogalmunkat.) A térségi
kötődés (identitás) megélését, a szolidaritás érvényesülését és a sokszínűség biztosítását
együttesen szolgálják. A termelő ismertségéből adódó bizalom mellett a sajátos helyi
anyagokból, formákból, ízekből felépülő helyi karakter adja a termék lényegét. A helyi
karakter érvényesülése a fogyasztó számára szembetűnő, az előállítás helye önmagában
garancia, de tanúsítványok is igazolhatják. Gombaszám nőnek ki, illetve válnak láthatóvá a
táji identitást erősítő helyi termékek. A belső fogyasztópiac szűk volta miatt azonban a
kereslet nem tart lépést a kínálattal, ezért a termelők csalódottak, szembesülnek vele, hogy
egyelőre ebből megélni nem tudnak.
3. Külső piacra előállított, a térségre jellemző sajátosságokkal bíró, egyedi termékek.
Előállításuk - területi kötődésük miatt - települési szinttől felfelé értelmezhető. Térségi
felmenő rendszerben ezekből nőnek ki a hungarikumok. Fő funkciójuk a sokszínűség
biztosítása, a globalizált világban az egyedi arculatok megjelenítése. Eredetiségüket
tanúsítvány igazolja. Érdemes levédeni őket. A helyi termékek legjava exportra tör.
Különösen a borok, pálinkák, különleges húskészítmények és mézek számítanak külpiaci
érdeklődésre.
Mindhárom szinten élénk mozgolódás indult el tehát – főként a vidékfejlesztéshez és azon belül
is a LEADER csoportokhoz kapcsolódva. Ugyanakkor mindhárom típus számottevő innovációs
és kooperációs tevékenységet feltételez. Elindult a helyi termékek internetes kereskedelme is
és a kistérségi / táji összefogások mellett példaértékű pl. a Nemzeti Parkok helyi termékelőállításban és -értékesítésben való együttműködése.
A pénzforgalmat kiváltó szívességi / kaláka / helyi pénz körök indulása Magyarországon 1992
telén szélesebb körben is ismertté vált, az Egyesült Királyságból származó LETS (Local
Employement and Trading System) gondolat adaptációihoz köthető. Néhány lelkes csoport az
ökofalu-mozgalomból 1993 februárjában Szívesség Bank Találkozót szervezett Drávafokon,
hogy megvitassa a kaláka körök hazai elterjesztésének lehetőségeit. 1996-ban megalakult a
Talentum Kör, amely nagy lendületet kapott egy 1997-ben szervezett konferencián. Azóta több
mint százan léptek be a főleg Budapesten és vonzáskörzetében működő Talentum Körbe.
Leginkább a kéthavonta megrendezett találkozókon történnek az “üzletkötések”. 1999-ben
néhány vidéki helyszínen is megindult a szervezkedés, a Nonprofit Humánszolgáltatók
Szövetsége közreműködésével megalakult a Szolnoki KÖR, a Tiszaluci KÖR, Miskolci
ÓraKÖR, a Bátori Kaláka. Talentum Kör tagok közreműködésével létrejött a Gödöllői Zöld
Forint Kör, ill. a budapesti II. kerületben a Krajcár Kör. (Talentum Körök 2011) A helyi pénz
bevezetésében példamutató volt a Soproni Kékfrank. (Kékfrank 2011) Mára ezek a
kezdeményezések – a civil szféra háttérbe kerülésével együtt – visszavonultak, helyben is alig
érzékelhetők.
A mikro-hitel körök szintén nemzetközi kezdeményezés adaptációjaként, egy kísérleti projekt
keretében bontakoztak ki 2009-ben. Az azóta a magán szférába visszahúzódott „Kiút Program”
fő célja, hogy közösségfejlesztő társadalmi támogatással, pénzügyi szolgáltatások és
információ nyújtásával lehetővé tegye mélyszegénységben élő emberek – elsősorban romák –
számára, hogy saját erőforrásaikat mozgósítva kiemeljék magukat tartósan rossz helyzetükből.
Ennek eszköze – a Nobel-díjas közgazdász, Muhammad Yunus nevéhez fűződő, az ázsiai
perifériákon bevált Grameen modellt (YUNUS, M. 2010) követve – a mikro-hitelen alapuló
önfoglalkoztatás. Előbb a kísérleti jelleg, majd az állami támogatás elvesztése miatt az érintett
települések köre korlátozott. Főként Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye leghátrányosabb helyzetű településein, illetve a főváros VIII. kerületében dolgoznak a
„reménygazdáknak” nevetett terepmunkások. Az induláskor három standard hiteltermék
létezett. A hitel kamata mindhárom esetben évi 20%, összege és futamideje 200.000 Ft és 6
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hónap, 500.000 Ft és 12 hónap, 1.000.000 Ft és 18 hónap. A hitelezés 5 fős csoportokban,
szekvenciálisan, heti törlesztéssel történt. A célcsoport jellemzői, a fizetendő kamat és a
lehetséges vállalkozásoktól elvárt feltételek (Kiútprogram 2009) megnehezítették a siker
elérését. Mára – az alapcéloktól eltekintve – számos változás történt a programban.
Honlapjukon 21 sikeres vállalkozót mutatnak be. (www.kiutprogram.hu)
Összegzés
A SSE és HGf térhódítása az egész Földre jellemző, beépülnek a regionális politikákba is. A
HGf-nek csak az egyik szelete a helyi SSE. A radikálisabb változásokat követelő fejlődő
országokban a szolidáris, a tőkés piacgazdaság kereteit kevésbé feszegető, fejlettebb
térségekben a szociális gazdaság koncepciója terjedt el. Magyarország félperiférikus helyzete,
a rendszerváltás után felerősödött társadalmi és területi különbségek indokolnák a radikálisabb
változat elterjedését, de a vizsgált irányzatok az EU közvetítésével jelentek meg az országban,
így az átvett modellek az ott kialakult formákat tükrözik. A nyugat-európai típusú SSE és HGf
adaptációját gyengíti az államszocialista múlt öröksége: a bizalmatlanság, a paternalizmus
továbbélése, a társadalmi szolidaritás eszméjének leértékelődése. Mindezek következtében –
bár bizonyos közösségi gazdasági elemek már a rendszerváltás előtt is léteztek – a SSE szektor
kiépülése lassan, ellentmondásokkal terhelten halad. Kevésbé jellemző a HGf közösségi
formája. Nem minden, a nyugat-európai országokból ismert SEE forma jelent még meg és nem
is teljesen az ott megszokott változatban. Jellemző sajátosság az önkormányzatok befolyása a
helyi civil szervezetekben és társadalmi vállalkozásokban. Ugyancsak kiemelkedő a pályázati
rendszerektől való függőség, ami egyrészről előny, mert jó pályázati kiírásokkal értékek és
módszerek közvetíthetők, sokkal nagyobb részben azonban veszély, mert a szektor fejlődése
elszakadhat a valós társadalmi szükségletektől, valamint továbbra is megmarad az erős állami
függőség.
A magyarországi helyi SSE-kezdeményezések között vidékfejlesztési (LEADER),
közösségfejlesztési, ökológiai, foglalkoztatási, településmegújítási, foglalkoztatási gyökerű
szervezetek egyaránt megtalálhatók. A szereplőkben nem is tudatosul minden esetben a SSE
vagy a HGf koncepciókhoz való kötődésük. Nem alakult ki a közös érdekek és célok
megfogalmazását, az együttműködést ösztönző nemzeti platform. A helyi közösségi
gazdaságfejlesztésből nyerhető előnyök kiaknázásához látnunk kell a SSE és HGf alapelveit és
rendszerét, valamint a külső segítség hatásos felhasználásához, a hazai és nemzetközi
dialógusok lefolytatásához el kell tudnunk magunkat helyezni a globális palettán.
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DEBRECEN KULTURÁLIS GAZDASÁGA
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THE CULTURAL ECONOMY OF DEBRECEN
(CONTRIBUTIONS TO THE GAINING OF THE TITLE OF EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE)
Abstract
We would like to investigate in this paper the importance of the cultural economy and its expanding role in the
maintenance of competitiveness in Hungary’s biggest country city, Debrecen. The products of the cultural
economy, because of its symbolic character, are difficult to classify into the ordinary list of commodities. Unlike
the cultural services the cultural “products” can be made less numerical. Our investigations were focused mainly
on the city’s “traditional” cultural services and in lesser extent on the city’s cultural-product industry’s symbolic
goods-made sector. Our previous investigations also verified those assumptions that the cultural economy had also
been determinant in Debrecen in the past and nowadays it has important capital attractive faculty and it can be
characterized with high-rate of employment. In the future, the cultural economy is going to have bigger and bigger
importance in the city’s life as the rise of the living standards, the inhabitants and the tourists’ demand for the
symbolic goods and their consumption keep growing rapidly. Our researches’ speciality and actuality is supported
by the fact that Debrecen would like to be the European Capital of Culture in 2023.
Keywords: cultural economy, traditional cultural services, cultural tourism, knowledge industry, cultural product
industry, European Capital of Culture

Bevezetés
A kultúra gazdasági jelentőségét és növekvő versenyképességi szerepvállalását kívánjuk a
vidéki Magyarország legnagyobb városában, Debrecenben értékelni. Munkánkat nehezítette,
hogy a kulturális gazdaság mérőszámai, adatai töredékesen jelennek meg a hagyományos
statisztikai adatszolgáltatásokban. Másrészt a kulturális gazdaság jellegzetessége, hogy az itt
mutatkozó „fogyasztás” nem mindennapi hasznossági szempontokat követ. A kulturális
gazdaság termékeit épp a szimbolikus jellegüknek megfelelően nehéz besorolni a köznapi
árulistába. A kulturális „termékek” statisztikailag kevésbé számszerűsíthetők, nem úgy, mint a
kulturális szolgáltatások. Debrecen kulturális gazdaságára irányuló vizsgálataink inkább csak a
város „hagyományosnak” tekinthető kulturális-szolgáltatásaira terjednek ki és sokkal kevésbé
a város kulturális termékiparának szimbolikus javakat előállító szektorára. Korábbi kutatásaink
is igazolták azon feltevéseinket, hogy a kulturális gazdaság korábban is meghatározó
jelentőségű volt Debrecenben, ugyanakkor ma már jelentős tőkevonzó képességgel és magas
fokú foglalkoztatással jellemezhető. A kulturális gazdaságnak a város életében egyre nagyobb
jelentősége lesz a jövőben is, hiszen az életszínvonal emelkedésével, a lakosságnak és a
növekvő számú turistáknak a szimbolikus javak iránti kereslete, illetve fogyasztása rohamosan
növekszik. Kutatásaink különlegességét és aktualitását az támasztja alá, hogy Debrecen 2023ban Európa kulturális fővárosa szeretne lenni.
1. Kulturális gazdagság és a kulturális gazdaság (kultúragazdaság) Debrecenben
A kultúra a köznyelvben sokszor csak szűk értelemben használják, és a magas kultúrát értik
rajta. A társadalomtudományokban átfogóbb – bár sokféle – értelme van. Jelentheti egy
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népcsoport vagy bármilyen kritérium alapján keletkezett társadalmi csoport, (pl. debreceniek),
ismereteinek, hiedelmeinek, morális elképzeléseinek, szokásainak, szerveződéseinek,
(kulturális) intézményeinek összességét, amelyek megkülönböztetik az embert az állatvilágtól,
és amelyek a történelem folyamán természeti állapotából kiemelkedett.
A kultúra iránti igény többé-kevésbé minden embernek sajátja. Kielégítése valójában
közszolgáltatás. A kultúrának sok fajtája létezik, melyeknek együttese teszi az adott település
kulturális életét és gazdagságát sokszínűvé. Nem könnyű meghatározni egy-egy település
kulturális gazdaságának a súlyát, és jelentőségét. A nehézségeket fokozza a számszerűsíthető
adatok hiánya, és más településekkel éppen az egzakt összehasonlító adatok miatt nehéz
összevetni. Debrecen kulturális intézményeinek és rendezvényeinek feltárása csak közelítő
információkat adhat a kultúrának a település életében betöltött szerepéről. A statisztikai, vagy
a saját adatgyűjtéssel nyerhető adatok mellett sokszor csak feltételezésekre, becslésekre és
beszámolókra hagyatkozhatunk. Debrecen kulturális hagyományai nagy jelentőségűek.
Évszázadokon keresztül Debrecent „a két magyar haza messze világító fáklyájaként”
dicsőítették. Ennek ellenére a kulturális gazdaság fogalmát a városban nem igen használták és
a benne rejlő lehetőségeket sem fedezték fel igazán. Napjainkban azonban változik a helyzet,
hiszen versenyhelyzetbe került a városok kulturális gazdasága is, sőt a városverseny egyik
legfontosabb területévé vált (BARANYI B. 1996., SÜLI-ZAKAR I.–TEPERICS K.–EKÉNÉ ZAMÁRDI
I.–KOZMA G. 2005, SÜLI-ZAKAR I.–KECSKÉS T. 2014).
A keleti országrész helyzetét súlyosbítja, hogy a kulturális erőforrások és innovációs központok
(egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek, non-profit szervezetek) területi eloszlása egyenlőtlen,
s a kistérségek egyáltalán nem rendelkeznek ilyen háttérrel. Napjaink tudás-alapú
társadalmában a modernizáció a nagyobb városokba (Debrecen, Nyíregyháza) koncentrálódik.
Itt adottak azok a feltételek, amelyek az újdonságok befogadását lehetővé teszik. A képzettség,
a hagyományos szaktudás, a munkamorál, a bizalom, a szolidaritás és a kooperációs készség
adhatja a versenyképesség alapját (ENYEDI G. 2002).
Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a posztmodern gazdaság legdinamikusabban
fejlődő része a kultúragazdaság (BOURDIEU, P. 1971, 1977, 1983, LUCCHINI, F. 2002, SCOTT,
A.J. 2000). Az immáron évtizedek óta dinamikusan fejlődő tudástársadalomnak – különösen a
nagyvárosi gazdaságnak – egyre fontosabb részét képezi a városok kulturális gazdasága
(ENYEDI GY. 2002). A kulturális gazdaság egyre inkább vezető szektora lesz a posztfordista
gazdaságnak és alapja a városok megújulásának, a városok fokozódó versenyképességének
(SCOTT, A.J. 2000).
A piacgazdaság kulturális gazdasága olyan "termékeket" produkál, amelyeknek elsősorban nem
gyakorlati jelentősége a számottevő, hanem inkább a kulturális-szimbolikus értéke nagy. A
viszonylag kevés empirikus eredmény (BOURDIEU, P. 1983., KONCZ G. 1986., SCOTT, A.J.
2000., HARSÁNYI L. 2000.) is egyértelműen bizonyította azt, hogy a kulturális gazdaság
megjelenését és fejlődését erős földrajzi koncentráció jellemzi, mivel döntő mértékben a
nagyvárosokhoz kötődik. A nagyvárosok gazdaságában egyre jelentősebb szerepet játszó
kulturális gazdaság, a leggyorsabban növekvő ágazat, gyorsan növekvő foglalkoztatási
szereplő, kiemelkedő tőkevonzó és profitszerző tevékenység (ENYEDI GY. 2002, 2005).
A területfejlesztéssel foglalkozó szakirodalomban a gazdasági tevékenység földrajzi
elhelyezkedése, a versenyelőnyök térséghez, régiókhoz, városokhoz kötődése egyre nagyobb
figyelmet nyert. Debrecenben is tapasztalhattuk, hogy a globalizáció hatására formálódó fejlett
gazdaságok, a lokalizáció és a regionalizmus felerősödése, a decentralizáció és a szubszidiaritás
elvének elfogadása a legjellemzőbb folyamatok közé tartozik, s így a város kulturális
gazdaságának egyre nagyobb szerepe lesz a városok versenyében, a versenyképesség
fokozásában. Csakúgy, mint a posztmodern gazdaság egyéb ágainak, mint az
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egészséggazdaságnak, vagy a sportgazdaságnak. (SÜLI-ZAKAR I.–EKÉNÉ ZAMÁRDI I.–KOZMA
G.–TEPERICS K. 2006).
A kultúra megnövekedett szerepe a városok gazdaságában érdekes jelenség, s egyszerre két
síkon figyelhető meg. Egyrészt egy mennyiségileg gazdasági mutatókkal mérhető folyamatról
van szó. Amikor egy felépülő kulturális vagy szabadidőközpont egy színház, vagy múzeum a
munkahelyek számának növekedését, a helyi adóbevételek emelkedését, az ingatlanpiac pozitív
átalakulását, vagy a kulturális turizmusban a vendégéjszakák számának növekedését
eredményezheti. Másrészt ennek a folyamatnak számszerűen nem mérhető jellege is van, amely
a kultúra szimbolikus jellegéből fakad, melynek során az új kulturális intézmény szerepe
túlmutat a vállalkozás gazdaság-élénkítő hatásán, és szimbolikus értékekkel ruházza fel a
települést. Szimbolikus, imázsteremtő jellege miatt olyan vonzerőt képes kialakítani, amely a
város gazdaságának egyéb szektoraira, a városi társadalomra, és természetesen a városi élet
egészére pozitív hatással van (KERESZTÉLY K. 2005).
A globális világ városai az egyre erősödő versenyben arra törekednek, hogy a világ fogyasztási,
pénzügyi, szórakoztatási, és egyre inkább a kulturális gazdasági központjaivá váljanak. A
városfejlesztési projektekben fontos szerepet kapnak az üzleti központok, repülőterek, szálloda
és konferencia központok, vendéglátó és bevásárló centrumok, szórakoztató kulturális, sport,
és rekreációs komplexumok, kiállítások, és múzeumok. Fontos szerepet kap az imázs fejlesztés,
a városi látványosságok szervezése, a kívánatos vásárló közönség vonzása. Nagyon fontos,
hogy a város képes legyen jelentős és nagy rendezvényeket vonzani: nagyszabású
kongresszusokat, csúcsértekezleteket, művészeti fesztiválokat és divat showkat. Ebben a
versenyben a sikeres városnak történelmi, illetve kortárs egyéniségekre, tudósokra,
képzőművészekre, írókra, rendezőkre, karmesterekre és sportolókra van szükségük ahhoz, hogy
felépítsék, fejlesszék, és eladják imázsukat. Mindezek során a városi térből áru lesz, amit
„fogyasztani” lehet. A kulturális turizmus, a kulturális értékkel rendelkező terek, a kulturális
központok, szórakoztató parkok, múzeumok, emlékművek nagybani fogyasztását teszi
lehetővé. Az épített környezet, fogyasztásának sajátos formái a „városi szafarik” és a vizuális
fogyasztás (fényképezés, filmezés, média elemzés). A városi építészet fő funkciója a reklám és
a divat lesz. Fontos alapot képez az, hogy a XX. században kialakult a középosztály belüli
tömegek fogyasztói turizmusa. A kulturális turizmus azt jelenti, hogy míg az ipari kapitalizmus
korában az árucikkek áramlottak az emberekhez, korunk kulturális turizmusa az embereket
áramoltatja a különféle kulturális, történelmi, esztétikai, vagy természeti helyek felé (SÜLIZAKAR I.–KECSKÉS T. 2015).
Egy kreatív hely kialakulása több feltétel szerencsés egybeesésének köszönhető. Fontos
szerepet játszanak a kulturális hagyományok, a kedvező regionális gazdasági helyzet. Fontos a
város intenzív bekapcsolódása a globális infrastrukturális hálózatokba, valamint a helyi
hálózatok gazdagsága (egyetemek, művelődési és kiállító termek, kulturális intézmények stb.).
Debrecen példája is igazolja, hogy a kulturális gazdaság a nagyvárosok sajátos gazdasági
klasztere, az új posztindusztriális gazdaság legdinamikusabban fejlődő, egyre mélyebben
beépülő jellegzetes eleme.

1.1 A kulturális gazdaság különlegessége
A kulturális gazdaság különlegességét az alábbi pontokba szedett megállapítások bizonyítják:
1. A kultúra nem szabványos közgazdasági jelenség, a profit nem minden esetben a
legfontosabb szempont.
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2. A kultúra iránti igény kielégítése (fogyasztása) nem hasznossági, hanem szimbolikus
fogyasztási igény szempontjából történik.
3. A kulturális gazdaság szolgáltatásainak jelentős részének nem gyakorlati, hanem
kulturális-szimbolikus jelentősége van.
4. Elsősorban városi jelenség (erős koncentrációja van, agglomerációs képessége és
vonzáskialakító szerepe nagy).
5. Fontos szerepe van a városversenyben, versenyképességi szerepe óriási.
6. A városok fejlesztési programjaiban kitüntetett szerepet kap.
7. A modern gazdaság tudásalapú, a tudást előállító intézmények fontossága elsőrendű.
8. A kulturális gazdaság, profit termelése jelentős.
9. Foglalkoztatásban különleges igényei vannak (nem automatizálható, nagy és sokszínű
munkaerő igénye van).
10. Helyspecifikus jellegű (erősen helyfüggő), erős imázs építő.
11. Erősen támaszkodik a helyi hagyományokra, a helyi esztétika tükrőződése.
12. A növekvő szabadidő eltöltésében meghatározó szerepet kap.

2. A kultúra intézményei Debrecenben
Debrecenben az elmúlt évszázadokban is számos kulturális és közművelődési intézmény
szerveződött. A városban lévő intézmények jelentős része városi fenntartású, ugyanakkor a
megyével közösen fenntartott kulturális intézmények, a harmadik csoportba pedig a különböző
civil, szervezetekkel megkötött feladatellátási szerződéssel működtetett intézmények tartoznak.
Természetesen vannak tisztán megyei, egyházi, vagy teljesen független a civil, vagy vállalkozói
kezdeményezésekkel létrehozott, a Debreceni kultúrában fontos szerepet játszó szervezetek is.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a város kulturális intézményeinek és rendezvényeinek
vizsgálata csak közelítő információt adhat a kultúrának a település életében betöltött szerepéről,
hiszen korrekt mérhető adatok alig állnak rendelkezésre, így a megszerzett adatok mellett
inkább csak benyomásokra, beszámolókra és különböző becslésekre tudunk hagyatkozni. Az
intézmények és a rendezvények a finanszírozást tekintve három forrásból táplálkoznak:
kulturális intézmények rendezvényeinek legtöbbször van saját bevételük, de ennek nagysága és
aránya nagyon változó, és általában messze nem fedezi a költségeket. Támogatást nyújtanak a
„mecénások”, de még így is a kiadásoknak több mint a felét maga Debrecen biztosítja
(DAUBNER K.–HORVÁTH S.–PETRÓ K. 2000).
A fenntartók alapján csoportosítva a főbb kulturális intézmények az alábbiak:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő kulturális intézmények,
alapítványok, közalapítványok, kft-k.: Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház, Kodály Kórus Debrecen,
Kodály Filharmónia Debrecen, Déri Múzeum, MODEM Modern Debreceni Művészeti Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, Debreceni Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Nagyerdei Kultúrpark,
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen
Televízió (A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. média tagvállalata), Alföld Televízió, Debreceni Intézményműködtető
Központ, Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány, Debrecen Kultúrájáért Alapítvány, Munkácsy
Trilógiáért Közalapítvány, Őrváros Közalapítvány, Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány, Debreceni Értéktár.
Sport- és testkultúra intézményei: DVSC Futball Szervező Zrt., Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit
Kft., Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft., Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Közhasznú Társaság,
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Hajdú-Bihar Megyei - Debrecen Városi Természetjáró Szövetség, Debrecen Jégcsarnok (Debreceni
Sportcentrum).
Hajdú-Bihar Megye által fenntartott intézmények: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, HajdúBihar Megyei Könyvtár.
Oktatási intézményekhez kapcsolt kulturális központok: Debreceni Egyetem, Debreceni Református
Hittudományi Egyetem, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, Lovarda Hallgatói Kulturális és
Konferencia Központ, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Debreceni Tehetséggondozó Központ
Pedagógiai Szakszolgálat.
Feladat-ellátási megállapodások alapján működő intézmények (közhasznú egyesület, polgári kör,
sportegyesület, alapítvány): Alföld Alapítvány, Lyra Szimfonikus Zenekar, Magyarországi Magiszter
Alapítvány.
Feladat ellátási megállapodások alapján működő intézmények (civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok): Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, DEHUSZ Nonprofit Kft., ReFoMix
Nonprofit Közhasznú Kft., Héra Egyesület, Forrás Lelki Segítők Egyesülete, Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért
Egyesület.
Egyházi fenntartású intézmények: Református Nagytemplom, Református Kollégium, Tiszántúli Református
Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, Debreceni Református Kollégium Óvodája, Debreceni Református
Kollégium Általános Iskolája, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája,
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, Szt. Anna
Római Katolikus Székesegyház, Szent József Gimnázium és Kollégium, Svetits Katolikus Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium, Huszár
Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Talentum Baptista Általános Iskola, Tiszántúli Református
Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár.
Egyetemek: Debreceni Egyetem, Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
Független, civil szervezetek, gazdasági társaságok, vagy vállalkozók által működtetett intézmények: Ifjúsági
Ház Debrecen, KonzervArtaudrium Színházi Műhely, Alföld Színpad (Érzelmek Iskolája Alapítvány), Kuckó
Művésztanya Kulturális Egyesület, Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola,
Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Havrics Galéria, Hal Köz
Galéria, Villás Galéria.

3. Kulturális tevékenységi körök Debrecenben
A debreceni kulturális gazdaság 4 tevékenységi körbe csoportosítható (1. ábra):

1. ábra: A kulturális tevékenységi körök csoportjai

612

TERÜLET-, TELEPÜLÉS- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZEKCIÓ

3.1 „Hagyományos” kulturális szolgáltatások
A kulturális gazdaság részét képező magas kultúra és intézményei egyben olyan szimbólumok,
amelyek első rangúan hozzájárulnak a város egyediségének és vonzerejének növeléséhez. A
hagyományos kulturális intézmények képviselik és alakítják a kulturális kapcsolatok jelentős
részét és nagymértékben befolyásolják a városról kialakított hazai és külföldi képét, s nagy
mértékben elősegítik a város ismertségét.
A hagyományos kulturális szolgáltatások segítik a nemzetközi művészeti kulturális
vendégszereplések megjelenését programjaikkal helyben is elérhető kulturális élményeket
nyújtanak a város lakóinak. A kulturális szolgáltatások azok intézményei nemzetközi
kapcsolataik révén hozzájárulnak a város nemzetközi szerepköreinek fejlesztéséhez (SÜLIZAKAR I. 1997).
A hagyományos kulturális szolgáltatások esetében a közvetítő funkciók megléte esetén az újító
szemléletű művészeti élet jelenlétét biztosítja, amely képes arra, hogy új irányzatokat fogadjon
be. Az új irányzatok befogadására elsődlegesen a kortárs művészetek és az azoknak teret adó
intézmények hivatottak. A hazai és nemzetközi együttműködéseken alapuló kortárs művészet
adja ugyanis a legrugalmasabb keretet a kulturális kapcsolatok és hálózatok kialakulásához. A
kortárs művészet ugyanis mind tartalma mind szerveződése tekintetében gyorsabban reagál a
városban lejátszódó változásokra felhasználja és befolyásolja azokat. (KERESZTÉLY K. 2005).
A debreceni művészek és művészeti vezetők és a közönség közötti kapcsolatokat az azonos
érdeklődési körök mellett gyakran az azonos ismerettségi körökhöz való tartozás is elősegíti.
Ezek a kapcsolatok hálózatba szerveződve nem csak a város művészeti életét jellemzik, hanem
a város nemzetközi kapcsolatait is meghatározzák. A debreceni színjátszás kapcsolatai
országhatáron túl nyúlnak, s jelentősnek mondható a határon túli magyar színházakkal való
együttműködésük.
A képzőművészetekkel ellentétben a város zeneművészete több százados múltra tekint vissza.
Úgy véljük a zene a debreceni város imázs, illetve a város kulturális vonzerejének talán
legszervesebb és legjobban eladható eleme. A zene szinte minden területén Európa élvonalába
tartozunk, legyen az klasszikus, vagy modern szimfonikus zene, opera, vagy operett, dzsessz,
vagy katonazene. A zenei tudásipar kategóriájába tartoznak a nagyhírű művészek és
zenepedagógusok kurzusai, a nemzetközi karmester és hangszeres versenyek, a zenével
foglalkozó tudományos tanácskozások és zenei összejövetelek. Debrecenben kiemelkedő a
zene esetében a műfajok széles területét horizontálisan összefogó termékskála. Ez az opera
előadásoktól, a szimfonikus kamara zenén, az operetten, a dzsesszen át a könnyű zenéig,
ugyanakkor pedig vertikálisan a zeneoktatástól kezdve a fesztiválokon át, a hanghordozók
kiadásáig, illetve a hangszerkészítésig terjed.

3.2 Kulturális turizmus
Debrecen a speciális kulturális turizmus kategóriájában és a konferencia turizmusban
országosan is előkelő helyet foglal el. A kulturális turizmus során olyan utazásról van szó,
melyben a cél az új kultúrák megismerése, a kulturális eseményeken való részvétel, a kulturális
attrakció meglátogatása, a felkeresett desztináció egyedi kultúrájának a megismerése.
Napjainkra a kulturális turizmus elsősorban a növekvő szabadidő utazással való eltöltésének
köszönhetően felértékelődött. Az utazási motivációk között a kulturális értékek megismerése
iránti igény természetesen az ókortól kezdve fokozottan jelen van. Az elmúlt évtizedekben a
tengerpartok kínálatának kiszélesedésével a kulturális turizmus némileg háttérbe szorult,
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napjainkban azonban ez a helyzet megváltozott, a tengerpartok vonzása érezhetően csökkent,
ugyanakkor az úgynevezett tematikus jellegű attrakciók, különösen a kulturális értékek
megismerésére szervezett utak egyre népszerűbbek (MICHALKÓ G.–RÁCZ T. 2005).
A kulturális turizmus célterületei döntően a városok, így a kultúra és a város sikeres szimbiózisa
jelentős mértékben hozzájárul a települések bevételeinek növekedéséhez, a helyi lakosság
közérzetének javulásához, az életlehetőségek kibővüléséhez. A települések kulturális
turizmusáért dolgozóknak egyszerre kell szórakoztató, s kulturálisan értelmezhető
élménygazdag, a turizmus piacán jól eladható termékekben gondolkodnia. Azt kell elérni, hogy
a turista a város látogatása során intellektusának megfelelő impulzusokat kapjon, mert a
kulturális turizmus olyan turisztikai termék, amelynek központi eleme a turista intellektuális
igényeit kielégítő vonzerő. A kulturális turizmus fogalomkörébe tehát csaknem mindenféle
szabadidős utazás besorolható, hiszen nagyon széleskörű lehet az ún. intellektuális élmény. A
kulturális turizmus tehát kulturális motivációval történő utazás, melynek során a turista
kiállítás, múzeum, színház, vagy koncertlátogatás, örökséghelyszínek, műemlékek,
fesztiválokon való részvétel révén feltöltődik, tanulmányút, vagy a zarándokút során kulturális
élményben részesül (MICHALKÓ G.–RÁCZ T. 2005).
Az ún. magas kultúra mellett azonban a kulturális turizmusban az ún. tömeg kultúra is szerepet
játszhat. Megfigyelhetjük, hogy egyre inkább összeolvad a kultúra e két nagy csoportja, és
egyre kevésbé lehet egy-egy kulturális turisztikai eseményt szigorúan az egyik, vagy a másik
kategóriába besorolni. Végeredményben tehát a kulturális turizmus során olyan utazásról van
szó, amelyben a motiváció az új kultúrák megismerése, a kulturális eseményeken való részvétel,
a kulturális attrakció meglátogatása. A fő vonzerő a felkeresett desztináció egyedisége. A
kulturális turizmusban az élmény gyakran a leghétköznapibb termékek és szolgáltatások
esetében is megjelenik, a marketing oldaláról pedig sokszor a piaci pozicionálás, vagy a
fogyasztót megcélzó promóciós üzenetek egyetlen lényegi elemét jelenthetik. A kulturális
turizmussal összekapcsolódva termál vízkincsünknél fogva még az egészségturizmus lehet a
jövő húzóágazata, beleértve a wellness szolgáltatásokat (KOZMA G. 2002).
A kulturális turizmusban a piac kibővülését szinte minden területen az új élmények kialakítása
teszi lehetővé. A piacon a résztvevők versenyelőnyét fokozhatja az ún. élménymarketing
erősítése, melynek legfontosabb feladata a termék élménytartalmának növelése, illetve a kínált
élmények minőségének javítása. A szabadidős turizmus élményszerzési célból történő
migrációként is definiálható, melyben a kereset-élmény rendkívül sokféle lehet, és egyénileg is
változhat (új ismeretek, készségek, társaság, újdonság, egzotikum, izgalom, kaland). (HUNYADI
ZS. 2005).
A kulturális turizmus akkor játszhat jelentős szerepet a kulturális gazdaságban, amennyiben
képes olyan élményeket nyújtani, amelyek iránt jelentős a fogyasztók és a turisták igénye,
amelyek áruvá tehetők, és ezek szolgáltatása akár közvetetten is (más szolgáltatások
igénybevételén keresztül) képes bevételt eredményezni. Fokozottan érvényesül ugyanis a
kultúra puha, és a gazdaság kemény világa közötti kapcsolatok erősödése. Megfigyelhető, hogy
a kulturális létesítményekkel szemben van gazdasági elvárás is, miszerint teljes költségvetésük
minél nagyobb hányadát saját bevételből kell megteremteni, illetve hogy minél nagyobb
látogató és nézőszámot, azaz minél teljesebb kihasználtságot érjenek el. (LENGYEL I. 2000).
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3.3 Tudásipar Debrecenben
A tudásiparnak a tanuló társadalom eszményének megvalósításában óriási jelentősége van. A
tudásipar innovációs és tudásmenedzselési tevékenysége révén képes a gazdaságot növekedési
pályára állítani, és kedvező irányba befolyásolni. Európa fejlődésében már a középkor óta
meghatározó szerepet játszanak az egyetemek, főiskolák, mint a gazdasági és társadalmi
innovációk előállításának és terjesztésének legfontosabb intézményei. Debrecen
Magyarországon az egyik legjelentősebb tudásipari központ. Budapestet követően csak Szeged
és Pécs teljesítményével vethető össze (MEZEI K. 2005).
Különös jeelntőséggel bír a város életében a felsőoktatás. Direkt hatásként a város legnagyobb
költségvetésével rendelkező, legnagyobb foglalkoztatója a Debreceni Egyetem. Áttételes
hatása még jelentősebb. Intenzív vonzáskörzete kiterjed egész Északkelet-Magyarország
területére, végzett hallgatói jelentik a szellemi tőkét ebben a régióban. A hallgatók nem csupán
a képzés időszakában pezsdítik meg a város életét, hanem a végzés utáni elhelyezkedésükkor
is keresik az alma mater közelségét. A diplomás munkavállalók nagy száma jelenléte kiemeli a
környezetéből a várost, egyetemei, s a továbbra is dinamikusan fejlődő „hagyományos
kulturális szolgáltatásai” a keleti országrész központjává teszik. (POLÓNYI I.–TIMÁR J. 2001).
A tudás jelentőségének növekedése hatással van a klasszikus mikroökonómiai folyamatokra,
mivel a tőke, mint termelési tényező értelmezési tartományát kiszélesíti. A klasszikus fizikai
tőke mellett egyre hangsúlyozottabbá válik a humán tőke, ami a szellemi munkához áll
legközelebb, és a tőke és a munka mint termelési tényezők közös részeként fogható fel. A
társadalmi tőke, az újratermelési folyamat résztvevőinek együttműködési hajlandósága és
képessége a társadalom gazdasági teljesítőképességének hosszútávú fenntartása és fejlesztése
érdekében, tehát az anyagi tényezőkön túl, az azokhoz kapcsolódó munkamegosztási újratermelési folyamat egységét jelenti. Az emberi tényezőnek és a tudásnak középpontba
állítása tehát óriási jelentőséggel bír, kiterjeszti a termelési tényezők körét. Ezáltal az
újratermelési folyamathoz kapcsolódó társadalmi csoportok merev elhatárolódása oldódik, a
társadalmi mobilitás lehetősége erősödik. A szellemi és az anyagi tőke egymást feltételező
termelési tényezők, fejlettségük alapvető feltétele a társadalmi újratermelésnek és gazdasági
teljesítőképességnek. (KOZMA T. 2000).
A tudásipar által előállított eredmény nem helyettesíthető más erőforrásokkal. A tudás
dinamikus, s nem lehet raktározni, ha nem használják fel, akkor elfelejtődik. Használata során
felértékelődik, diffúz és áttelepíthető, nem szűkös, hanem kimeríthetetlen erőforrás, értéke
ugyanakkor relatív (társadalmi beágyazottsága révén környezettől függő, időfüggő, hiszen
elavulhat, az új tudás lerontja a régi értékét). A társadalmi csoportok kollektív tudása az
egyének tudásán alapul, hiszen a tudás természetéből adódóan egyénekhez kötődik, ugyanakkor
ezek az egyének egy szervezeten belül együttműködnek, ismereteiket összegzik, szinergia jön
létre. A közösség tudása tehát több lesz, mint az ott dolgozók egyéni ismereteinek aggregálása.
(TEPERICS K. 1998., 2002).
Napjaink tudásalapú társadalmában a tudásközpontok (mindenekelőtt az egyetemek és a
kutatóközpontok) elsődleges telepítési tényezőkké váltak, egyrészt információt biztosítanak a
vállalkozóknak és a potenciális befektetőknek, másrészt hozzáférési lehetőséget tesznek
lehetővé a nemzetközi tudáshálózatok információ és tudásanyagához. (SÜLI-ZAKAR I.–CZIMRE
K.–TEPERICS K. 2000).
A tudásipar révén a gazdasági, a politikai és az igazgatási szervezetek és a felsőoktatási
intézmények együttműködése révén megvalósul a tudástranszfer (a befogadó hozzáfér a termék
működtetéséhez, a szükséges tudáshoz és ez a tudás rajta keresztül cselekvéssé alakul). Ezért
mondhatjuk azt, hogy az egyetemek a tudásipar hálózatának csomópontjai. Az egyetemek a
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folyamatos fejlesztések, az új megvalósítása és a folyamatos tanítás-tanulás révén innovációs
képességeket koncentrálnak. A tanuló város és régió kulcsa a humán infrastruktúra, melynek
központi eleme a humán erőforrást képező tudásipari központ, az egyetem.

3.4 Kulturális termékipar
Az információs és kommunikációs technológiák fejlődésében bekövetkezett alapvető
változásoknak köszönhetően az információ előállítása, gyűjtése, feldolgozása, tárolása
továbbítása és elemzése nem csak a gazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hanem ez a
tevékenység a gazdasági siker kulcsává is vált (LUKOVICH T. 2005).
A hagyományos ipar, a tőke és a munkaerő találkozására épült, ugyanakkor az új gazdasági
rend ezekhez képest is sokkal inkább az új ötleteken alapul. Ennek részeként megjelentek a
gazdaságban a tudásiparágak (tehát a kulturális gazdaság, valamint az ötlet vezérelt gazdasági
növekedés).
A nyomtatott média fejlődését több tényező is alátámasztja; rohamosan bővülő
szakmamagazinok (tudomány, irodalom, utazás, sport, hobbi, család, életmód, egészség, divat,
női magazinok stb.). Komoly piaca van tehát még napjainkban is az információk nyomtatott
formában való terjesztésének. (RECHNITZER J. 1994).
A globalizált világban az emberek egyre inkább szimbolikus világban élnek, ahol a
szimbólumok (könyv, újság, kép, hang, film, cd lemez, tanulmányok, adatbázisok, tervek,
szerződések, értékpapírok stb.) előállítására már nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint az
úgynevezett anyagi javak termelésére. Az információs forradalom forradalmasította az oktatást
és az egészségügyet, a közigazgatást, a szórakoztatást, és a kultúra területét is.
A nagy sorozatban előállított uniformizált fogyasztási cikkek mellett a hangsúly áttevődött az
egyedi személyre szabott igények kielégítésére. Tehát megjelent a személyre szabott igények
„tömegtermelése” a kifinomult piackutatás, a formatervezés, és az informatika alkalmazása
révén. Napjainkban a tömegtermelésen belül termelési variációk ejtik zavarba és ámulatba a
vásárlót, így a klasszikus tömegtermékek is egyediekké válnak (LUKOVICH T. 2005).
A nyomtatott média fejlődését több tényező is alátámasztja; rohamosan bővülő
szakmamagazinok (tudomány, irodalom, utazás, sport, hobbi, család, életmód, egészség, divat,
női magazinok stb.). Komoly piaca van tehát még napjainkban is az információk nyomtatott
formában való terjesztésének.
A kulturális termékiparban rendkívül rugalmassá vált a termelés és a fogyasztás. A kreativitás
nem annyira az egyén, inkább a hálózatok szempontjából vált meghatározóvá. Ugyanis a sok
egymással kölcsönhatásban lévő kisléptékű (műhely jellegű) üzleti tevékenység, illetve projekt
(lap- és könyvkiadás, forma- és építészeti tervezés, marketing, kommunikáció, divat,
multimédia, stb.) köré hálózatok szerveződtek. A kulturális termékipar tehát egyszerre
globalizálódik és lokalizálódik. Az esztétikai tartalommal kapcsolatos kulturális termékiparnak
tehát valóságos reneszánsza van. A városok hagyományos gazdasági funkciói mellett –
egymással szoros szinergiában a kulturális fogyasztás, a szórakozás, és a turizmus tevékenysége
alakítja. Ezeket egészítik ki a fejlett üzleti, pénzügyi szolgáltatások, a telematika (az
informatika és a telekommunkációk együttműködése, a kulturláis turizmus, valamint a
kulturális iparágak köré szerveződő gazdasági tevékenységek. A kulturális iparágak magukba
foglalják a könyvkiadással, a zenével, az építészettel, a vendéglátó iparral, a divattal,
formatervezéssel, és a kulturális turizmussal összefüggő szolgáltatások teljes vertikumát
(ENYEDI GY. 2005).
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A kulturális termékipar átalakulásának nyertesei azok a városok, szervezetek, és egyének
lesznek, akik, és amelyek képesek változtatni, tanulni, és alkalmazkodni. A hálózati
együttműködésen alapuló tudástársadalomban az együtt tanulás fontosabbá válik, mint az
egymástól való tanulás. A kultúra területén új értékek, új kódok jönnek létre, s a kultúra
eltávolodik mind a történelemtől, mind a földrajzi helyzettől, és egyre inkább különféle
elektronikus hálózatok közvetítik azt. A kommunikáció a kultúrát átalakítja, a médiumból
üzenet válik. Mindezek fontos része lesz a „csábítás”, azaz a reklám, és a médiafogyasztás. A
reklám tehát egyre jelentősebb tényező lesz, ami a csábítás, figyelemfelkeltés, és a túlzás
művészete, korunk mítoszteremtője (LUKOVICH T. 2005).
A kulturális termékiparban a „tömeges” termelés csak a fogyasztók számát tekintve igaz, hiszen
a rugalmas termelés mellett, a rugalmas fogyasztás, tehát a fogyasztók erőteljes szegmentálása
is fontos lesz (elsősorban az ideológia, az életstílus, az ízlés, az életkor alapján, specializálódnak
a fogyasztók). A termékipar gyártmányaival gyorsan és könnyen kívánunk az információ, a
tudás, az élmény, és a tapasztalat birtokába jutni. A kulturális termékipar része a tudásalapú
gazdaságnak, ahol a termékek jelentős részének fogyasztását és árát, nem a hasznossági, hanem
a kulturális szempontok határozzák meg. A termék anyagi gyakorlati értékénél sokkal
fontosabb kulturális, szellemi, esztétikai, és szimbolikus tartalma. A kulturális gazdaság
számtalan nagyváros megújulási folyamatának volt az alapja, pl. Bilbao, Liverpool, stb.
(ENYEDI GY.–KERESZTÉLY K. 2005).
A hely szelleme, esztétikai tükröződése kulturális termékeiben, valamint a hely hagyományai
önmagában is földrajzi tőkévé válhatnak, maga a város pedig kulturális termékké. A
városokban a kulturális, művészeti hagyományok, valamint a kreativitást és az innovációt
elősegítő felsőoktatási intézmények és szakember állomány a meghatározó. Esetleg a környező
kisvárosi – rurális térségekkel kialakított erős kapcsolataik révén népi hagyományok és
kézműipar épülhet be a nagyváros kulturális gazdaságába és turizmusába. (FARAGÓ L. 1991).
A kulturális termékipar struktúrája rendkívül összetett. Felsorolás szerűen ide sorolható
(könyvkiadás, könyvszerkesztés, nyomda, design, grafika, könyvterjesztés), hagyományos
sajtó (napilap, és folyóirat szerkesztés, kiadás, terjesztés), elektronikus média (tv, rádió,
internetes és mobil szolgáltatások). Ezen kívül a rendezvény és látványipar (ünnepségek,
kulturális fesztiválok, üzleti és magán rendezvények), zene (koncertek, oktatás) a felsőoktatás
és K+F (egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek, nyári egyetemek, tudományos konferenciák,
kutatási projektek), a reklám és marketing kommunikáció (nyomtatott reklámok, kreatív
stúdiók) és a speciális vendéglátás a hely hagyományait tükröző egyedi, és különleges
programjaival. (SÜLI-ZAKAR I.–TEPERICS K. 2002).

4. A cél: Debrecen Európa kulturális fővárosa (2023)
Az elmúlt években látványosan megszépült Debrecen főutcája és a Nagyerdő. A Tiszántúli
nagyváros kulturális élete-, sportrendezvényei- és fürdői új látványos attrakciókkal várja a
látogatókat. A város 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa (The European Capital of Culture –
ECOC) szeretne lenni.
Az Európai Unió Melina Mercouri javaslatára 1985 óta ítéli oda ezt kitüntető címet. Kezdetben
egy, majd 2007 óta két tagállam egy-egy városa nyerheti el és viselheti egy éven keresztül az
Európa kulturális fővárosa címet (TURSIE, C. 2015). 2023-ban Magyarország, és az Egyesült
Királyság egy-egy városa kaphatja meg ezt a kitüntetést. Ismereteim szerint csaknem 10 magyar
város tudatta, hogy pályázni kíván ezért a kitüntető címért. Úgy vélem, hogy Debrecen
„toronymagasan” kiemelkedik a pályázók közül a kulturális gazdaságot illetően. Ez
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megnyilvánul abban is, hogy kulturális infrastruktúrája a vidéki Magyarországon messze a
legfejlettebb és legkiépítettebb. Lényegében a Csokonai Színházat kellene felújítani, a
Latinovics Zoltán Színház építését kellene befejezni, és egy a debreceni zenei élethez méltó
hangverseny központot kellene építeni. (SÜLI-ZAKAR I. 2000).
Természetesen meg kellene találni az egy év múlva beadandó pályázathoz a megfelelő
„mottót”. Egy olyan pályázatot kell készíteni, amely megnyeri a bírálókat arról, hogy városunk
méltó az Európa kulturális fővárosi címre (LAHDESMAKI, T. 2014).

Összegzés
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy Debrecen kulturális gazdasága egyre kiemelkedőbb
szerepet játszik a város életében. A város gazdaságának leggyorsabban növekvő része,
Debrecen városfejlesztési koncepciójában minden más ágazatot megelőző helyen szerepel és
továbbra is az első számú versenyképességi tényező marad.
A város minden időben fejleszti kultúráját. Természetesen egy nagyvárost sokfajta kultúra
kölcsönhatása alakítja. Jó lenne, ha Debrecent az optimizmus, a kedvesség, és az egymással
törődés kultúrája alakítaná. E tényezőknek nagy szerepük van az életminőség és a gazdaság
versenyképességének fejlesztésében. Ki kell alakítani, illetve fejleszteni kell Debrecen
kulturális civilizációs imázsát, amely nélkül a városok versenyében nem lesz képes újabb
befektetőket vonzani, turistákat idecsábítani többek között a kultúra gazdagítása érdekében. A
kulturális gazdaság nagy lehetőséget jelent Debrecennek, amelyre egy versenyképes imázst, s
arra épülő komplex fejlesztési stratégiát, illetve fejlesztési projekteket lehet építeni.
Debrecen kulturális szerepe, az elmúlt századokban is mindig az egyik legfontosabb városi
funkciónak számított. Az elmúlt években bekövetkezett minőségi jellegű változások
ugyanakkor napjainkra sokrétű kulturális gazdaságot alakítottak ki a településen. A város
versenyképességének erősödését eredményezte mindez, emelkedett a kvalifikált munkaerő
száma, fejlett – talán már a tudás-alapú társadalomra jellemző - gazdasági ágak jelentek meg a
város gazdaságában. Debrecen kulturális gazdasága a legfontosabb dinamizáló elem, s a
városversenyben való helytállás elsőszámú tényezője. Debrecen kulturális gazdagságának és
kulturális gazdaságának elismerését jelentené, ha 2023-ban elnyerné az Európa Kulturális
Fővárosa megtisztelő címet.
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A CGET ÉS A REGIONÁLIS REFORM FRANCIAORSZÁGBAN
TŐKÉS TIBOR
Adjunktus, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet,
tokes.tibor@econ.unideb.hu
THE CGET AND THE REFORM REGIONAL IN FRANCE
Absztrakt
A francia területfejlesztés intézményrendszerét 2014-ben megreformálták, ennek következtében több mint 50 éves
működése után az 1963-ban alapított DATAR akkori formájában megszűnt és átalakult. Helyét egy új szervezet a
Területi Egyenlőségért Felelős Hivatal (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires-CGET) vette át. A
Területi Egyenlőségért Felelős Hivatal a francia kormány 2014 március 31-i 2014-394 rendeletével jött létre. A
hivatalt a DATAR örökösének tekinthetjük, mind feladatkör mind szakemberállomány és történetiség
tekintetében. Feladata hogy a minisztériumok munkáját összehangolja, megtervezze és megvalósítsa a területi
egyenlőség politikáját. E politika megvalósítása egy új regionális rendszerben történik ugyanis Franciaországban,
2016 januárjában a hagyományos "francia hexagon" területén működő 22 régióból, több régió összevonásával egy
13 régióból álló rendszert hoztak létre. E regionális reform célja a területfejlesztés középszintjének hatékonyabbá
tétele illetve sikeresebb regionális rendszer kiépítése volt. Ezzel a regionális reformmal Franciaország újra
bebizonyította elkötelezettségét a régió irányába nemcsak a területfejlesztés, hanem a közigazgatás szempontjából
is tovább folytatva azt az utat melyre 1982-ben lépett, és amelynek célja egy olcsóbb hatékonyabb sikeresebb és
mindenki számára egyenlőséget biztosító állam létrehozása.
Keywords: CGET, DATAR, regional development, French regional reform

Franciaországban a területfejlesztés összehangolásáért felelős minisztériumközi szerv a
DATAR 50 éven keresztül koordinálta a francia területfejlesztés céljainak megvalósítását majd
2014-ben átadta helyét a Területi Egyenlőségért Felelős Hivatalnak. A területi egyenlőség
politikájának letéteményese a CGET e feladatát 2016-tól egy új 18 régiós regionális
rendszerben valósítja meg. Franciaországban a regionalizáció elősegítője a területfejlesztés volt
mivel a megyék területfejlesztési lehetőségei e tekintetben már meghaladták a megyei kereteket
így a megyénél nagyobb területi szintre volt szükség a tervezésben. De a DATAR és a francia
területfejlesztés sem tudott volna sikereket elérni egy jól szervezett a kor igényeinek megfelelő
régiórendszer nélkül. Éppen ezért a területfejlesztés és a regionalizáció kérdése
összekapcsolódott Franciaországban ennek köszönhetően az ország regionalizálása
folyamatosan napirenden volt.
A modern francia területfejlesztés első időszaka (1945-1981)
A modern francia területfejlesztés intézményesített megjelenését a szakértők az 1950-es 1960as évekre teszik. Valóban igaz az, hogy a második világháború után Franciaországban az
újjáépítés kérdését összekötötték a területi egyenlőtlenségek mérséklésnek igényével. Ám a
területfejlesztés intézményesülése két párhuzamos állami szerv keretein belül indult meg: az
1949-ben alapított Tervügyi Főhivatal vagy röviden Tervhivatal és az Újjáépítési és
Urbanisztikai Minisztérium Területfejlesztésért felelős Főosztályán. Mindkét hivatalt egy a
francia terület és településfejlesztés szempontjából meghatározó szakember vezette a
Tervhivatalt Jean Monnet, aki a Scuman-terv szakmai kidolgozásában játszott jelentős, vezető
szerepet, az Újjáépítési és Urbanisztikai Minisztériumot Eugène Claudius-Petit, aki
Franciaország első regionális alapon megtervezett fejlesztési tervét javasolta: „Egy nemzeti
területfejlesztési tervhez” című munkaanyagában. A két szakember között az első időszakban
nem minden esetben volt meg a kellő egyetértés az ország fejlesztésének illetve térszerkezeti
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egyenlőtlenségeinek a mérséklésének kérdésében (LAJUGIE, J. 1965). Ennek köszönhetően a
modern területfejlesztés első időszakában a francia területfejlesztési tervek regionális részei két
párhuzamos szálon kerültek meghatározásra. Egyfelől a Tervhivatal szintjén egy az egész
országra egységesen alkalmazott ágazati bontás szerint, az országos fejlesztési tervek regionális
részeként, ahol nem vették kellően figyelembe a területi sajátosságokat. Másfelől az Újjáépítési
és Urbanisztikai Minisztérium szintjén regionális fejlesztési tervekként, ahol a területiség
Eugène Claudius-Petit elképzeléséhez híven jelentős szerepet játszott. A két hivatal
párhuzamosan egymás mellett dolgozott riválisként, ám ugyanazért a célért. Az 1950-ben
létrehozott FNAT (Fond National de l’Aménagement du Territoire/Területfejlesztés Nemzeti
Alapja) első sikereinek köszönhetően a két szerv egymás munkáját kiegészítve egymással
együttműködve folytatja a munkát.
A hatékonyság növelésére azonban szükség volt a tervezésben, Charles de Gaulle javaslatára e
probléma megoldására 1963-ban létrehozzák a DATAR-t (Délégation á l’Aménegemt du
Territoire et Action Regional/Területfejlesztési és Regionális Tevékenységet Irányító
Központ). A Minisztérium Területfejlesztési Igazgatósága átadta hatáskörei jelentős részét a
DATAR-nak, így a területfejlesztésért, a regionális tervezésért és e tevékenységek
összehangolásáért közvetlenül a miniszterelnök irányítása alatt álló intézmény lett a felelős.
Olyan minisztériumközi hatáskörrel rendelkező intézményt szerettek volna létrehozni, mely
nem más, mint egy kapocs a kormányzat és a közigazgatás más szintjei között a területfejlesztés
és a regionális fejlesztés kérdésében, és hatásköre van annak megtervezésében és
megszervezésében.
Franciaországban a második világháború befejezésétől az 1973-74-es olajválság kirobbanásáig
tartó három dicsőséges évtizedben a területfejlesztés alfája és omegája a következő célkitűzés
volt: Párizs fontosságának csökkentése és a fővárosi térség decentralizálása az ország többi
része felé (MERLIN, P. 2007). Éppen ezért a DATAR első feladataként e politika
irányvonalainak mentén a főváros ellensúlyozására létrehozandó 8 pólusváros kijelölését kapta.
E regionális metropoliszok (Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nantes,
Nancy) kijelölése kettős célt szolgált, egyrészt a főváros ellensúlyozását, másrészt azt várták,
hogy e pólusok fejlődése jótékony hatással lesz tágabb értelemben vett régiójukra. Az
egyensúlyteremtő metropoliszok politikája nem hozott jelentős sikereket, mivel 8
egyensúlyteremtő központra nem felétlenül volt szükség, ennek köszönhetően elaprózódtak a
források és egyik metropolisz sem tudott igazán specializálódni. Maga a tervezet egy a
központból irányított ellentmondást nem tűrő politika volt, melyet a DATAR anélkül hajtott
végre, hogy a helyi politikai és gazdasági környezetet figyelembe vette volna. Azt hitték
képesek egységes recept kidolgozására a területi egyenlőtlenségek mérséklésére, az egyes
pólusvárosok fejlesztésére. Emellett nem volt meg az összhang a kijelölt regionális városok és
az akkori regionális fölosztás között. 1964-től Franciaországban 22 regionális közigazgatási
kerület működött, melyek az 1955-ben létrehozott programrégiókra, illetve az 1960-as
regionális akciókörzetekre épültek, melyek a megyék regionális csoportokba tömörítésével
jöttek létre. A cél a régiók létrehozásával megtalálni azt az ideális régióméretet a tervezésben,
amely még nem túl nagy, de nem is túl kicsi az országos tervek regionális végrehajtására. A
régiók létrehozása azonban szintén a központból irányított folyamat volt, és mint ilyen kevésbé
vette figyelembe a helyi társadalmi-gazdasági sajátosságokat, de a szintén központi irányítás
által koordinált pólusvárosok elhelyezkedését sem. Így az a célkitűzés, miszerint a pólusoknak
pozitívan kell hatniuk közvetlen régiójukra, akkor működhetett volna, ha a döntéshozók egy 8
régiós rendszerben gondolkodnak, ám a régiók száma ekkor 22 volt. Ebből következően vagy
a régiók számát kellett volna csökkenteni, amire ekkor nem volt meg sem a politikai sem a
szakmai akarat, vagy a városok számát növelni, ami más okból a pólusprogramból kimaradó
nagyvárosok nyomásának engedve 1967-ben ugyan megtörtént (Dijon, Clermont-Ferrand,
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Rouen, Limosges, Montpelier), ám az szétaprózta a programra szánt forrásokat és jelentősen
csökkentette a tervezet hatékonyságát. Ha elfogadjuk azt a kritikai megállapítást, hogy a 8
ellenpólus is sok, mert már az is jelentősen csökkenti a hatékonyságot akkor a 13 teljesen
eljelentékteleníti a rendszert, és azon belül az egyes metropoliszok fontosságát. A program 8
várossal ennek ellenére működhetett volna, ha megvan az összhang a regionális fölosztás és a
pólusvárosok között. Eredménynek tekinthető, hogy Lyon (-Saint-Étienne-Grenoble),
Marseille (-Aix), Lille (-Roubaix-Tourcoing) és Strasbourg agglomerációikkal jelentős
fejlődésen mentek keresztül, még akkor is, hogyha az, hogy valóban ellensúlyozzák Párizs
fontosságát, merész kijelentés lenne. Gazdasági erejük sajnos nem nőtt olyan gyorsan, mint azt
a tervezetben előrejelezték (HAUTREUX, J.–ROCHEFORT, M. 1965). Az egyensúlyteremtő
metropoliszok népessége Párizsi régió városainál gyorsabban nőtt, de még ezzel együtt sem
volt meg a kritikus tömeg a főváros és térségének ellensúlyozására. Azt hogy az ötlet nem volt
hibás alátámasztja, hogy a kezdeményezést később 1986-ban, 1990-ben és 2003-ban is
újragondolják.
1969-ben de Gaulle reformtervezetet nyújtott be a régiók valódi közigazgatási szervként történő
meghatározására, ám a tervezet népszavazáson elbukott és de Gaulle lemondott.
Az 1970-es években a francia nagyvárosi terekre nehezedő nyomás enyhítése érdekében
elindítják az „új városok” elnevezésű tervet, így a már a pólusprogram ideje alatt megtervezett
tehermentesítés megvalósul Lille közelében Villeneuve d'Ascq, Lyon közelében L'Isled'Abeau, Marseille közelében Ouest Provece, Caen közelében Hérouville-Saint-Clair és Párizs
közelében Cergy-Pontoise, Évry, Marne-la-Vallée, Sénart és Saint-Quentin-en-Yvelines.
Georges Pompidou elnöksége alatt megtörténik az utolsó a regionális fölosztást területi
szempontból érintő változtatás: Provence-Alpes-Côte d’Azur Régióról 1970-ben leválasztják
Korzikát. A régió 1972-től közintézményként működött tovább és területfejlesztési tervezési
egység funkciója, a tervezési gazdasági kérdésekkel kapcsolatos tanácskozási hatásköre mellett
már a regionális igazgatás központja is. Ekkor az országnak az európai ország területen 22
régiója volt, melyek területi lehatárolásában 2016-ig nem történt változás (1. ábra). 1973-ban
elindul a közepes nagyságú városok politikája, e politika alapjait szintén az egyensúlyteremtő
metropoliszok program alatt dolgozták ki. Célja hogy a 20 000 és 100 000 fő körüli
lakosságszámmal rendelkező városokban ösztönözzék a fejlődést munkahelyteremtéssel és
különböző beruházásokkal és a befektetések támogatásával. Ami indokolta a terv létrehozását
az volt, hogy e városok lakosság száma 1968-és 1975 között 1,5%-os növekedést produkált
szemben a 0,8%-os átlaggal (MERLIN, P. 2007). E politika lényege az volt, hogy e közepes
nagyságú városok fogadni tudják és megtartsák a vidéki térségekből érkezőket azzal, hogy jobb
életkörülményeket kínálnak nekik, mint a nagyvárosok. A tervezet kétségtelen előnye, hogy
figyelembe veszi a helyi érdekeket és adottságokat és nem egy egységes receptet próbál alkotni
az egyes városok fejlesztésére, és a városok a decentralizáció jegyében maguk irányíthatták
fejlesztési terveiket. A korszakról elmondható, hogy a DATAR és elődjei 1955 és 1971 között
a területfejlesztési politika fő célkitűzését követve a párizsi régióban csökkentették az ipari
foglalkoztatást és jelentősen növelték azt a vidéki térségekben. E növekedés átlag feletti volt a
nyugati országrészben. Az olajválságok, melyek érthetően jelentős törést okoztak a fejlődésben
és a 70-es évtized problémái megérlelték a regionális reformot és a területfejlesztés átalakítását
Franciaországban. A közepes nagyságú városok politikája is e reformfolyamatnak köszönheti
azt, hogy amilyen gyorsan fölkerült, olyan gyorsasággal el is tűnt a DATAR fő fejlesztési
prioritásai közül. A DATAR a 70-es években bekövetkező válságnak köszönhetően kiterjeszti
tevékenységeinek hatósugarát és megkísérli diverzifikálni azokat, ebben az időszakban az ipari
tevékenységek mellett a szolgáltatási szektort, sőt a kutatás fejlesztést is érinti a decentralizáció
(MERLIN, P. 2007). E politika kétség kívül jól átgondolt és szükségszerű, ám mivel az egyes
tevékenységek az egyes lépések között nem volt meg a kellő összhang, ez a hatékonyság
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rovására ment. A válság lefékezte a gazdasági növekedést, a mobilitást és beszűkítette a
decentralizáció lehetőségeit. A gazdasági szerkezetváltással küszködő régiók az olajválságnak
köszönhetően még inkább leszakadóban voltak. Ebben az időszakban mutatkozott meg először,
hogy a területfejlesztés és a versenyképesség nem feltétlenül férnek meg egymással. Ugyanis
nem lehetett kellő összhangba hozni egy következetes területfejlesztési politikát és egy olyan
iparpolitikát, amely alapvetően szabadpiaci mechanizmusok helyreállítására törekedett
(PARODI, M. 1981). A háború után kialakult területfejlesztési politikát – hasonlóan a
közigazgatási rendszerhez – át kellett alakítani, ebben az átalakításban a központi kormányzat
addig kizárólagos erőteljes szerepét csökkenteni igyekezték a területi közösségek javára. A
decentralizáció igénye és a 70-es évek válsága hozta meg azt a változást, amelynek
következménye az 1982-es decentralizáció és regionális reform lett.

1. ábra: A francia régiók 1970-2016-ig

Az 1982-től 2006-ig tartó időszak területfejlesztése
Az 1982-es Deferre reformcsomag alapvető változásokat eszközölt a francia közigazgatási
rendszerben, de az államigazgatás számos területére és a területfejlesztési politikára is nagy
hatással volt. A régiókat a reform teljes hatáskörű közjogi státussal és pénzügyi forrással
rendelkező területi egységgé emelte. A régiók valódi területi közösségekké az 1986-os első
regionális választások után váltak. Ezáltal a területfejlesztés lehetőségei is javultak, mert saját
szintjükön a területi közösségek ettől az időszaktól kezdődően, az állam felügyelete mellett
maguk irányíthatták a terület és településfejlesztést. Elmondható tehát, hogy a francia
területfejlesztés ebben az időszakban fokozatosan a régiók felé fordul. A decentralizáció egyik
legjelentősebb eredménye volt az, hogy lefektette a különböző területi önkormányzatok
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egymástól való függetlenségének elvét, ezzel javította a DATAR beavatkozási lehetőségeit.
Ezzel kapcsolatos és a területfejlesztés szempontjából a reform egyik legfontosabb mozzanata
az 1982-es Rochard törvény (1982.07.29-es a tervezésről szóló tv.), mely bevezette az állam és
a régiók között kötendő 5 éves időtartamra szóló tervszerződéseket. A DATAR szerepe megnő,
mivel a kezdetektől részt vesz a tervszerződések kialakításában és kivitelezésében. A
tervszerződések első nemzedékét aztán továbbiak követik, jelenleg a hatodik nemzedéknél tart
a rendszer: 1984-1988, 1989-1993, 1994-1998, a negyedik nemzedéktől átállnak az EU
tervezési időszakaira és a tervszerződéseket 7 éves ciklusokra kötik: 2000-2006, 2007-2013,
2014-2020). A tervszerződések és a régiók egyre nagyobb aktivitása a területfejlesztésben új
területfejlesztési energiákat nyitottak meg és szélesedtek a területfejlesztés lehetőségei. A
tervszerződések első nemzedékének megkötésekor a válság sújtotta ipari területeken
létrehoznak 14 ipari szerkezetváltási pólust. E 14 pólus területén támogatják a vállalati
befektetéseket, csökkentik a szociális terheket, mentességet adnak az iparűzési adó alól,
csökkentik a nyereségadót, átképzési szabadságokat, előnyugdíjazásokat finanszíroznak,
támogatják az úthálózat fejlesztést, a felhagyott ipari területek használatba vételét és a
lakókörülmények javítását. A politika 2001-es megszűnéséig nem hozott jelentős
eredményeket, mert nem talált megfelelő hosszú távon megoldást jelentő válaszokat e területek
problémáira (MERLIN, P. 2007). Az első francia technopoliszt Sophia-Antipolis-t még 1969-ben
hozták létre, de a technológia és kutatás fejlesztés csak az 1980-as évek második felétől kerül
a területfejlesztés prioritásai közé. A régiók területfejlesztési lehetőségeinek kiszélesedésével
innovációs és technológia átviteli központokat hozhatnak létre. A technopoliszok fejlesztésében
fontos szerepet kapnak a helyi közösségek, az állam csak kis hatással van rájuk. A
technopoliszoknak jelentős szerepük van a vállalatok közötti technológia transzferben, a kutatás
fejlesztésben és a kis- és közép vállalkozások segítésében. Az állam a helyi közösségek, a helyi
gazdasági szereplők és a helyi felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek együttműködésével
jöttek létre. 1988-ban a helyi fejlesztés politikája intézményesül, létrehozzák a helyi
fejlesztések kapcsolataiért és kezdeményezéseiért felelős központot, a közigazgatási hivatalok
és magán vállalkozások egyesületét, a helyi gazdaságfejlesztésért felelős minisztériumközi
csoportot (az álam szerepének koordinációja és a támogatások tervszerződésekben való
egyeztetése), egy sajátos párbeszéd létrehozása a folyamat harmonizálására és létrehozták a
FNADT 1995-ös keretein belül a kezdeményezések regionális felhasználású támogatási alapját
a helyi tervtanulmányok koncepciói és a helyi fejlesztési tevékenységek finanszírozására
(MERLIN, P. 2007). A decentralizáció az 1980-as évek második felétől egyre erőteljesebben
bontakozott ki a régiók javára. A francia régiók alapvetően tervezési és gazdaságfejlesztési
célból jöttek létre, ám a decentralizációnak köszönhetően fokozatosan valódi területi
közösségekké váltak, választott képviselőtestülettel és saját forrásokkal. A Deferre reformnak
köszönhetően a régiók hatáskörébe került a régió gazdasági, szociális, egészségügyi, kulturális
és tudományos fejlesztése, a területfejlesztési politika elősegítése és a regionális identitás
megóvása. Az, hogy a tervszerződések az állam és a régiók között köttetnek, hangsúlyozza a
régiók szerepének növekedését. Az Európai Közösség strukturális alapjainak 1989-es reformja
befolyásolta a francia terület- és településfejlesztést is. A DATAR szerepe a közösségi
támogatásokkal kapcsolatban a kedvezményezett térségek kiválasztása és az európai alapok
elosztásának egyeztetése és koordinálása.
Az 1990-es évek francia területfejlesztését a visszafogottság és a támogatások fokozatos
visszaszorulása jellemezte (MERLIN, P.–CHOAY, P. 2015). A régiók elnevezését és lehatárolását
a 92/125-ös a köztársaság területi igazgatásáról szóló törvényben rögzítik, létrehoznak egy
szolidaritási alapot a régiók közötti együttműködések elősegítésére, valamint növelik a
regionális gazdasági- és szociális bizottság hatásköreit és elrendelik a regionális tanács állandó
bizottságának felállítását. A megyei és regionális prefektusok között alá-fölérendeltségi
viszonyt hoznak létre, ezzel is erősítve a régiók szerepét a közigazgatásban. Az 1990-es évek
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elején a francia hatóságok elhatározták a regionális politika újrafogalmazását, ennek
eredményeként egy igen széleskörű országos egyeztetést kezdeményeztek egy új
területfejlesztési törvény megalkotására, mely eleget tesz a 21. századi területfejlesztési politika
követelményeinek. Ebbe az egyeztetésbe a társadalom és a szakma minél szélesebb körét
szerették volna bevonni. Az egyeztetés és a széleskörű társadalmi konzultáció eredménye az
1995-ös területrendezési és -fejlesztési orientációs törvény, röviden a Pasqua törvény lett. A
törvény szerint a területi politikát az állam határozza meg, a végrehajtásba bevonja az
önkormányzatokat – a decentralizáció tiszteletben tartásával – meghatározza az ágazati
fejlesztések főbb irányait, a területfejlesztés eszköz és intézményrendszerét és megerősíti a
tervezés szerepét a területfejlesztésben. Megerősítette a DATAR szerepét funkcióinak
folyamatos megújításával, azaz a tervszerződésekkel kapcsolatos egyeztetésekért és azok
összehangolásáért a DATAR volt a felelős. Az 1997 és 2002 közötti időszak hatására útnak
indult a versenyképességi pólusok politikája. E politika szakított a DATAR régebbi politikáival,
melyek a kezdetektől főleg defenzív jelegűek voltak. Ez egy offenzív jellegű politika, célja
valódi működő technológiai-gazdasági platformok létrehozása az ipar, a kutatás és a
felsőoktatás közreműködésével (DESJARDINS, X.–DE LAMARLIÈRE, I.G. 2016). Nem egy előre
jelezhető vagy tervezhető stratégia vagy folyamat, amit össze lehet hasonlítani más fejlett
országokkal. A versenyképességi pólusok politikája alapvetően átalakította a francia
területfejlesztés irányát az innovációk és a versenyképesség kutatása felé. A versenyképességi
pólusok politikája összességében eredményes volt. A különböző szereplők, többek között a kisés középvállalkozások, jelentős hatást gyakoroltak a helyi és regionális fejlődésre. A francia
területfejlesztés Pasqua törvényének reformjára 1999-ben került sor. A területrendezési és
fenntartható területfejlesztési orientációs törvény (Voynet törvény) nagy figyelmet fordít a
területi egyenlőtlenségek mérséklésére, ennek során ötvözni kell a társadalmi fejlődést, a
gazdaságfejlesztést és a környezetvédelmet. A törvény a területfejlesztés fő célkitűzéseinek a
következőket tekintette: a nemzetközi szintéren versenyképes fejlesztési pólusokat és a párizsi
régiót megfelelően kell kezelni, illetve megerősíteni. Olyan alulról építkező agglomerációkat
kell létrehozni, melyek képesek a bennük rejlő energiákat fölszabadítani, emellett fontos az
önkormányzatok közötti együttműködések megerősítése és fejlesztése. 2002-ben úgy döntenek,
hogy a decentralizációnak új lendületet kell vennie, ennek eredményei a 2002-2003-as
alkotmánymódosítások és alkotmányos törvények voltak, melyek során a régiók alkotmányos
biztosítékot kapnak, emellett a gazdaságfejlesztés és a szakmai képzés területén kapnak új
hatásköröket.
A DATAR, a DIACT és az új DATAR
2006. január 1-től, a DATAR átalakult. A hatékonyabb területfejlesztés okán, hogy még
magasabb szintre emeljék a terület és gazdaságfejlesztést a DATAR átalakult DIACT- vé, azaz
a Területfejlesztésért és a Területi Versenyképességért Felelős Minisztériumközi Központtá
(Délégation Interministérielle à l’Amménagement et à la Compétitivité des Territoires). Ez több
volt, mint egy elnevezésbeli változás, tulajdonképpen egy új területfejlesztési irány kialakítása,
mely figyelembe veszi a gazdaság globalizálódását és egy tervben ötvözi a területfejlesztést és
a versenyképesség kutatását, míg elődje a régi DATAR csak az elsőre fektetett hangsúlyt. Az
átalakulást jelzi a már említett versenyképességi pólusok politikája is, melyben a DIACT, majd
az új DATAR fontos koordináló szerepet kapott. Ez az átnevezés egy új korszak kezdetét is
jelentette, mivel a minisztériumközi jelleget a szervezet most már a nevében hordozza ezzel is
hangsúlyozva azt. Az új elnevezéssel a területi decentralizációt és versenyképességet is
kihangsúlyozzák, ami ekkorra a francia területfejlesztés egyik sarokkövévé vált. Ugyancsak
ebben az évben megszűntetik a Tervhivatalt, melynek feladatait a Stratégiai Analízisek
Központja látja el.
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2008-ban a Sarkozy adminisztráció egy a helyi közösségek reformját célzó bizottság felállítását
kezdeményezte. Ezzel elindult a Sarkozy-féle közigazgatási reform, melyben megkezdték a
francia területi közösségek közti viszonyrendszer átalakítását. A vezetőjéről elnevezett
Balladur bizottság 2009-re befejezte munkáját. Jelentésében újrafogalmazta a területi
közösségek hatásköreit és kitért a régiók számának esetleges csökkentésére. A javaslatukban a
22 régiós francia regionális rendszert az elmúlt 20 évben megfigyelt területi gazdasági,
kulturális és térszerkezeti folyamatok figyelembevételével átalakítanák, és egy 16 régiós
fölosztás mellett foglaltak állást. Több régiót szerettek volna összevonni és néhány esetében
területi átcsatolások történtek volna (Rapport CRCL „Balladur”). Bizonyos területi és
adminisztratív kérdésekben nem fogalmaztak elég egyértelműen, inkább a javaslatok szintjén
maradtak és nem tettek pontos ajánlásokat a végrehajtásra sem. A francia vezetés akkor még
nem szánta rá magát a francia közigazgatási és regionális rendszer radikális reformjára.
2010. január 1.-vel a DIACT elnevezésről újra visszatérnek a DATAR-hoz, ám módosítják a
betűszó tagjait (2009. december 14.-i 2009-1549 rendelet alapján). A DATAR ekkor már a
Területfejlesztésért és a Regionális Attraktivitásért Felelős Központot jelenti (Délégation à
l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale). Bekerül a betűszóba a regionális
vonzerő vagy attraktivitás, ezzel is hangsúlyozva a francia területfejlesztés decentralizálását,
illetve a regionális szint súlyának növekedését és fejlődését az ország területfejlesztési
rendszerében. A versenyképességet itt a regionális vonzerőn vagy attraktivitáson kell értenünk.
Egyes vélemények szerint a DIACT-t azért kellett visszanevezni DATAR-rá, mivel senki sem
volt képes az új mozaikszót megjegyezni és továbbra is a DATAR-t használták. Az új DATARt a területfejlesztés 21. század igényeinek hatására és ezen igények figyelembevételével
alakították ki.
A CGET és a regionális rendszer reformja
Franciaországban már 2012-ben foglalkozni kezdtek egy olyan hivatal létrehozásával, amely
feladatául kapja a területi egyenlőtlenségek mérséklését. A hivatalt végül 2014. március 31-én
létre is hozzák, három szervezet egyesítésével. A Területi Egyenlőségért Felelős Hivatalt
(Commissariat général à l’égalité des territoires – CGET) a területfejlesztésért és a regionális
attraktivitásért felelős minisztériumközi hivatal (DATAR), a városokért felelős
minisztériumközi főtitkárság (CIV) és a társadalmi kohézióért és esélyegyenlőségért felelős
iroda (Acsé) fúziójával alakították ki. Feladata a területi egyenlőség nemzeti politikájának a
kialakítása és érvényesítése. Biztosítja e politika működését és ennek érdekében összehangolja
az egyes minisztériumok állami szervek munkáját. Feladata ellátása során meghatározza,
elkészíti és működteti a területi egyenlőség politikáját és a nemzeti várospolitikát, mely során
figyelembe veszi az ökológiai és energetikai átmenetet azért, hogy megerősítse területi
társadalmi-gazdasági kohéziót és fokozza a teljesítőképességet. Koordinálja az európai
strukturális és beruházási alapok felhasználását, valamint az állam és a régiók közötti társulási
szerződések a területi egyenlőség politikájának működéséhez kapcsolódó eszközök
előkészítését és lekövetését. Szerepet játszik a francia várospolitika megújításában és
támogatásában. A CGET a felelőse az új az állam és a területi közösségek között kötendő 20142020-as időszak tervszerződéseinek koordinációjáért és végrehajtásáért. (2014-394 sz. r.).
Szervezeti felépítését tekintve négy az egyes speciális területekért felelős főigazgatóságból (a
városi kohézióért és városokért felelős igazgatóság, területi stratégiákért felelős igazgatóság,
területi kapacitás fejlesztéséért felelős igazgatóság) egy működést elősegítő szervezeti
egységből (főtitkárság) és három kiemelt területet felügyelő küldöttségből áll (az európai
627

TERÜLET-, TELEPÜLÉS- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS SZEKCIÓ

ügyekért felelős, a tervezésért és a területi partnerségért felelős, és a szektoriális
minisztériumközi tevékenységekért felelősküldöttség).
2014-ben a kormányzat úgy dönt, hogy a III. Decentralizációs Reformcsomag keretein belül
változtat a régiók számán több régió egyesítésével, de szem előtt tartva az érintett az régiók
regionális tanácsainak javaslatait. A Francia Nemzetgyűlés 2014. július 23-án többszöri
változtatás eredményeképpen elfogadta az új regionális fölosztást. 2015. január 16-án
közzétették a 2015-29-es törvényt a régiók lehatárolásáról a regionális és megyei választásokról
és a választási beosztásról. A reform során több régiót összevontak, de néhány régió területe
változatlan maradt (2. ábra). E területi reformmal Franciaország európai részén 13
közigazgatási régiót hoztak létre, ebből 12 regionális közösség, Korzika pedig különleges
történelme, identitása és sajátosságai okán különleges jogállású. Az Európán kívüli
országterületen 5 tengerentúli közigazgatási régiója jött létre, közülük 2 regionális közösség
(Guadeloupe és Réunion) és három (Guyane, Martinique és Mayotte)1 különleges jogállású
sajátos berendezkedéssel. Az új rendszer 2016. január 1-től lépett életbe, így ettől az időponttól
kezdve az addigi 27 régió helyett (22 régió az európai ország területen, és 4 tengerentúli
egymegyés régió) Franciaországnak 18 közigazgatási régiója van. Az összevonásban érintett
régiók egyesülő régiók: Alsace, Champagne-Ardenne és Loirrain régiók, Aquitaine, Limousin
és Poitou-Charentes régiók, Auvergne és Rhône-Alpes régiók, Bourgogne és Franche-Comté
régiók, Languedoc-Roussillonés Midi-Pyrénées régiók, Nord-Pas-de-Calais és Picardie régiók,
Haute-Normandie és Basse-Normandie régiók. A többi régió összevonására nem került sor, így
Bretagne, Centre val de la Loire, Île-de-France, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur
és Korzika régiók esetében a reform előtti területtel számolhatunk. A reform megerősíti a régiók
területfejlesztésben betöltött fontos szerepét.
A régió hatáskörébe tartozik a gazdaságfejlesztés, a szociális, egészségügyi, kulturális és
tudományos fejlesztések előmozdítása, a területfejlesztés (saját területét érintő kérdésekben).
Emellett biztosítania kell a regionális identitás és a regionális nyelvek megőrzését. E feladatai
ellátása során tiszteletben kell tartania a megyei és települési integritást, függetlenséget és
hatásköröket (Code général des collectivités territoriales, article L1111-9. II).
A regionális reformtól azt várják, hogy az új nagyobb területű megerősített régiók
hatékonyabban és olcsóbban tudnak majd működni, könnyebben föl tudják venni a versenyt a
globalizáció kihívásaival. E emellett a hatékonyabb regionális rendszer következtében javulnak
a megnövelt hatáskörű CGET beavatkozási lehetőségei a területi egyenlőség politikájának
megvalósításában. Az új régiók a nagyobb területnek, népességnek és az ebből következő
gazdasági teljesítőképesség növekedésnek köszönhetően sikeresebbek lesznek az ország
területén meglévő területi egyenlőtlenségek csökkentésében lehetőségei és ezzel növelhetik
Franciaország versenyképességét mind európai mind globális szinten.

1

2011-ben válik tengerentúli egymegyés régióvá, miután lemond collectivité territorial d’outre mer státuszáról.
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2. ábra: A francia régiók a 2016-os reform után
1. táblázat: A Francia régiók 2016-os reform előtt és után
22 régiós fölosztás
Alsace
Champagne-Ardenne
Loirrain
Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
Auvergne
Rhône-Alpes
Bourgogne
Franche-Comté
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Picardie
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Île-de France
Centre-val-de-la-Loire
Pays-de-la-Loire
Bretagne
Rhône-Alpes-Cote
D'Azur
Corse

13 régiós fölosztás
Alsace-Champagne-Ardenne-Loirrain (Grand Est )

Régiószékhely
Strasbourg

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (Nouvelle-Aquitaine ) Bordeaux
Auvergne-Rhône-Alpes Régió

Lyon

Bourgogne-Franche-Comté

Dijon

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (Region Occitan )

Toulouse

Nord-Pas-de-Calais-Picardie (Hauts-de-France)

Lille

Normandie

Rouen

Île-de France
Centre-val-de-Loire
Pays-de-la-Loire
Bretagne
Rhône-Alpes-Cote D'Azur

Paris
Orleans
Nantes
Rennes
Marseille

Corse

Ajaccio

Forrás: saját szerkesztés a 2015-29 tv. alapján
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BESZÁMOLÓ A TÖRTÉNETI ÉS POLITIKAI FÖLDRAJZ SZEKCIÓ
MUNKÁJÁRÓL

A szekcióban tíz előadás hangzott el, melyek jól tükrözik a magyar történeti és politikai földrajz
legújabb kutatási irányait. A szekció első felében elhangzott öt előadás történeti földrajzi témájú
volt. A szekciót vezető Pap Norbert az I. Szulejmán oszmán uralkodó szigetvári halálhelyével
kapcsolatos kutatásoknak egy speciális metszetéről adott képet. Áttekintette azon okokat,
amelyek miatt egy sajátos „emlékezeti földrajz” alakult ki Szigetváron és annak közelében,
valamint a szimbolikus térfoglalásoknak a rendszerét, amely miatt a türbe valós helye
évszázadokra eltűnt a térségi földrajzi ismeretek köréből.
Elekes Tibor előadása egy általa régóta kutatott témakörben íródott, a Székelyföld történeti
területi struktúráit vizsgálta. A három fennmaradó tanulmány egy csokrot képezett: a magyar
földrajztudomány történetét érintették. Steven Jobbitt a magyar geográfusok szakértői,
expedíciós tevékenységét ismertette és a térségi tudományos ismeretekhez való
hozzájárulásukat értékelte. Győri Róbert a Magyar Földrajzi Társaság Tanácsköztársaság alatti
működéséről, illetve az ebben az időszakban szerepet vállalt geográfusok hányattatásairól
tartott érdekes előadást. Gyuris Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar geográfia a
revíziós politika kapcsán történt megnyilvánulásai során milyen jelentős nyugati hatást
tükrözött.
A szünetet követő öt előadás politikai földrajzi tematikájú volt és szintén akadt egy jelentős
csomópontja: az ötből három előadás témája is a választásokkal foglalkozott. Vida György,
Bertus Zoltán és Farkas György egyaránt kortárs választási földrajzi jelenségeket vizsgált. Vida
és Bertus a magyarországi, míg Farkas a szlovákiai választási rendszerek egyes jelenségeivel
foglalkozott. Agg Zoltán a magyar politikai elit számos tagjának szülőhelyével, szűkebb családi
pátriájával foglalkozott és tartott egy különösen érdekes előadást. A Vers Ramóna és Wetzl
Viktor kutatópáros a szekcióban a doktorandusz korosztályt képviselték. A nagyon friss
kutatási eredmények elsősorban az emlékezetpolitikához kötődtek és így keretes szerkezetet
kapott a szekció.
A tudományos vita végig magas színvonalú volt és megállapítható, hogy a magyar történeti és
politikai földrajz érettségének, nemzetközi színvonalának a bizonyítékát adta.
PAP NORBERT
szekcióelnök
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A MAGYAR POLITIKAI ELIT TERÜLETI REKRUTÁCIÓJA
AGG ZOLTÁN
Adjunktus, Pannon Egyetem, aggzoltan@chello.hu
THE REGIONAL RECRUITMENT OF HUNGARIAN POLITICAL ELITE
Abstract
Political scientist and sociologists in Hungary who examine the political figures agree on the importance of the
territorial factors. Hungarian literature on the geographical and social aspects of elections is constantly growing.
The analyses extend to the human factor. The actions and success of the mayors and chairmen of the General
Council in the parliamentary elections had a particularly large significance, especially between 1994-2014.
In the past 20 years political careers have been built on the positions held in the local municipal council, while
members of parliament entered the race for the position of mayor or for general council chairman. At the turn of
the millennium, the majority of the members of parliament had had some kind of municipal work experience.
Keywords: Hungary, political elite, mayors, elections.

A politikai képviselet szereplőit vizsgáló politológusok és szociológusok hazánkban nagy
szerepet tulajdonítanak a területiségnek. Egyre bővül a magyarországi választási földrajz és a
választásszociológia irodalma. A vizsgálatok újabban mindinkább kiterjednek az emberi
tényezőre is. Különösen nagy jelentősége volt, főként 1994 és 2014 között, a megyei jogú városi
polgármesterek és megyei közgyűlési elnökök fellépésének és eredményességének az
országgyűlési választásokon. Őket ugyanis a szakirodalomban is a politikai elit részének
tekintik1.
A politikusok területi hovatartozása a reformkortól ismert, és akkortól kezdve tartjuk számon,
hogy melyik megyéből kit küldenek az országgyűlésbe. Nemzetünk nagyjai közül, Deák Ferenc
Zala vármegye követe volt, míg Széchenyi előbb Sopron, majd Moson Vármegye
képviseletében lépett fel az alsóházban és Kossuth Lajos, bár tudjuk ő Monokon, tehát a mai
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén született, de Pest vármegye, mint vezérvármegye
követeként kapott jelentős szerepet.
Ha egy nagyot ugrunk a történelemben, akkor a reformkorhoz képest egy bő évszázad múlva is
szerepe lett a területi kötődésnek, hiszen például Rákosi Mátyás, állítólag azért kegyelmezett
meg az 1950-es megyerendezéskor Nógrádnak, mert az 1919-es Tanácsköztársaság idején a
Salgótarjánt védő egységek politikai biztosa volt.2 Érdekes módon, a Kádár-korszakban nem
jelentett semmi különösebb előnyt Somogy megyének az, hogy a párt vezetője ott
gyerekeskedett. A rendszerváltásig csak néhány esetben vetődött fel, hogy a politikai
döntéseknél fontos a politikus megyei kötődése. Egyedül, a rendszerváltó szakértői kormányt
vezető Németh Miklós esetében volt fontos, hogy ő is ugyanúgy Monokon született, mint
Kossuth Lajos.
Az első szabadon választott parlamenti többséget megnyerő Antall József családja, Veszprém
megyéhez kötődik, de a miniszterelnök gondosan ügyelt arra, hogy elfogulatlanul döntsön és a
párt érdekének megfelelően, mégsem a megyei, hanem a fővárosi listát vezette a választásokon.
1

Lengyel György szerint: „Az elit tagjának tekinthető az, aki társadalmi reprodukciós folyamatokat érintő
kérdésekben kulcsfontosságú döntésekben személyes kompetenciával bír.” Idézi RECHNITZER J. 2010.
2
Verebélyi Imre személyes közlése Beér Jánosra hivatkozva.
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Az Antal-kormány összetételében már szerepet kaptak a területi kötődések, így Veszprém
megyéből két miniszter is kikerült, a miniszterelnököt a taxis blokád idején helyettesítő Horváth
Balázs belügyminiszter, illetve a blokádot feloldó tárgyalásokon fontos szerepet betöltő és
később privatizációs ügyekért felelős Szabó Tamás.
Veszprém megye a későbbiek során is fontos politikusok szülőhelye, így a parlament jelenlegi
elnöke, Kövér László, éppúgy pápai „gyerek”, mint Gyurcsány Ferenc, egykori miniszterelnök.
(Az utóbbi azonban mégsem Veszprém megyében alapozta meg politikai pályáját, hanem
Győr-Moson-Sopron megyében választották előbb, megyei pártelnökké, majd erről a bázisról
indult a miniszterelnöki címért.)
A Dunántúlon ennél is jelentősebb megye, Fejér megye. Bár egyéni választókerületben egyszer
sem sikerült választási győzelmet aratnia, de köztudottan innen származik hazánk jelenlegi
miniszterelnök, Orbán Viktor, akinek felcsúti kötődése közismert.
Az előző kormányzati ciklusban nem jelentett igazi ellensúlyt az, hogy Navracsics Tibor
viszont veszprémi és hasonlóan kétlaki életmódot élt, mint főnöke. (Ma már európai uniós
biztosként, a hazai politikai befolyása jóval csekélyebb, mint miniszterelnök helyettesként,
illetve külügyminiszterként.)
Az ország másik végébe pillantva, két megyét érdemes említenünk először, aztán majd egy
harmadikat is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az első Orbán kormány idején, e megye a fő
koalíciós partner a kisgazdák elnökéről, Torgyán Józsefről volt híres. De ebből a megyéből
származik a szocialista Veres János is, aki 2004-ben miniszterelnök jelöltként is indult
Gyurcsánnyal szemben. Ma már sokkal jelentősebb a politikai súlya a szomszéd vármegye erős
emberének, Kósa Lajosnak, aki polgármesterként felvirágoztatta az ország második
legnépesebb városát, Debrecent.
A harmadik alföldi megye, Csongrád megye. Szegeden lépett fel képviselőként a
rendszerváltoztatás emblematikus figurája, Király Zoltán. De fontos szerepet töltött be egészen
a legutóbbi tisztújításig, Botka László, Szeged szocialista polgármestere is a pártjában. Szeged
és Hódmezővásárhely hagyományosan rivalizál egymással és talán nem véletlen, hogy a mai
Fidesz-kormány erős embere, azaz Lázár János, aki korábban Hódmezővásárhely
polgármestere volt.
A 2014-es választásokon, a korábban egyszerre két posztot, tehát polgármesterséget, illetve
megyei közgyűlési elnökséget, valamint parlamenti mandátumot vállaló politikusoknak dönteni
kellett. Ez a két funkció az 1990-es évek első ciklusához hasonlóan, összeférhetetlenné vált.
Úgy tűnik azok döntöttek jól, akik a parlamenti mandátumot választották, legalábbis ez a
helyzet a kormánypárti padsorokban.
Legutóbb, épp a fideszes fővárosi kerületi polgármesterek közül lázadtak fel ketten, hogy azóta,
amióta nem ülnek a parlamentben, a kormány semmibe veszi a szavukat. Ez nyilván nem igaz
olyan korábbi erős emberekre, mint például Pokorni Zoltán, aki nem csak miniszter, hanem
átmenetileg még a Fidesz elnöke is volt, vagy Cser-Palkovics András, aki Székesfehérvár
polgármestere lett. (Igaz, azt már említettük, hogy Fejér megyének kiemelt szerepe van.)
A 2006-ban még jelentős parlamenti frakcióval bíró MSZP soraiban, számos megyei
közgyűlési elnök, illetve megyei jogú vagy fővárosi kerületi polgármester ült. Így Balogh
László, korábbi Bács-Kiskun megyei elnök, az említett Botka László, az ő édesanyja, Botka
Lajosné, aki egy cikluson át Szolnok polgármestere volt, Frankné Kovács Szilvia, korábbi
Tolna megyei közgyűlési elnök, Gyárfás Ildikó, aki Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közgyűlésének elnöke volt, Gy. Németh Erzsébet és Hagyó Miklós, akik fővárosi
főpolgármester helyettesek voltak, Hajdú László és Hárs Gábor, akik kerületi polgármesteri
posztot töltöttek be. A névsort folytatva, Ipkovich György, Szombathely polgármestere volt,
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korábban Iváncsik Imre egy cikluson át, Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűlését vezette.
(Neki később honvédelmi államtitkárként, volt annyi befolyása, hogy a légierő átszervezésekor
a szentkirályszabadjai helikopter ezred Szolnokra kerüljön.) Bent ült a parlamentben még
Juhászné Lévai Katalin, Hajdú-Bihar megye korábbi elnöke is. Somogy megyének az egyik
erős embere volt, Kolber István, aki később - megyei közgyűlési elnökként leköszönve -,
fejlesztési ügyekért felelős tárca nélküli miniszter is volt. (Somogy megye másik erős embere,
a civil szervezet színeiben induló Gyenesei István, aki az egypárti, s így kisebbségi Gyurcsánykormányban, önkormányzati miniszteri tárcát is kapott. Ő három cikluson keresztül volt a
Somogy Megyei Tanács, majd megyegyűlés elnöke és miniszterként is megtett mindent azért,
hogy megyéjét támogassa.)
Az MSZP-s képviselők listáját szemlélve, csak mára vált jelentőssé Molnár Gyula korábbi
újbudai polgármester személye, akit immár pártja országos elnökévé is megválasztottak. Sós
Tamás a 2006-2010-es ciklusban egyedüliként állta a sarat, megyei közgyűlési elnökként és
országgyűlési képviselőként is, hiszen az őszödi beszédet követően, e megyén kívül, mindenhol
fideszes vagy kereszténydemokrata elnök ült az elnöki poszton. Szabó Imre, aki később szintén
miniszter lett, a Pest megyei közgyűlés elnöke volt, míg Szabó Zoltán egy kerület polgármestere
volt. Egymást követően volt Pécs polgármestere Toller László és Tasnádi Péter, előbbi egy
balesetet követően, utóbbi pedig gyorslefolyású betegségben hunyt el.
Tóth József, Angyalföld polgármestere érthető módon, a kerület vezetését választotta, minthogy
a semmiféle befolyással nem rendelkező ellenzéki képviselők keserű kenyerét egye. A névsor
vége felé járva, érdemes megemlítenünk Varga Zoltánt, a Békés megyei közgyűlés korábbi
elnökét, aki a Bajnai-kormány önkormányzati minisztere is lett. A már említett, kiemelt
jelentőségű Székesfehérvár polgármestere, Warvasovkszky Tihamér, viszont ma már az Állami
Számvevőszék alelnöke.
Áttérve a Fidesz listájára, ha már az Állami Számvevőszéknél tartunk, akkor érdemes
megemlíteni, hogy e szervezet élén az a Domokos László áll, aki két cikluson keresztül is Békés
megye közgyűlési elnöke volt. A parlamenti képviselőséget választotta 2014-ben Becsó Zsolt,
korábbi Nógrád megyei közgyűlési elnök, valamint Bencsik János, korábbi tatabányai
polgármester. Kikopott viszont a politikai életből Bányai Gábor, aki egy cikluson át BácsKiskun megye élén állt. Zalaegerszeg polgármestere és egyben országgyűlési képviselője is
volt, az azóta nyugdíjba vonult Gyimesi Endre.
Ugyancsak egy cikluson keresztül volt megyei elnök, Győr-Moson-Sopron megyében Ivanics
Ferenc. Kovács Ferenc, korábbi Vas megyei elnök ma már sem a megyét, sem a parlamentet
nem erősíti, hanem inkább a külszolgálatot választotta. A súlyos beteg Lasztovicza Jenő,
Veszprém megye korábbi közgyűlési elnöke, viszont a parlamenti képviselőséget választotta,
így elhunyta után, a pótválasztáson el is veszett a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti
többsége.
A korábbi Zala megyei elnök, aki azt megelőzően kormányzati pozíciót töltött be, Manninger
Jenő is a befolyásosabb parlamenti képviselői helyért indult, amit el is nyert. Ódor Ferenc,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közgyűlésének két ciklusban is megválasztott elnöke, ma már
visszavonult a politikától. Kormánymegbízott lett Rácz Róbert, aki Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés élén állt. Szakács Imre, korábbi Győr-Moson-Sopron megyei és Szűcs Lajos, Pest
megyei elnök viszont egyaránt a parlamenti politizálást választotta.
A kereszténydemokrata frakcióhoz tartozó, Hargitai János Baranya megyei közgyűlési elnök is
az országos politikai színterére lépett, szemben Puskás Tivadarral, aki a parlamenti
képviselőséget Szombathely polgármesteri székére cserélte. Kevés figyelmet kapott Mengyi
Roland befolyásos országgyűlési képviselő ezévi botrányában (Voldemort-ügy), hogy ő
korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés fideszes elnöke volt.
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Érdemes megvizsgálni a mai kormány összetételét is területi szempontból. A miniszterelnök –
mint az közismert – Fejér megyéhez kötődik. A legújabb átszervezések következtében immár
három tényleges helyettese is van, a már említett Lázár János, Csongrád megyéből, Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter Jász-Nagykun-Szolnok megyéből (Karcag) és az egyedüli
pesti, Rogán Antal, korábbi belvárosi polgármester, majd a Fidesz parlamenti frakcióvezetője,
aki a regényes elnevezésű, Miniszterelnöki Kabineti Iroda Minisztériumot vezeti.
A korábbi honvédelmi miniszter, Hende Csaba, Vas megyéhez kötődik, a földművelési
miniszter, Fazekas Sándor szintén karcagi, míg a nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származik. A pápai lobbi vezéralakja Kövér László
házelnök, de két államtitkár Kontrát Károly és Kovács Zoltán is innen került fel a
minisztériumba. (Érdekesség, hogy Kontrát Károly időközben a balatonfüredi kerület
képviselője lett, miközben a pápai Kovács Zoltán pedig Veszprémbe költözött.)
A pápai lobbi erejét bizonyítja, hogy amikor az első Orbán kormányban az akkori kisgazda
vezetésű honvédelmi minisztérium gazdaságossági okok miatt be kívánta zárni a pápai
repülőteret, ez Kövér Lászlónak sikerült megakadályozni. (Ugyancsak a pápai lobbinak
köszönhető, hogy több milliárdos támogatás árán, még mindig működik a pápai húsipar.)
Nem említettük az ellenzék oldaláról az ugyancsak pápai Gőgös Zoltánt, az MSZP
elnökhelyettesét, aki korábban földművelési államtitkári pozíciót is betöltött.
Talán igazságtalanok voltunk, hogy nem említettük Veszprém kapcsán Mesterházi Attilát, a
kétszer is megbukó miniszterelnök jelöltet, aki érdekes módon egyéni választókerületben,
sosem a megyeszékhelyen, hanem egy ízben a teljesen esélytelen tapolcai-sümegi körzetben
indult. Ő ugyanis Navracsics Tiborral ellentétben, nem tartja fenn lakóhelyét Veszprémben is,
hanem immár budapestivé vált, és a jól értesültek szerint, bár pártelnöki posztját két éve
elveszítette, még mindig az MSZP szürke eminenciása.
Az elmúlt több mint húsz évben politikusi karrierek épültek fel a helyi önkormányzati
testületekben betöltött pozíciókra alapozva és viszont: országgyűlési képviselők indultak
polgármesteri, megyei elnöki posztok elnyeréséért. Az ezredfordulót követően az országgyűlési
képviselők döntő többségének volt valamilyen önkormányzati múltja. Tipikusnak volt
mondható, hogy az országgyűlési képviselői jelöltséghez az önkormányzatokon keresztül
vezetett az út. Több típust is megkülönböztethetünk:
A leghosszabb út az önkormányzati képviselőséggel kezdődik, ezt követi a polgármesterség,
majd, miután lehetővé vált a kettős tisztség, következett az országgyűlési képviselet. Volt olyan
politikus, aki a rendszerváltást követően rögtön polgármester lett, és mivel ez korábban nem
volt összeférhetetlen, a megyei önkormányzati közgyűlésben is képviselő lehetett. Ezt
követően, megnyílt az út a parlamentbe. Volt példa fordított útra is, amikor egy korábbi
országgyűlési képviselő, sőt miniszter, pártja vezetőihez fűződő kapcsolatának gyengülése
miatt parkoló pályára került, és így megyei önkormányzati, közgyűlési képviselő, esetleg még
alelnök is lehetett. Arra is volt példa, hogy a politikai életben listás parlamenti képviselőként
bekerülő politikus, több ciklust követően vállalja el a megmérettetést polgármesterként is.
Ezt a jelenséget, ezt a térátlépési folyamatot, a helyi, területi és az országos politikai térben,
elsősorban a Veszprém megyei politikusok sorsán keresztül kívánom modellezni az
alábbiakban.
1994-től egészen a 2014-es önkormányzati választásokig, lehetőség volt a helyi
polgármestereknek és a megyei közgyűlési elnököknek, parlamenti képviselői mandátumot
vállalni. Az 1990-es választásokat követően ezt törvényben tiltották meg a polgármestereknek.
Az 1994-ben hatalomra került koalíció első dolga volt, hogy ezt a törvényt hatályon kívül
helyezze.
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Az európai példák közül a francia minta szinte megköveteli a politikusoktól, hogy előbb valahol
polgármesteri címet szerezzenek és csak ezt követően indulhatnak a parlamenti választásokon.
Ott az országgyűlési képviselőknek, akkor kell lemondani mandátumáról, ha kormányzati
szerepet vállal. Nálunk viszont a miniszter és a politikai államtitkár lehet egyben országgyűlési
képviselő is.
2010 után részben a kisebb parlament következtében, részben a hatalommegosztás elve miatt,
egy politikus nem lehet egyszerre parlamenti képviselő és polgármester. Elvileg a
hatalommegosztás miatt szükséges összeférhetetlenség, valójában a 2010 utáni magyar
önkormányzati rendszer, immár nem tekinthető önálló hatalmi ágnak, így inkább politikai
megfontolásból következik ez a döntés. A polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök
parlamenti lobbija túlzottan erősnek bizonyult már 1994 óta, de ez igaz volt az 1998-2002-es
időszakra is.
Mégis érdemes megvizsgálnunk a politikusok pályaképét abból a szempontból, hogy honnan
indultak.
Az 1990-es rendszerváltó parlamentbe értelemszerűen, csak kevés tanácselnök került be.
Természetesen más volt a helyzet egy községi polgármesteri posztnál, hiszen Mecseknádasd
tanácselnöke, inkább az országgyűlést választotta, ahol az akkori, legnagyobb ellenzéki párt
képviseletében, a parlament önkormányzati bizottságának elnöke, majd egy későbbi ciklusban
az országgyűlés alelnöke lehetett.
2014-től a Fidesz képviselőinek kellett választani, hogy helyben vagy országosan kívánnak-e
politizálni. Kósa Lajos, aki már 1990 óta a parlament tagja, 1998-tól, mint országosan ismert
politikus lett egyben Debrecen polgármestere. Ő, Rogán Antallal együtt a parlamenti
politizálást választotta, hiszen mint a párt legfontosabb vezetőjének egyike, nem vonulhatott
vissza. Más a helyzet Pokorni Zoltánnal, aki a kerületi polgármesterséget választotta, ezzel is
jelezve háttérbe húzódását.
Vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet Veszprém megyében! Két, országosan is ismert, bár nem
első vonalbeli politikus a Fidesz sorait erősíti. Ők ketten, két különböző modellt testesítenek
meg. Kovács Zoltán, Pápa polgármestere lett 1990-ben, miközben a pápai választókerület
egyéni képviselőjének Kövér Lászlót választották meg. Már az 1994-es választásokon
felmerült, hogy célszerűbb lenne a polgármestert indítani a választásokon. Egy helyi
közvéleménykutatáson, még a korábbi képviselőt tartották esélyesebbnek a válaszadók. Ez nem
jött be, ezért 1998-ban már a polgármester indult a választásokon és folyamatosan újjá is
választották mind a két posztján. Erről csak akkor mondott le, amikor a megyei kormányhivatal
vezetője lett. 2014-től azonban, ez a két poszt is összeférhetetlenné vált, de az egyéniben
újjáválasztott parlamenti képviselőnek sikerült feljebb lépni. Jelenleg ő a területi közigazgatás
felügyeletét ellátó politikai államtitkár.
Más utat járt be Bóka István, aki előbb Alsóörs polgármestere lett, majd később megyegyűlési
képviselővé is vált. Az 1998-2002-es kormányzati ciklusban törvényt hoztak e két poszt
összeférhetetlenségéről, így utóbbiról lemondott. 1998-tól parlamenti képviselő, majd 2002-től
immár Balatonfüred város polgármestere is egyben. Kovács Zoltánhoz hasonlóan, nagy sikerrel
lobbizott városa érdekében és ezért 2014-től inkább a polgármesteri posztot választotta. Bóka
István 1998-tól a Balaton Fejlesztési Tanács, majd a Balaton Szövetség elnöke volt. 2014-től
ismét ő tölti be a fejlesztési pénzek fölött is rendelkező, fejlesztési tanácselnöki posztját.
Veszprém megyében rajtuk kívül egy parlamenti ciklusban sikerült aktív polgármesternek,
egyéni képviselő helyet elhódítani. Érdekesség, hogy a ma is ajkai polgármester, Béla a város
utolsó tanácselnöke volt. 2002-ben indult a parlamenti választásokon az ajkai körzetben, ahol
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a falvak népe a második fordulóban leszavazta, viszont ugyanazon évben, Ajkán polgármesterré
választották. A következő ciklusban sikerült bejutnia a parlamentbe.
A megyei közgyűlési elnökök közül 1994-ben többen próbálkoztak bejutni a parlamentbe. Ez
azonban, lényegében csak a kormánypártiaknak sikerülhetett. Néhány esetben előfordult, hogy
korábbi országgyűlési képviselők lettek, megyei közgyűlési elnökök, egy esetben az is
előfordult, hogy pártjuk akarata ellenére. Sajátos a politikai útja Gyenesei Istvánnak, aki 1990ben Somogy megye „reformkommunista” tanácselnöke volt, de a rendszerváltó parlamentbe,
mint független szeretett volna bekerülni. Ez nem sikerült neki, viszont megválasztották a
megyei közgyűlés elnökének. 1994-ben ettől a poszttól, éppen korábbi szocialista alelnöke
ütötte el, így 1998-tól Fidesz támogatásra lett ismét megyei elnök. Ehhez természetesen kellett
az 1994-es választásra megszervezett egyesületének a támogatása, mely azóta is a legsikeresebb
politikai szerepet vállaló civil szervezet. Mivel, 2002-ben egy új párt színeiben próbálkozott,
újjáválasztása a parlamenti választási alku következtében a szocialisták támogatásával
sikerülhetett. 2006-ban ugyancsak baloldali támogatással lehetett parlamenti képviselő.
Pályafutása csúcsán egy évig a második Gyurcsány-kormány önkormányzati minisztere lett.
Felvetődik a kérdés, hogy függetlenként vagy pártpolitikusként lehet-e jobban képviselni a
helyi érdekeket. Az 1990-ben megválasztott megyei közgyűlési elnökök többsége, független
szakembernek tartotta magát, hiszen főként korábbi megyei hivatali vezetők (végrehajtó
bizottsági titkárok, pénzügyi, illetve műszaki főosztályvezetők) vállalták el ezt a posztot. Csak
kevés nyílt pártjelölt volt az említett Borsod-Abaúj-Zemplén megye mellett, az MSZP jelöltje
volt békési és a csongrádi elnök, az MDF-é a Győr-Moson-Sopron megyei és a Fejér megyei,
az SZDSZ-é pedig a Nógrád megyei. Az 1985-90-es országgyűlési ciklusban, független
képviselő volt a Zala megyei elnök, aki úgynevezett, spontán jelöltként került be a parlamentbe.
Ő 1994-ben feladta „függetlenségét” és a KDNP színeiben került be a parlamentbe.
Az 1994-es megyegyűlési választásokon, már csak párt, illetve társadalmi szervezet listájáról
lehetett bekerülni a megyei testületbe, ezért minden korábbi elnöknek, aki később is szerepet
kívánt vállalni, színt kellett vallani. A volt megyei végrehajtóbizottsági titkárok, a szocialistákat
választották, közülük ketten, később a parlamentbe is bekerültek. Többen megkísérelték, hogy
társadalmi szervezet jelöltjeként nyerjék el ismét ezt a posztot, így az említett somogyi mellett,
így tett a baranyai és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnök is. Az 1994-es ciklusban, a korábbi
megyei tanácsi tisztviselők közül, civil szervezet jelöltjeként, egyedül Pest megyében
választottak elnököt, az akkori ellenzéki pártok támogatásával.
Mint látható, 1994-re a pártpolitika eluralta a megyegyűléseket, maguk a parlamenti képviselők
tettek meg mindent azért, hogy ne lehessen független jelöltet megválasztani, egy ilyen fontos
posztra.
Az 1990-es években a politikai képviselet és az államigazgatási szerepkör, eléggé elvált
egymástól, ritkán fordult elő, hogy politikus, közigazgatási, szakmai feladatot vállal, ritka
kivételként a közigazgatási államtitkári posztot betöltőből lett politikus, illetve viszont.
Eredetileg, a brit modellt célozták meg a pártok, lojális, de párton kívüli köztisztviselői
gárdával. Később, az amerikai zsákmányelv vált általánossá, vagyis a vezető közigazgatási
állásoknál, előbb előny, majd később elvárás volt, a politikai támogatás. Bár, már az 1990-es
köztársasági megbízottak is áldozatul estek a pártok zsákmányszerző kedvének, ez az 1994-ben
megyei szinten újjászerveződő közigazgatási hivatalokra már nem volt elmondható. A 2010-es
választásokat követően, viszont kifejezetten előny volt a megyei kormányhivatalokat vezető
kormánymegbízottaknál, hogy országgyűlési képviselői, illetve megyei közgyűlési elnöki
stallummal rendelkeztek.
2014-től, viszont választani kellett az országgyűlési és az államigazgatási poszt között.
Eredetileg, a járási hivatali vezetői feladatokat is szakembernek szánták, ám végül ez a pozíció
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is áldozatul esett a politikának. Így, végül a hatalommegosztás is csak látszólagos, hiszen
pártpolitikus kerül minden fontos közigazgatási pozícióba.
Van-e lehetőség a helyi, illetve területi érdekek megjelenítésére a parlamentben? Az 1990-es
összeférhetetlenségi szabályok ezt nem tették lehetővé, később azonban 20 éven keresztül,
egyre erősebbé vált az úgynevezett kettős képviselet. Az önkormányzatok elég erős lobbi
csoporttal rendelkeztek egészen 2006-ig, amikor is a kormánypártok csúfosan elveszítették az
önkormányzati választásokat. Csak kevés polgármester maradt bent a parlamentben, szocialista
színekben. A korábbi megyei vezetők egy része a regionális fejlesztési tanácsokban kaptak
szerepet, de a szűkülő pénzügyi lehetőségek miatt, nem tudták hatékonyan a parlamentben
képviselni a területi érdekeket.
A korábbi időszakban azonban komoly lobbi erőt jelentett a parlamenti frakciókban a
polgármesterekből, illetve megyei közgyűlési elnökökből álló csoport. Az 1998-2002-es
időszakban például blokkolni tudták a Fideszes megyei elnökök a közigazgatás
regionalizálását, míg 2002-től a szocialisták többletforrásokat harcoltak ki az
önkormányzatoknak. Ez a lehetőség szűnt meg 2006-tól és a várakozások ellenére 2010-ben
sem nyílt meg újból. Az országgyűlési képviselők egyre kevésbé voltak a városok, illetve a
megyék kijáró emberei, egyre inkább a kormánypárt katonáivá váltak. Mutatja ezt a megyei
közgyűlési elnökök soraiban a 2010-től meginduló cserélődés, amire már ciklus közben is sor
került.
Felvetődött több alkotmányjogász tervezetében, hogy a területi érdekeket egy külön parlamenti
felsőház testesítse meg. Erre példa lehetne a Cseh Köztársaság szenátusa, ahol a szenátorokat a
magyar megyéknek megfelelő területi egységekben választják. Nálunk a parlament második
kamarájában több tervezet szerint, nem csak a területi, hanem a gazdasági és társadalmi
érdekképviseletet, valamint az egyházak is szerepet kaptak volna, hasonlóképpen a két
világháború közötti felsőházhoz, kivéve természetesen a főnemeseket. Ebből is látszik, hogy
néhányan a területi önkormányzatokat önálló hatalmi ágnak képzelik, ez azonban ténylegesen
sosem valósult meg. Az 1990 és 2010 között működő decentralizált közigazgatási modell
sokkal inkább a települési önkormányzatok jogaira épült. A 2012 új önkormányzati törvény,
viszont már egyértelműen a végrehajtó hatalmi ágon belül helyezi el az önkormányzatokat,
hiszen mind a feladatuk, mind a hatáskörük lényegesen leszűkült az előző évtizedekhez képest.
A pénzügyi pozíciói az önkormányzatoknak már 2010-ig is folyamatosan romlottak és
lényegében egy adósságválságba sodródtak. Ebből a kormány az előző ciklusban kimentette az
önkormányzatokat, ugyanakkor lényegében gyámság alá is helyezte azokat.
Amint az 2016 nyarára kiderült, azok a kormánypárti politikusok, akik inkább a
polgármesterséget választották, elveszítették korábbi politikai befolyásukat.3
Mivel 2014-től csökkent a parlament létszáma, ezért a korábbi politikusok - egyre nagyobb
számban - állami feladatot is vállaltak. Volt olyan listás kormánypárti képviselő, aki a
parlament helyett a megyei kormányhivatalt választotta. Nem csak megyei, hanem járási szintre
3

Vö.: Polgármesterek véleménye _index_dull szabolcs:
http://index.hu/belfold/2016/07/22/beszoltak_a_kormanynak_a_budapesti_fideszes_polgarmesterek/
„Az önkormányzatok érintő kormányzati lépéseket kritizálta két budapesti fideszes polgármester Tusványoson. A
XVI. kerület polgármestere szerint visszafejlődnek az önkormányzatok, amiből nagy baj lesz.” „Az
önkormányzatok a világpolitika viharában fantázianevű beszélgetésen Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes
polgármestere egy nagyon is belpolitikai jellegű problémát hozott elő. Kovács szerint az önkormányzatok a
politikai palettán ugyanolyan szerepet töltenek be, mint a családok a társadalomban: alapegységek, amelyekre
lehet építeni a jövőt. Magyarországon azonban míg a kormány a családot nagyon támogatja, az önkormányzatok
kimaradnak ebből. Szerinte az önkormányzatok "visszafejlődésére" jó példa az iskolák állami átvétele. Úgy látja,
hogy ha ez a folyamat tovább folytatódik, "ugyanaz lesz a helyzet, mint amikor a család felbomlik", és ha az
önkormányzatok kiüresednek, "a politikai társadalom" nehéz helyzetbe kerül.”
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is kerültek korábbi politikusok, volt, aki nem tartotta szégyennek, ha korábbi megyei
(választott) funkcióját, járási hivatali (kinevezett) vezetői posztra cserélte fel.
Ezek az életutak, azt is bizonyítják, hogy az államigazgatási feladatok vezetői szinten
politikusok irányítása alá kerülnek. Ez mind a megyei, mind a járási kormányhivataloknál azzal
járt, hogy a vezető helyettesének egy nála szakmailag képzettebb szakembert kellett kinevezni,
ez néha konfliktusokkal is jár.
Maga a rendszer úgy tűnik, mint hogy ha a hatalmi ágak elválasztásának irányába mozdulnak,
ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy a politikai szereplők egyre jobban elfoglalják a
közigazgatási pozíciókat. Hasonlít a helyzet az 1980-as évek végén érvényesülő
követelményrendszerhez, ahol az első szempont a politikai megbízhatóság, a második a
szakmai felkészültség, a harmadik pedig az emberi és vezetői alkalmasság volt. Az előző
politikai rendszer végét jelezte, amikor a politikai alkalmasság követelménye háttérbe szorult
és a szakmai, illetve a vezetői képességek kerültek előtérbe. Korábban a politikailag nem
megbízható szakemberek nem kerülhettek első számú vezetői pozícióba, de a vezető
helyetteseként, igényt tartottak a munkájukra. A mai világban, amikor nyíltan működik az
ellenzék ez természetesen, nem lehetséges, már a helyettes pozícióknál is elvárás a politikai
megbízhatóság.
A közigazgatáson belüli politikai megfontolású cserék gyors végrehajtására, a 2010-es
parlamenti választások után, a köztisztviselői törvény módosítása adott lehetőséget, amikor is
lehetővé vált az indoklás nélküli felmondás. Ezt a törvénymódosítást az Alkotmánybíróság
később ugyan megsemmisítette, de az elbocsájtott köztisztviselők nem térhettek vissza
pozíciójukra, így immár az újonnan, politikai alapon kinevezetteket védi a törvény. (Ezt a
lehetőséget később az önkormányzati köztisztviselőkre is kiterjesztették, de előbb megvárták
az önkormányzati választások eredményét.)
A közigazgatás kormányzati csúcspozícióiban jelentős létszámcsökkentés következett be 2010ben. A miniszterek száma, azóta két fővel nőtt, miközben a politikai államtitkárok és a helyettes
államtitkárok száma jelentősen megnövekedett, egyes tárcáknál megduplázódott. Ez csak
részben magyarázható a politikai zsákmányrendszerrel, valójában a közigazgatás
önmozgásából is következik. A politika mindig célként tűzi ki a közigazgatási apparátus
létszámának csökkentését és ez kormányváltás idején egyben ürügyül is szolgál a politikai
tisztogatásokra. Néhány év múlva kiderül, hogy a megnövekedett feladatokat nem lehet a
korábbinál kisebb létszámmal elvégezni és ilyenkor, mint a gyík levágott farka, visszanő a
közigazgatási apparátus. A közigazgatási apparátus érdekérvényesítő képessége miatt,
növekszik a vezetői posztok száma is, elsősorban a minisztériumokban. Az apparátus
létszámának csökkentését az alsóbb szinteken próbálják megoldani, így a járási hivatalok
kevesebb embert foglalkoztatnak a korábbi jogelődöknél. Az önkormányzati hivatalok
szabályozásánál is kevesebb hivatalt, kevesebb jegyzőt és kevesebb köztisztviselőt
alkalmazhatnak helyi szinten.
Ez, esetenként, a színvonal rovására mehet, például zsúfoltabbá válhatnak az okmányirodák, de
például az elektronikus ügyintézés kiterjesztésével, megpróbálhatják csökkenteni a munkaerő
igényt. A legkisebb településeknél a feladatok egy részét a polgármestereknek kell átvenni,
ezért ők különösen méltánytalannak találták, amikor 2014-től jelentősen csökkentették
javadalmazásukat. Mivel a legkisebb településeknél a pártok jelenléte nem jellemző, ezért az
érdekérvényesítési lehetőségük is korlátozott.
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SPATIAL ANALYZIS OF TURNOUT CHANGES OF THE HUNGARIAN PARLIAMENTARY
ELECTIONS BETWEEN 2010 AND 2014
Abstract
The impotance of the rates of electoral participation represented by it is indicate the strength of democracies, the
legitimacy of the delegation and leaders, and the civil activity. Furthermore the legitimacy of elections questioned
below a certain level of turnout rates. The aim of this study is to give a pictures about the tournout rates in Hungary
and compare it with other developed democracies and to determine the major trends between 2010 and 2014 based
on the results of the first round of the parliamentary elections. In particular focus on the context of regional
differences in party preferences and voters activity. I also investigate the spatial appearance of the radical right
party and it's ability to mobilize, seeking answer to extreme phenomena such as an extremely low turnout rate and
rapid rearrangement of party preferences what kind of correlation show with the process of radicalization. Based
on these indicators I categorized turnout rate changes between 2010 and 2014 and the changes of party preferences
in each settlement. If the turnout rates extremly low and the skeptic voters became disillusioned and turn away
from the votes, and questioning the meaning of parliamentary democracy, that can easily transform into
radicalization and result the uprise of populist radical right parties. The appearence of radicalism is a contemporary
phenomenon which can be traced worldwide. Part of the phenomenon is the rise of Islamic fundamentalism, partly
the presidential campaign in US and the consolidation of Pegida in Germany and the Austrian Freedom Party
(FPÖ). Furthermore different kinds of radical right-wing parties have appeared in post-socialist Central and
Eastern Europe in several waves and with different intensity. In Hungary, after the parliamentary elections held in
2010 resulted radical right JOBBIK won its first parliamentary term and that continued in 2014.
Keywords: electoral participation, turnout rate, party preferences, radicalization, apathy

Bevezetés
Az 1990 óta biztosított széleskörű választói jog a társadalom jelentős részének teszi lehetővé a
többpártrendszer keretei között, hogy kifejezze akaratát és érvényt szerezzen az elkövetkező
négy évről alkotott elképzeléseinek. A választópolgárok ezzel az aktussal megalkotják a
törvényhozáshoz szükséges országgyűlés összetételét és legitimálják vezetőiket. Ennek a
folyamatnak elengedhetetlen része, hogy a választásra jogosult állampolgárok aktív résztvevői
legyenek a választásoknak, hogy a parlament összetételén reprezentatívan leképeződjön a
népakarat. A részvételi arányok jelzik a demokrácia erősségét, a vezetők felhatalmazásának,
legitimációjának nagyságát, a civil aktivitást. A szkeptikussá, kiábrándulttá váló szavazók
elfordulnak a szavazásoktól, megkérdőjelezik a parlamenti demokrácia értelmét, ami könnyen
átcsaphat radikalizálódásba is. A nagyobb múltú parlamenti demokráciával rendelkező
kulcsországokban is számottevően csökkentek a részvételi arányok, amit a megfigyelők egy
része is növekvő aggodalommal szemlél. Arend Lijphard arra hívta fel a figyelmet, hogy
bizonyos szint alatt a választások legitimációja is kérdésessé válik, továbbá rávilágított arra,
hogy a választások kimenetelének kiszámíthatatlanságán túl, a befolyás egyenlőtlenségét is
eredményezi, ha jelentős választói csoportok nem, vagy csak nagyon alulreprezentált módon
vesznek részt a döntési folyamatokban (LIJPHART, A. 1997). Szintén torzító hatása van a
választókerületi beosztás egyenlőségre, mert a kisebb népességszámú választókerületekre
jellemző alacsonyabb részvételi arányok tovább növelik a különbséget a népesebb aktívabb
választókerületekhez képest, így sokkal kevesebb voks szükséges egy ilyen választókerület
mandátumának elnyeréséhez (VIDA GY.–KOVÁCS Z. 2015; KOVÁCS Z.–VIDA Gy. 2015). A
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gazdasági helyzet és a területi különbségek növekedése közvetett módon befolyásolja a
választókerületek népességszámának alakulását, mert belső migrációt generál a fejletlenebb és
a fejlettebb térségek között, ami általában a fiatalabb, iskolázottabb rétegek elköltözésével jár,
így emelik a választópolgárok számát egy adott területen, míg a fejletlenebb elöregedő
térségekben egyre kevesebb szavazó marad (VIDA GY.–KOVÁCS Z. 2015).
Célom a főbb trendek meghatározása a 2010 és a 2014-es országgyűlési választások első
fordulós eredményei alapján, különös tekintettel a választópolgárok politikai aktivitásának és a
pártpreferenciák területi különbségeinek összefüggéseinek feltárására. A vizsgálatokkal a
radikális párt mozgósító képességét, térbeli megjelenését, valamint ezek hátterét is szeretném
bemutatni. Arra a kérdésre keresve a választ, hogy az olyan extrém jelenségek, mint a
szélsőségesen alacsony részvételi arány és pártpreferenciák gyors átrendeződése milyen
mértékű összefüggéseket mutatnak a radikalizálódás folyamatával. Valamint a társadalomban
eluralkodó apátia, a politikai elit iránti bizalmatlanság és az általánosan érzékelhető – gazdasági
vagy fizikai értelemben vett – félelemérzet hol és milyen mértékben eredményeznek a
szélsőséges eszmékre fogékonyabbá váló közeget.

1. A részvételi arányok jellemzőinek hazai és nemzetközi szintű összehasonlítása
Blais szerint a tömbösödés és a pártok alacsony száma, tehát a csökkenő választék mérséklően
hat a választási kedvre (BLAIS, A. 2000). Ez az Egyesült Államok bipoláris pártrendszerére
értve igazolható, ahol a demokrata és a republikánus jelöltekből lehet választani és nem biztos,
hogy ez a kínálat elegendő vonzerőt jelent a választópolgároknak. Másfelől a kiéleződő verseny
fokozza a választáson való megjelenést, hiszen joggal érezheti úgy a választó, hogy minden
szavazat számít. Erre vezethető vissza a 2002-es rekord magas részvételi arány a magyar
parlamenti választásokon (ANGELUSZ R. 2002), de ennek köszönhető lehet az előrejelzések
szerint az utóbbi évek 50-60%-os részvételi arányát (VAP) messze felülmúló 80% körüli
részvételi arány az Egyesült Államok elnöki választásán. Valamint ez eredményezi ÉszakMagyarországon az átlagosnál nagyobb érdeklődést a választások iránt (KOVÁCS, Z.–VIDA, GY.
2015). Ugyanis ebben a régióban a legerősebb 2010 óta a harmadik erőként megjelent JOBBIK,
és itt vált leginkább kiélezetté a verseny a FIDESZ, a JOBBIK és az MSZP-Összefogás
eredményei között.
Természetesen sok más körülmény is befolyásolja a választási részvételt. Bár általában a
kutatások hipotézise, hogy a magasabban iskolázott, urbánusabb, fejlettebb térségekben
magasabb a választási aktivitás (KOVÁCS, Z.–DINGSDALE, A. 1998; KOVÁCS Z. 2000;
MÉSZÁROS R. et al. 2007), mégis több esetben nem igazolható a gazdasági-társadalmi fejlettség
és a választási részvétel között pozitív korreláció. Kovács Zoltán három meghatározó tényezőt
emel ki; az életkort, az iskolai végzettséget és a lakóhelyet. Ezt alátámasztja, hogy a középkorú
magasabb iskolai végzettségű városi lakosok körében a legmagasabb a politikai aktivitás
(KOVÁCS Z. 2000).
Az iskolázottság és a politikai aktivitás szoros kapcsolatát azzal is érzékeltette, hogy az abszolút
többségben cigányok lakta településeken csak 46,1%-os átlagos részvétel volt tapasztalható. Az
1990 és 1998 között lezajlott országgyűlési választások eredményei egy Balaton-BudapestSátoraljaújhely tengelyt határozott meg, amelytől északra átlagon felüli, tőle délre átlagon aluli
aktivitású területek találhatóak. A déli területeken csak Baranya és Békés megye egyes régiói
emelkedtek ki szigetszerűen magasabb részvételi arányaikkal, bár ez az 1998-as választásokra
csökkent. A településméret szerinti vizsgálatok során a pártpreferenciák esetében kimutatta,
hogy a szélsőjobboldali MIÉP és a liberális SZDSZ is városi térségekben szerepelt jobban. Az
SZDSZ az elit lakónegyedekben, míg a kispolgárság és az alsó középosztály lakta
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hagyományos városrészekben a MIÉP érvényesült jobban. Etnikai alapon is vizsgálva az
eredményeket, a cigány többségű falvak alacsony választási aktivitása mellett, a Munkáspárt
nagyobb támogatottságát (6,72%) mérték, a falvak átlagához (3,91%) képest (KOVÁCS Z.
2000). Angelusz Róbert hasonló eredményekre jutott, amikor szisztematikus eltéréseket
figyelhetek meg a cigány népesség lakosságon belüli számarányával, mint a területi részvételt
negatívan befolyásoló tényezővel, s ez az összefüggés két alkalommal, 1994-ben és 1998-ban
a legjelentősebb is volt a többváltozós elemzések alapján. Ez a városias közegben jobban
megmutatkozik, amiben feltehetően a csoportközi interakció településspecifikus intenzitása is
szerepet játszhat. Míg a kisebb településeken feltehetően sűrűbbek az etnikumközi kapcsolatok,
a városokban valószínűleg az anonimitás, a privátszféra nagyobb foka miatt erőteljesebb az
elkülönülés (ANGELUSZ R.–TARDOS R. 2002b).
A részvételi arányok tekintetében Európa középmezőnyébe tartozunk (56-70%), ami leírható a
poszt-szocialista országokra jellemező kezdeti lelkesedéssel, és az azt követő folyamatos
elhidegüléssel, a részvételi arányok csökkenésével (KODTADINOVA, T. 2003). Európában is
megfigyelhető a fejlett nyugati és keleti országok közötti különbség, azonban ez nem minden
esetben igaz. Így például megemlítendő az EU-hoz velünk együtt csatlakozott Málta vezető
helye (92,95%), vagy Svájcnak a passzív mutatója (48,4%), Koszsovó (42,63%) és Románia
(41,76%) mellett. Svájc eredménye egyébiránt azzal magyarázható, hogy a parlament választja
meg tagjai közül négy évre a végrehajtó hatalmat gyakorló szövetségi tanácsot, a hétfős
kormányt, amelyben 1959 óta valamennyi nagyobb párt képviselteti magát, és konszenzussal
hoz döntést. Valamint az sem dől el, hogy ki lesz az ország vezetője (állam- és kormányfője),
ugyanis évente a törvényhozás választja a kormány tagjai közül. A fejlettséggel viszont nem
függ össze a részvételi arány, ugyanis az Egyesült Államok eredményeihez képest
kiemelkedőek más hasonló, vagy kevésbé fejlett demokráciák részvételi arányai. Szinte a
magyar országgyűlési választásokkal teljesen megegyező, vagy alacsonyabb részvételi
arányokat mértek az Egyesül Államokban is. Az 1972 és 1980 közötti időszakban az
elnökválasztásokon a választókorú lakosság átlagosan 54%-a vett részt, ami rendkívül alacsony
az ugyanebben az időszakban 20 másik demokratikus ország nemzeti választásain mért 80%hoz képest (POWEL, G. B. 1986).
Érdemes megemlíteni a szélsőségesen alacsony részvételi arányú és a pártpreferenciák
viszonylag gyors átrendeződését mutató térségeket, amelyek általában a kis lélekszámú
községekre jellemzőek. De lehatárolhatók olyan térségek is, mint például Belső-Somogy, ahol
rendkívül alacsony választási részvételi arányokat regisztráltak, vagy a szocialista párt egykori
szavazóbázisának számító Észak-Magyarország, ahol szintén gyors átalakulással nemzeti
radikalizálódás ment végbe. A társadalomban eluralkodó apátia hangulat, a politikai elit iránti
bizalmatlanság és az általánosan érzékelhető – gazdasági vagy fizikai értelemben vett –
félelemérzet együttesen eredményezhetnek a szélsőséges eszmékre fogékonyabbá váló közeget,
ami termékeny táptalajt biztosítva a radikális jobboldal számára. Ami a nyugati
demokráciákban már évtizedekkel 1990 előtt tapasztalható volt a politikai irányzatokban, az
Magyarországon csak a rendszerváltozást követő tizenöt-húsz évben került előtérbe. A
globalizáció felgyorsulásával szinte egy időben, az 1970-es évektől a zöld pártok lettek a
legelterjedtebbek a városi középosztálybeliek által támogatott újbaloldali pártok közül
(INGLEHART, R. 1977). A jobboldali radikális populista pártok megjelenése ezzel szemben a
bevándorláshoz volt köthető Nyugat-Európában, ami a multikulturális társadalmat elutasító,
elsősorban elszegényedő, lecsúszó városi munkásság és kispolgárság által támogatott
irányzatként jelent meg. A szélsőjobboldali pártcsaládon belül is megkülönböztetnek a
fasizmus hagyományait felvállaló pártokat, valamint az ezeket elutasító, és elsősorban a
posztindusztriális társadalmi igényekre választ adó pártokat (IGNAZI, P. 2003).
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A radikális jobboldal erősödése korunk aktuális kihívásai közé sorolható, mert hatásai
világszerte tapasztalhatóak közvetett vagy közvetlen módon. Ebbe az irányba mutat az iszlám
fundamentalizmus előretörése, illetve a németországi Pegida vagy az Osztrák Szabadságpárt
(FPÖ) megerősödése és részben az Egyesült Államok elnöki kampánya. Az elmúlt időszakban,
több hullámban, eltérő intenzitással jelentek meg a kelet-közép-európai poszt-szocialista
országokban is különböző radikális jobboldali pártok. Magyarországon csak a 2010-es
választások hoztak erőteljes átrendeződést a parlamenti pártok sorában. Az 1990 óta jelenlévő
pártok közül több eltűnt és a helyüket új pártok foglalták el. A 2006-ban még jellemző bipoláris
pártrendszer felbomlását követően 2010-ben egy harmadik erő (JOBBIK) jelent meg, ami
magával hozta az 1990 óta legeredményesebb nemzeti radikális párt parlamentbe kerülését. A
JOBBIK térnyerése 2014-ben is folytatódott, amikor elnyerte második parlamenti ciklusát.
Ennek a politikai átrendeződésnek a lehetséges okaira szeretnék rávilágítani a részvételi
arányok változásának tükrében.
2. A magyar országgyűlési választások részvételi arányainak alakulása 2010-2014
között
A választási motívumok szociológiai összefüggéseinek feltárása Angelusz Róbert nevéhez
kötődik, aki 1990 óta vezet kutatásokat a témában. Vizsgálataikban három csoportot
különböztettek meg – státustudat, konvencionalizmus, szociális dependencia-independencia
elnevezéssel – a részvétel, illetve a távolmaradás indítékait keresve. Megállapították, hogy
egymástól két jelentősen eltérő hátterű társadalmi réteg, más-más motivációval hat a részvétel
irányába. A magasabb státus-tudatú, társadalmilag-politikailag jól beágyazott, közéleti
önbizalommal rendelkező aktív állampolgárok az egyik szegmense ennek a csoportnak,
valamint az alacsony státusú, kevésbé aktív, de társadalmi környezetükben viszonylag integrált
személyek motiváltak szavazásokon való megjelenésre. Míg az előbbi a társadalom teljes jogú
tagjának érzi magát, akinek a véleménye igenis számít, addig a második esetben a vélt
elvárásokhoz, normákhoz való alkalmazkodásra, a többségi minta követésének megfelelő
választói magatartásra ösztönzés figyelhető meg (ANGELUSZ R.–TARDOS R. 2005). A
konvencionalizmusból fakadó attitűdre vezethető vissza az aprófalvas, illetve különösen a
törpefalvas térségekben kimutatható magasabb részvételi arány, ami felülírja a depriváltságból
fakadó esetleges ellenérzéseket is. Ezek a többnyire hátrányos helyzetű aprófalvak jelentős
számban a FIDESZ, és részben a JOBBIK táborát erősítik. Amiért eltérés tapasztalható a két
párt közötti támogatottságban, az betudható a kisfalvak cigány lakosságának, akik túlnyomó
többségben a FIDESZ-re adják voksukat (BERTUS Z. 2016). Magyarországon a szegénység és
roma etnicitás egymással erősen összefonódó, de egymással mégsem teljesen azonos
kategóriákként jelentkeznek. A magyar lakosságnak mintegy hét százalékát teszik ki a
többszörösen kirekesztett reményvesztettek, és körükben erősen felülreprezentált (25%) a
romának tartott népesség aránya, ami tág teret nyújt a szegénység etnicizálódására irányuló
törekvéseknek (LADÁNYI J.–SZELÉNYI I. 2002).
A 2010-2014-es országgyűlési választások részvételi arány változásait 3152 településen
kartogram elemzéssel, Hot Spot elemzéssel és klaszterelemzéssel vizsgáltam meg
részletesebben. A kartogram elemzéssel pontos képet kapunk arról, hogy a településeken
milyen nagyságrendű változások mentek végbe a választások fontosságának megítélésében
négy év FIDESZ kormányzás után. Mindössze 592 településen növekedtek a részvételi
arányok, és a települések túlnyomó többségén csökkent a választások iránti érdeklődés (81%án), közel a települések felén (47%-án) pedig -4 százalékpontot is meghaladóan. Heves,
Baranya és Zala megye területén található azoknak a településeknek a többsége, amelyeken
pozitív változást mértek a részvételi arányok változásában (1. ábra).
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1. ábra: A részvételi arányok változása Magyarországon településenként a 2010-2014-es országgyűlési
választások között
Forrás: http://www.valasztas.hu/, szerk.: Bertus Z. 2015

Hasonló képet kapunk a Hot Spot elemzéssel is, amellyel meghatározhatjuk a részvételi
arányok változásában tapasztalható pozitív és negatív anomáliák térbeliségét. A Heves megyét
közrefogó Hatvan-Salgótarján-Ózd-Miskolc-Heves ötszög területén található a választási
kedvet tekintve leginkább aktivizálódó térség (2. ábra). Szintén kiemelhető Zala megye
határmenti része, Lenti-Nagykanizsa térsége, valamint Baranya megye nyugati és északi része,
ide értve Komlót, Szigetvárt és az Ormánság egy részét is. Ezzel szemben a legnagyobb negatív
anomáliákat Észak-Borsodban, Kecskemét és környékén (Pest megye és Bács-Kiskun megye
határvidékén), Belső-Somogyban (Kaposvár és Barcs közötti térsége), a Tolnai-hegyháton,
Tapolca környékén, a Nyírségben, valamint Debrecenben és környékén. Debrecen méreteiből
adódóan nagy súllyal szerepel ebben a depolitizálódó térségben, ami a megyei szintű
összehasonlításban jól kivehető, ugyanis Hajdú-Bihar megye részvételi aránya csökkent a
leginkább (-5,14%) Bács-Kiskun megye mellett (-4,7%). A megyei jogú városok közül
Hódmezővásárhely (-6,05%) előzi meg Debrecent (-5,64%) és Kecskemétet (-5,41%). A kis
mértékben ugyan, de 2010-hez képest részvételi arány növekedést mutató megyeszékhelyek
Tatabánya (0,76%), Salgótarján (0,49%), valamint Nagykanizsa megyei jogú város (0,28%).
A korábbi elemzésekben is megfigyelték azt a választói magatartást, miszerint a szocialisták
támogatói közül jelentős szerepet betöltő munkásszavazók, hagyományos ipari övezetek mára
nagy számban inaktív alkalmazottainak szavazói aktivitása inkább ellenzéki pozícióból
erősödött fel, míg kormányzati pozícióban inkább lanyhult (SZELÉNYI I. et al. 1996, ANGELUSZ
R.–TARDOS R. 2000). Ian McAllis megállapítása szerint a magasabb részvételi arányok
érzékelhető lökést adnak a Munkáspártnak, míg a valamivel kisebb részvételi arányok a
jobboldali pártoknak előnyösebb. Úgy becsüli, hogy azokban az országokban, ahol kötelező a
szavazás, ott ennek a megszüntetése feltételezhetően erősítené ezt a mintát, és a jobboldalnak
ez "egy beépített előnyt" jelentene (MCALLIS, I. 1986).
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2. ábra: Magyarország települési szintű részvételi arány változások Hot Spot elemzése a 2010-2014 közötti
időszakban
Forrás: http://www.valasztas.hu/, szerk.: Bertus Z. 2016

Klaszterelemzéssel vizsgáltam meg, hogy kimutatható-e bizonyos mértékű összefüggés a
részvételi arányok és az egyes pártok támogatottságában bekövetkező elmozdulások között (3.
ábra). A települések túlnyomó többségén a választásoktól való távolmaradás együtt járt a
FIDESZ-től való elhidegüléssel, vagy az esetlegesen feltételezhető elpártolással (I. klaszter).
Azonban még négy év kormányzás után is vannak olyan települések, ahol a kormánypárt
megőrizte pozícióját, illetve 317 településen javítani is tudott 2010-es eredményein. Ezekre a
településekre átlagosan jellemző a legkisebb mértékű részvételi arány csökkenés. Jelentős
számban fordulnak elő ilyen települések a JOBBIK bázisterületének számító ÉszakMagyarországon, amiből a JOBBIK vesztére bekövetkező FIDESZ térnyerésre
következtethetünk, már csak azért is, mert egyedül erre a klaszterre jellemző a csökkenő
JOBBIK szavazati arány (II. klaszter). Minden más klaszterben javuló tendenciát mutat a
radikális párt és csökkenőt a kormánypárt. Ezt megerősítik a települési adatok is, mert
mindössze 382 településen vesztett támogatottságából a JOBBIK. Leginkább a III., illetve
részben a VI. klasztert jellemzi a radikalizálódás. Míg a III. klaszterben valamivel nagyobb
részvételi arány csökkenés mellett dinamikusabban növelte támogatottságát a JOBBIK, addig
a VI. klaszterben egy közel stagnáló részvételi arány mellett mutatott javulást. A FIDESZ-től
való elhidegülés a leglátványosabban a III. és a IV. klaszterben jellemző. Az előbbiben inkább
a JOBBIK irányába, míg az utóbbiban az MSZP-Összefogás javára mérhető pozitív elmozdulás
a 2010-es eredményeikhez képest. Az V. klasztert egy általános, elsősorban urbánus térségekre
jellemző szociáldemokrata irányultságú újraélénkülés jellemez, ami kapcsán visszautalnék arra
a helytálló kilencvenes években tett megállapításra, miszerint a hagyományosan baloldalinak
számító szavazói aktivitása inkább ellenzéki pozícióból erősödött fel, míg kormányzati
pozícióban inkább lanyhult (SZELÉNYI et al. 1996, ANGELUSZ R.–TARDOS R. 2000). Ezt persze
szinte minden párt esetében elmondhatnánk jobb és baloldaliságtól függetlenül, hogy a
kormányon lévő pártok esetében lanyhul a támogatottságuk.
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3. ábra: Magyarország településeinek csoportosítása a részvételi arányok és a három legerősebb parlamenti
párt támogatottságának változásai alapján a 2010-2014 közötti időszakban
Forrás: http://www.valasztas.hu/, szerk.: Bertus Z. 2016

Ezek alapján megállapítható, hogy a részvételi arányok inkább a kormánypárt megítélésétől,
valamint a verseny kiélezettségének mértékétől függően mozdult el pozitív vagy negatív
irányba. A legnagyobb veszteségeket általában a kormánypártok szokták elszenvedni, ami a
szocialisták esetében különösen látványos volt a 2006-2010-es ciklusban. Azonban a csökkenő
részvételi arányokkal együtt mozgó kormánypárti szavazatok aránya a 2010-2014-es
parlamenti ciklust is jól jellemzi. Az ellenzéki pártok közül ebből leginkább a JOBBIK profitált,
de az összefogás következtében a szocialisták is sok helyütt gyarapították szavazótáborukat,
így egyértelmű kapcsolat nem mutatható ki a radikális párt eredményeinek javulása és a
részvételi arányok növekedése között. Mindössze a FIDESZ eredményeinek változása és a
részvételi arányok alakulása között mutatható ki korreláció, de ez sem számottevő (r=0,130),
csak a pozitív előjelű változás igazolható. Ezzel szemben az MSZP esetében ellentétes mozgás
tapasztalható (r=-0,119), azaz több esetben a csökkenő részvételi arányú területeken tudott
javítani 2010-es eredményein. A JOBBIK semmilyen összefüggést nem mutat a részvételi
arányok változásával (r=-0,023, Sig. 1-tailed=0,095), viszont területileg kimutathatóan
mobilizáló erőnek számít Heves megyében, Zala megye határmenti vidékein és elszórtan
Baranya megye nyugati felében. Azonban Belső-Somogyban a végletes elbizonytalanodás és
apátia következtében, a részvételi arányok zuhanásával párhuzamosan ment végbe
radikalizálódás. E kettőség miatt sem lehet egyértelmű összefüggést kimutatni a radikális párt
eredményei és a részvételi arányok alakulása között. A legszorosabb kapcsolat (r=-0,613) a
FIDESZ és a JOBBIK támogatottságának változása között mutatható ki, ami azt jelenti, hogy
ahol a FIDESZ több szavazatot nyert el, ott a JOBBIK kevesebbet és fordítva. Ez különösen
Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl között mutatott ellentétes irányú változást, mert míg a
radikálisok bázisterületévé váló északi országrészben a FIDESZ több településen gyarapította
szavazótáborát, délen a JOBBIK tudott számottevően előretörni a FIDESZ jelentős
hanyatlásával párhuzamosan.
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Összegzés
Komoly kihívást jelent hazai és nemzetközi viszonylatban is a depolitizálódás és az apátia
megfékezése. Ezen a magatartásformán csak a kiéleződő verseny, illetve az új témákat
köztudatba hozó, kényes tabukat feszegető új pártok képesek változtatni. A társadalomban
eluralkodó apátia, a politikai elit iránti bizalmatlanság és az általánosan érzékelhető
félelemérzet együttesen eredményezhetnek a szélsőséges eszmékre fogékonyabbá váló közeget,
ami termékeny táptalajt biztosít a radikális jobboldal számára. A radikális jobboldal, mint
mobilizáló erő, ugyan statisztikailag nem kimutatható, de erre utaló jelek figyelhetők meg
Somogy, Heves, Zala és Baranya megye településein is, ahol a JOBBIK látványosan tudott
javítani 2010-es eredményein. Heves megyében a szocialisták számottevő visszaerősödésével,
a FIDESZ mérséklődő támogatottságával és a JOBBIK stabil helyzetével kialakuló három párti
kiélezett verseny eredményezte a részvételi arányok növekedését. Zala és Baranya megyében
is szerepe volt a szocialisták összefogásának és a JOBBIK előretörésének a részvételi arányok
javításában a jelentős számú FIDESZ-től elforduló szavazók megnyerésével, vagy saját többlet
szavazóikkal való kompenzálásával. A legnagyobb átalakulások az amúgy is passzív, egykori
agrárszocialista Somogy megyében mentek végbe. Itt csökkent a legnagyobb arányban a
FIDESZ szavazótábora (-14,68 százalékpont) és itt javultak a leglátványosabban a JOBBIK
eredményei (+8,8 százalékpont), ami jól kirajzolódik Belső-Somogyban a klaszteranalízis
térképén. A részvételi arányok emelkedése csak a politikai elit iránti bizalom helyreállításával,
a súlyos válságterületek felzárkóztatásával és az újszerű, a beszédteret uralni, tematizálni képes
pártok megjelenésével, és a verseny fokozásával lehetséges.
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JÁRÁSOK ÉS ADÓKÖRZETEK VÁLTOZÁSAI UDVARHELYSZÉK TERÜLETÉN
ELEKES TIBOR
Egyetemi docens, Miskolci Egyetem MFK Földrajz-Geoinformatika Intézet, ecoeti@uni-miskolc.hu
CHANGES OF DISTRICTS AND COVERAGE AREAS IN THE AREA OF UDVARHELY SEAT
Abstract
The central administrative area of the Székely Land, which was organised mostly according to physical
geographical factors, forms the „historical Székely Land”. The 16th century sources refer to the existence of the
adminstrative unit between the „seat” and „settlement” of Udvarhely Seat.
At the turn of the 16th-17th century there had already been a civil servant, employed and paid by the Seat, for
collecting taxes and penalties. At that time there were also the first mention of the districts of the Odorhei Seat.
The cartographical synthesis containing the whole settlement system, made by myself, also identifies that the
extension of the Udvarhely Seat districts had often changed in the following centuries, then after 1876 they were
modernised according to the characteristic civic administration, provided with plenty of functions in Udvarhely
county. During and between the two world wars despite of the often changes of state borders, these administrative
units were still functioning. These administrative units, the districts, were eliminated in 1950 in Romania.
Keywords: districts, economic factors, administrative changes

Bevezetés
Sajátos környezetben zajlott a vármegyei, illetve a székelyföldi székek járásainak kialakulása,
gyakran változott térbeli kiterjedésük az évszázadok során. A járás a magyar közigazgatási
rendszer alsó fokú hatóságaként működött, hatást gyakorolt a mindenkori magyar társadalomra.
Jelen tanulmány a székelyföldi Udvarhelyszék járásainak területi változásait követi nyomon a
rendelkezésre álló források, településnévsorok alapján, a legrégibb időktől 1950-ig.

A járások feletti középszintű világi igazgatási egységek a vármegyék, illetve a székek
Évszázadokon át, a magyarországi középszintű igazgatás egysége a vármegye volt. A konkrét
területet magába foglaló, bírói-közigazgatási-katonai egységek élén a király által kinevezett
ispán állott (KÖPECZY B. 1993, HAJDÚ Z. 2001, KORDÉ Z. 2016). A királyi várszervezet
szétesése, a köznemesség kialakulása az ún. nemesi vármegyék létrejöttét eredményezte a 13.
század végén. A vármegyék élén továbbra is az ispán állt, de mellette a megye nemessége által
választott szolgabírák is jelen voltak a megyei törvényszéken. Illetékességi területük a
vármegye területén belül lehatárolt szolgabírói járások (districtus, processus) voltak (BÓNIS
GY.–DEGRÉ A.–VARGA E. 1961/1996, DOMINKOVITS P.–HORVÁTH G. K. 2011, EGYED Á.
2013).
Ugyanakkor, nemcsak a jogszolgáltatás térszervezése volt a korai járások létrejöttének oka.
Fontos tényező lehetett a királyaink által kivetett adó behajtása, pl. a Róbert Károly által 1336ban kivetett adó. Nagy Lajos a királyi adószedők mellé szolgabírókat rendelt, valószínűleg
járásonként egy-egy személyt. A korabeli járások a pénzügyi adminisztráció legalsó szintjét
képviselték (C. TÓTH N. 2010).
Eltérő volt a megyék és járások kiterjedése, településszáma. Határaikat a természetföldrajzi
adottságok (domborzat, vízrajz) függvényében, valamint a nemesség létszáma függvényében
húzhatták meg. A kialakult járási szerkezet fönnmaradt a későbbi évszázadokban is, eltérő
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kiterjedésű járások alkották az egyes vármegyéket. A késő középkori járási szerkezet
folyamatosan fennmaradt a 16–17. században, a járásokat a hivatalviselő szolgabírákról
nevezték el. (DOMINKOVITS P.–HORVÁTH G. K. 2011).
Vármegyerendszerünktől független területi, közigazgatási, bíráskodási és katonai egység a
szék. A történelmi Magyarország területén, a térszervezés ezen változata az önkormányzatiság
szintjére eljutott népelemeknél, köztük a székelyeknél volt jellemző. A szék (sedes) kifejezés
legrégebbi írásos említése 1366-ból maradt fönn. A katonáskodás fejében évszázadokon át
adómentességet élvező székelyek legfontosabb elöljáróját, az ispánt a király nevezte ki. A széki
önkormányzatiság többi tisztviselőjét, a székely szokásjognak megfelelően a közösség, az
egyes nemek és ágak sorrendje szerint nevezte ki. Az évente választott hadnagy elsősorban a
szék katonai ügyeit intézte, de bizonyos közigazgatási, bíráskodási feladatokat is végzett. Az
alapvetően közigazgatási, igazságszolgáltatói jogkörrel ellátott személy az évente választott
székbíró volt. A szék működésében az ellenőrző szerepkört a királyi hatalom képviselője, a
királybíró töltötte be. A hadnagy és a székbíró munkáját az azonos nemből és ágból származó
előjárók (lófők) segítették. A katonai és bíráskodási munkák elvégzése érdekében, a választott
segédek a szék falvait fölosztották egymás között (KÖPECZY B. 1993, EGYED Á. 2013, KORDÉ
Z. 2016, OBORNI T. 2016).
Udvarhelyszék területén, a különféle bírságok behajtására küldött „dullók”-ról már 1590-ből
tudunk, de a szék által fizetett állandó hivatalnokként csak a 17.-18. században jelentek meg. A
szék közössége által szabadon választott tisztviselők a királybíró alá tartoztak, minden járásnak
volt egy dullója. Feladata volt a törvényesség betartása, a rendeletek kihirdetése és
végrehajtatása, a rend és csend fenntartása, a kisebb panaszok és kihágások bíráskodása. A
székgyűlés által választott dulló állt a széki hatóságok által szervezett járások élén (SZÉKELY
OKLEVÉLTÁR, HERMANN G. M. 2016).

Udvarhelyszéki járások, adókerületek
Udvarhelyszéki járások legrégebbi említése 1680-ból („Etedi Processus”, „Énlaki Processus”,
„Bögözi Processus” stb.), valamint 1692-ből maradt fenn. Egy 1695-ös adóösszeírás arra utal,
hogy a székely hadszervezet szerepet játszott a 17. század végi, 18. századi eleji járások
kialakításában: „Ugron Thamas Uram Száza et Processusa”, „Kadar András uram száza et
processusa” stb.. Egy járás magába foglalta egy hadnagy (nemesember) parancsnoksága alá
tartozó falvakat, a települések hadkötelesei adták a „százat” (HERMANN G. M. 2016). A korabeli
településlisták alapján megállapítható, hogy ebben az időszakban gyakran változott az egyes
járásokhoz tartozó települések sora.
1703-ban Udvarhelyszék területét 8 „processusba” osztva találjuk. A 9. járási szintű
közigazgatási egység a szék földrajzi központjában, a legjelentősebb vízfolyás, a Nagy-Küküllő
völgyében települt, hagyományos közigazgatási-katonai, gazdasági, kulturális központ,
Székelyudvarhely. A korabeli járások térbelisége jelentős „mozaikosságot” mutat (1. ábra). Az
Etédi járás része Nagysolymos, Kissolymos és Rugonfalva, ugyanakkor Kénoshoz sorolódott a
Kis- és Nagy-Homoród-menti falvak egy része, a Székelylengyelfalvi járás két területegységből
állt. Bardóc fiúszék falvai egy járást, Vargyas vidékét alkották, így a korábbi fiúszéket
beillesztették a „járásrendszerbe”. A járásbeosztásban nem szerepel, a későbbi összeírásokban
kiváltságos településként feltüntetett Zetelaka, Kisoláhfalu és Nagyoláhfalu (SZÉKELY
OKLEVÉLTÁR, HERMANN G. M. 2016).
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1. ábra: Udvarhelyszék 1703-ban

Egy 1742-es felsorolás a farcádi, bözödi, szentmártoni, bögözi, etédi járásokat, „Bardóc széket”
és Zetelaka kiváltságos települést említi. Az 1753-as összeírásban ugyanezek a járások
szerepelnek Zetelaka kiváltságos falu nélkül. Az adóbegyűjtés megkönnyítését segítő 1753-as
beosztás szerint Udvarhelyszék településeit két adókerületbe sorolták. (SZÉKELY OKLEVÉLTÁR,
HERMANN G. M. 2016) (2. ábra).
II. József idején, 1784-1790 között került sor a történelmi Magyarország addigi legjelentősebb
közigazgatási átszervezési próbálkozására, mely szerint Udvarhelyszék telepelüléseit, Bardóc
fiúszék kivételével, a Csík- és Gyergyószéket is magába foglaló Udvarhely megyében találjuk.
1786-ban a korábban kialakított megyéket kerületekbe sorolták, Udvarhely, Háromszék és
Fogaras megye a Fogaras központú kerületet alkotta. A korabeli népesség összeírásban (17841786) nincs föltüntetve járásbeosztás, a megyei adatok ismertetésénél csak településfölsorolást
találunk. 1790-ben visszaállt az 1784 előtti hagyományos térszerveződés.
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2. ábra: Udvarhelyszék adókörzetei 1753-ban

1800-ra keveset változott a korábbi két adókerület kiterjedése. A Felső kerület falvait két, az
Alsó kerület településeit viszont hat kerületben találjuk, Székelyudvarhely város a Patakfalvi
járás része. (SZABÓ M. A. 2003) Fél évszázad alatt fölszámolódott a járások „területi
mozaikossága”, de nagyon eltérő méretű járások jöttek létre. Bözödhöz Kápolnás és
Szentegyházasfaluval együtt 36, Farcádhoz 32, ugyanakkor az Oláhfalvi járáshoz 8 falu
tartozott (3. ábra).
Lipszky J. kézzel készített alaptérképén az 1800-ból fönnmaradt állapothoz hasonlóan,
Kápolnásfalu és Szetegyházasoláhfalu a Bözödi járás, Székelyszentmiklós a Keresztúri járás
részeként szerepelt, Zetelaka a szék területétől elkülönítve jelenítődött meg. A Felső kerületet
a Bözödi és a Farcádi járás képezte, az Alsó adókerülethez további hat járás tartozott. (REISZ
T.Cs.2002) Az 1806-ban nyomtatásban megjelent térképén viszont Kápolnás- és
Szentegyházasoláhfalu már az Oláhfalvi processusban, Székelyszentmiklós az Etédi járásban
szerepel, a járások száma ugyanúgy nyolc mint a kéziratban (HERNER J. 1987). Egy 1806-ból
fönnmaradt, a hagyományos székely hadi mozgósítás elvei szerint készült udvarhelyszéki
település összeírás nagyobbrészt azonos Lipszky nyomtatásban megjelent térképével. Egyetlen
eltérés, hogy a Bözödi és a Farcádi processus helyett itt 2-2 járásban szerepelnek a települések
(4. ábra). A hat éves időszakból fönnmaradt három forrás igazolja, hogy még a 19. század
elején is nagyon gyakran változott a járások területe, Lipszky „kéziratos alptérképét” a
nyomtatott változatban a gyorsan változó aktualitáshoz próbálták igazítani.

653

TÖRTÉNETI ÉS POLITIKAI FÖLDRAJZ SZEKCIÓ

3. ábra: Adókerületek és járások Udvarhelyszéken 1800-ban

4. ábra: Udvarhelyszék 1806-ban
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LENK, I. 1839-ben megjelent lexikonja az 1806-sal azonos udvarhelyszéki településállományt
közöl. A korabeli járásbeosztás a két mezőváros fölértékelődésére utal. Székelyudvarhely
székközpont külön közigazgatási egységet alkotott, a Keresztúri járást É, ÉNy irányba
bővítették a város vonzáskörzetébe levő falvakkal. Az 1806-os összeírásban és Lipszky
nyomtatásban megjelent térképén az Etédi processusban szereplő Székelyszentmiklós, Kiskede
és Nagykede, valamint a Bözödi járáshoz tartozó Gagy, Magyarandrásfalva, Szentábrahám,
Csekefalva Lenk összeírásában Székelykeresztúr mezőváros területegységében szerepelt (5.
ábra).

5. ábra: Udvarhelyszék 1839-ben

Katonai közigazgatást vezettek be Erdélyben az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc
leverése után. 1850-től a politikai elnyomás eszköze volt a körzetekre és alkörzetekre osztott
katonai kerületek rendszere (BERZNAY A. 2011, HAJDÚ Z. 2001, ELEKES T. 2011). A Bach-féle
közigazgatási reform a diktatúrát képviselte, az új kerületeket a hatalom által kinevezett
megyefőnök vezette, alárendeltségébe tartoztak a járások (CSIZMADIA A. 1976). Az 1850-es
népszámláláskor Udvarhelyszék településeinek túlnyomó részét az Udvarhelyi katonai kerület
Udvarhelyi körzetében találjuk a Bözödi, Homoródalmási, a Székelykeresztúr mezőváros
központú Székelykeresztúri és a Székelyudvarhely várost is magába foglaló Szombatfalvi
alkörzetben. Bardóc fiúszék, a későbbi járás falvait az ugyancsak Udvarhelyi katonai kerülethez
tartozó Sepsiszentgyörgyi körzet Nagyajtai alkörzetébe osztották Miklósvárszék falvaival
(DÁVID Z. 1994). Az 1839-ben összeírt 10 udvarhelyszéki járást és Székelyudvarhely várost
1850-ben 5 alkörzetben, részben Udvarhelyszéken kívüli falvakkal együtt találjuk. A
hagyományos határok átrajzolásával új kerületeket hoztak létre 1854–1860 között. Az „új”
Udvarhelyi kerülethez tartozott Udvarhelyszék jelentős része, Csík- Gyergyó- és Kászonszék,
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valamint Miklósvárszék. A Székelyudvarhelyi kerület része a Székelyudvarhelyi, a
Székelykeresztúri és a Miklósvárszéket is magába foglaló Baróti járás. Udvarhelyszék KisKüküllő vízgyűjtőjéhez tartozó falvait a Marosvásárhelyi kerület Makfalvi járásába osztották.
1860 után, a politikai enyhülés jegyében visszaállították az 1850 előtti állapotot. Az 1873-as
helységnévtárban Udvarhelyszéket 6 járás és 2 mezőváros (Székelyudvarhely, valamint a
Szentegyházas- és Kápolnásoláhfalut magába foglaló Oláhfalu) alkotja (Helységnévtár 1873).
A természetföldrajzi szempontból Udvarhelyszék többi részétől „elkülönülő” Bardóc fiúszék
falvai továbbra is külön területegységbe, a Bardóc központú Olaszteleki járásba tartoztak 1876ig. A szék többi részén is érvényesült a vízgyűjtő területrészek, vonzáskörzetek, néprajzi
tájegységek szerinti járásszervezés. A két Homoród-mentét a Homoródszentmárton központú
Homoródi területegységben találjuk. A Nagy-Küküllő völgyének felső része a Kadicsfalva
központú Udvarhelyi, alsó része a Székelykeresztúri járást alkotta. A Felső-Nyikó-mente és a
Sóvidék udvarhelyszéki része a Felsősófalva központú Korondi járást képezte. A Kis-Küküllő
vízgyűjtőjének Sóvidéktől DNy-ra települt udvarhelyszéki falvainak túlnyomó részét Etéd
központ köré szervezték (6. ábra).

6. ábra: Udvarhelyszék 1873-ban

Járások Udvarhely vármegyében, Udvarhely megyében
Az 1867-es kiegyezés részben rendezte Magyarország és Ausztria közjogi viszonyait. Az
1869:4 tc. szétválasztotta a magyarországi közigazgatást és az igazságszolgáltatást,
megteremtve a független bírói hatalmi ágat. Az 1876-os átszervezés során rendezték a
törvényhatóságok jogállásait, feladatait, belső szervezeti rendjét, létrehozva a jól körülhatárolt
feladatkörökkel ellátott megye-járás-község közigazgatási rendszert (CSIZMADIA A. 1976). Az
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átszervezés legbonyolultabb kérdése volt az évszázadokon át működő székek, vidékek beillesztése a polgári államszervezetbe (HAJDÚ Z. 2001). Az új térfölosztás figyelembe vette az
évszázadok alatt kialakult és működött térszerveződést, a Székelyföldön nagyobbrészt a
hagyományos székek területéhez igazították az új vármegyéket (BEREZNAY A. 2011, ELEKES
T. 2016). A Székelyudvarhely központú Udvarhely megyét a történelmi szék déli irányba
kibővített területén alakították ki. Magába foglalta Székelyudvarhely rendezett tanácsú várost,
valamint az 1876 előtti 2-3 járás összevonásából létrehozott Oklánd központú Homoródi (42
községgel), a Székelykeresztúri (49 községgel) és Udvarhelyi (43 községgel) járást. Az 1910es átszervezés legjelentősebb térbeli változását az udvarhelyi Sóvidék tágabb térségét magába
foglaló parajdi járás kialakítása jelentette (ZENTAI L.–KÓSA P. 2002). Létrehozását
befolyásolták a térség korabeli gazdasági változásai (vasútépítés, a só ipari fölértékelődése,
fafeldolgozás) (7. ábra).

7. ábra: Udvarhely vármegye 1910–1918 között

1920-tól, a trianoni békeszerződés értelmében a Székelyföld elveszítette hét évszázadnyi
határmenti szerepét, és történelme során először Románia része lett, a korabeli Nagy-Románia
közel földrajzi központjába került. A hivatalos nyelv a román lett, hivatalosan a közigazgatási
egységek, városok, falvak román nevét használták, de 1925-ig az I. világháború előtti területi
beosztás volt érvényben (MARTINOVICI, C.–ISTRATI, N. 1921).
1926-tól megváltozott Udvarhely megye és járásainak kiterjedése. Elveszítette az 1876-ban
hozzá csatolt falvak túlnyomó részét, de kibővítették a Kis-Küküllő-menti marosszéki falvakkal
(Legea… 1925, Împărţirea… 1926), (8. ábra).
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8. ábra: Udvarhely megye 1926-ban

A megyeszékhely Székelyudvarhely és a hat járásba osztott 140 község alkotta
településállományát 1940-ig. Egy 1930-ban kiadott Udvarhely megyei közleményben
(Monitorul…1930) az 1926-os megyehatáron belül Székelyudvarhely város, megyeszékhely
mellett 4 járásban („plasa”) találjuk a megye 139 faluját. Ekkor találkozunk először a járás és a
település közé ékelődő, 1-6 falut magába foglaló „comuna rurala” („falusi komuna, község”)
kifejezéssel. Udvarhely járás 49 faluja 14, Oklánd 30 faluja 12, Keresztúr 43 faluja 14, Parajd
járás 17 faluja 12 „komunát” alkotott.
1940–1944 között, a II. bécsi döntés értelmében ismét Magyarországhoz tartozott Székelyföld
túlnyomó része, Udvarhelyszék területén az 1876-ban kialakított térszerveződes 1910-es
változata érvényesült. Kivételt képezett Keresztúr járás Ny-i részének Maros-Torda
vármegyéhez csatolt 6 faluja. A Romániánál maradt udvarhelyszéki területeket az 1926-tól
kialakított román közigazgatási beosztáshoz igazították (BEREZNAY A. 2011), (9. ábra).
Az 1944. szeptemberében Székelyföldre bevonuló román közigazgatás helyét 1944
novemberében a szovjet közigazgatás váltotta föl. A román állam képviselői 1945 márciusában
térhettek vissza, (VINCZE G. 2005) és valószínűleg az 1930-ból ismert térfelosztást alkalmazták
Udvarhelyszéken 1950-ig (10. ábra). Az 1947-ben Párizsban aláírt békeszerződés
visszaállította Románia 1920-ban meghúzott Ny-i határát, ettől kezdve Székelyföld újra
Románia részét képezi.
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9. ábra: Udvarhely vármegye 1940–1944 között

10. ábra: Udvarhely megye 1949-ben
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1950-ben szovjet típusú közigazgatást vezettek be Romániában. A tartomány-rajon-komuna
rendszerben már nem szerepelt a járások szintje (Legea…1950) és a legutóbbi, 1968-as
átszervezés során sem került vissza a romániai megye rendszerbe.

Összegzés
A szék és település közti területegység udvarhelyszéki létezésére, a vármegyékkel ellentétben,
csak a 16. századi források utalnak. A székelység már a Magyar Királyság idejében
adómentességet élvező kiváltságos népelem volt, így nem volt szükség rendszeres adó
behajtását végző kinevezett hivatalnokra, aki egy adott területen (járásban) rendelkezett
felhatalmazással. Ennek függvényében, részben érthető, hogy itt későbbre tevődik a járással
kapcsolatos hivatalnokok, tevékenységek említése. A 16.-17. század fordulóján
Udvarhelyszéken már létezett a szék által fizetett és a bírságok behajtására kinevezett
hivatalnok. Erre az időszakra tevődik az udvarhelyszéki járások első említése is. A korabeli
udvarhelyszéki járások megszervezésében szerepet kaphatott a hagyományos katonai
szerveződés, a „százas” is, későbbi változásait befolyásolták a korabeli birtokviszonyok, illetve
a természeti adottságok.
Az általam készített, települések szintjéig terjedő kartográfiai szintézis is igazolja, hogy a
későbbi évszázadokban gyakran változott az udvarhelyszéki járások kiterjedése, majd 1876
után a polgári közigazgatás jellegzetes, számos funkcióval ellátott területi szintjeként működött
Udvarhely vármegyében. A két világháború alatt és között, az államhatárok gyakori változása
ellenére, továbbra is működött e közigazgatási-térszerveződési területegység. Romániában a
járások közigazgatási szintjét 1950-ben számolták föl és a legutóbbi, 1968-as átszervezés során
sem került vissza a romániai közigazgatási rendszerbe.
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BESZÁMOLÓ A TURIZMUSFÖLDRAJZ SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A konferencia egyik legnagyobb, 14 előadást magába foglaló szekciójában a hazai
társadalomföldrajzi kutatások töretlenül népszerű területe, a turizmusföldrajz legújabb kutatási
eredményei kerültek bemutatásra.
A Magyar Földrajzi Konferencia – az ugyancsak páros években megrendezésre kerülő
Országos Turisztikai Konferencia és a páratlan években meghirdetésre kerülő Magyar
Turizmusföldrajzi Szimpózium mellett – a hazai turizmustudomány legrangosabb
seregszemléjének tekinthető. Ezt igazolja, hogy az előadók között a turizmuskutatás
zászlóshajóinak kapitányaival találkozhattak a szekció munkájának résztvevői. A bemutatott
kutatási eredmények a turisztikai felsőoktatás (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti
Gazdaságtudományi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Kodolányi János Főiskola) és a
geográfus-képzés (Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem)
ismert és elismert műhelyei mellett, illetve azokkal együttműködve az MTA CSFK
Földrajztudományi Intézetében születtek.
Az előadók által prezentált problémakörök skálája a tradicionálistól egészen a posztmodernig
terjedt, a legtöbb esetben korszerű kutatásmódszertani eszközökkel feldolgozva, kellő elméleti
háttérrel alátámasztva a vizsgált kérdést. A nap bármely szakaszában népes szekció
hallgatósága megismerkedhetett a turizmuspolitika terület- és vidékfejlesztési sajátosságaival,
különösen azok földrajzi vonatkozásaival; a vallási turizmus észak-magyarországi vonzerőivel,
pontosabban az azokban rejlő potenciállal; a megosztáson alapuló gazdaság vezértermékével,
a szárnyaló airbnb piaccal (ez a téma magukat az előadókat is megosztotta, a neoliberális és a
neomarxista álláspontok diszkrét ütköztetésére került sor); a szociálturizmus orfűi esetével; a
megújuló energia szállodaipari felhasználásával; a debreceni edzőtáborok turisztikai hatásaival;
a szegedi városi parkokkal, a Corvin köz turisztikai háttérbe szorulásának feltételezett okaival;
a láthatatlan turizmus egyik válfajával, a szervezett iskolai kirándulásokkal; az Eurovelo
magyarországi szakaszának anomáliáival; és végül, de nem utolsó sorban az internetes
repülőjegy-értékesítés különböző csatornáinak idő/ár dinamikájával.
Aki végigülte a reggel 9-től délután 4 óráig ebéd- és kávészünetekkel jól tagolt szekciót,
meggyőződhetett arról, hogy a hazai turizmustudomány egyik tartópillére, a turizmusföldrajz
képes nemzetközi összehasonlításban is helytálló kutatási eredményeket produkálni.
MICHALKÓ GÁBOR
szekcióelnök
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THE TRANSFORMATION OF SOCIAL TOURISM IN HUNGARY: THE ORFŰ DESTINATION
Abstract
Social tourism was the most typical form of domestic tourism in Hungary in the socialist era. The essence of this
form of tourism is the support of the participation in tourism, provided in some way by the state, a trade union or
any other organisation, institution or company. In the 1960s and 1970s, social tourism led to a significant
enlargement of capacity of accommodations in Hungary. Following the regime change, the decline of social
tourism resulted in a fundamental rearrangement that took different forms across the country. Most of the holiday
facilities were transformed into commercial accommodations or were closed for a long time, due to the continuous
changes of ownership, or may have gained new functions.
The paper is an analysis of the changes taking place in a Hungarian destination with significant social tourism
accommodation capacity – since the regime change to date.
Keywords: social tourism, social tourism accomodations, Orfu

Bevezetés
A XX. század második felében Magyarországon a szociálturizmus a belföldi turizmus legfőbb
formája volt. A rendszerváltás azonban az iparágat alapjaiban változtatta meg, a rendszerváltás
előtt az állam, a megyei- és a helyi tanácsok kezelésében is működtek vonzerők és
szálláshelyek. Az 1990-es években ezek száma jelentősen csökkent, hiszen sok esetben a
megváltozott piaci körülmények szinte lehetetlenné tették az addig is kétséges rentábilis
fenntartásukat.
A szociálturizmus meggyengülése különböző átrendeződéseket okozott. A legtöbb üdülő
kereskedelmi szálláshellyé alakult át vagy a folyamatos tulajdonosváltás miatt ki sem nyitott
hosszú ideig, esetenként új funkciót kapott. Tanulmányunkban egy hazai, jelentős
szociálturisztikai szálláskapacitással rendelkező desztináción végbemenő változásokat
kívánjuk megvizsgálni a rendszerváltozás óta napjainkig tartó időszakban. Differenciáltan
vizsgáljuk a szociálturisztikai szektorban megjelenő létesítményeket olyan tekintetben, hogy
melyeknél maradt meg az eredeti funkció melyek azok, amelyek hasznosítási módjában
változás történt.
Fogalmi meghatározás és történeti áttekintés
Maga a szociálturizmus fogalma hagyományosan meglehetősen komplex. Az egyik legkorábbi
definiálása szerint: „Alacsony jövedelmű emberek részvételével jellemzett turizmus típus,
amely speciális szolgáltatásokat biztosít számukra” (HUNZICKER, W. 1957). 1963-ban alakult
meg a brüsszeli székhelyű International Bureau of Social Tourism (BITS/ Nemzetközi
Szociálturisztikai Iroda ), mely a következőképp határozta meg a szociálturizmust: ”az alacsony
jövedelmű társadalmi rétegek idegenforgalomban való, pontosan meghatározott szociális
jellegű intézkedések révén lehetővé tett részvételéből eredő fogalmak és jelenségek
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összessége”1. A fogalom ebben a kontextusban a jövedelmi viszonyokat tekinti szelekciós
tényezőnek. Ez azonban nem foglalja magába azokat az embereket, akik egyéb módon
hátrányos helyzetűek. Ahogy magának a turizmusnak is egyre bővült a palettája a tömegek
igényeinek, keresletének megfelelően, úgy a szociálturizmus területén is differenciálódás ment
végbe. A szegmentálódás ugyanakkor nem egyformán jelent meg a kontinensen, illetve, hogy
mi a fókuszpont ezen a területen, az nagyban függött a szociálpolitikától. Nyilvánvaló, hogy a
téma kettős, mert turisztikai és szociális vetülete egyaránt van. Turisztikai kérdés, hogy miképp
lehet bevonni az üdülési-, rekreációs célú utazásokba azt a társadalmi szegmenst, amely bár
rendelkezik szabadidővel, diszkrecionális jövedelmük nem keletkezik, sőt, egyenesen
létfenntartási-likviditási gondjaik akadnak. A XX. századi skandináv felfogás szerint,
mindenkinek lehetőséget kell biztosítani az üdülésre. Ezt a lehetőséget pedig alapvető emberi
jogként kell kezelni, melynek társadalmi veszteségét a jóléti államnak szükséges kompenzálnia
(HAUKELAND, J. 1990). Meg kell említeni azt is, hogy a szociálturizmusnak közgazdasági
szempontból is jelentős hatása van. A kínálati oldalon megjelenhetnek olyan térségek, melyek
egyébként nem a turisztikai desztinációk kiemelt területei. Ezzel tulajdonképpen a polarizálódó
társadalmak egy szociális alapú, de pozitív gazdasági externáliákkal rendelkező eszközévé
válhat, melyet a területfejlesztési stratégiákban a hátrányos helyzetű térségek gazdasági
reintegrációjára alkalmazhat az állam.
Az EURÓPAI BIZOTTSÁG 1993-ban új, általánosabb érvényű definíciót alkotott, melyben
nevesítette a szociálturizmus intézményi hátterét másrészt alanyának a hátrányos helyzetét
emelte ki, így önmagában a jövedelmen túllépve a szociális helyzetet is jogosultsági
szempontnak tekintette.

A szociálturizmus jellemzői Magyarországon
A szociálturizmus helyzete az 1960-as évektől a rendszerváltásig
Magyarországon a belföldi turizmus egyik pillére a vállalati és SZOT üdültetés volt a szocialista
korszakban. Lényege, hogy az állam, a szakszervezet vagy egyéb szervezet, intézmény, vállalat
valamilyen módon támogatja a turizmusban való részvételt. Az 1960-70-es években a
szociálturizmusnak köszönhetően jelentős kapacitásbővülés zajlott le Magyarországon a
szálláshelyek vonatkozásában. A SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatósága az 1960-as
években férőhely-bővítési céllal épített számos üdülőt. Az ingatlanok az egész ország területén
megtalálhatóak voltak, köztük olyan ma is méltán népszerű helyek, mint például Hévíz,
Hajdúszoboszló, Gyula, Siófok, Mátraháza, Galyatető, Leányfalu, Budapest, Sopron stb. Jó
néhány egykori kastélyban is üdülőt létesítettek pl. Parádsasváron a Károlyi-féle
Vadászkastélyban. Az ÜSZF által kezelt vagyon tulajdonosaként a Magyar Állam és a SZOT
egyaránt szerepelt az ingatlan-nyilvántartásokban (ÁSZ 1999).
A szociálturizmus fejlesztésének folyamatát GERGELYNÉ B. R. (1981 p. 28.) alapján az alábbi
három szakaszra oszthatjuk fel:
1.) 1945-1958 közötti időszakban az üdülési bázis kialakítása volt az alapvető feladat,
amely jelentős részben a már meglévő épületek átvétele, megvásárlása folytán szolgálta
e célt.
2.) 1959-1970 között, az intenzív fejlesztés szakaszában, több új korszerű SZOT- és
vállalati üdülő létesült, de emellett a régi épületek korszerűsítésére, bővítésére is sor
került- új ingatlanok építése, meglévők fejlesztése.
1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52006IE1155 Letöltve: 2015.09.09.
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3.) 1971 után- részben különböző korlátozások miatt – lelassult a fejlődés. Ebben az
időszakban viszonylag sok ideiglenes megoldás született (például az építési tilalom
miatt átalakításokkal, bungalók telepítésével, hétvégi pihenők üdülési célokra történő
igénybevételével bővítettek).
A kedvezményes üdültetés a férőhelyek számával egyenes arányban növekedett és 1979-re
kevesebb vendégszámmal csak némileg maradt el a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszaka
számától (1. táblázat).
1. táblázat: A kedvezményes üdültetés üzemeltetők szerinti megoszlása 1978-ban
1978
Ü ZEMELTETŐK

FÉRŐHELY

ÜDÜLŐVENDÉG

FÉRŐHELY

EZER

ÜDÜLŐVENDÉG
SZÁZALÉK

SZOT

25

363

20,7

29,7

VÁLLALATI

54

469

44,6

38,4

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV

33

288

27,3

23,6

9

100

7,4

8,3

121

1220

100,00

100,00

SZÖVETKEZET
ÖSSZESEN

Forrás: GERGELYNÉ B. R. 1981, p. 30.

Magyarországi helyzetkép 1989 után
Az állami tulajdont felváltó magántulajdon, a szabad piacgazdaság a szabályozott
tervgazdálkodás helyett, azt eredményezte, hogy az idegenforgalomban jelentős túlkínálat
alakult ki, miközben a kereslet jelentősen visszaesett. Utóbbira magyarázat a tömegesen
megszűnő munkahelyek és a diszkrecionális jövedelem csökkenése, illetve a korábbi
meghatározó profil elvesztése a beutazó turizmusban.
Négy különböző vonalon követhető nyomon az egykori szociálturizmus átalakulása:
1. Megyei Tanácsok, Idegenforgalmi Hivatalok, Megyei Önkormányzatok
2. Szakszervezeti üdültetés
3. Vállalati üdültetés
4. Gyermek-, ifjúsági- és nyugdíjas üdültetés
Az állami vagyon megyei kezelőjeként az Idegenforgalmi Hivatalok a megyei tanácsok
hatáskörébe tartoztak a rendszerváltás előtt. Az 1990-es évtizedben ez a korábbi jelentős
turisztikai infrastruktúra előbb a megyei önkormányzatok kezelésébe, majd nagy részük
privatizálásra került (AUBERT, A.−M ISZLER, M. 1999). Az önkormányzatok egykori tanácsi
üdülői közül számos ma is pl. gyermeküdülő funkciót betöltő ingatlan működik.
Az évtizedeken át meghatározó SZOT-ot alkotó 19 ágazati szakszervezet a rendszerváltás során
több, mint 100 szakszervezetre bomlott. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt a kormány
alapította meg hét szervezettel, melynek feladatát és vagyonát 1992 januárjában (1992. évi LI.
törvény) határozta meg (MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA
(1992).
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A rendszerváltáskor bekövetkező változások ellenére a cél tehát a szociálturizmus fenntartása
volt a korábbi rendszer alapjain (AUBERT A. et al. 2013), melynek különböző formái alakultak
ki az elmúlt 25 évben. Az egyik legjelentősebb lépés az Üdülési Csekk bevezetése volt, mely a
MNÜA által létrehozott támogatói forrásra és szolgáltatói körre épülő rendszerének
piackonformmá való szélesítése is (M ICHALKÓ G. 2007).
A vállalati üdültetés sorsa a legnehezebben kutatható. Nagyon kevés szakirodalmi adat, forrás
áll rendelkezésre. A megváltozott piacgazdasági körülmények, a vállalatok privatizációja az
idegenforgalmat is érintette. A fellelhető források alapján, számos, korábban üdülővel
rendelkező cég a tulajdonformát/tulajdonosváltást követően jellemzően rentabilitási okok miatt
megvált üdülőingatlanjától. A korábban már említett Üdülési Csekk bevezetése, mint
munkavállalók üdülési támogatása is hozzájárult a folyamathoz. Fontos megjegyezni, hogy ez
nem mondható általános érvényűnek. Ismertek olyan rendszerváltás előtti állami vállalatok,
melyek esetében a jogutódok (függetlenül a tulajdonosi szerkezettől) napjainkban is
működtetnek üdülőket.
Rendszerváltáskor szétesett a gyermek- és ifjúsági mozgalmi intézményrendszer, amelynek
addig jelentős szerepe volt az ifjúsági turizmusban. A korábbi ifjúsági turisztikai infrastruktúrahálózat megváltozott. Számos új szervezet jött létre, de ezek lehetőségei korántsem voltak
azonosak a szocializmus évtizedeinek tömörüléseivel. A korosztály turisztikai részvétele
nagyban függött a kormányzati ifjúságpolitikától, amely az útkeresés időszakát élte
(KOMÁROMI I. 2010).
A szociálturizmus alapinfrastruktúráját tehát 40-50 éve hozták létre. Ugyanakkor bármilyen
tulajdonváltozások is mentek végbe, számos létesítmény megtartotta turisztikai funkcióját.
Elmondható, hogy a szociálturizmus egyes elemei ma is élnek, közvetett (önkormányzati
üdülők, cafeteria) és közvetlen (vállalati üdültetés) formájában, napjainkban is működik

Kutatási módszerek
A téma történeti hátterének vizsgálatához szakirodalmi tartalomelemzés során, retrospektív
kutatási módszert alkalmazva a tárgyra vonatkozó leíró információk bővítése, pontosítása és
rendszerezése volt szükséges.
Tanulmányunk középpontjában a szociálturisztikai létesítmények vizsgálata állt, melyben
különbséget kívántunk tenni az állami, nagyvállalati és a szakszervezetek által működtetett
üdülők területén lezajlott változások között.
Primer, kvalitatív kutatási módszerként személyes megkeresés során félig strukturált interjút
készítettünk Füziné Kajdy Zitával, Orfű polgármesterével, illetve munkatársaival.

Eredmények
A mai orfűi desztináció az 1960-as évektől mesterséges tórendszer kialakításával jött létre
rekreációs célból, melyet gyors növekedés követett (TÜSKÉS T. 1980). A hétvégi házas zóna
mellett jelentős intézményi és vállalati nyaralókapacitás épült ki, illetve kiegészítéseként
kereskedelmi szálláshelyek jelentek meg (1. ábra, 2. ábra).
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1. ábra: Orfűi kemping 1986-ban
Forrás: http://egykor.hu/orfu/camping/1867
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2. ábra: Orfű szálláskapacitása 1975-2015 között
Forrás: Önkormányzat Orfű és KSH adatok alapján szerkesztette Horváth A.

Folyamatosan növekedett a vendégek és a vendégéjszakák száma a településen, a külföldi
vendégkör bővült (3. ábra).
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3. ábra: Vendégéjszakaszám alakulása Orfűn 1975-2015 között
Forrás: Önkormányzat Orfű és KSH adatok alapján szerkesztette Horváth A.

Az 1990-es rendszerváltás nem hozza rögtön a hanyatlást a település turizmusa számára, de
érezhető hatásokat fejtett ki és a település idegenforgalma egészen a 2000-es évekig a stagnálás
fázisába lép. A 2000-es évek közepén több külső és belső tényezőnek köszönhetően a
desztináció hanyatlásnak indult, melynek jelei a vendégforgalom csökkenésén túl a
fogadókapacitás változásában is láthatóak.

Szociálturizmus az orfűi desztinációban
A rendszerváltás előtt Orfűn számos vállalat birtokolt üdülési célú ingatlant. Kiemelhetők azok
a vállalatok, amelyek a mindössze 16 km-re lévő Pécs városában vagy pécsi központtal
működtek. Ilyenek voltak például: Baranya Megyei Tejipari Vállalat, MÉV, Mecseki
Szénbányák, Sopianae Gépgyár, Zsolnay stb. Ugyanakkor voltak nagy állami vállalatoknak,
intézményeknek is üdülői, mint például MATÁV, Magyar TV, Rendőrség, Honvédség, Vízügyi
Igazgatóság, ÁFÉSZ, JPTE stb. Az ingatlanok üdülési célú kialakítása jellemzően apartmanház
vagy az „egy telken több faház” módon történt, ezzel növelve a befogadóképességüket. Sajnos
nem állnak rendelkezésre pontos információk arra vonatkozóan, hogy milyen kapacitással
működtek. Ezen kívül több dél-dunántúli település tartott fenn tábort vagy üdülőt, illetve a
településen működött egy úttörőtábor is.
Az 1990-es évek politikai, gazdasági és egyéb változásai a desztinációra is jelentős hatással
voltak és az üdülők sorsa több nyomon követhető.
1. Az üdülőt a jogutód működteti, és eredeti funkciójának megfelelően hasznosítja.
2. Az ingatlan a jogutód tulajdonában maradt, de nem hasznosítja üdülőként.
3. Az üdülőt a tulajdonos más cégnek hosszú távra bérbe adja, amely azt piaci alapon
működteti.
4. Az üdülőt eladták és az új tulajdonos piaci alapon működteti.
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Egy csoportba sorolhatók azok a vállalatok, intézmények, melyek a birtokukban lévő üdülőt
kizárólag saját dolgozóik rekreálódására hasznosítják. Többek között a volt Matáv üdülő, amely
ma a Magyar Telekom tulajdona (4. ábra). A zárt területen több, komfortos faház, zárt parkoló,
teniszpálya található, de ami lényegesebb, hogy a munkavállalók SZÉP kártyával is fizethetnek.

4. ábra: Magyar Telekom működő üdülőházai 2016-ban
Fotó: Horváth A. 2016

A 20. század szociálturisztikai létesítményeinek mementójaként, egy ma is vállalati üdülőként
működő üdülő a dunaújvárosi Ferrobeton Zrt. tulajdona (5. ábra).
Fenti két vállalat mellett említhető még a Vízügyi Igazgatóság, ÁFÉSZ, ÉMI Kft.(Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.), vagy a szegedi IKV Zrt. (Ingatlankezelő és
Vagyongazdálkodó Zrt.), melyek kizárólag saját munkavállalóik számára tartják fenn az üdülőt.

5. ábra: Ferrobeton Zrt. üdülője Orfűn 2016
Fotó: Horváth A. 2016
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Sajnos negatív példa is akad. Az egykori Baranya Megyei Tejipari Vállalat üdülője ma a SoleMizo Zrt. tulajdonában áll (6. ábra), kihasználatlanul.

6. ábra: Zárt ajtók a Sole-Mizo Zrt. üdülőházaiban Orfűn
Fotó: Horváth A. 2016

Napjainkban több olyan vállalati üdülő van, amelyet az adott cég, intézmény saját dolgozóinak
kedvezményes üdültetésén kívül, a kapacitás kihasználás végett kiadásra is meghirdeti, több
esetben ingatlan bérbeadásával foglalkozó cégen keresztül. Ezek között említhető a Magyar
Közút Kht. közvetlen vízparti, saját stéggel rendelkező, 14 fő egyidejű befogadására alkalmas
szállása (7. ábra).

7. ábra: Magyar Közút Kht. vízparti apartmanháza
Forrás: http://szallasorfu.hu/hu/szoveg/galeria/8

Ilyen esetekben az apartmanok, szállások árai is a piaci árakhoz közelítenek, melyek
összehasonlítására a későbbiekben még visszatérünk (2. táblázat).
Pécsett egykor jelentős számú bányász élt, akik a Mecsek szén- és ércbányáiban dolgoztak. Így
evidens, hogy az elsősorban Pécs és környéke lakosságának rekreálódására létrehozott orfűi
üdülőfaluban a Mecseki Ércbányászati Vállalatnak és a Mecseki Szénbányának is voltak
üdülőik. Előbbi ingatlana eladásra került, jelenlegi hasznosítása nem ismert. Utóbbi a pécsi
székhelyű Laterum Kft. tulajdona lett, amely ma, közvetlenül a Pécsi-tó partján lévő 56 fős
Laterum Motelként üzemel, tehát továbbra is turisztikai funkciót tölt be, de már kizárólag piaci
alapon működik (8. ábra).
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8. ábra: Laterum Motel Orfű
Forrás: http://www.laterummotel.hu/galeria/6?lang=

A rendszerváltás előtti Úttörőtábor napjainkban szintén része Orfű turizmusának. Szentlőrinc
Város Önkormányzata és Baráti Körök Szövetsége Gyermekszervezet kezelésében működik (9.
ábra) és a 66 fő elszállásolására alkalmas tábornak igen magas a kihasználtsága.

9. ábra: Barátság kulcsosház Orfűn az egykori Úttörőtáborban
Forrás: http://www.szentlorinc.hu/node/16

Az árakra vonatkozó összehasonlításunk az alábbi 2. táblázatban látható, mely alapján
megállapítható, hogy legtöbb esetben kedvező áron érhető el a vizsgált szálláshelyeken a
szolgáltatás, míg külső vendégek fogadása esetén magasabb bevételt tudnak realizálni.
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2. táblázat: Térítési díjak néhány üdülőben
Térítési díj/fő/éj (főszezonban,
IFA nélkül)

Ingatlan tulajdonos, hasznosító
IKV Zrt. munkavállalója, nyugdíjas munkavállalója, házastársa, élettársa,
14. életévét betöltött gyermeke vagy unokája

1500,- Ft

Közutas Apartmanház (Magyar Közút Kht.)

3500,-Ft

Laterum Motel (egyéni ár)

6000.-Ft

Barátság kulcsosház- 18 év feletti személyek és 18 év alatti, szentlőrinci
lakcímmel nem rendelkező személyek részére

1200.- Ft

Külön kell foglalkozni az egykori Tanácsok üdülőivel, amelyek sorsa a legnehezebben
követhető nyomon.
Sásd Város Önkormányzata, Felsőegerszeg, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok Községek
Önkormányzatai, közös tulajdonú ifjúsági táborukat 2009-ben értékesítették egy
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.-nek (Castrum-Investment). Mint azt az orfűi
önkormányzattól megtudtuk az ingatlan hasznosítása azóta, semmilyen formában sem történt
meg.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 1994-ben létrehozta az Önkormányzati Üdülő
Alapítványt, melynek az alapító okirata szerint tulajdonába adott több ingatlant, köztük orfűi
üdülőt. Azonban, üdülési ajánlataik között sajnos évek óta nem szerepel. Az elsősorban Hivatali
(azaz önkormányzati), EEI, PÉTÁV, BIOKOM, Tettye Forrásház dolgozói által igénybe vehető
kedvezményes üdültetés a Balaton-parti ingatlanokra és egy harkányi üdülőre korlátozódik. Az
orfűi annak ellenére, hogy közelsége okán feltételezhető lehet a magas kihasználtság, jelenleg
elhanyagoltságával okoz problémát a helyi önkormányzatnak. Hasonló helyzetről számolt be
Orfű polgármesterasszonya a volt Baranya Megyei Gyermekkórház üdülője esetén (és az MTV
esetében is), amely állami tulajdon.
Kutatásunk során megállapítottuk, hogy a szociálturizmusban rendkívül nagy szerepet vállaló
szakszervezetek az orfűi desztinációban nem tartottak fenn üdülőlétesítményeket.
A legnagyobb vendégforgalommal és vendégéjszaka számmal 2015-ben a Magyar Telekom
üdülője bírt (10. ábra és 11. ábra). Továbbá ebben az üdülőlétesítményben az elő- és
utószezonban is jelentős volt a vendégszám.
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10. ábra: Vendégek száma az orfűi desztináció néhány vállalati üdülőjében 2015-ben
Forrás: Önkormányzat Orfű

A vizsgált üdülőkben a nyári főszezonra esnek a legmagasabb vendégszámok. Ez
összefüggésben van azzal, hogy a szállások többsége nem téliesített. Fontos kiemelni azt a
tényt, hogy ezen adatok a KSH statisztikákban nem jelennek meg. Mint azt az interjúalanyunk
is hangsúlyozta, az orfűi desztináció vendégéjszaka száma magasabb a KSH által mértnél.
Ennek a torzításnak hátránya, hogy az önkormányzat egy-egy pályázat esetén, vagy a helyi
TDM szervezet kisebb vendégéjszakaszámot tud felmutatni.

11. ábra: Vendégéjszaka szám Orfű néhány vállalati üdülőjében 2015-ben
Forrás: Önkormányzat Orfű
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A vendégek tartózkodási ideje a vállalati üdülőkben maximum 7 nap, de nő az a tendencia,
hogy a munkavállalók csupán 3-4 napot töltenek el a szállásokon. Ugyanakkor Füziné Kajdy
Zita polgármesterasszonytól azt is megtudtuk, hogy az ilyen típusú üdülőkben nem látható
behatárolt korosztály, azaz ebből a szempontból a vendégkör diverz. Számos üdülő kifejezetten
családbarátnak mondható.
A vállalati üdülők jelenléte a településen mérsékelten ugyan, de multiplikátor hatással van a
helyi foglalkoztatottságra is. Például orfűi lakosok közül kerülnek ki az ingatlanok gondnokai,
illetve több üdülőben az ellátást helyi vendéglátóipari létesítménnyel kötött szerződés útján
oldják meg, így ebben a szektorban is alkalmaznak helyi munkaerőt, sajnos csak szezonálisan.

Konklúzió
Tanulmányunk célja a szociálturizmus létesítményeinek rendszerváltozás utáni történetének
vizsgálata egy kiválasztott desztináción, a Pécs rekreációs területéhez kapcsolódó Orfűn
keresztül. Megállapítható, hogy az 1970-es években, tudatos fejlesztésnek köszönhetően
létrehozott desztináció fejlődésében kiemelt szerepet játszottak a szociálturisztikai funkciót
betöltő ingatlanok, melyek jelentős értéket képviseltek és képviselnek a településen. A
rendszerváltás utáni évtizedben gazdát cseréltek, funkciót váltottak, esetenként eredeti
rendeltetésük szerint működtek tovább. A desztináció szempontjából kulcsfontosságú hosszú
távon, hogy ezeknek az ingatlanoknak a kezelése megfelelő legyen.
Megállapítható, hogy az állami és más önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok problémát
jelentenek a helyi önkormányzat számára. A semmilyen módon nem hasznosított létesítmények
elhanyagoltságukkal, nehezen elérhető felelősökkel negatívan hatnak a település turisztikai
vonzerejére. A kettős hasznosítás – szociálturisztikai és kereskedelmi szálláshelyként – előnyös
lehet, a kapacitáskihasználtságon is javíthat. A desztinációra erős szezonalitás jellemző, ami a
szociálturisztikai létesítmények vendégszámától és tartózkodásától függetlenül is fennálló
probléma.
Fontosnak tartjuk a tanulmány konkluziójában is kiemelni, hogy a szociálturizmus
résztvevőinek nyilvántartása nehézkes, ami torz statisztikai mutatókat eredményez.
Amennyiben a település pályázatot kíván beadni, a torz vendégszám hátrányosan érinti.
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MEGOSZTÁSON ALAPULÓ GAZDASÁG A TURIZMUS SZEKTORBAN:
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SHARING ECONOMY IN TOURISM SECTOR: A CASE STUDY FROM PÉCS
Abstract

The boom of information and communication technologies (ICT’s) has changed our society into a networked
system called information society. One of these phenomenon is sharing economic model, which first appeared in
North America in the early 2000s and has entirely transformed consumption among others. Spreading of Web 2.0
and smart phones allow people to connect peer-to-peer without a traditional service provider. They can share
tangible or intangible assets with the help of these new platforms. In this study, we have examined one of these
sharing economy initiatives, namely Airbnb’s diffusion in the Hungarian settlement system (in cities) with simple
quantitative methods, however, we have also conducted a more detailed case study in a regional centre, Pécs.
We have measured the spread of this innovation in the top ten most populated Hungarian cities compared to the
tourist destinations with the largest overnight data. After the larger scale, we have focused on the investigation of
a regional centre, Pécs where we have compared the traditional and sharing economy accommodation supply’s
spatial characteristics.
Keywords: sharing economy, Airbnb, tourism

Elméleti háttér
Sharing economy

A közösségi vagy megosztáson alapuló gazdaság (angolul: sharing economy) mai értelemben
használt fogalma a 2000-es évek elején, az információs és kommunikációs technológiák (ICT),
valamint a Web 2.0 térnyerésének köszönhetően (HAMARI, J. et al. 2015) terjedt el. Írásunkban
felváltva használjuk a fentebb említett három megnevezését.
A gyűjtőfogalom lényege, hogy az internet és okostelefonok megjelenése és mindennapi életbe
való beépülése – több mint két milliárd mobiltelefon tulajdonossal világszerte1 – a társadalom
nagy tömegei számára tette lehetővé, hogy közvetlenül (peer-to-peer), egy harmadik, hivatalos
szolgáltató vagy személy kiiktatásával osszák meg egymással javaikat (pl. gépjármű, ingatlan,
étel vagy akár tudás). A megosztás közel sem számít új társadalmi jelenségnek, a különbséget
a technológiai változások által bekövetkező léptékváltás jelenti, hiszen napjainkban
internetelérés (és okostelefon) birtokában bárki könnyen és gyorsan be tud kapcsolódni ebbe az
új típusú fogyasztásba, tartózkodjon bármely pontján is a földrajzi térnek. A megosztáson
alapuló gazdaság tehát egy nagyobb társadalmi-gazdasági folyamat része, melyet az
információs korba való átmenet jellemez. Ebben a birtoklásról a javakhoz (leginkább az
információhoz) való hozzáférésre helyeződik át a hangsúly, a jövőben ez határozza meg az
egyes társadalmi és piaci szereplők hosszú távú sikerességét (CASTELLS, M. 2000). A megosztás
előnyei közé a fenntarthatóság, költséghatékonyság, a bizalom és közösségépítés sorolhatók,
ugyanakkor másik oldalról új kihívásokat támaszt többek közt a jogalkotók számára, illetve
biztonsági aggályok is felmerülnek, hiszen a modellben idegenek lépnek közvetlen kapcsolatba
egymással a javak megosztásakor. A bizalmat, a platformok egyre precízebb értékelő és
visszajelző-rendszerekkel igyekeznek építeni, ezzel a felhasználókat bátorítani.
1

http://thehub.smsglobal.com/smartphone-ownership-usage-and-penetration
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A közösségi gazdaság térnyerése leginkább a hierarchikus diffúzióval jellemezhető, mivel az a
nagyvárosokba koncentrálódik (BOTSMAN, R. 2012). A kezdeményezések, alkalmazások a
településhierarchia tetején elhelyezkedő (globális) városokban virágoznak, majd innen
terjednek tovább az alacsonyabb rangú települések irányába. Egy bizonyos szint után azonban
azt a népességszám csökkenése lassítja vagy gátat is szabhat neki. Ennek oka, melyre
BOTSMAN, R. (2012) is rámutatott a témában egyik elsőként jegyzett kötetében, hogy az új
típusú gazdaság megjelenésében fontos szerepet játszik a kritikus tömeg megléte. Így tehát a
földrajzi, szempontunkból offline térben a települések népességszáma fontos tényező. Ahol sok
csomópontból (személyből) áll egy hálózat, ott az egymás közti kapcsolatok (interakciók) is
erősebbek lesznek.
A közösségi gazdaságban új cégóriások emelkedtek ki, melyek egy-egy piaci szereplőt
versenyhátrányba hoztak. A szakirodalomban sok helyen, tévesen ezért diszruptív
innovációnak is nevezik, azonban nem tekinthető annak, mivel nem új piacokat nyit meg és
nem annak alsó szegmensében jelenik meg2. A legerőteljesebb növekedést produkáló
platformok már a hagyományos gazdaság nagyvállalatainak profitját is felülmúlják. Sokféle
iparágban jelentek meg, melyek közül elsősorban a mobilitás (személyfuvarozás) és turizmus
emelhető ki. Napjaink legnagyobbra nőtt sharing economy platformja a rövidtávú városi
személyközlekedést megreformáló, a taxi társaságok számára vetélytársat jelentő Uber értéke
meghaladja az 50 milliárd dollárt3.
Jelen kutatás fókuszában a GDP-ből napjaink világgazdaságában közel 10 %-kal4 részesedő
turisztikai szektora fókuszáltunk, a szálláshelyeket kínáló Airbnb-re és annak hazai jelenlétére,
mely az ingatlanok rövidtávú kiadását és azok kivételét teszi lehetővé átlagemberek számára.
A szálláshelyek többségében lakások vagy házak, de privát vagy közös szobák és egyéb
lakóhelyek meghirdetésére is lehetőség nyílik, az oldalon találkozhatunk autóval, kastélyokkal
vagy történelmi személyek egykori ingatlanjaival is (GUTTENTAG, G. 2013). A weboldalon
történt regisztráció után a településnevet beírva választhatók ki a hirdetések, ahol az ingatlant
kiadó értesítést kap a foglalási kérelemről, de az érdeklődők akár előzetesen, üzenetben is
tájékozhatnak a szállásról, a fizetés pedig a honlapon keresztül történik. A házigazda az érkezést
követő 24 óra múlva jut hozzá az összeghez. A visszatartás azért szükséges, hogy a vendég
meggyőződhessen arról, hogy a hirdetésben leírtak és a tapasztaltak között nincs éles szakadék.
A céget 2007-ben alapították San Francisco-ban, melynek elődje egy design konferenciára
érkezők számára magánszállásokat kínáló kezdeményezés volt. Ez is jól prezentálja a közösségi
gazdaság egyik nagy előnyét, a rugalmasságot, vagyis hogy gyorsan tud reagálni a keresletben
bekövetkező hirtelen változásokra (on-demand jelleg), így olyan események, mint
sportrendezvények vagy fesztiválok fontos növekedést jelenthetnek az Airbnb-et használók
számában.
A hazai turizmus szektor – rövid helyzetkép

Mielőtt ismertetnénk az előző fejezetben megfogalmazott kérdéseink megválaszolására
alkalmazott módszereket és eredményeket, az Airbnb hazai megjelenésének vizsgálatakor
elengedhetetlen bemutatni a hazai turisztikai környezetet, amiben (vagy inkább azzal
párhuzamosan?) fejlődik, alakul, változik. Az országos turisztikai adatokat tekintve a külföldi,
hazánkba több napra érkezők száma 2015-ben meghaladta a 4,9 millió főt, a belföldi többnapos
2

https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation
https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/sharing_economy.pdf
4
http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/
3
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utazók száma pedig ennél valamivel magasabb, 5,4 millió fő volt. Hogy mennyire fontos
ágazata a magyar gazdaságnak a turizmus szektor, jól prezentálja, hogy a GDP 5,8%-át adja
(direkt hatás), valamint a lakosság 9,2% dolgozik közvetlenül turizmushoz köthető
munkahelyen. Fontos jellemző továbbá a szezonalitás: a legtöbb vendég a nyári hónapokban
érkezik, júliusban és augusztusban. Ezt az Airbnb szempontjából kulcsfontosságú kiemelni,
hiszen a rövidtávú lakáskiadás jó kiegészítője lehet adott célterületen, egy erős szezonban a
megterhelt, statikus, rugalmatlan kapacitású szállodakínálatnak. A magyarországi turizmusról
általában elmondható, hogy földrajzi koncentráció jellemzi, hiszen a kereskedelmi
szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák három turisztikai régióban (Budapest–KözépDunavidék, Balaton és Nyugat-Dunántúl) realizálódnak. Ami a témánkhoz kapcsolódóan
releváns adat, hogy hogyan oszlanak meg a vendégéjszakák szállástípusonként. A 2015-ös
adatok szerint a vendégek körében a legnépszerűbbnek a négycsillagos (40,80%) valamint a
háromcsillagos (16,03%) szálláshelyek bizonyultak. GUTTENTAG, D. (2013) szerint az Airbnb
leginkább a technológiában jártas, kalandvágyó és pénztakarékos fiatalok között népszerű,
ebből adódóan pedig azoknak a szálláshelyeknek jelenthet vetélytársat a platform, amelyek
vendégköre leginkább bír az imént felsorolt jellemzőkkel.
Magyarországon a főváros után következő legnépszerűbb kilenc desztináció között
klasszikusan Balaton-parti településeket és fürdővárosokat találunk. Az első 10
leglátogatottabb település közé így nem kerül be a települési szintű vizsgálatunk mintaterülete,
Pécs, sőt, hosszú évek óta meg sem közelíti a befutókat: 2015-ben csak a 16. helyen végzett.
Annak ellenére, hogy a megyeszékhely Magyarország 5. legnépesebb települése és ígéretes
turisztikai potenciállal bír, világörökségi helyszín 2000 óta, valamint 2010-ben elnyerte az
Európa Kulturális Fővárosa címet is, tavaly a 112 ezer vendég közel 230 ezer vendégéjszakát
töltött el Pécsett. Egyetemváros jellege miatt is érdekes lehet a településen megvizsgálni az
Airbnb jelenlétét és a kialakuló tendenciákat, hiszen a közel 20 ezer fő egyetemi hallgató (2015
szeptemberi felvételi adatok alapján) nagy része a szezon idején megjelenő turistákkal
ellentétesen mozog. Vagyis a nyári hónapokra jelentős részük hazaköltözik, így pedig
felszabadulhat egy nagyobb mennyiségű, rövidtávú lakáskiadásra alkalmas ingatlan.
Kutatási kérdések
Vizsgálatunk négy nagy kérdéscsoportra igyekszik válaszokat keresni, melyek mindegyike az
Airbnb hirdetéseket elemzi, vagyis kínálati oldalról közelíti meg a cég hazai megjelenését,
területi és a turisztikai ágazatot érintő aspektusait.
1. Megfigyelhető-e a hierarchikus diffúzió a hazai településhálózaton belül?
Találhatunk-e ez alól kivételeket, és ha igen mi jellemzi ezeket? Milyen okai lehetnek,
hogy ezekben az esetekben az Airbnb a lakosságszámhoz viszonyítva arányaiban
jobban elterjedt?
Hipotézisünk szerint a leglátogatottabb települések köre ilyen kitüntetett település-csoport
lehet, így a top 10 turisztikai desztinációt is bevontuk a vizsgált városok körébe.
2. Kirajzolódik-e valamilyen Magyarország-specifikus területi mintázat, regionális
különbség?
3. Milyen különbségek figyelhetők meg a hagyományos és Airbnb szállások térbeli
mintázatában? A településszerkezetén belül hol helyezkednek el az Airbnb hirdetések?
A nagy, főként lakófunkcióval bíró városrészekben vagy az attrakciók közelében?
4. Milyen szeletet haraphatnak ki a helyi turizmusból? Milyen típusú szálláshelyek
számára jelenthetnek vetélytársat?
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Módszertan
A négy kérdéscsoportot két különböző területi szinten vizsgáltuk. Egyrészt a településhálózaton
belül, itt Budapestre és a hazai nagyvárosokra fókuszáltunk, ahol az Airbnb hirdetések és
hagyományos szálláshelyek számáról készítettünk egy egyszerű adatbázist, melyhez az
adatokat az Airbnb honlapjáról válogattuk le manuálisan, illetve a hagyományos szálláshelyek
esetén a KSH adatbázisaiból gyűjtöttük ki. Ezt követően a top 10 turisztikai desztinációnak
számító település esetén vettük fel ugyanezeket az adatokat (2015-ös évi mutatók), majd pedig
a kapott eredményeket a QGIS program segítségével térképen ábrázoltuk. Ezt követően
megvizsgáltuk az adatsorok közti összefüggéseket egyszerű korrelációs számítással (Pearsonféle korrelációs együttható), melyhez az SPSS szoftvert használtunk. Természetesen a kis
elemszámú adatsor torzíthatta az eredményeket, ezért szűrést alkalmaztunk a korrelációs
számításokhoz. Az alábbi kérdésekre kerestünk választ:
1.
2.

A településméret és az Airbnb/hagyományos szálláshelyek arány között milyen
kapcsolat van?
A top10 turisztikai desztináció esetén van-e szignifikáns különbség a megyei jogú
településekhez képest az Airbnb terjedésében? (Itt is az Airbnb/hagyományos
szálláshelyek arányát vizsgáltuk.)

A kutatás második részében a kiválasztott településen, Pécsen belül az Airbnb hirdetéseket és
azok attribútumait mértük fel. Ezt a regionális központot annak okán választottuk ki, mivel a
témában eddig végzett hazai vizsgálatok Budapest-központúak, a vidéki nagyvárosokról nem
készült empirikus vizsgálat, azonban nagyságukat tekintve mégis egy olyan méretkategóriát
képviselnek, ahol a közösségi gazdaság cégei megjelenhetnek hatást gyakorolva például a helyi
vállalkozásokra, jelen esetben a hagyományos szálláshely-kínálatra. A vizsgálati módszerek és
eredmények bemutatásakor a két szintet külön-külön alfejezetekben szerepeltetjük.
Az országos szint vizsgálati módszerei

Összesen 31 települést került a mintába: ezek a főváros, a 23 megyei jogú város és a top 10
turisztikai desztináció. A települések közül Budapest és Eger két csoportba is besorolható – a
legnagyobb vendégéjszaka számmal rendelkezik és főváros/megyei jogú város –, így végül
összesen 31 települést vizsgáltunk. Két oka volt, hogy ezeknél a településeknél húztuk meg a
határt. Egyrészt a korábban említett népességszám miatt, hiszen a kisebb településeken az
Airbnb nincs, vagy csak egy hirdetéssel van jelen, másrészt pedig ezek a települések viszonylag
egyenletesen helyezkednek el az országban, így az esetleges regionális különbségekről is
információt adhatnak. Ezt illusztrálja az 1. ábra, mely a kiválasztott terepüléseket ábrázolja.
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1. ábra: Az országos szint mintájába bekerült települések és egyes kategóriáik

A pécsi mintaterület vizsgálati módszerei
Az országos vizsgálat mellett települési szinten is igyekeztünk választ kapni a téma kapcsán
felmerülő kutatási kérdéseinkre. Az adatbázis-építés és a statisztikai adatelemzés mellett a
legfontosabb kutatási módszerünk a térképre vitt adatok vizsgálata volt. Számos térképet
készítettünk a leválogatott adatokból, a tanulmány korlátozott terjedelme miatt azonban nem
áll módunkban mindet közölni. A pécsi adatokat két részletben gyűjtöttük le, 2016 tavaszán és
nyarán. Az adatokat az összehasonlítás lehetőségének céljával vizsgáltuk két különböző
időszakban, hiszen feltételeztük, hogy a turistaszezon idején a hirdetések száma magasabb.
2016 tavaszán 98 db, 2016 nyarán 124 db hirdetés közül választhattak a Pécsett szállást keresők.
Az adatbázisunkat a leválogatott pécsi hirdetésekből építettük fel, azok különböző attribútumait
gyűjtöttük össze. Így minden egyes hirdetésnél feltüntettük az elnevezést, az árat egy éjszakára,
a kínált szálláshely típusát (privát szoba, közös szoba, lakás, ház), a hirdetés nyelvét, az
értékelések számát. Ezek mellett megnéztük azt is, hogy mikor történt a csatlakozás, valamint,
hogy hányszor mentették el vendégek saját listájukra az adott hirdetést. Utóbbi adatok alapján
egyfajta népszerűséget is mértünk a hirdetések között, ahol azonban figyelembe kellett venni,
hogy az adott hirdetés milyen régóta szerepel a honlapon. Összehasonlítottuk az árakat a
kereskedelmi szálláshelyek átlagárával, valamint megvizsgáltuk térbeli elhelyezkedésüket is,
egymáshoz viszonyítva és a város funkcionális tereihez képest. Emellett az elhelyezkedést több
szempontból is elemeztük, megnéztük a belvárostól való távolságot, a lakótelepekhez való
viszonyt, valamint, hogy van-e kimutatható kapcsolat az egyetemisták klasszikus lakóhelyeivel.
A vizsgálat során dilemmába ütköztünk, hiszen lehetséges az átfedés a hagyományos és Airbnb
szálláshelyek között. Néhány hagyományos szálláshely ugyanis a hirdetési lehetőséget
kihasználva e platformra is felkerült, azonban ezek száma igen alacsony, így ezeket nem
válogattuk szét. Ez a jelenség is jól mutatja, hogy a versenyképesség megőrzésének fontos
feltétele, hogy a különböző szálláshelyek képviseltessék magukat a virtuális térben, méghozzá
minden adódó lehetőségét kihasználva.
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Eredmények
Országos mintaterület esetén kapott eredmények

Az adatsorok elemzése során a településméret és Airbnb/szálláshely arány közötti kapcsolatot
vizuálisan és korrelációs számítások segítségével is vizsgáltuk. A 2. ábrán a leválogatott adatok
találhatóak, melyekből kirajzolódik, hogy a hazánk településhálózatában mind
népességszámban, mind pedig gazdasági teljesítményben magasan kiemelkedő főváros az
Airbnb hirdetésekben is más kategóriát képvisel a többi városhoz viszonyítva. Ez igazolja a
hierarchikus diffúziót (Airbnb szálláshely kínálat abszolút számban kifejezve: sárga kör). Majd
a regionális központjaink következnek, mint például Debrecen vagy Szeged.

2. ábra: A települések és kategóriáik, az Airbnb és hagyományos szálláshelyek száma és az Airbnb elterjedése a
hagyományos szálláshelyekhez viszonyítva. (Szerk.: Pirisi G., forrás: airbnb.com, KSH)

A turisztikai desztinációk közül Siófok és Hajdúszoboszló esetén lehet még nagyobb körökkel
találkozni. Az alábbi térkép alapján nem figyelhetőek meg regionális eltérések vagy Ny-K-i
irányú területi különbségek sem az abszolút számok, sem az Airbnb/hagyományos
szálláshelyek arányának tekintetében. A regionális központok közül Miskolcon kevésbé terjedt
el az Airbnb, ezt magyarázhatja a város gyengébb szálláshely kínálata, a megyei jogú városok
közül pedig Siófok az ahol erőteljesebben jelen van, ez Balaton-parti településként erős
keresletet generál, mely az Airbnb hirdetések számát is befolyásolja (a mintavétel időpontja:
2016. március 16.).
A korrelációt vizsgálva megállapítható, hogy a két változó (településméret és az
Airbnb/hagyományos szálláshely arány) között erős, pozitív korreláció mutatható ki (r=0,81
korrelációs koefficiens – p=0,005) 1%-os szignifikancia szinten. Ebből következően igazolható
hazánkban is a hierarchikus diffúzió. A mintában szereplő top 10 turisztikai települések és a
többi város esetén ugyanakkor nem mutatható ki szignifikáns különbség, így azokon a
településeken, ahol a turizmus már eleve komoly infrastruktúrával bír, az Airbnb hirdetések
száma nem emelkedik ki. Ez azt mutathatja, hogy az Airbnb nem feltétlenül a fürdővárosok
vagy történelmi emlékhelyekben gazdag településeink szállodái számára jelenthet vetélytársat.
A rugalmas, kereslet-orientált hirdetések miatt egy-egy kulturális vagy sportesemény – mely
681

TURIZMUSFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

rövid időintervallumon belül nagy tömegeket vonz az adott településre – jelentősen növelheti a
hirdetések számát.
Pécsi minta

Egy konkrét települést megvizsgálva az elvégzett adatgyűjtés idején, a honlapon elérhető pécsi
kínálati elemek regisztrációs idejét vizsgálva kiderül, hogy ezek közül a legrégebbi hirdetések
2010 óta találhatóak meg a honlapon. A 2007-es megjelenés után tehát három évnek kellett
eltelnie, hogy Pécsett is elinduljon az Airbnb, az innováció megjelenjen. A hirdetések száma
azóta szinte folyamatosan növekedett, egy 2013-as ugrás után pedig elmondható, hogy idáig a
legtöbben 2013 és 2015 között regisztráltak, a hirdetések száma 2016 nyarán már meghaladta
a 100-at. Mivel a jelenleg aktív kínálati elemeket tudtuk csak vizsgálni és ez dinamikusan
változik, ezért meg kell jegyezni, hogy a közben törölt hirdetésekkel nem számoltunk.
Az oldalon megtalálható hirdetések feladási dátumait vizsgálva arra a kérdésre is próbáltunk
választ találni, hogy kimutatható-e egyfajta szezonalitás az adatokban. Az éves grafikon így
viszonylag vegyes képet mutat, a legkevesebb hirdetést márciusban és novemberben adták fel,
viszont a legnépszerűbb hónapok viszonylag egyenletesen oszlanak el év közben. Így február
és április között, illetve május, június hónapokban kiegyenlítettek a számok, ezeknél egy kicsit
népszerűbb hónap az augusztus, a legtöbb hirdetés pedig októberben került fel az Airbnb.comra. Erre magyarázatot adhat, hogy a lakásokat albérlet helyett inkább Airbnb szállásként hirdetik
meg, így azt átcímkézik, mely által más típusú keresletet generálnak (rövid távú kiadást és
turistákat, a hosszabb időszakra lakást bérlő egyetemisták helyett).
Ettől függetlenül, ha egy évszakos lebontású táblában összesítjük az adatokat, mégis
leolvasható, hogy a nyári hónapok a legnépszerűbbek a hirdetést kínálók között, a
legkevesebben pedig az októberi csúcs ellenére is ősszel tettek fel hirdetést.
Hogy versenytársként jelenhet meg az Airbnb a hagyományos szálláshelyek számára, azt jól
mutatja, hogy Pécsett az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj a kereskedelmi
szálláshelyeken tavaly 7390 Ft volt (KSH 2015), az általunk vizsgált hirdetések esetében pedig
elmondható, hogy a legtöbben öt- és tízezer forint közötti ársávban ajánlottak szállást.
Természetesen a tradicionális szálláshelyek ezért az árért olyan alapvető szolgáltatásokat is
biztosítanak a vendégek számára, mint a recepció szolgálat, étterem vagy például egyes
szállodák esetén wellness-részleg használat. Szintén a hagyományos szálláshelyek mellett szól
az ismertség, a kiszámíthatóság és a biztonságérzet megléte, mindazok a puha tényezők, melyek
a sharing economy platformok terjedését lassíthatják.
A szálláshely-típusokat tekintve elmondható, hogy miként nemzetközi szinten, úgy a pécsi
hirdetések esetén is a teljes lakás kiadása a leggyakoribb (70,04%). Szintén a nemzetközi
trendeknek felel meg, hogy a második legnépszerűbb szálláshelytípus a privát szoba (19,38%),
a legkevesebben pedig a közös szobát választják (2,04%).
Az Airbnb pécsi kínálata alapvetően kettő és négy személy számára szóló hirdetésekből áll, de
emellett megtalálható olyan kiugró hirdetés is, mint a több mint 10 fő befogadására alkalmas
terem.
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3. ábra: A hagyományos és az Airbnb szálláshelyek elhelyezkedése Pécsett (2016)

Az adatok térbeliségének elemzése fontos részét képezte ez esetben is, így az itt kapott adatokat
vizuálisan, térképeken is ábrázoltuk. . Az alap kutatási kérdéseink egyike az volt, hogy milyen
hasonlóságok és különbségek találhatóak a hagyományos szálláshelyek és az Airbnb kínálat
térbeli mintázatában. Pécsett az attrakciók többsége az egykori, történelmi városfallal körülvett
belvárosban található, így elmondható, hogy lényegében mindkét típus igyekszik a
látnivalókhoz igazodni, így nagyrészük a centrumban és közvetlen környezetében összpontosul
(3. ábra). A város településmorfológiáját tekintve természetföldrajzi okokból (Mecsek, Pécsivíz) a város fő közlekedési tengelye Ny-K-i irányú. A délnyugat-északkelet irányú vasútvonal
kettéosztja a várost: az ettől délre elhelyezkedő, legfiatalabb és egyben a város legnépesebb
panelházas lakótelepe Kertváros, míg északi irányban a központi részen a történelmi belváros,
valamint ettől északra haladva a döntően családi házakkal, társasházakkal és villákkal beépített,
magasabb presztízsű Mecsekoldal található. A vasútvonal ebben az esetben is erős épített
határvonalat képez, hiszen attól délre csak elvétve találunk mindkét típusú szálláshelyből a
nagyszámú lakásállomány ellenére. Szintén jól kivehető, hogy a hagyományos szálláshelyek (a
déli városrészt kivéve) keleti irányban és észak felé a Mecsekoldalon jobban szétterülnek, míg
a piros színnel jelzett Airbnb ingatlanok a kertvárosi eseti megjelenésen túl a visszafogottabban
jelennek meg a hegyoldalon és a többi városrészben is. A város Keleti, egykori bányatelepekből
álló leszakadó városrészében pedig egyáltalán nem találkozhatunk Airbnb ingatlanokkal.
A rövidtávú lakáskiadók között főleg apartmant kínálnak a vendégek számára, a történelmi
belvárosban leginkább ilyen jellegű kínálattal találkozhatunk. A második legnépszerűbb
típusból, a privát szobákból pedig inkább a belvárostól távolabb választhatnak a felhasználók.
Teljes ház kiadásával kizárólag a Mecsekoldalban próbálkoztak a pécsiek, köztük
találkozhatunk igen exkluzív ingatlannal is, például a privát-wellnesst kínáló erdei ház is
nyújthat különleges élményt a vendégek számára.
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4. ábra: A pécsi Airbnb szálláshelyek típusai (2016)

A rövidtávú lakáskiadás természetéből adódóan jó lehetőség lehet azok számára a szezonalitás
miatt: akik az egyetemistákat célozzák meg szabad ingatlanukkal, hiszen a nyár elején a fiatalok
nagy része hazaköltözik, így rengeteg ingatlan ürül ki, amikre sokszor legkorábban
szeptemberig nincs kereslet. Ezen ingatlanok tulajdonosai számára kínálhatna jó lehetőséget az
Airbnb, hiszen éppen azokban a hónapokban érkezik a legtöbb turista a városba, amikor
lakásaik üresek. Pécs esetében azonban nem találtunk összefüggést, az Airbnb hirdetések és a
klasszikusan egyetemisták által lakott területek nem fedik egymást egyértelműen.
A honlapon a felhasználóknak lehetőségük van az általuk kedvelt hirdetéseket elmenteni saját
listájukra, így könnyen megtalálhatják azokat a későbbiekben. Egy adott hirdetésnél pedig
látható, hogy hány ember mentette azt el, ezáltal mutatva annak népszerűségét a felhasználók
között. Ezeket az adatokat is leválogattuk adatbázisunk készítésekor, és összesítettük az 5.
ábrán. Jól látható, hogy ez alapján a leginkább kedvelt szálláshelyek a központban találhatóak.
Itt azonban azt is meg kell jegyezni, hogy az alacsony mentési szám azt is jelentheti, hogy az
adott hirdetést viszonylag kevés ideje regisztrálták.
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5. ábra: A pécsi Airbnb szálláshelyek népszerűség szerint (2016)

Összefoglalás
Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy a hierarchikus diffúzió valóban igazolható
a hazai településhálózat általunk vizsgált elemein (a minta nem reprezentatív). A hirdetések
számát tekintve magasan kiemelkedik a főváros a vizsgált települések közül, abszolút számokat
tekintve és arányaiban is. A magas turisztikai kereslettel bíró városok esetében nem mutatható
ki erőteljesebb Airbnb jelenlét a hasonló méretű településekhez viszonyítva. A vizsgált városon
belül, Pécsett a 2007-es alapítás után viszonylag késve, három évvel később jelent meg az
Airbnb jelenség, de az utóbbi években a hirdetésszámokat tekintve gyors növekedés
tapasztalható. Az Airbnb sokszínű kínálata és árfekvése miatt lehet vonzó a vendégek számára,
ám sokan ragaszkodnak a hagyományos szálláshelyekhez azok kiszámíthatósága,
megbízhatósága és a kapcsolódó szolgáltatásai miatt (pl. recepció) is. Ahogy nemzetközi
szinten, úgy Pécsett is a teljes lakás kiadása a leggyakoribb, így az Airbnb piac esetleges
bővülése érezhető hatással lehetne a pécsi albérletárakra is, ugyanakkor a város hallgatóinak
számában ezzel párhuzamos jelenségként évek óta csökkenés tapasztalható. Alapvetően
centralizált összképet kapunk az Airbnb ingatlanok elhelyezkedésének vizsgálatakor, a
belváros dominanciája egyértelműen kirajzolódik, melyeket a településmorfológia is
befolyásol. Az Airbnb hirdetések térbeli megjelenését összehasonlítva a hagyományos
szálláshelyekével általánosan elmondható, hogy kisebb eltérésektől eltekintve nincs jelentős
különbség, a két területi mintázat hasonló képet mutat. Megállapítható, hogy a pozícionálást
tekintve az attrakciók elhelyezkedése és közelsége a döntő.
A kutatás további irányait tekintve felmerülnek az Airbnb terjedését befolyásoló külső,
elsősorban jogi tényezők. A kvantitatív vizsgálat folytatásaként érdemes lehet évente
megismételni az adatok gyűjtését és elemzését, így figyelemmel kísérni a változásokat.
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Mindezeken túl, ugyanezeket a módszereket alkalmazva vizsgálni egy hasonló adottságokkal
bíró magyarországi, esetleg külföldi települést a párhuzamok és különbségek
feltérképezéséhez.
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A TURIZMUS ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS GYAKORLATI RELÁCIÓI
BUJDOSÓ ZOLTÁN
Főiskolai tanár, Eszterházy Károly Egyetem, bujdoso.zoltan@uni-eszterhazy.hu
RELATIONS BETWEEN TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT IN PRACTICE
Abstract
The connection of tourism and regional development, and its role in the industry development is varied. The aim
of this study besides presenting the brief history of the connection of tourism and regional development is to
introduce the joining points, in order to prove that tourism is the integral part of complex regional development.
Naturally the tourism also has regional differences, from touristic point of view there are frequented and
settlements and regions that are less affected. But the question arises, however, whether it is necessary to make a
difference, regarding tourism funds, for the benefit of underdeveloped settlement, regions. One answer is that the
tourism grants are intended to catch up with European levels of tourism (enhancing competitiveness). However,
the goal is to reduce internal disparities, reduce tourism-development disparities within the country as well.
Keywords: tourism, regional development, Hungary, regional differences

Bevezetés
A turizmus és a területfejlesztés kapcsolata, az ágazat fejlesztéspolitikában betöltött szerepe
sokrétű. Jelen tanulmány célja a területfejlesztés és turizmus kapcsolatrendszerének rövid
történeti bemutatásán túl az illesztési pontok bemutatása, annak bizonyítása, hogy a turizmus a
komplex területfejlesztés egyik szerves résztvevője.
A területfejlesztés és a turizmus kapcsolatáról megoszlanak a szakmai vélemények, amelyek
mögött koncepcionális felfogásbeli különbség rejlik. Amennyiben a területfejlesztést csak a
területi különbségek mérséklésének eszközeként fogjuk fel, úgy nem tudunk mit kezdeni a
turizmus vonzerőkön alapuló, differenciált területfejlesztési szemléletével (KRAFTNÉ SOMOGYI
G. 2000). Ha viszont a turizmus interszektorális jellegéből indulunk ki és a kapcsolódó
környezetvédelmi, természetvédelmi, kultúra, gazdasági hatékonyság követelményeit is szem
előtt tartjuk, nem lehet kérdéses területfejlesztési funkciója (AUBERT A. et al. 2004, PÉNZES J.
2010, 2011, PÉNZES J. et al. 2014).
Korábbi tanulmányomban (BUJDOSÓ Z. 2016) bemutattam a turizmus és területfejlesztés
kapcsolatrendszerének fő összefüggéseit (BUJDOSÓ Z. 2016), így jelent tanulmány célja
konkrét, esetenként gyakorlati példákon keresztül bemutatni a beruházások, hosszabb távú
turisztikai tervek egy-egy területi egységre gyakorolt hatását.

A turizmus és területfejlesztés legfontosabb tervdokumentumai
A területfejlesztéshez kapcsolódóan a legfontosabb – hosszabb időszakra, 7 évre vonatkozó –
fejlesztési terv az Európai Unió strukturális és kohéziós forrásainak elérését szolgáló ún.
Nemzeti Fejlesztési Terv, amely 2004 óta többféle néven is szerepelt (Nemzeti Fejlesztési Terv,
Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Széchenyi Terv, Széchenyi 2020). Mint említettem, ezek
a tervek kizárólag a közösség által elérhető forrásokra vonatkoznak, és annak keretrendszerét
kell, figyelembe vegyék.
Emellett ugyanakkor megjelennek a hazai fejlesztéspolitikában az ország egészére vonatkozó,
annak sajátosságait figyelembe vevő és az uniós korlátokon túlmutató tervezés eredményei is.
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Ezek közül jelenleg az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – Nemzeti
Fejlesztés 2030 a hatályos dokumentum (korábban Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és
Országos Területfejlesztési Koncepció). Területi szinten a 2004-2013 közötti időszakban a
regionális
területfejlesztési
koncepciók
szolgáltak
a
középtávú
tervezés
háttérdokumentumaként. A hazai területi politikában beállt változások azonban – amelyek a
megyék preferálását irányozzák elő – a területi tervezés súlypontjaként a megyét jelölték ki, így
a 2014 utáni időszakra megyénként készültek el a 2030-ig szóló megyei területfejlesztési
koncepciók illetve az azokat részletező megyei területfejlesztési programok.
A turizmus fejlesztésére vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Tervek mellett az ágazat egészének
középtávra szóló tervezését hivatott szolgálni a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció (20142024) korábban Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2005-2013). Területi szinten az
idegenforgalomban is érezhető a megyék súlyvesztése a tervezésben, a korábbi regionális
turizmusfejlesztési stratégiák (2007-2013) helyét a turizmus tervezésében a megyei
területfejlesztési koncepciók illetve az azokat részletező megyei területfejlesztési programok
vették át.

A turizmus szerepe a területfejlesztésben
A modernkori hazai turizmusfejlesztés a 2000−2003 közötti Széchenyi Tervvel indult, melynek
célja a turizmus minőségi fejlesztése, mely a nemzetközi versenyképesség fokozásán, a belföldi
turizmus stabilizáló szerepének megteremtésén, a turizmus teljesítményének növelésén alapult
(AUBERT A.–BERKI M. 2010). Fontos kiemelni, hogy a program teljes finanszírozása hazai
költségvetési forrásból történt, amely jól jelzi az akkori politika turizmushoz való viszonyát.
Az eredeti elképzelések szerint hét alprogram állami társfinanszírozása valósult volna meg,
valójában ennél jóval szűkebb körben volt a hatása érzékelhető. Kétségtelen azonban, hogy az
ország vezető turisztikai terméke − az egészségturizmus − megújulásának kezdetei ennek a
programnak köszönhető. A program hatása révén a szezon átlagos hossza a korábbi 221 napról
a beruházások eredményeként 316 napra nőtt, ami 43%-os növekedésnek felel meg (AUBERT
A. et al. 2004). A vendégforgalom 2000−2003 között 26%-kal emelkedett, leglátványosabban
Észak-Magyarországon, Észak- és Dél-Alföldön, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, de szinte minden
régióban jelentős fürdőfejlesztések történtek (1. ábra, SÜLI-ZAKAR I. et al. 2006).
2004-től hazánk európai uniós csatlakozásával a turizmusfejlesztés rendszere, ezen belül az
államai szerepvállalás alapjaiban változott meg. A hazai mellett a közösségi források is
megnyíltak, a 2004−2006 közötti időszakban megközelítőleg 30 milliárd Ft támogatást ítéltek
meg a ROP-1. „A turisztikai potenciál erősítése a régiókban” c prioritás keretében, melyből
23,8 milliárd fordítottak vonzerőfejlesztésre, 6,7 milliárdot a fogadóképesség javítására
(AUBERT A.–BERKI M. 2009). Fontos megemlíteni, hogy a legjelentősebb turisztikai források
hazánk két legszegényebb, de az akkori Európai Unió utolsó 10 helyezettje között számon
tartott Észak-magyarországi és Észak-alföldi Régiókba érkeznek, nem titkoltan
területfejlesztési szándékkal (2. ábra). Mivel nagyobb beruházások nyertek el támogatást, ezért
ezek hatása területileg koncentráltan volt érzékelhető.
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1. ábra: A Széchenyi terv keretében támogatott gyógyfürdők (BUDAI 2002)

A EU 2007−2013 közötti költségvetési időszakában az Új Magyarországi Fejlesztési Terv
(ÚMFT) alapján történik a forrásallokáció, megközelítőleg 300 milliárd Ft állt a turisztikai
ágazat rendelkezésre. Az előző időszakhoz hasonlóan két prioritás − a turisztikai
attrakciófejlesztés és a fogadóképesség javítása − mellett szervezetfejlesztésre, a TDM-ek
kialakítására vonatkozó felhívás jelent meg. A források szintén a két legelmaradottabb régióba
(Észak-magyarország, Észak-alföld) érkeztek legnagyobb mértékben (több, mint 50 milliárd
Ft), de részesedésük az összes régiós forrásból eltérő volt (1. táblázat, MEZŐ F.–KOVÁCS T.
2011).
Ugyanakkor a régiókon belüli forráselosztás és a turizmus területfejlesztésben betöltött szerepe
jelentős heterogenitást mutat. Észak-alföldi Régióban tett vizsgálataink rámutattak arra, hogy a
turisztikai célú források jelentős része a már prosperáló, turisztikailag frekventált településekre
(Debrecen, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza) érkezett (KÓKAI S. 2008), ugyanakkor számos, a
leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségekből vagy nem érkezett egyetlen turisztikai célú
forrásigény sem vagy nem nyert forrást (3. ábra). Ez felveti a dilemmát, hogy lehet-e a turizmus
a területfejlesztés eszköze a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására.

2. ábra: Az NFT I. keretében kifizetésre kerülő összegek regionális bontásban
Forrás: AUBERT A.–BERKI M. 2009
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1. táblázat: Turisztikai célú források az ÚMFT operatív programjaiban (2007−2013)
Régiók

Összes
forrás

Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld
ÉszakMagyarország
Közép-Dunántúl
KözépMagyarország
Nyugat-Dunántúl
Összesen

218,4
205,7
284,5
263,7

Turisztikai prioritás
keretösszege
Milliárd Ft
40,0
38,2
51,7
54,9

Turizmus részesedése az összes régiós
forrásból (%)
18,3
18,6
18,2
20,8

148,2
428,1

33,6
29,0

22,7
6,8

135,3
1 683,9

32,0
279,4

23,6
16,6

Forrás: ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárság, 2009

A turizmus területfejlesztésben gyakorolt hatását támasztotta alá BUJDOSÓ, Z.–PÉNZES, J.
(2012) vizsgálata is. A szerzők a határmenti térségben vizsgálták a turizmus versenyképességét
illetve a turisztikai források és a kistérségek versenyképessége közötti relációt. Vizsgálatukbók
kiderült, hogy a turisztikai versenyhátrány általában nem vonzza a támogatási forrásokat,
ugyanakkor egy-egy esetben, mint az Edelényi kistérség – egy nagyobb volumenű beruházás
jelentős versenyképesség javulást produkálhat (az edelényi L'Huillier-Coburg kastély 2,2
milliárd forintos beruházása, http://edelenyikastelysziget.hu) (2. táblázat).

3 ábra: Megítélt turisztikai célú támogatások 2007-2009 között az Észak-alföldi Régióban
Forrás: ÉARFÜ, 2010
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Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy a turizmus a periferiális területeken, ahol a belföldi
turizmus jelentősége nagyobb, kevésbé volt érzékeny a gazdasági recesszióra, mint ott, ahol a
külföldi turisták jelenléte nagyobb. A turizmus és a gazdaság egyéb ágazatinak szoros
kapcsolatának köszönhetően a versenyképesebb turisztikai területek egyébként is
érzékenyebben voltak a változásra (ÁSZ, 2010)
2. táblázat: A hazai határmenti kistérségek csoportosítás az elnyert turisztikai források és a dinamikus
versenyképesség összehasonlításában
Kategóriák
támogatás
nélkül
<20,000

20,00040,000
40,00060,000
>600,000

komplex
előny
–

több faktor
előny
–

egy faktor
előny
–

egy faktor
hátrány
Csengeri

több faktor
hátrány
Sellyei

Encsi

Berettyóújfalui,
Fehérgyarmati,
Kiskunhalasi,
Komáromi,
Körmendi,
Makói,
Mátészalkai,
Mosonmagyaróvári,
Lenti,
Szombathelyi
Esztergomi,
SopronFertődi,
Szegedi
Nyírbátori,
Őriszentpéteri, Tatai
Edelényi,
Gyulai,
Sátoraljaújhelyi,
Siklósi,
Szobi

Kazincbarcikai

Balassagyarmati, Ózdi,
Záhonyi

Bácsalmási,
Bajai, Győri,
KapuvárBeledi,
Letenyei,
Mezőkovácsházai,
Nagykanizsai,
Szentgotthárdi

–

Szécsényi

Barcsi,
Salgótarjáni

–

–

–

Kőszegi

Mohácsi

–

–

–

–

AbaújHegyközi,
Vásárosnaményi
Csurgói
Mórahalomi

komplex
hátrány
Hajdúhadházi,
Sarkadi
Bodrogközi,
DerecskeLétavértesi,

Forrás: BUJDOSÓ Z.–PÉNZES J. 2013

A területi kohézió fontos célja a társadalom és a gazdaság feszültséget generáló területi
különbségeinek mérséklése. A turizmus is természetszerűleg rendelkezik területi
különbségekkel, vannak turisztikai szempontból frekventált és vannak a turizmusban kevésbé
érintett települések, térségek (RADICS, ZS. et al. 2011).
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4. ábra: Az egy főre jutó kifizetett turisztikai támogatási összegek értéke kistérségek szerint (2007-2013)
Forrás: NFÜ, 2013

A turizmusfejlesztés esetében a területi differenciálás ma is jelen van, egyrészt cél lehet a
kiemelt desztinációk további fejlesztése. Másrészt ugyanakkor a turisztikai forgalom területileg
egyenletesebbé tétele is megjelenhet célként, bár ennek hatásait a 2007-2013-as időszak
monitoring jelentései megkérdőjelezik (4. ábra). Mivel a turisztikai szempontból frekventált
helyek általában – a turizmusból származó jövedelem miatt – nem elmaradottak; ezért a
turizmusfejlesztésre egyesek úgy tekintenek, mint az elmaradottság kezelésének, a helyi
fejlődés beindításának eszközére (multiplikátor hatás), mások viszont ezzel nem értenek egyet.
Azok, akik az előbbi táborhoz tartoznak, bizonyára jó példaként hozzák fel a poroszlói Tiszatavi Ökocentrum példáját (5. ábra). A jelentős látogatószám (évi közel 200.000) 46%-o
növekedést eredményezett a belföldi és 7%-ost a külföldi vendégszám változásában Poroszlón
2010-2015 között. Ugyanez a vendégéjszaka számban 57%-os emelkedést hozott a belföldi és
stagnálást a külföldiek által eltöltött éjszakák számában. Az átlagos tartózkodási idő 2,8 napról
3,1 napra nőtt a településen, míg a 21 állandó (40 ideiglenes) foglalkoztatott és a közel évi 2
millió forintos IFA növekedés jelentősen növelte a település gazdasági-társadalmi helyzetét.
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A Tisza-tavi ökocentrum látogatószáma (fő)
185000
180000
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5. ábra: A Tisza-tavi Ökocentrum látogatószáma 2012-2015 első félév
Forrás: TTÖ, 2016

Összefoglalás
A turizmus is természetszerűleg rendelkezik területi különbségekkel, vannak turisztikai
szempontból frekventált és vannak a turizmusban kevésbé érintett települések, térségek
Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy kell-e különbséget tenni a turisztikai támogatások esetében
a hátrányos helyzetű települések, térségek javára. Az egyik válasz, hogy a turisztikai
támogatások célja lehet a turizmus európai szintre való felzárkóztatása (versenyképesség
fokozása). Ugyanakkor cél lehet a belső egyenlőtlenségek csökkentése, az országon belüli
turisztikai-fejlettségi különbségek mérséklése is.
A kérdés tehát a turizmus és a területfejlesztés kapcsolatáról tehát adott: a fejlesztés nagyobb
súlyú célja legyen a turisztikai (és ezáltal részben a fejlettségi) különbségek mérséklése, vagy
pedig a – nemzetközi versenyben való helytállás, a színvonal tartása, növelése stb. miatt – a
turisztikailag frekventált helyek fejlesztése legyen?
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A VÁROSI PARKOK ÉS SZEREPÜK AZ IDEGENFORGALOMBAN SZEGED
PÉLDÁJÁN1
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ELTE TTK FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék

CITY PARKS AND THEIR ROLE IN THE TOURISM AS AN EXAMPLE OF SZEGED
Abstract
The presence of green areas in the city, their sight, position and size, and their relation to buildings significantly
influence the cityscape. According to city dwellers, green areas are not only good for their health, but also provide
them aesthetic welfare. The modern city as a habitat often means extreme environment for vegetation that exists
there. Therefore, in such urban environment only the adaptable species can survive. In our study we endeavoured
to introduce the general characteristics, types, functions and the most important effects of urban green spaces.
Beyond the investigation of the special characteristics of the parks in Szeged, also changes of extension of green
areas, parks and planting flowers have been illustrated on charts. Also data of archives, ancient maps, old postcards
have been collected to survey a whole picture of the parks’ history. Furthermore GIS and statistical methods have
been used to illustrate visually the role of the parks in the tourism.
Keywords: environmental aesthetics, green area, park

Bevezetés
A városok növényzettel borított területének nagysága alapvetően befolyásolja a lakók és a
turisták komfortérzetét, hiszen a zöldfelületek csökkentik a légszennyezést és zajterhelést,
javítják a mikroklimatikus jellemzőket, felüdülést nyújtó kellemes környezetet biztosítanak az
erősen beépített belvárosi régiókban. Mindemellett a jól kialakított városi zöldfelületek a
települést bekapcsolják a régió tájszerkezetébe, ezért is fontos a tervezés során a biológiailag
aktív és inaktív területek helyes arányának kialakítása (KARANCSI Z. et al. 2008a).
A növények kedvező hatása az emberi pszichikumra régóta ismert. A zöldterületek jelenléte a
városban, azok látványa, helyzete és mérete, az épületekhez való viszonya a városképet
jelentősen befolyásolja. Hatása egy különleges virágkompozíciótól kezdve egy jelentős
kiterjedésű kastélyparkon át egy erdőterületig különböző léptékben érvényesülhet. A
városlakók számára a szorosan vett egészségügyi (fiziológiai) hatáson kívül a növények, mint
természeti elemek esztétikai élményt is nyújtanak, sőt hangulatalakító képességüknél fogva
további kedvező pszichológiai hatást gyakorolnak a városlakókra. A település egészét és
környezetét tekintve éreznünk kell a város – épített és ültetett – részei közt fennálló szoros
kötöttséget. A táj szépsége legyen érezhető a beépített területen belül is, a város táruljon fel a
környező táj felé. Még nagyobb léptékben, a tájból a város felé közeledő számára feltáruló
városképben is kívánatos, hogy nagy szerep jusson a növényzetnek, a zöldterületnek, hiszen az
a komfortérzetet növeli.
Bár a városok és a lakosságszám növekedésével a városi zöldterületek egyre nagyobb
jelentőségűvé váltak, városi közkertekre nagyobb igény csak a 18. század végén, a 19. század
elején merült fel. Kezdetben csak kisebb utcafásítások voltak, néhány közkert létesült,
városkörnyéki erdőket nyitottak meg a városlakók számára, de arra is volt példa, hogy
korlátozásokkal ugyan, de urasági kerteket is látogathatóvá tettek (PÁLFY-BUDINSZKY E. 1938).
1

A tanulmány a JGYPK támogatásával (Cs/004/2015) készült.
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A modern város, mint élőhely sokszor szélsőséges környezetet jelent az ott lévő növényzet
számára. Az intenzív beépítettség (aszfalt, beton) megváltoztatja a lefolyásviszonyokat, a
talajszerkezetet. A kiépített közművek korlátozzák a gyökérzet, a lombkorona részére
rendelkezésre álló teret. A városi közlekedés szennyezi a levegőt, emellett az erősödő
porterhelés sem kedvez a növények fejlődésének. Ezért a városi környezetben csak az ezekhez
a körülményekhez alkalmazkodni tudó fajok képesek megmaradni, amelyek többnyire
kertészeti „termékek”. A szaporítás technológiájának fejlettségét jelzi, hogy számos
betegségnek ellenálló és a kedvezőtlen adottságokat jól tűrő fajt sikerült kinemesíteni. Az
ideális „városi” fa dekoratív, gyorsan növő és hosszú életű. A telepített növények általában
mindent megkapnak, ami fejlődésükhöz szükséges (talajcsere, öntözés, növényápolás), majd
miután elérik az utcaképnek megfelelő fejlettségüket – amikor már környezetjavító hatásukat
(zaj- és rezgésvédelem, por- és levegőszűrő, valamint esztétikai funkció) kifejthetik – a
tápanyagok megvonásával vagy éppen formára vágással lassítják növekedésüket. A kifejlett
növények esetén gyakori, hogy gyökérzetük tönkreteszi az utcák burkolt felületét, ami egyrészt
vizuális, másrészt gyakorlati (balesetveszély) konfliktusokat teremt.

Célkitűzés, a feldolgozás módszerei
Tanulmányunkban arra vállalkoztunk, hogy bemutassuk a városi zöldfelületek általános
jellemzőit, típusait, legfontosabb hatásait, funkcióit. A szegedi parkok sajátosságainak
vizsgálata mellett a városi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft adatainak felhasználásával
diagramokon ábrázoltuk a zöldfelületek, a parkok és a virágkiültetések területi változásait. A
parkok történetét levéltári adatok, archív térképek, képeslapok felhasználásával,
idegenforgalmi szerepüket utazási irodák és a Tourinform munkatársainak véleményét is
figyelembe véve térinformatikai, statisztikai módszerek segítségével dolgoztuk fel.

Eredmények
A városi zöldterületek és zöldfelületek
Az alapfogalmak értelmezése során különbséget kell tennünk a zöldterület és a zöldfelület
fogalmai között. A zöldterület a nem beépítésre szánt területek egyik önálló területhasznosítási
kategóriáját jelenti, ami állandóan növényzettel fedett közterületként jelenik meg és a
közparkokat (amelynek növényzettel borítottsága minimum 70%), valamint a közkerteket
(minimum 60%) foglalja magába. Ezek beépítésére vonatkozóan az OTÉK (Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. Korm. rendelet) tartalmaz
előírásokat: a zöldterületen elhelyezhető pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút,
pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.), vendéglátó épület, a terület fenntartásához
szükséges épület legfeljebb 3%-os beépítettséget jelenthet.
A zöldfelület az előzőnél tágabb fogalom, ami a települések növényfelületének összességét
jelenti. A két kategória közötti viszony úgy is értelmezhető, hogy minden zöldterület
zöldfelület, de nem minden zöldfelület zöldterület. Zöldfelület a település minden
területhasználati egységében megtalálható, ugyanakkor mennyiségük és minőségük erősen
eltérő lehet (KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2003).
A városi zöldfelületeket alapvető rendeltetésük szerint két csoportra oszthatjuk: az ún.
termesztési célú és kondicionáló zöldfelületekre.
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A termesztési célú zöldfelületek sajátos formái a városok felhagyott iparterületein, vagy
elhagyott üres telkeken kialakított közösségi kertek, amelyek nemcsak zöldfelületként, de
közösségi, illetve közösségszervező térként, valamint élelmiszertermelési színtérként is
egyaránt funkcionálhatnak, ráadásul a városrehabilitáció fontos eszközei is lehetnek (BENDE
CS.–NAGY GY. 2016.).
A kondicionáló zöldfelületeknek több fajtája is létezik.
a) A közparkok a jelenleg érvényben lévő rendelkezések értelmében olyan területek, amelyek
legalább 1 ha nagyságúak, illetve egyik oldaluk sem lehet kisebb 80 m-nél. Fel kell azonban
hívni a figyelmet arra, ahhoz, hogy egy park jelleggel kialakított területen a közpark fő értéke,
a sajátos állományklíma létrejöhessen, legalább 3-4 ha nagyságú egybefüggő területre van
szükség.
b) A közkertek a közparkokhoz hasonló funkcióval rendelkező, de kisebb területű, közcélú
zöldfelületi egységek.
c) A közjóléti erdőterületek a települések területének legalább 1500 m2 nagyságú, erdei fákkal
és cserjékkel borított részei. A közhasználatra szánt erdőterületek a település kondicionálásán
túl rekreációs, üdülési és turisztikai funkciókat is szolgálnak, s ennek megfelelően kiépítettek.
d) A sétányok, út- és térfák, amelyek a település teljes területét átszövik, a városok fő zöld
tömegét adják. Vonalas jellegüknél fogva igen fontos összekötő szerepük van a település
zöldfelületi egységei, illetve a település belső és külső területei között. A klasszikus városi
fasorok jellemzője, hogy egy fajból állnak, közel azonos korúak és ezért egységes képet
mutatnak.
e) Az ún. intézményi zöldfelületek az alapfokú közintézményekre (bölcsőde, óvoda, iskola)
jellemzők, ugyanis ezeknek az intézményeknek rendeltetésük betöltéséhez megfelelően
kialakított kertre, zöldfelületre van szükség, csak ezzel együtt létesíthetők. Vannak emellett
további olyan szolgáltatásokat nyújtó közintézmények (pl. temetők, fürdők, strandok,
sportlétesítmények, kempingek, botanikus- és állatkertek stb.) is, ahol ugyancsak követelmény
zöldfelületek kialakítása.
f) A kondicionáló és védő ültetvények kialakításának célja, hogy a különböző létesítményeket
vagy környezetüket megvédjék a környezeti ártalmakkal szemben (GULYÁS Á.–KISS T. 2007).
A közparkok tervezése, létesítése a 18. századtól kezdődően terjedt el, azokban az országokban,
ahol a városiasodás, a nagy népességkoncentráció és a környezet állapotának romlása erősen
érzékelhetővé vált. Az iparosodás, a romló közegészségügyi állapotok szociális és jóléti
intézkedéseket hívtak életre és ezek között egyik volt a közparkok létesítése, ahol a városlakók
felfrissültek, emellett kulturális igényüket is kielégíthették. A közparkokban ugyanis gyakran
fürdőket, könyvtárakat, zenepavilonokat, éttermeket helyeztek el. Az esztétikus, igényes
környezet egyúttal szemléletformáló is volt. A városok lakói számára a parkok a természethez,
a tájhoz való kapcsolatot jelentik, a bennük a szabadnapokon és ünnepnapokon megjelenő
tömegek jelzik az igényt a természetben való tartózkodás iránt.
Már évszázadokkal ezelőtt tudták, hogy semmi sem pihenteti annyira az emberi szemet és
kedélyt, mint a szabad zöld tájak. A park ugyan nem egészen szabad terület, de mégis alkalmas
elénk varázsolni a zöld mezőt és az árnyas erdőt. Mindenesetre a parkban úgy érezzük, hogy
kiszabadultunk nagyvárosi kalitkalakásunkból. A parkokat éppen ezért korunkban a nagyváros
„egészségügyi zöld terének” nevezik. Különösen a nagyvárosok belterületein nagyon fontossá
vált a sportolásra is alkalmas zöldterületek létesítése. Ugyanakkor a parkok mindmáig a
társasági élet, a kommunikáció fontos színterei is. A városokban tapasztalt elidegenedés a
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parkokban valamelyest eltűnik, ismeretlen emberek, idősek, fiatal mamák és gyermekek
találkoznak és teremtenek kapcsolatot. A parkok funkciói között igen lényeges a szabadtéri
játék lehetőségének a megteremtése. A gyermekek részére létesített játszóterek mellett a
csendes, nyugodt szemlélődés, pihenés, beszélgetés helyeit is ki kell alakítani a parkokban.
A parkok rendszeres látogatói a különböző funkciókkal rendelkező tereket más-más
távolságból keresik fel. Tapasztalatok szerint a gyermekjátszóterek hatósugara átlagosan 600800 m. A séta- és pihenőhelyeket keresők sem látogatják az 1-1,5 km-nél távolabbi parkokat.
A sportpályák vonzáskörzete pedig 2,5-3 km (KONKOLYNÉ GYURÓ É. 2003).
A zöldterületek között megkülönböztethetünk közterületi és magántulajdonban lévő
zöldterületeket. A közterületi zöldterületek közhasználatúak, vagyis mindenki szabadon
látogathatja azokat. A magántulajdonban lévő zöldterületek között megkülönböztetnek
természetes (pl. kertek, gyümölcsösök, magánerdők) és mesterséges körülmények között
funkcionáló zöldterületeket. Utóbbi csoportba sorolhatók például a teraszok virágosítása vagy
befuttatása növényekkel. Ennek az aránya akár a lakosság lakóhellyel történő azonosulásának
felmérésére is alkalmas lehet (EGEDY T. 1998).

A városi zöldterületek fejlődése, a városi környezetben betöltött funkciói
A zöldterületek a várostervezésben a reneszánszban jelentek meg először. Addig a
kőépületekből álló városok gyakorlatilag nélkülözték a zöld növényzetet, illetve a zöldterületek
tudatos tervezését. A reneszánsz ideális várostervei jórészt megvalósítatlanok maradtak, illetve
csak elméleti hatást gyakoroltak a városépítészetre. A barokk kertépítészet is szinte érintetlenül
hagyta a városokat, főként az uralkodók kastélyparkjaira helyezve a hangsúlyt (MIKLE K. M.
2005).
Az ipari forradalom extenzív városnövekedést eredményezett, háttérbe szorítva a város jóléti
és kényelmi funkcióit a termeléssel és az iparral szemben. A szennyezett, elembertelenedett és
lakhatatlan nagyvárosok alternatívájaként jelent meg a 19-20. század fordulóján az EBENEZER
HOWARD nevével fémjelzett kertváros-mozgalom. Szerepe a városépítészetben inkább elméleti
volt, de mégis hangot adott a városi emberek zöldterületek iránti igényének. A 19. század
második felében a városi parkok (angolparkok) már tervszerűen épültek, a Hausmann-féle
várostervezés pedig a város funkcionális rendszerének részévé tette a parkot, mint a szabadidőeltöltés színterét. A 20. században jelentek meg azok a városépítészeti iskolák, amelyek már
tudatosan alkalmazták a zöldterületeket a városok tervezésében (EGEDY T. 1998).
A városi zöldterületek legkézenfekvőbb funkciója a város ökológiai rendszerében betöltött
szerepe. Először is a zöld növényzet levegőminőség-javító hatását kell megemlítenünk. A
növények egyrészt a levegő szén-dioxid tartalmának felvételével és oxigén kibocsájtásával
járulnak hozzá a levegő minőségének javításához, másrészt megkötik a szálló port, így
gyakorlatilag szűrőként viselkednek (RADÓ D. 1983). A napsütés és a sugárzási viszonyok,
valamint a légáramlatok befolyásolásával, illetve a légnedvesség növelésével nagy szerepük
van a városklíma egyenletesebbé, és – különösen a nyári időszakban – elviselhetőbbé tételében.
A növényzetnek zajelfedő és zajcsökkentő hatása is van, ami különös jelentőséget kap
nagyvárosainkban. Kevéssé ismert, de jelentős szerepük van a növényeknek a mechanikai
rázkódások és rezgések csökkentésében is (RADÓ D. 2001). A zöldfelületeknek áttételes
hatásuk is van: ahol park található, ott nem járnak az autók, amelyek máshol kipufogógázzal,
porral, zajjal és rezgéssel szennyezik a környéket.
Kézenfekvő a városi zöldterületek társadalmi szerepe is. A jó levegő, a nyugodt és szép
környezet ideális helyszínt teremt a találkozáshoz és szabadidős tevékenységekhez. A legtöbb
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parkban a tervezők tudatosan kialakították a sport- és egyéb rekreációs tevékenységek
(labdajátékok, séta, futás, kerékpározás) színtereit. Az elmúlt években a szociális és pszichohigiéniai funkciók felértékelődésének lehetünk tanúi. A közparkokban végzett felmérések
bizonyítják, hogy a parkok felkeresése – elsősorban az ismerősökkel, barátokkal való találkozás
céljából – mindennapos szükségletté vált, a korábbi rekreációs funkció tehát átértékelődött
(NAGY K. 1995). Fontos szerepük van a zöldterületeken kialakított játszótereknek is a városi
gyerekek szocializációjában és oktatásában, itt van ugyanis módjuk a természetet közelről
megfigyelni, tanulmányozni. A parkok tehát segítik nemcsak a fizikai, hanem a lelki egészség
megőrzését is, hiszen a zöld szín látványa eleve megnyugtató, s egy park csendjében könnyebb
ellazulni a mindennapi stressz után.
Városképi szempontból a növényzet esztétikai hatása a legfontosabb. Ez a növényzet díszítő
funkciójából következik, amely leginkább növeli az utcák, épületek esztétikai értékét.
Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a növényzet takarása miatt nem tud érvényesülni az épület
látványa, vagy éppen a növényzettakarás segít eltüntetni a vizuális konfliktusokat (SAIN M.
2014). RADÓ D. (1981) megfogalmazásában egy fa önmagában is szép, de látványa különös
tartalmat kap a városban, egy ház előtt. A fa feloldja a merev tégla- vagy betonépítmény
látványát, mintegy élő keretbe foglalja azt, a ház pedig a fával együtt kelti az emberi lakhely
benyomását. Különös jelentőséget ad a városi zöldterületnek, hogy egy fa felértékelődik a
„mesterséges” környezetben élő városlakó számára és egyre szebbnek tűnik, ahogy terjed a
„beton” a lakókörnyezetben. Nem véletlen, hogy a turisztikai szakemberek a városi
zöldterületek turisztikai célú hasznosítását fontos feladatnak tartják (MICHALKÓ G. 1999).
LUKOVICH T. (2001) szerint az ápolt zöldterületek kedvező hatással vannak a vandalizmus, a
bűnözés leküzdésében is.
A zöldterületek tervezése egyre jelentősebb szerepet kap a településfejlesztésben. 2004-ben
magyar szakemberek részvételével egy nemzetközi kutatócsoport gyakorlati útmutatót állított
össze ebben a témában (URGE-TEAM 2004).

Szeged parkjai
Szeged zöldterület-ellátottsága kedvezőnek mondható, aminek a legfőbb oka, hogy a települést
behálózó utcák csomópontjaiban kialakult, többnyire szórvány fás beültetéses terek (egykori
piacok) mellett a várost kettészelő Tisza árterének zöld sávja – a szegedi oldalon kisebb
megszakítással – végighúzódik a városon. Az ártéri erdőkkel keretezett Tisza egyébként kaput
nyit a város levegőjét megtisztító szeleknek is.
A város 1853-ban készült térképén (1. ábra) jól látható, hogy a szabálytalan középkori
városszerkezet zegzugos utcái nem tették lehetővé nagyobb terek kialakítását. Az utcák
találkozásánál létrejött apróbb tereken megtelepedtek ugyan növények, de ezek piacok
(vásárok) helyszínéül is szolgáltak, megakadályozva összefüggő növényzetfoltok kialakulását.
A térképen látható az akkor még létező szegedi vár nyugati oldalán a Fő tér, ami ma is Szeged
központi – és fontos rekreációs szereppel rendelkező – tere (Széchenyi tér).
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1. ábra: Szeged Szabad Királyi Város különleges, nyugati tájolású térképe 1853-ból

A településszerkezet jelentős változását az 1879-es nagy árvíz hozta magával, amikor a város
nagyobb része megsemmisült (5723 házból 5458 pusztult el) és Szeged újjáépítése során
körutas-sugárutas utcahálózat kialakítására került sor (Apró F. – Péter L. 2014). Néhány
korábbi piactér (közpark) túlélte az átalakítást, de számos újabb is megjelent. Akkoriban
minden mesterség külön piacon árusította portékáit, amit a piacok elnevezése is mutat (2. ábra,
1. táblázat). Az egykori piacok jelentőségét jól mutatja, hogy képeslapokon is megjelentek (3.
ábra). Mivel a képeslapnak mindig is fontos szerepe volt a településmarketingben, ezért a
leggyakrabban a településre jellemző, vonzó képi elemek jelennek meg azokon. A
századfordulón megjelenő első képeslapokon már gyakori téma a munka, a tevékenykedő
ember, a gépek és üzemek, amelyek egy település esetében is a boldogulást (munkalehetőséget)
és az ezzel járó gazdagságot (megélhetést) igyekeznek vonzerőként beállítani; ez
képeslaptémaként a 20. század közepéig kitart (KARANCSI Z.–KISS A. 2008b). A városról
készült képeslapokat áttanulmányozva szinte mindegyiken megjelennek a természeti elemek
(virág, fa, facsoport), igaz, hogy önmagában park, vagy parkrészlet csupán 4 képeslapon fordult
elő. Ebből arra következtethetünk, hogy a növényzet a település vonzó tényezőit tekintve
fontos, de korántsem kiemelkedő szerepet játszott.
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2. ábra: Az 1879 utáni belváros új városszerkezete és a piacok helye (szerk. Karancsi Z. 2016)

1. táblázat: Szeged egykori piacai (szerk. Karancsi Z. 2016)
Piac neve

Mai helye

Fővásártér

Széchenyi tér

Tej-, kenyérpiac

Klauzál tér

Makai-piac

Roosevelt tér (Múzeum előtt)

Halpiac

Roosevelt tér (Halászcsárda előtt)

Gabonapiac

Szent István tér
Dugonics tér

Állatpiac

Dugonics tér

Paprikapiac

Bartók tér

Papucs-, szűr-, gyékénypiac

Kálvin tér

Szerb piac

Maros utca

Sópiac

Felső Tisza-part

Püspök bazár (vegyes)

Püspök utca – Mérey utca – Tisza Lajos körút.
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3. ábra: A Makai-piac (a Somogyi könyvtár képeslapgyűjteményéből)

Zöldfelületek a mai város egész területén (minden területhasználati egységében) megtalálhatók
ugyan, de a települések általános jellemzésének megfelelően itt is jelentős mennyiségi és
minőségi különbségekkel. Az erősen beépített belvárosban csupán néhány zöld sziget vagy
fásított tér jellemző. A kertvárosok felé viszont egyre növekszik a zöldterületek aránya (4.
ábra).
Szeged éghajlati adottságait, talajviszonyait és szennyező forrásait figyelembe véve a városban
megtalálható uralkodó fafajok fény-, meleg- és szárazságkedvelők. Ilyenek a bálványfa
(Alianthus altissima), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), bugás csörgőfa (Koelreuteria
paniculata), fehér akác (Robinia pseudo-acacia), japán akác (Sophora japonica) és
páfrányfenyő (Gingko biloba). Bizonyára még dekorativitásuk is szerepet játszott a választásnál
a következő fajok esetében: korai juhar (Acer platanoides), vadgesztenye (Aesculus
hippocastanum), platán (Platanus sp.), ezüsthárs (Tilia tomentosa), liliomfa (Magnolia sp.) és
tulipánfa (Liriodendron tulipifera).
A jelenleg hatályos szabályozás szerint a településeken 10 m2/fő zöldfelület lenne kívánatos. A
GULYÁS Á.–KISS T. (2007) által végzett kutatások megállapították, hogy Szegeden a
zöldfelületek aránya a hatvanas évektől az ezredfordulóig folyamatosan nőtt, 2000-ben már a
25 m2/fő értéket is elérte (5. ábra), bár ez az arány a belváros egyes részein jóval
kedvezőtlenebb volt. Az is igaz, hogy a kedvezőbb arányszám kialakulásában az évek óta
fokozatosan csökkenő népességszám is szerepet játszott. Ugyanakkor más városokkal
összehasonlítva (2. táblázat) a jelentősnek tűnő 25 m2/fő érték kedvezőtlennek mondható
(SZABÓ B. 2015). 2000 óta a nagyfokú beépítéseknek köszönhetően jelentősen csökkent a város
zöldterülete, csakúgy, mint az egy lakosra jutó zöldterület aránya, ami a 2009-ben már csak 20
m2/fő körüli érték volt. Az utóbbi bő 10 év adatait megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2004
és 2009 között nem volt jelentős változás sem az összes zöldfelület, sem a parkok területének,
sem az egy lakosra jutó zöldfelület arányának vonatkozásában (6. ábra). Sajnálatos módon a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft adatai – amiből dolgoztunk – hiányosak,
vélhetően vezetőváltás, személycserék és új koncepciók miatt a 2010-2014 közötti időszakban
hiányoznak az egész településre vonatkozó zöldfelületi adatok, ezért csak a 2015-ös adat jelenik
meg a diagram végén. Ez mindenesetre újra emelkedést mutat (23 m2/fő) az előző évekhez
képest, ami kedvező folyamatot jelez.
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4. ábra: Szeged zöldfelületeinek térképe. A piros vonal a belterület határa (a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. adatai alapján szerk. Karancsi Z. 2016)

2. táblázat: Magyar városok 1 főre jutó zöldterülete 2006-ban (SZABÓ B. 2015)
Város
Szolnok

m2/fő
118

Város

m2/fő

Miskolc

41

Pécs

78

Eger

35

Zalaegerszeg

73

Békéscsaba

33

Győr

63

Szeged

25

Nyíregyháza

51

Kaposvár

24

Székesfehérvár

44

Tatabánya

43

Budapest

14
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5. ábra: Szeged zöldfelületeinek és egy főre eső zöldfelületeinek alakulása 1965-2015 között (Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. adatai alapján szerk. Karancsi Z. 2016)

6. ábra: Szeged zöldfelületeinek, parkjainak és egy főre eső zöldfelületeinek alakulása 2003-2009 között,
valamint 2015-ben (Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. adatai alapján szerk. Karancsi Z. 2016)

A zöldfelületek esztétikai megítélésében fontos szerepet kapnak a virágültetések. A
virágtelepítés a legkisebb befektetéssel a leggyorsabb és leglátványosabb eredményt produkálja
egy település zöldítésére. A Környezetgazdálkodási Kft-től kapott szórványadatok is jól
szemléltetik, hogy a 2005-ös csúcs (165 000 m2) után 5 évvel jelentősen (több mint 20 000 m2rel) visszaesett a virágültetések aránya. A 2015-ös év kimagasló eredményeket hozott, mert
2010-hez képest közel 90 000 m2 új területen jelentek meg friss virágültetések (7. ábra).
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7. ábra: Szeged virágültetéseinek változása 2005, 2010 és 2015-ben (Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. adatai alapján szerk. Karancsi Z. 2016)

A szegedi parkok idegenforgalmi hasznosítása
A megfelelő állapotban lévő parkok mindenki számára felüdülést jelentenek, visszacsempészik
mindennapjainkba a természetet, pozitív hatást gyakorolva a városi ember pszichikumára. A
kezeletlen, elhanyagolt parkok éppen ellenkezőleg elriasztják az embereket, félelmet keltenek
bennük.
A gondozott szegedi parkokat alapvetően két típusba sorolhatjuk: az egyik, a kizárólag
esztétikai funkciót nyújtó, többnyire erdővel borított rekreációs területekre és a többfunkciós
parkokra. Előbbihez tartozik a tiszai ártéri erdők egy része (pl. a Gergő-liget) és a külterületek
számos erdőfoltja (a 4. ábrán világoszöld területekként jelölve), valamint a fás-bokrosvirágültetéses vegetációjú közparkok közül az újszegedi Erzsébet-liget és a füvészkert (a 4.
ábrán kékeszölddel jelölve).
Az utóbbiak viszont (a 8. ábrán sárga színnel ábrázolva) az árnyas fák alatti kellemes séta
mellett egyéb attrakciókkal is szolgálnak (többfunkciós parkok), mint pl. a Széchenyi tér
szobraival, szökőkútjaival, a Lechner tér kis barokk kápolnájával, a Dóm tér a Szeged
jelképének számító fogadalmi templommal, a Mátyás tér gótikus templomával, a Vadaspark,
de ide tartoznak a kalandparkok, játszóterek is. Előfordul, hogy az első típusba sorolt rekreációs
célú közterület egy időszakos rendezvény (pl. sörfesztivál) miatt válik vonzerővé.
A szegedi Tourinform Iroda vezetőjének tájékoztatása szerint 2015-ben jelentősen emelkedett
(több, mint 12%-kal) mind a Szegedre érkező turisták, mind pedig az itt töltött vendégéjszakák
száma az előző évekhez képest (164 063 fő – ebből 54 651 külföldi turista – összesen 334 089
vendégéjszakát töltött városunkban). Sőt, A KSH a településre vonatkozó 2015-ös turisztikai
adatai alapján megállapítható, hogy a külföldi vendégéjszakák tekintetében Szeged bekerült a
TOP 10 magyar település közé (10. hely, 105 221 vendégéjszakával). Sajnos a növekedés
ellenére a Szegedre érkező turisták átlagosan csupán 2 vendégéjszakát töltenek városunkban,
ami csak a legfontosabb nevezetességek megtekintésére elegendő. A vendégek jelentős része a
nyaranta megrendezésre kerülő Szegedi Szabadtéri Játékok megtekintése miatt érkezik (amely
2014-ben 71 000 fős nézőrekordot ért el) és ilyenkor többnyire az előadás előtti vagy/és utáni
napot is a városban töltik. Ekkor sokan igénybe veszik a Tourinform és helyi utazási
vállalkozások városnéző programjait. A programok mindegyike érint egy vagy több parkot is,
persze elsősorban az ott található szobrok, díszkutak, vagy éppen a parkot körülvevő épületek
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miatt (8. ábra). Mivel a város parkjainak látogatottságáról nem készült még felmérés, ezért csak
a fizetős városnéző programokon részt vett turisták száma alapján következtethetünk erre (a
Tourinform adatai szerint 2015-ben eddig 84 városnéző sétát szerveztek, 715 fő vendég
részvételével).

8. ábra: A szegedi városnéző séták útvonalai (szerk. Karancsi Z. 2016)

A legnépszerűbb program a városnéző kisvasút (amit 2015-ben kb. 7000 turista vett igénybe)
és autóbusz (sajnos nincs adat arról, hányan vették igénybe, de mivel gyakran kombinálják
gyalogos sétával, ezért ezt is több százan használták 2015-ben), amelyek Szeged minden
fontosabb látnivalóját érintik, de míg a kisvasút folyamatosan halad a belvárosban, addig a
városnéző autóbusz 3 helyen (Zsinagóga, Mátyás tér, Dóm tér) is megáll, ahol rövid gyalogos
sétával a látnivaló épületet és az azt körülvevő parkokat is felfedezhetik a látogatók (8. ábra).
Az Erzsébet-ligetbe, a botanikus kertbe és a vadasparkba már csak egyénileg jutnak el a turisták.
Végezetül szólnunk kell a város egyelőre még kihasználatlan lehetőségeiről is. A szakmai
érdeklődők számára a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszéke
megtervezett egy városökológiai sétautat (OLÁH F. 2008), amely még megvalósítás előtt áll,
valamint a jövőben szeretnénk Szeged botanikai értékeit is egy tanösvényre felfűzni (9. ábra).
A város parkjai közül nincsenek feldolgozva a temetőkertek sem, amelyek esztétikai (gondozott
facsoportokkal díszített sírhelyek) és kegyeleti funkciójuk mellett művészettörténeti,
kultúrtörténeti funkcióval is rendelkeznek. Híres magyar művészek (pl. Móra Ferenc,
Tömörkény István, Juhász Gyula, Gregor József) és tudósok nyugszanak itt, akik mind a város,
mind az ország művészeti, tudományos életében kiemelkedő szerepet játszottak. Akár oly
módon is bővíthető a város turisztikai palettája, hogy egy-egy művész (tudós) életútját
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tematikus utak formájában járhatjuk be a városban található emlékek (szülőház, munkahely,
szobrok, róla elnevezett intézmény, sírhely) megtekintésével.

9. ábra: Szeged parkjainak tervezett hasznosítása (szerk. Karancsi Z. 2016)

Összegzés
A városok fejlődésében egyre jelentősebb szerepet kapnak a zöldterületek. Törekedni kell arra,
hogy a települési zöldterületek (zöldfelületek) sajátos vonzerőt jelentsenek az esztétikai
élményekre vágyó helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a
parkok, mint turisztikai attrakciók leginkább kiegészítő funkciót kaphatnak a város
kultúrtörténeti (építészeti) látnivalói mellett, de lehetnek olyan időszakok, amikor a parkok
esztétikai értéke valódi attrakcióként jelenhet meg. Talán egy fesztivállal összekapcsolva
hangsúlyozni lehetne az őszi lombhullatás előtti parkok szépségét „Színes város” címmel.
Mindenesetre a legfontosabb feladat a város egészséges zöldfelületeinek növelése, s ezáltal a
mindenki számára látványos, vonzó és élhetőbb város megteremtése.
Természetesen egy ilyen kutatás kapcsán egyaránt fontos a lakosság, valamint a látogatók
véleménye is Szeged parkjairól, azok állapotáról, kihasználtságáról, megvalósítható
lehetőségekről. Egy erre irányuló kérdőíves felmérés, annak kiértékelése, bemutatása az e
témában megjelenő következő tanulmány feladata lesz.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki Ács Szilviának, a szegedi Tourinform vezetőjének a turisztikai
adatokért, valamint a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárnak, hogy
rendelkezésemre bocsátotta Szeged parkjait bemutató képeslapjait.
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A MAGYARORSZÁGI EUROVELO KERÉKPÁROS TÚRAÚTVONALAK
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RESEARCH OF THE EUROVELO CYCLING ROUTES IN HUNGARY
Abstract

The long distance bicycle tourism is a major element of the activ-, eco- and cultural tourism. It is a fundament of
an complex touristic product, wich needs the cooperation of independent actors. The chosen field of our reschearch
were the Hungarian section of the EuroVelo-6 and EuroVelo-11 international bicycle routes, booth of them is the
most likley destination of non-Hungarian and dedicated target of the state’s development plans. Both routes
representing the technical conditions and defects of the long distance bicycle routes in Hungary. The aim of our
reschearch projetc to find the most attractive group of the bicycle riders, it’s experiences and needs, and collecting
datas for a wider reschearch program. Another goal of the project was to getting relevant datas about the awareness
of the selected routes. Our long-term aim is the implementation of an complex evaluation system for the inland
EuroVelo routes. During the project took place a field survey and the transport-geographycal study of the selected
routes.
Keywords: bicycle tourism, EuroVelo, bicycle preferences, transport geography

Bevezetés
Magyarország kiváló természeti adottságokkal rendelkezik a kerékpáros turizmus területén:
kedvezőek a domborzati és az éghajlati viszonyok és számos attrakció elérhető a kerékpáros
útvonalak mentén. Ugyanakkor ez a potenciál jórészt kiaknázatlan, mivel az
idegenforgalomnak ez a szektora jelenleg nem kecsegtet a társszektorokhoz hasonló mértékű
nyereséggel. A kerékpáros turizmus volumenére, a belőle származó bevételekre NyugatEurópában is jobbára csak becslések vannak. Magyarországon sincs a tématerületet érintő
átfogó statisztikai adatgyűjtés, sem statisztikai elemzés, amellyel konkrétan számszerűsíteni
lehetne a kerékpáros turizmusból remélhető bevételeket. Ugyanakkor a témával foglalkozó
szakemberek, politikusok, érintett önkormányzatok is úgy vélik, hogy a kerékpáros
idegenforgalomban az érintett települések és közösségeik számára számos lehetőség rejlik.
Ez év augusztusában a Kormány 30 milliárd forint értékű kerékpárút fejlesztésről döntött1. Ezt
elsősorban a turisztikai szempontból legfontosabb útvonalak fejlesztésére szánják, továbbá
nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek is minősítették. A kiemelt útvonalak közé tartozik
az EuroVelo-6 és 11 is.
A források hatékony felhasználásához elengedhetetlen, hogy olyan tudományos igényű
vizsgálatok szülessenek a kerékpáros turizmus területén, amelyek egyrészt segítik az adott
turizmus ágazatban résztvevők arányának és igényeinek a felmérését, másrészt a turisztikai
termékek minőségének és hiányosságainak vizsgálatát célozzák.
Kutatásunk tudományos igényű vizsgálat, amellyel egy hosszabbtávú kutatási folyamatot
kívánunk megalapozni. Jelen kutatásunk célja volt annak megállapítása, hogy kik tekinthetők
a hosszú távú kerékpáros turizmus célcsoportjának, illetve hogyan valósítható meg a körükben
végzett reprezentatív fölmérés. Célunk volt az is, hogy releváns információkat szerezzünk a
1

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/30-milliard-forint-erteku-kerekparutfejlesztesrol-dontott-a-kormany
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valódi igényekről, valamint az EuroVelo-k, mint klasszikus hosszú távú kerékpáros
túraútvonalak ismertségéről. Kutatásunk földrajzi tárgyának az EuroVelo-6 és 11 útvonalakat
választottuk, mivel ezek a kijelölt célterületei a kerékpáros turizmusra szánt fejlesztési
forrásoknak, a külföldi kerékpáros turisták legvalószínűbb desztinációi is, és (személyes
tapasztalataink alapján) egyúttal a magyarországi kerékpáros útvonalak állapotának,
hiányosságainak bemutatására is alkalmasak.

Módszerek
A téma feldolgozása során először a szakági tanulmányok, publikációk, fejlesztési
dokumentumok, statisztikai adatok, adatbázisok és egyéb információforrások elemzésére került
sor. A második szakaszban egy online kérdőíves felmérést végeztünk: a kérdőívet kerékpáros
civil szervezetek honlapján helyeztük el, valamint az ismeretségi körünket céloztuk meg vele
és hólabdás módszerrel terjesztettük. Az online kutatás így nem nyújtja a véletlenszerű
mintavétel által biztosított reprezentativitást, ám a kutatás jelen fázisában ez nem volt cél. A
jelenlegi kérdőíves felmérés során az aktív kerékpárosok elérése, illetve a kérdőív-kitöltési
hajlandóság tesztelése volt a cél. Képet akartunk kapni a kérdőív releváns mivoltáról és annak
hiányosságairól is. A kérdőívek feldolgozása során vizsgáltuk az adatsorokból kirajzolódó kép
koherenciáját és hihetőségét is. Az inkoherens vagy ránézésre is hiteltelen képet kirajzoló
adatsorokat a vizsgálatból kiszűrtünk. (Példa: magas életkort megadó válaszadó, aki havonta
indul egy hétnél hosszabb kerékpártúrára.) A kérdőívet 2016. június 1. és augusztus 31-e között
116 fő töltötte ki, ebből 74 volt hosszú távú kerékpáros túrázónak tekinthető.
A kerékpáros turizmus jelentősen függ a közlekedésföldrajzi viszonyoktól, amely a kerékpár
úthálózatok térbeliségének olyan jellemzőit jelenti, mint pl. a kerékpáros úthálózat
kiépítettsége, minősége, állapota, szerkezete, az egyes desztinációk kerékpárral való
megközelíthetősége és a többi közlekedési hálózathoz való kapcsolódási pontjainak
kiépítettsége, minősége. Fontosnak tartottuk ezen jellemzők vizsgálatát azért is, mert az
European Cyclists’ Federation (Európai Kerékpáros Szövetség, későbbiekben ECF) is
megfogalmazott az EuroVelo-k kijelölését meghatározó követelményeket. A terepi bejárás
2016 júniusában és júliusában történt meg, melynek során felmértük és fotókkal dokumentáltuk
az EV-6 teljes magyarországi szakaszát, illetve az EV-11 Szolnok és Szeged közötti szakaszát.

A kerékpáros turizmus értelmezési keretei
A turizmus egy dinamikusan növekvő ágazat, olyannyira, hogy számos szakember és kutató
már, mint iparként, ipari ágazatként tekint rá. Nem csak a turizmus fogalmára, tartalmára,
minőségbiztosítására történtek javaslatok és konkrét lépések, de a turizmus mint tudományág
is jelentősen fejlődött az elmúlt évtizedekben. A turizmus területén belül a turizmus fajták,
formák, típusok és ágazatok is meghatározására is számos javaslat született. Természetesen sok
tudományághoz hasonlóan itt is jellemző a meghatározások sokszínűsége (BUHALIS, D. 1998;
RITCHIE, B.W. 1998; STAMBOULIS, Y.–SKAYANNIS, P. 2003; LENGYEL M. 2004; DICKINSON,
J.E. et al. 2010; MICHALKÓ G. 2011).
Hasonló a helyzet a kerékpáros turizmus fogalmával is: nincs általánosan elfogadott
meghatározás. A legátfogóbbnak Les Lumsdon (2000) megközelítését találjuk, aki szerint a
kerékpáros turizmus fogalma alatt olyan vakációs vagy látogató tevékenységet érthetünk, amely
a kerékpározáson részben mint közlekedési módon, részben mint kikapcsolódási formán
alapszik. A kerékpáros turizmus magába foglalja az egynapos látogatást, a rövid kirándulást és
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a hosszabb kerékpártúrát. A kerékpározás lehet az utazás fő célja, vagy csak része egy adott
célterület meglátogatásának, vagyis a kerékpározás a kirándulás vagy az üdülés szerves része.
Egyetértünk azokkal is, akik azt hangsúlyozzák, hogy a kerékpáros turizmus egy olyan egyvagy többnapos szabadidős célú utazás, amelynek során a szabadidős kerékpározás
meghatározó és kiemelt szerepet játszik a látogatás, ismeretszerzés illetve a vakáció során.
(FARKAS M.–BALOGH G. 2001; SULYOK J.–MAGYAR ZS. 2014).
A kerékpáros turizmust az aktív turizmushoz sorolják, de szorosan kötődik az öko-, az egészség
vagy kulturális turizmushoz is (MICHALKÓ G. 2002, 2011; KTFS 2010; CSAPÓ J.–REMENYIK
B. 2011; SULYOK J.–MAGYAR ZS. 2014). Bár hatást gyakorol a környezetre (pl.: talajerózió, a
növényzet károsítása, az állatvilág nyugalmának zavarása, a kerékpárnak a túra kiindulási
pontjáró történő motorizált szállítása esetén CO2 és más károsanyag-emisszió, stb.), de a
turizmus fenntartható formái közé tartozik, mivel kevésbé terheli a környezetet, mint a
turisztikai tevékenységek többsége. A kerékpáros túra komplex terméknek tekinthető, hiszen
egyrészt maga a tevékenység, a kerékpározás is attrakciónak tekinthető, illetve az általa elérhető
desztinációk, tájak, programok, kulturális és épített örökségek illetve a kiszolgáló infrastruktúra
és a turisták által igényelt szolgáltatások is a turisztikai termék részét képezhetik és képzik.
A kerékpáros turizmus fajtáinak meghatározására számos megközelítés létezik, amelyek
alapvetően a megtett távolság, a tartózkodási idő, a költés mértéke, az igénybe vett
szolgáltatások, az elérhető látnivalók és programok, a kerékpározás szabadidőben eltöltött
szerepe, módja és szerkezete alapján, vagy a motivációk révén igyekeznek tipizálni (pl.:
SUSTRANS 1999; KTFS 2010; EUROVELO 2012; OKKHT 2013). Az elmúlt évek kutatásai
elsősorban a következőkre koncentráltak:
- a kerékpáros turisták jellemzőinek, jellegzetességeinek („profiljának), motivációinak és
igényeinek a kutatása (RICHIE, B.W. 1998; COPE, A. et al. 2004; DEENIHAN, G.–
CAULFIELD, B. 2015)
- gazdasági hatás, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó költés mértéke; piacának, kereslet
és kínálat jellemzői, nagyságrendje (COPE, A. et al. 2004; DOWNWARD, P. et al. 2009)
- helyi társadalomra gyakorolt hatások (TAO, T. C. H.–WALL, G. 2009)
- környezeti hatások (DICKINSON, J.E. et al. 2010)
- tervezés, fejlesztés és menedzsment kérdések a k. turizmus területén (LUMSDON, L. 2000;
DICKINSON, J.E. et al. 2010)
- a kerékpáros turizmus, mint növekvő jelenség okai (RICHIE, B.W. 1998; LUMSDON, L.
2000)
- kerékpáros turizmushoz kapcsolódó útvonalak térképezése és adatbázis készítés
lehetséges módjai (KTFS 2010; BÍL, M. et al. 2012)
A kerékpáros turizmus gazdasági jelentőségét, nagyságrendjét nehéz megbecsülni, mivel nincs
rávonatkozó adatgyűjtés: a közlekedésen belüli kerékpárhasználatra vonatkozóan, valamint az
aktív- és ökoturizmushoz kapcsolódóan vannak részleges adatok, valamint az eladott
kerékpárok száma nyújt kiindulási alapot. Az EUROVELO 2012 tanulmány szerint Európában
évente 2,295 milliárd turisztikai célú kerékpáros túrát, ezen belül 20,36 millió legalább
egyéjszakás tartózkodással járó kerékpáros túra valósulhat meg, amelyek teljes gazdasági
hatását 44 milliárd euróra becsülik, ezen belül a legalább egyéjszakás tartózkodással járó túrák
gazdasági hozzájárulása 9 milliárd euró. A becslések szerint az EuroVelohoz, mint turisztikai
termékhez évente 60 millió túra kapcsolható, ami 7 milliárdos közvetlen bevételt jelenthet. A
desztinációk tekintetében Franciaország, Ausztria és Németország a legnépszerűbbek, valamint
711

TURIZMUSFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

igen vonzó célterületek még – a kerékpáros turisztikai kínálat kiépítettsége révén – Belgium,
Dánia, Svájc és Hollandia (EUROVELO 2012, 13. p.).
Az eddigi európai és magyar (részleges) kutatások szerint a kerékpáros turizmus résztvevőire
jellemző az egészségorientált életmód, a magas képzettség és jövedelem, elsősorban a
középosztályhoz és jellemzően a 25-34 évesek és a 45-55 évesek korcsoportjához tartoznak. Az
elérhető adatok alapján magasabb költési hajlandósággal bírnak, igaz van olyan magyar kutatás,
mely szerint a magyar kerékpáros turistákat fokozottabb árérzékenység jellemzi, mint a
nyugatiakat (KTFS 2010, 29. p.; EUROVELO 2012, 37. p.; MKP 2007-2013, 11. p.; VÉG M.
2012).
A kerékpáros turizmus piacán nemzetközi és magyarországi viszonylatban is évek óta a
folyamatos növekedést jósolnak, ami egyúttal a kínált programok, tematikus utak és
termékcsomagok bővülését, valamint egységes információs és szolgáltatási rendszer kiépítését
vonhatja maga után (EUROVELO 2012; KTFS 2010). Ugyanakkor Magyarországon
nyilvánvaló, hogy a kereslet húzza maga után a kínálatot, általában nem jellemző a szolgáltatói
szféra kezdeményezése (KTFS 2010). A vállalkozói- és az önkormányzati szféra aktív
részvétele viszont elengedhetetlen a kerékpáros turizmushoz alapvető infrastruktúra és
szolgáltatások megteremtésében. A kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra (pl.:
útvonalak kiépítettsége, minősége, kitáblázottsága, pihenőhelyek, stb.) tekintetében is alapvető
hiányosságok vannak, amelyek a tervezés, a fejlesztés és a források tükrébe orvosolhatóak. Úgy
gondoljuk, hogy a mindennapi, közlekedési célú kerékpározás kultúrájának széleskörű
kialakítása teremtheti meg azt az igényt, amely arra indíthatja az érintett szereplőket, hogy
kiépítsék ezekhez a megfelelő kereteket. Ezen alapigényekre, kultúrára és az általuk létrejövő
alapinfrastruktúrára tud ráépülni egy dinamikusan fejlődő kerékpáros turizmus is.

Az EuroVelo Magyarországon
1997-ben született meg az európai államokon átívelő kerékpárút-hálózatok terve, az EuroVelo.
Az EuroVelo – teljes nevén az Európai Kerékpárút Hálózat – jelenleg 15 hosszú távú, egész
Európát átszelő kerékpárút kialakítását tartalmazza, melyek teljes hossza több mint 70 000 km.
A hálózat zömében a már meglévő kerékpárutakon alapul, azok összekötésével válik majd
teljessé. Az EuroVelo kiépítését, menedzselését az ECF (European Cyclists’ Federation –
Európai Kerékpáros Szövetség) koordinálja. A résztvevő országok felelősek a saját területükön
a megvalósításért, melynek érdekében egy nemzeti koordinációs központot hozhatnak létre,
illetve koordinátorokat foglalkoztathatnak. A nemzeti koordinációs központ alapításához
legalább egy országos szintű szervezet szükséges, amely általában (de nem kizárólagosan) az
adott ország kerékpáros szövetsége. A szervezeti fejlődés célja, hogy bővüljön a résztvevők
köre és a koordinátor szervezetből egy koordinációs központ váljon, vagyis a témában érintettek
(pl.: önkormányzatok, civil szervezetek, szakmai szervezetek, kamarák, közösségi közlekedés
vállalatai) közösségévé. Mivel a hálózat kiépüléséhez szükséges támogatottság, szervezeti és
finanszírozási háttér országonként eltérő, így az egyes szakaszok kiépítettsége és minősége
változó a tagországok között és a tagországokon belül is.
Az EuroVelo rendszere, elképzelése kifejezetten kedvez a hosszú távú (vándor) kerékpáros
turizmusnak2 ugyanakkor természetesen egyes szakaszai alkotói lehetnek a többi kerékpáros
2

Hosszú távú kerékpáros utak (Long distance cycle routes): olyan kerékpáros útvonalak, amelyeknek céljuk, hogy
arra ösztönözzék a kerékpáros turistákat, hogy egy országon belül vagy országok között különböző desztinációkat
keressenek fel. Több mint 100 km hosszúságúak, de nem ritka az 500 km-es útvonal sem. Ezekre, illetve általában
a kerékpáros régiókra / útvonal hálózatokra jellemző, hogy jól kitáblázottak és különböző interpretációs
eszközökkel felszereltek a kerékpárosok minél jobb tájékoztatása érdekében (EUROVELO 2012).
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turizmus fajtának. Magyarországon elsőként a 2003-ban elkészült Országos Területrendezési
Terv (későbbiekben OTRT) jelölt ki hosszú távú kerékpáros útvonalakat, és a rendszert az
OTRT későbbi módosításainak alkalmával többször is átszabták. Jelenleg az OTRT kilenc
egyszámjegyű magyarországi hosszú távú kerékpáros útvonalat ismer, ezek többsége az
országon áthaladó EuroVelo útvonalak része; az EuroVelo hálózat alkotja a magyarországi
országos kerékpárforgalmi hálózat gerincét. Az országot három nemzetközi útvonal érinti:
•

EuroVelo-6 470 km-es magyarországi szakasza, vagy másnéven a „Folyók útja” (OTRT
1-es és 6-os kerékpárutak a Duna magyarországi szakasza mellett),

•

EuroVelo-11 410 km-es magyarországi szakasza (OTRT 4-es Tiszamenti kerékpárút)

•

EuroVelo-13, „Vasfüggöny kerékpárút” (részben átfedésben az OTRT 9-es és 5-ös
kerékpárútjával).

Az OTRT öt további távolsági kerékpáros útvonalat jelölt ki, amelyek nem részei az EuroVelo
rendszerének. Bár az OTRT nem jelöli önálló kerékpárútnak, idegenforgalmi jelentősége miatt
mégis azzá vált a Balaton körüli kerékpárút.
A kerékpáros turizmushoz – ezen belül az EuroVelohoz – kapcsolódó igények, követelmények
és fejlesztési célkitűzések megjelennek a legfontosabb hazai fejlesztési dokumentumokban is,
mint pl.: Nemzeti Sportstratégia (2007–2020), Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia (2008–2015),
Az ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiája (2010–2013), Nemzeti Turizmusfejlesztési
Koncepció 2014-2024. Az ágazatra vonatkozó határozat és tervezési dokumentumok is
születtek, pl.: Kerékpáros Magyarország Program (2007–2013), Kerékpáros Turizmus
Fejlesztési Stratégiája (2009–2015), TeKer kerékpáros munkaanyag (2011), Országos
Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv (2013), Nemzeti Kerékpáros Koncepció 2014-2020,
1364/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és
közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról.
A megvalósítás során folyamatosan keverednek a kerékpáros közlekedés és a kerékpáros
turizmushoz kapcsolódó prioritások. A kerékpáros közlekedés fejlesztése nyilvánvalóan
szolgálja a kerékpáros turizmust és adott esetben az EuroVelo hálózat, illetve a rajta elérhető
attrakciók elérhetőségének javulását is, mivel azoknak már meglévő és kiépülő kerékpárutakon
kell alapulniuk. Tehát az EuroVelo hálózata nem csak a távolsági kerékpárutat jelöli, hanem a
mindennapi és szabadidős kerékpározók által igénybe vehető útvonalat, valamint az egyéb
közlekedési módozatokhoz való kapcsolódás lehetőségeit (FARKAS M.–BALOGH G. 2001).

A kutatás eredményei
A vizsgálati szempontok kialakításához az EuroVelo útvonalakkal kapcsolatos
követelményeket vettük alapul (BODOR, Á. et al. 2011). A kialakított elemzési
szempontrendszer a következő:
•

út és vonalvezetés jellemzői (pl.: az útvonal nem rendelkezhet 6%-nál nagyobb
emelkedővel, elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy 2 kerékpáros elférjen egymás
mellett és átlagosan 1000 alatt kell, hogy legyen az átlagos napi gépjárműforgalom);

•

útfelület (80%-ban burkolt útfelület szükséges);

•

kapcsolódás a közösségi közlekedéshez (150 km-ként közösségi közlekedés álljon a
túrázók rendelkezésére);

•

útirányjelzés, tájékoztatás;
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•

idegenforgalmi infrastruktúra (30 km-ként elérhető élelemforrás, 50 km-ként szállás);

•

promóció, marketing.

A kérdőívet 116 fő töltötte ki, amelyből 74 volt hosszú távú kerékpáros túrázónak tekinthető,
így az ő véleményükkel egészítettük ki a saját terepi tapasztalatainkat.
A legkönnyebben mérhető tételek közé tartoztak a kerékpárút technikai paraméterei, mint az út
és vonalvezetés, az útfelület jellemzői és az útvonal járhatósága az év 365 napján. A gyors
ütemben változó magyarországi kerékpárút-hálózat miatt ezt terepi bejárással is ellenőriztük.
Az útvonalak teljes átjárhatóság nem biztosított az év 365 napján, mivel egyes szakaszok árvíz
által veszélyeztetett helyeken futnak. Az árvizek egyes időszakaiban a Vízügy lezárja a
töltéskoronán futó utat, valamint a kijelölt nyomvonalon található kompok sem közlekednek
árvíz és jégzajlás idején. A téli időszakban a hómentesítés sem biztosított ezeken a szakaszokon.
A természetes terepesés miatt magyarországi szakaszokon nem jellemző a 6%-nál nagyobb
szögű lejtő, csak műtárgyaknál fordul elő ennél nagyobb dőlésszögű lejtő, mint pl.: felüljárók,
töltésre felvezető utak.
A felmért szakaszok túlnyomó részén teljesül az az elvárás is, hogy elég széles legyen ahhoz,
hogy 2 kerékpáros elférjen egymás mellett.
A felmért szakaszokon vegyes kép az ECF által meghatározott átlagosan 1000 egység jármű
/nap érték vonatkozásában (1. ábra).

1. ábra: 1000 ej/nap feletti forgalmú EuroVelo szakaszok
Jelmagyarázat:
█ 1000 ej/nap feletti átlagforgalmú közút, önálló kerékpársáv nélkül
█ 1000 ej/nap feletti átlagforgalmú közúton kijelölt kerékpársáv
Forrás: A http://kira.hu/ és a http://www.utadat.hu/ forgalmi adatai alapján saját szerkesztés
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Az EV-6 Esztergom és Budapest, illetve Rajka és Győr közötti szakaszain az összhossz 6%-a
volt a megengedettnél forgalmasabb. Ezek többnyire rövid és egymástól távolabb fekvő
szakaszok voltak, amelyek kevéssé elrettentőek a túrázók számára. Az EV-11 Baks és Szeged
közötti 35 kilométeres szakasza volt a leghosszabb 1000 ej/nap forgalmi terhelést meghaladó
egybefüggő útszakasz. Összességében a felmért szakaszok összhosszának 20%-a volt olyan,
amely forgalmi terhelés miatt nem felelt meg az ECF kritériumának.
A hosszú távú kerékpáros turistaként azonosított kitöltő 57,5%-a válaszolta azt, hogy
útvonalválasztási döntéseit erősen befolyásolja az adott útszakaszon zajló motorizált forgalom.
Ennek tükrében kifejezetten fontosnak tűnik a kerékpáros forgalom elkülönítése a motorizált
forgalomtól.
Az útfelülettel jelentős problémák a felmért szakaszokon nem voltak. Bár rossz minőségű vagy
szokatlan műszaki megoldású szakaszok természetesen vannak.
Az ECF ajánlása szerint 150 km-ként az egyes szakaszokat kapcsolni kell a közösségi
közlekedés rendszeréhez, különösen a vasúthoz. A felmért szakaszokon a legjelentősebb
távolság – 120 km – az EV-6-on Ráckeve-Baja között található. A túrák során elforduló
meghibásodások (és szervizek hiánya) miatt célszerűnek tűnt felmérni azt is, hogy a vizsgált
szakaszok 5 km-es körzetében található e személyforgalommal is bíró vasútállomás (2. ábra).

2. ábra: Vasútállomások a felmért szakaszok 5 km-es körzetében, 2016 nyarán
Jelmagyarázat:

● az útvonal 5 km-es körzetében elhelyezkedő vasútállomás
Forrás: https://www.mavcsoport.hu/ alapján, saját szerkesztés
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A kép kedvezőnek tűnhet, ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy a kerékpáros túrázó nem
kap érdemi tájékoztatást a kerékpár útvonal mentén a vasútállomások elérhetőségéről sem.
Helyismeret vagy egy okostelefonos adatbázis hiányában valószínűtlen, hogy egy műszaki hiba
esetén könnyen elboldogul.
A hosszabb távú túrákon részt vevő válaszadóink 24%-a túrái során nem szállítja, szállítatja a
kerékpárját. Zömében saját tulajdonú szállítóeszközt vesz igénybe a túrára indulók harmada
(34%-a). A vasúti szállítást válaszadóink 42%-a veszi igénybe.
Magyarországon a kerékpárszállítás lehetőségeit leginkább a MÁV-START propagálja, de a
nagyvárosokban működő közösségi közlekedési vállalatok (BKV-HÉV, SZKT villamosüzem)
is egyre többször tesznek kísérletet a kerékpárszállítás lehetőségeinek kiépítésére. A
kerékpárszállítás fejlesztése kedvező hatással lehet a kerékpáros idegenforgalomra is.
Az útirányjelzés és tájékoztatás kapcsán vegyes a kép. Az EV-6-on Rajka-Budapest között az
irányítás és a tájékoztatás elfogadható, míg Budapest-Udvar szakaszon az irányítás elfogadható,
tájékoztatás jórészt hiányzik. Az EV-11-en félrevezető az irányítás, egymással vetélkedő
útvonal-változatok találhatóak, és a tájékoztatás lényegében hiányzik.
Válaszadóink 48%-a jelezte, hogy túrái során figyelmen kívül hagyja a kijelölt és kiépített
kerékpáros túraútvonalakat, túráit ezektől függetlenül szervezi azt meg. Alig 7,8% válaszolta
azt, hogy túráit kifejezetten a kijelölt útvonalakon bonyolítja. A fennmaradó csoport köztes utat
választott, részben kijelölt, részben a maga által kitalált útvonalakat járt be.
Kissé árnyalja a képet az, hogy mennyire figyelik a túrázók a kerékpárosok számára kihelyezett
jelzéseket. Mindössze a válaszadók 12%-a jelezte, hogy túrái során egyáltalán nem veszi
figyelembe a kerékpáros túrázóknak szánt jelzéseket, a válaszadók 22%-a viszont azt állította,
hogy esetleges túráin nagyon figyel a kihelyezett irányító jelzésekre. A különbség valószínűleg
a tapasztaltságra vezethető vissza: nyilván a tapasztaltabbak egyrészt már tudják, hogy nem
feltétlenül megbízhatóak a jelzések, így nem tartanak rá igényt vagy nem számítanak rá,
ellentétben a kevésbé rutinos kerékpáros túrázókkal.
Az idegenforgalmi infrastruktúra vonatkozásában lényegesen el van maradva a magyarországi
EuroVelo-k helyzete. A kerékpárosok által használható szolgáltatások elsősorban az
idegenforgalmi központokban és a nagyobb településeken vannak (Esztergom, Dunakanyar,
Szeged). Az idegenforgalmilag periférikus területeken ezen szolgáltatások akár hosszabb távon
is teljesen hiányozhatnak (Csongrád-Mindszent).
A kérdőívezés kapcsán is rákérdeztünk a preferenciákra. A három legfontosabb a kitáblázottság
(67%), az elkülönített kerékpárút (63%) és az üzletek, boltok (31,5%) jelenléte volt.
Ugyanakkor a fontosság tekintetében már nem szerepeltek olyan súllyal (3. ábra), vélhetőleg
azért, mert a tapasztalt túrázók már ezek hiányának tudatában készülnek fel az útra, tervezik azt
meg.
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Jelmagyarázat:
14%

Nem fontosak, akár hosszú távon
is elvagyok nélkülük.

15%

Nem nagyon fontosak, időnként
egy-egy bolt azért jó ha van.
20%

Rendszeresen igénybe veszem
ezeket, de nem riadok meg, ha
egy este nincs kemping.
Túráim során sűrűn igénybe
veszem a szolgáltatásokat, inkább
kerülöm az olyan útvonalakat,
ahol hiányoznak.

51%

3. ábra: Mennyire fontosak Önnek a kerékpárúthoz kapcsolódó szolgáltatások (kemping, boltok, éttermek)?

A promócióhoz és marketinghez kapcsolódóan több kérdéssel is vizsgáltuk az EuroVelo-k
ismertségét, a válaszadók információ szerzési szokásait.
A válaszadók 65%-a jelezte, hogy kerékpárját használta már hosszabb távú kerékpártúrák
megtételéhez és a válaszadók 61,6%-a hallotta már az EuroVelo kifejezést. Ha csak a hosszabb
távú túrákon is részt vevő kerékpárosokat nézzük, akkor némileg magasabb az EuroVelo
márkanév ismertsége: 73,7%.
A kerékpáros turisztikai termékek (túraútvonalak) ismertségét egy nyitott kérdéssel mértük,
ennek során a válaszolóknak saját maguknak kellett megnevezni az elsőként eszükbe jutó
kerékpáros túraútvonalat.
Erre a kérdésünkre mindössze válaszadóink 43%-a tudott kerékpárútvonalhoz kapcsolódó
turisztikai terméket megnevezni. Tehát a válaszolók mintegy fele egyáltalán semmilyen
útvonalat nem írt be, egy kis részük pedig egyértelműen nem kerékpáros turisztikai termékként
meghatározható dolgot írt be (pl.: Szilvásvárad Fátyolvízesés). A releváns válaszok közül a
legismertebb az OTRT-ben önállóan nem is szereplő Balatoni kerékpárút, ezt a válaszadásra
képes csoport 34%-a jelölte meg. A válaszolók 32%-a említett olyan túraútvonalat, amely
EuroVelo útvonalként, illetve annak egy szakaszaként határozható meg. Az említések túlnyomó
többsége az EuvoVelo-6-ra vonatkozott, az EuroVelo-11-et már jóval kevesebben említették, a
még kiépítés alatt álló EuroVelo-13-at mindössze egyetlen válaszadó jelölte meg konkrétan. Az
említések fennmaradó része (részben határon túlra nyúló) regionális útvonalakat, vagy
kijelöletlen, csak társaságok tagjai által ismert néven említett útvonalakat tartalmazott. A
konkrét túrákra történő rákérdezés szintén az EuroVelo viszonylagos ismeretlenségére utal, míg
a Balaton körüli kerékpárút az OTRT-ben való megemlítés nélkül is erősebben jelen van a
köztudatban, mint az európai kerékpárút-hálózat.
Az EuroVelo-hálózat minőségi attribútumaira vonatkozó kérdések az EuroVelo-hálózaton
belüli hierarchiát is tisztázták. A hosszú távú túrákon részt vevő válaszadók közül az EV-6
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Budapest és Pozsony közötti szakaszát 43,4% ismeri, a Budapest és Mohács közötti részt csak
28,3%. Az EuroVelo-11 Szlovákia és Tokaj közötti szakaszát a válaszadók 10,7%-a, a Tokaj
és Szolnok közötti részt 13%-a, A Szolnoktól Szegedig tartó szakasz 19%-a ismerte. Ezzel
összemérhető 14%-os ismertséget eredményezett az EV-13 osztrák határ melletti szakasza.
Ugyanakkor lényegében ismeretlen az EV-13 Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön keresztül
húzódó szakasza. Felmérésünk eredménye, hogy a hosszú távú magyarországi kerékpáros
turisták zöme a Balaton környezetében és a Duna menti kerékpárút Budapest és Rajka közötti
szakaszán túrázik, az nehezebben elérhető kelet- és dél-magyarországi utakat kevesebben
keresik fel.
Nagyjából ezt tükrözik vissza az egyes hazai EuroVelo szakaszokat minőségük szerint értékelő
válaszadók által kiosztott pontszámok is. A válaszadók a hazai EuroVelo-hálózatot egy ötfokú
skálán 2,8 pontra értékelték. Érdekes eredmény, hogy a leginkább ismert északnyugat dunántúli
EV-6 szakasz rosszabb eredményt (2,7) ért el. A kevéssé ismert hazai EuroVelo szakaszok az
átlagnál jobb pontszámot kaptak, minél ismeretlenebbek, annál jobbat. Feltételezésünk szerint
ennek oka az lehet, hogy a túrázók az általuk ismert szakaszokkal szemben kritikusabbak, míg
az általuk ismeretlenekkel semleges értékelésre törekedtek.
A vizsgálat során felmértük, hogy a túrázók a túrák megkezdése előtt milyen felületekről
tájékozódnak, illetve milyen információforrásokat vesznek igénybe. Válaszadóink túlnyomó
többsége kizárólag az internetről tájékozódik, ezen belül főként a web 2.0-nak nevezett
közösségi média (blogok, közösségi portálok) felületeiről. Ezek mögött még a nem közösségi
tartalmak is messze lemaradva következtek, az esetleges nyomtatott anyagok, idegenforgalmi
kiadványok csak másod-harmadlagos információforrást jelentettek.
Ennek tükrében a magyar kerékpáros idegenforgalom tagadhatatlan hátrányban van. A
magyarországi kerékpárút-szakaszoknak egyáltalán nincsen „hivatalos” vagy dedikált felülete.
Az interneten elérhető információforrások jobbára blogok, közösségi portálok bejegyzései,
közülük több már hosszabb ideje inaktív. Az említések túlnyomó többsége az EV-6-ot érinti,
kisebb részük (Főként a Tisza-tói szakasz miatt) az EV-11-et. Az EV-13 magyarországi
szakasza lényegében ismeretlen az interneten.

Összegzés
Magyarország adottságai kedvezőek a hosszú távú kerékpáros turizmus szempontjából,
ugyanakkor az EuroVelo-k esetében (is) számos hiányosságot figyelhettünk meg, mint pl.: az
alapszolgáltatások (kölcsönzés, szervízelés,), az intermodális csomópontokhoz való
kapcsolódás hiánya, vagy a komplex kerékpáros turisztikai termékek kínálatának és az ezekről
adott tájékoztatás és marketing hiánya. A kerékpárutak biztonságos és kedvező használhatósága
sokat javult az elmúlt években (pl.: utak kiépítettsége, minősége, pihenőhelyek, stb.),
ugyanakkor a kitáblázottság, a turisztikai útjelzések és információk területén még van
tennivaló. Ezek minőségi jelenléte a kerékpáros turizmus fejlődése szempontjából döntőek,
ráadásul többségük az ECF által az EuroVelokkal szemben támasztott követelményekben is
szerepel. A hazai EuroVelo útvonalak kijelölése nem tekinthető a legszerencsésebbnek. Az EV11 keleti szakaszai a nagyvárosoktól távol futnak, így az útvonal az elővárosi kerékpárosokra
nem számíthat. Az útvonal jelentős része távol fekszik a vasúti kapcsolatoktól, főként a
nemzetközi forgalom állomásaitól. Az EuroVelo-6 út északnyugati szakasza a Bécs és
Budapest közötti vasúti közlekedés lehetősége, a települések (ezáltal az elérhető szolgáltatások)
sűrűsége, illetve a nemzetközi szinten is ismert kulturális attrakciók jelenléte miatt talán a
legszerencsésebb választásnak nevezhető.
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A hosszú távú kerékpáros útvonalak minősítési és ellenőrzési rendszerére már
megfogalmazódott az igény, de az EuroVelo-k kapcsán Magyarországon még nem került
kidolgozásra egy egységes védjegyrendszer. Ennek hiányában a kerékpárosok számára
teljességgel bizonytalan, hogy milyen jellegű utakra és szolgáltatásokra számíthatnak, a
bizonytalanság pedig elriasztó hatású.
A felmérés tapasztalatai arra vezetnek minket, hogy célszerű lenne a követező mintavételezés
során két jól elkülöníthető módon tenni ezt: egyrészt megvalósítani a reprezentativitást
felmérve a kerékpárhasználat kultúráját a magyar társadalomban. Másrészt a kifejezetten a
hosszú távú kerékpáros turizmusban érintettek tapasztalatainak és igényeinek felmérését
elvégezni.
Szintén érdekes lenne nyári időszakban az EuroVelok egyes szakaszain, „terepen” kérdőívezni
az arra haladó kerékpáros turisták között. Ezzel részben mérhetővé válna a kerékpáros
turizmusban érintettek száma, illetve a hosszú távú kerékpáros turizmusban érintett magyar és
külföldi résztvevők száma.
Megítélésünk szerint gyenge társadalmi beágyazottságra utal, hogy az aktív kerékpározók
között is alacsony értéket ért el a legismertebb európai kerékpáros turisztikai termék, az
EuroVelo-k ismertsége. Ennek okairól csupán feltételezéseink vannak, de minden bizonnyal
szerepet játszik az egységes arculatú és tematikájú információs és promóciós honlapok,
kiadványok hiánya. Az közösségi média korában az ismeretlenség ördögi köréből történő
kilépés azonban nehéz feladatnak tűnik.
A hazai EuroVelo útszakaszok, ezzel együtt a kerékpáros idegenforgalom felfutása egészen a
legutóbbi évekig csak az idegenforgalmi szektor egyik ígérete maradt. A Balaton és a
Dunakanyar körzetében az elmúlt időszakban tapasztalható kerékpáros pezsgés, illetve az első
hazai márka (Balaton-kör) kialakulása azzal a reménnyel kecsegtet, hogy hamarosan megindul
a szektor fejlődése. A kereslet erősödésével válhat valódi igénnyé a hazai döntéshozók számára,
hogy az országban kialakult térségi kerékpárút-hálózatokat a hosszú távú kerékpáros
túraútvonalak fejlesztésével valódi vonzerőt jelentő és ezzel gazdasági értéket is termelő
egységes hálózattá szervezzék.
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A DEBRECENBEN MEGRENDEZETT EDZŐTÁBOROK FÖLDRAJZI
JELLEGZETESSÉGEI ÉS SZEREPÜK A VÁROS TURIZMUSÁBAN
KOZMA GÁBOR
Egyetemi docens, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék,
kozma.gabor@science.unideb.hu
GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF TRAINNING CAMPS ORGANIZED IN DEBRECEN
AND THEIR ROLE IN THE TOURISM OF THE CITY
Abstract
Sports-related training camps play a very important role in the dynamically growing branch of sports tourism. The
aim of this paper is to examine the geographical aspects of training camps in the case of a Central European city,
Debrecen, and their role in the tourism of the settlement. The most important findings of research can be
summarized in the following:
- The geographical distribution of the sportsmen attending training camps is determined by two factors
(geographical proximity and personal relationships), and accordingly the topmost countries of origin are Hungary,
Romania and the Arab states.
- The sportsmen coming from different countries prefer different sports: in the case of the Romanian, Ukrainian
and Arab sportsmen ball games, while in the case of the sportsmen with other countries of origin swimming is
marked as overrepresented.
- The sportsmen attending training camps, in general, play a negligible role in the tourism of the city, nevertheless,
in the winter season their share from overnight stays often reaches 15-20%.
Keywords: training camps, tourism, geographical aspects, Debrecen

Bevezetés
A napjainkban igen gyors ütemben fejlődő sportturizmus egyik igen sajátos ágazatának
tekinthetőek az edzőtáborok, amelyek mind a befogadó települések, mind pedig az érintett
sportolók számára is különböző előnyöket kínálnak. Az előbbi „célcsoport” szempontból
elsősorban az emelhető ki, hogy az edzőtáborok egy részére olyan időpontban kerül sor, amikor
többek között éghajlati okok miatt igen alacsony a térségbe érkező turisták száma, és a
rendezvények fontos szerepet töltenek be a szezonalitás hatásának mérséklésében (KOC E.
2005; ERDOGRU, B. B–YAZICI, H. N. T. 2013). A sportolók szempontjából az egyik fontos
előny, hogy a nyugodt felkészülés olyan időszakban is lehetővé válik, amikor az anyaországban
az időjárási körülmények azt nagyon nehézzé teszik. Ebből a szempontból kiemelt célterületnek
számít a Földközi-tenger medencéje, ahova az európai tél időszakában (január és február
folyamán) jelentős számú csapatsportágbeli egyesület utazik (1. ábra). Emellett további
pozitívumként említhető meg, hogy a megszokott környezetből történő kiszabadulás, a
zavarmentes környezet és a kedvező természeti viszonyok (pl. nagyobb tengerszint feletti
magasság) is javítják a felkészülés zavartalanságát és hatékonyságát (KARTAKOULLIS, N. L.–
KARLIS, G. 2002; HIGHAM, J.–HINCH, T. 2009; ISSURIN, V. B. 2010).
A fentiek szellemében a tanulmány célja egy adott település, a Kelet-Magyarországon található
Debrecen esetében megvizsgálni a városban 2005 és 2015 között megrendezett edzőtáborok
földrajzi jellegzetességeit és szerepüket a város turizmusában. A település az új évezred elejétől
igen nagy hangsúlyt fektetett a sportturizmus fejlesztésébe, és ennek keretében a város északi
részén egy „sportnegyed” alakult ki, amely többek között magában foglalja a Gyulai István
Atlétikai Stadiont, a három csillagos Sport Hotelt és a Debreceni Fedett Sportuszodát.
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A tanulmány elkészítése során az edzőtáboroknak szálláshelyül szolgáló Sport Hotel adataira
támaszkodtunk, amelyek sportágaként és származási országonként havi bontásban tartalmazták
az edzőtáborok és az azok révén eltöltött vendégéjszakák számát.

1. ábra: A német Bundesliga csapatok edzőtáborainak a helye a 2015/16-os szezon téli időszakában

Az edzőtáborok jellegzetességei
Az edzőtáborok jellegzetességeit tekintve 2005 és 2015 között jelentős időbeli változások
figyelhetők meg (2. ábra), amelyek több tényezővel is magyarázhatók. Egyrészt az olimpiai
felkészülési időszakok jellegzetességeinek tekinthetők, hogy az edzőtáborok nagyobb
figyelmet kapnak, és több pénzügyi erőforrás áll rendelkezésre erre a célra (alapvetően ezzel
magyarázható a 2007/2008-as csúcs és a 2014/15-ös emelkedés).
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2. ábra: A Debrecenben 2005 és 2015 között megrendezésre került edzőtáborok száma
Forrás: A Debreceni Sportcentrum Kht. adatszolgáltatása
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Másrészt a 2008/2009-es világgazdasági válság hatására kevesebb anyagi eszköz állt
rendelkezésre, és az olimpiák közötti időszak mellett ez a tény is indokolta a 2010-es alacsony
értéket. Harmadrészt debreceni sajátosságnak tekinthető, hogy 2012 tavaszán a városban került
megrendezésre az úszó Európa Bajnokság (az eredeti helyszín Antwerpen lett volna, de a
település visszalépése miatt Debrecen kapta meg a rendezés jogát), és a hirtelen „beugrás” miatt
több edzőtábor is törlésre került.
Az edzőtáborok résztvevőinek földrajzi megoszlását vizsgálva (3. ábra) három nagyobb
„küldő” ország/térség állapítható meg, amelyek együttesen az edzőtáborok több mint 2/3-át
adták: Magyarország, Románia és az arab országok csoportja. Az első kettő mögött
egyértelműen a földrajzi közelség hatása áll: mind a magyar, mind pedig a román sportolók
számára ideális helyszínül szolgál az elérhető távolságban fekvő Debrecen.
A harmadik nagyobb csoportot alkotó arab országok előkelő helyezése a Debreceni Egyetem
helyzetével indokolható. Az intézményben az orvos- és egészségtudomány területén jelentős
számú arab hallgató tanul, akik a végzés után hazatérve és elsősorban az egészségügy területén
elhelyezkedve személyesen is tudják ajánlani a települést (ennek abból a szempontból is igen
nagy a jelentősége, hogy ezen országcsoport esetében a marketing során igen nagy jelentősége
van a személyes kapcsolatoknak).
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3. ábra: A Debrecenben 2005 és 2015 között megrendezésre került edzőtáborok résztvevőinek földrajzi
megoszlása
Forrás: A Debreceni Sportcentrum Kht. adatszolgáltatása

Az edzőtáborok sportágaként megoszlását tekintve két nagy csoport különíthető el: az úszás (ez
elsősorban a Debreceni Fedett Sportuszoda meglétével és közelségével indokolható) valamint
a csapatsportágak kategóriája (1. táblázat). A különböző térségből érkezők között ugyanakkor
eltérő sportágak vonatkozásában vették igénybe a város által nyújtott adottságokat. A magyar,
a német és az egyéb országok sportolói számára elsősorban az úszás jelentette a legnagyobb
vonzerőt, míg a román, az ukrán és az arab sportolók a labdajátékok területén preferálták
Debrecent (az első kettő esetében a labdarúgás, míg az utóbbi esetében a kézilabda és a
kosárlabda játszotta a legfontosabb szerepet).
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1. táblázat: A különböző térségből érkező edzőtáborozók sportágak szerinti megoszlása 2005 és 2015 között (%)
atlétika
kézilabda
kosárlabda
labdarúgás
öttusa
röplabda
úszás
vízilabda
egyéb
összesen

magyar
5,3
12,3
8,8
1,8
14,0
3,5
45,6
3,5
5,3
100,0

román
7,1
9,5
11,9
71,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

arab
4,9
39,0
12,2
22,0
0,0
9,8
7,3
2,4
2,4
100,0

német
23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,6
5,9
0,0
100,0

ukrán
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

egyéb
19,0
16,7
0,0
2,4
0,0
0,0
42,9
7,1
11,9
100,0

összesen
9,7
16,5
7,3
23,3
3,9
2,9
28,6
3,4
4,4
100,0

Forrás: A Debreceni Sportcentrum Kht. adatszolgáltatása

A 3. ábra adatai alapján a Debrecenben megrendezett edzőtáborok jelentős része (72%) külföldi
sportolókhoz köthető, és ugyanez igaz az általuk a városban eltöltött vendégéjszakák esetében
is, ahol az arány még magasabb, 78,4% (ez arra utal, hogy az országhatáron kívülről érkező
átlagosan több időt töltenek el ebből a célból). A havonként megoszlást tekintve (4. ábra) öt
hónap emelhető ki (január, február, április, július és augusztus), amelyek egyrészt a tavaszi
másrészt az őszi idényre való felkészülésben játszanak fontos szerepet. Az érintett hónapokban
a teljes és külföldi sportolói kört összehasonlítva megállapítható, hogy közülük négy esetben
(február, április, július és augusztus) a külföldi részaránya meghaladta az átlagot, sőt két esetben
(április és augusztus) 90%-nál is magasabb részesedést lehetett tapasztalni.
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4. ábra: Az edzőtáborok keretében Debrecenben eltöltött vendégéjszakák száma a teljes és a külföldi sportolói
körben 2008 és 2015 között
Forrás: A Debreceni Sportcentrum Kht. adatszolgáltatása

Az edzőtáboroknak a város turizmusában betöltött szerepét tekintve (2. táblázat) átlagosan igen
minimális értékeket lehet megfigyelni: az érintett sportolók által eltöltött vendégéjszakák a
teljes vendégéjszakák számának kevesebb, mint 2%-t adták. A részletes vizsgálat ugyanakkor
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két szempontból is árnyalja az első pillantásra negatívnak tűnő képet. Egyrészt a külföldiek
vonatkozásában már lényegesen nagyobb értékek figyelhetők meg, és ez különösen igaz a
szállodák vonatkozásában. Másrészt a havi bontású adatokat elemezve az utóbbi mutató értéke
már több alkalommal is meghaladta a 10%-ot (külön kiemelendő a január és április közötti
időszak, amely a turizmus szempontjából holtidénynek számít), és volt olyan időszak (pl. 2008.
február, 2009. január, 2011. július, 2012. április) amikor nagyobb volt, mint 20%.
2. táblázat: Az edzőtáborokban eltöltött vendégéjszakák részesedése a városban eltöltött vendégéjszakák teljes
számából az egyes hónapokban 2008 és 2015 között (%)
összes vendéjszaka
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen

3,41
3,56
1,27
2,88
1,68
1,06
3,07
1,72
0,70
0,66
0,45
0,33
1,75

külföldiek által eltöltött
vendégéjszaka
7,95
11,70
3,53
8,99
1,49
3,45
8,20
5,18
1,57
1,43
0,00
0,61
4,58

külföldiek által szállodákban
eltöltött vendégéjszaka
8,99
13,48
4,17
10,34
1,69
4,05
11,21
7,05
2,00
1,82
0,00
0,81
5,81

Forrás: A Debreceni Sportcentrum Kht. adatszolgáltatása

Összefoglalás
A tanulmány legfontosabb megállapításait az alábbiakban lehet összefoglalni:
Az edzőtáborokban résztvevő sportolók földrajzi megoszlását két tényező (földrajzi közelség
és a személyes kapcsolatok megléte) határozza meg, és ennek megfelelően a legfontosabb
kibocsátó országok Magyarország, Románia és az arab térség államai. Az egyes országokból
érkezők eltérő sportágakat preferálnak: a román, ukrán és arab sportolók esetében a
labdajátékok, míg a többi esetben az úszás mutat felülreprezentáltságot. Az edzőtáborokban
résztvevő sportolók átlagban kis szerepet töltenek be a város turizmusában, a téli/kora tavaszi
hónapokban ugyanakkor a vendégéjszakákból való részesedésük több alkalommal is elérte a
10-15%-ot, és így csökkentette a szezonalitás hatását.
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BESZÁMOLÓ A VÍZFÖLDRAJZ SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A szekció keretében öt előadás hangzott el, a hallgatóság száma 15-20 fő között volt. A
szekciócím végül is találó volt, az előadások pedig igen széles spektrumban érintették a
témakört. A témabeli sokszínűség egyben térbeli, módszertani és koncepcionális
változatosságot is takart, hiszen a H2O szilárd halmazállapotától a radondús forró vizekig tartott
a skála. Benne az adatbáziselemzéstől a szakirodalmi búvárkodáson át a távérzékelésig és a
terepi mérésekig számos megközelítés és elemzési-oknyomozó módszer jelent meg.
Nagy Balázs előadásában a magyar kutatócsoport által a chilei Ojos del Salado mintaterületen
végzett hosszú távú környezeti monitoring eredményeit ismertette, amelynek során feltárták a
krioszféra (főként a permafrost-degradáció) szerepét a hiperarid sivatagi terület
környezetváltozásában és vízutánpótlásában.
(A permafroszt-olvadás, mint vízforrás a Föld legszárazabb hegyvidékén, a Száraz-Andokban)
Balázs Boglárka a belvízveszélyeztetettségi térképezés módszertani kérdéseiről beszélt új
megközelítésben. Elemzésében a saját módszertanon alapuló adatbázis-feldolgozás
problematikáját elemezte.
(Belvíz-veszélyeztetettségi térkép másképp)
Konecsny Károly a felső-tiszai nagy áradásokat elemezte: ismertette az árvízi tetőzések
statisztikai gyakoriságát és összefoglalta a legnagyobb árhullámok hidrológiai jellemzőit
tartalmazó összehasonlító vizsgálatok eredményeit.
(Az utóbbi 140 év (1876-2014) jelentős árvizei a Tisza Tokaj feletti szakaszán)
Bertalan László a Sajó kanyarulatfejlődését elemző debreceni kutatócsoport munkáját foglalta
össze, melyben hidrográfiai, hidrológiai, távérzékelési és geoinformatikai megközelítéssel
elemezték a meder fejlődési sajátosságait a 20. század közepétől. Feltárták a legintenzívebb
oldalazó erózióval rendelkező szakaszokat és meghatározták az erodált anyagmennyiséget is.
(Recens kanyarulatfejlődés és a hidrológiai tényezők kapcsolatának vizsgálata a Sajó hazai
szakaszán)
Kürti Lívia terepi kutatási és szakirodalmi ismeretek alapján összefoglalta a bükkaljai források
jellegzetességeit, geológiai és hidrológiai hátterét, mai állapotukat, gyógyhatásukat,
hasznosításukat.
(Bükkaljai források érdekességei)
NAGY BALÁZS
szekcióelnök
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140 ÉV (1876-2015) JELENTŐS ÁRVIZEI A TISZA TOKAJ FELETTI SZAKASZÁN
KONECSNY KÁROLY
konecsnyk@gmail.com
LARGER FLOODS OF 140 YEARS (1876-2015) ON THE TISZA RIVER SECTION ABOVE TOKAJ
Abstract
The Upper Tisza and its tributaries before the regulation works changed their course during larger floods, leaving
their old beds, occasionally finding new course by splitting into multiple branches regularly endangering localities,
farmlands and roads. Following the engineering and regulation works started in the mid nineteenth century,
waterways became more permanent, their lenght shortened, their gradient has increased. The frequency of
innundations and extent of regularly flooded farmland dropped significantly. The lowest river levels that served
as the basis of the „0” point of river gauges were recorded before the regulation works in 1842 on the Tisza,
whereas the equivalent low water level point on the Szamos river was established in 1871. Consistent, standard
daily hydrometric records have been published in hydrological yearbooks starting with 1876. Based on the
hydrometric records we have presented the characteristics of the major floods of the examined period, establishing
the frequency of high water levels and the persistence of flood waves. We have also compared the hydrological
properties of the greatest floods, analysing the changes occurred in our high flow hydrological regime and the
trends of those changes.
Keywords: flood waves, farmland flooding, flood risks, maximal water levels, linear trends

A vízjárást befolyásoló műszaki beavatkozások alakulása
A Felső-Tiszán és mellékfolyóin tartós és kiadós esőzések vagy gyors hóolvadás hatására
levonuló árhullámok, illetve az árvízi jelenségek miatt bekövetkező veszélyhelyzetek
mérséklése céljából történő műszaki beavatkozások tervezéséhez, az árvízi veszély és kockázat
kezeléséhez, szükséges a vízjárás történetének, a hidrológiai idősoroknak, és különösen a
jelentős árhullámokra, és ezek következményeire vonatkozó adatoknak az ismerete.
A folyókon kialakuló és levonuló árvizek, jellemzőit és az okozott esetleges veszélyhelyzet,
károk mértékét több tényező is befolyásolja. Ezek közül két meghatározó tényező, a természeti
adottságok (domborzat, növényzet, éghajlat) és az ezekben bekövetkező változások időbeni
alakulása, másrészt az emberi beavatkozások hatása. Ez utóbbiak tekintetében főleg a XIX.
századtól kezdődően a folyószabályozási, árvédelmi, vízrendezési, majd tározási létesítmények
kiépítése, valamint a földhasználatban (erdőirtás, mezőgazdasági művelés alá vett területek,
burkolt felületek növekedése) történt jelentősebb változások voltak a fő hatótényezők.
A felső-tiszai folyók a szabályozási munkálatok előtti időszakban, nagyobb árvizek idején
megváltoztatták medrüket, a régit elhagyták, több ágra szakadva kerestek új medret, és
gyakoriak voltak az elöntések. Az ármentesítő és lecsapolási munkálatok megkezdése előtt az
állandóan vagy az év legnagyobb részében vízzel borított területek (tavak, lápok), illetve az
árvizek alkalmával hosszabb-rövidebb ideig vízzel borított területek nagysága is igen jelentős
volt. A 1830. nagy évi árvizet követően, de még a Tisza szabályozás megkezdése előtt a Lányi
Sámuel irányításával, 1833–1844 között készült Tisza-mappáció adatai szerint, összesítve a
Bereg, Szatmár és Szabolcs vármegyei folyók árhatáron belül 375 község húzódott, mindig víz
alatt volt 104 ha, míg az árvízkor elborított földterület mintegy 402 ha, az összes vizes terület
kb. 496 ha volt (LÁSZLÓFFY W. 1982). A vízjárta területek nagy kiterjedése, illetve a
vízfelületek területi eloszlása nyomon követhető, a korabeli (I. Katonai felmérés), és a későbbi
(M. KIR. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM VÍZRAJZI INTÉZET ú.n. „Pocsolyatérkép”-e 1938)
a XIX. század elejére jellemző vízviszonyokat bemutató térképeken is.
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A Tisza-völgy szabályozásának 1846. évi ünnepélyes tiszadobi első kapavágását követően, a
Tisza jobb partján, a beregi oldalon 1847-ben kezdődtek el a munkálatok, a Vári-HaláborBadaló-Tarpa szakaszon és 1854-ig épültek ki a védtöltések. Majd 1855- 1863. között a TarpaTivadar, valamint a Tivadar-Szalóka közötti szakaszon is megépültek (KÉSZ P. 2011).
IHRIG D. (1963) szerint, a szabályozatlan Tisza és Szamos völgyének vízrajzi viszonyai közül
a legszembeötlőbb volt, hogy a Túr a Szamos jobb parti mellékfolyójaként Panyolánál, a
Kraszna pedig a bal parton Olcsvaapáti alatt torkollott belé. Ma mind a Túr, mind a Kraszna
közvetlenül a Tiszába torkollik. A munkálatok elvégzése előtt a Szamos Jánd községgel
szemközt torkolt a Tiszába, ma pedig lejjebb, Gergelyiugornya felett.
A szabályozás előtt a Tisza Vásárosnamény-Tiszaújlak szakaszának hossza 85 km volt, 1897
után ugyanezen szakasz hossza a kanyarulat átvágások miatt 60,6 km-re csökkent, a rövidülés
tehát 24,4 km (28,7 %) volt. A folyó esése is megváltozott, 1855 előtt Vásárosnamény és
Tivadar között 11,8 cm/km, Tivadar és Vári között 10,6 cm/km, Vári és Tiszaújlak 30,4 cm/km
volt, 1897 után 14,9 cm/km, 18,6 cm/km, 34,9 cm/km.
A Szamoson a nagyobb mértékű szabályozásokat 1858-ban kezdték meg és 1902-ig összesen
36 átvágás létesült, melynek következtében a folyó alsó - Szamos-torkolat és Sikárló/Sicarlau
közötti - szakaszának eredeti 225,8 km hossza (1777 év előtti állapot) 118,5 km-re, azaz az
eredetinek 53 %-ra rövidült, így a folyó esése is megnövekedett. Az 1777 előtti esés az alsó
szakaszon (Szatmárnémeti és Vásárosnamény között) 96-144 cm/km-ről, 1907-re 150-336
cm/km-re, a Sikárló-Szatmárnémeti szakaszon 306 cm/km-ről 466 cm/km-re nőtt (NYÁRÁDY
L. 1908, in: BOROVSZKY S. 1908).
Jelentős beavatkozások történtek a Kraszna (a XIX. század végén) és a Túr síkvidéki szakaszain
is (1926-tól).

A vízrajzi adatgyűjtés fejlődése
A Magyar Országos Levéltár térképtárában őrzött Pegel verbindungs Protocoll című
dokumentumban Nagy István mérnök rögzíti, hogy 1840. május hónapban a Tiszán már nyolc
helyen volt vízmérce, ezen belül a Felső-Tiszán Tiszaújlakon, Vásárosnaménynál és Tokajnál
(Magyar Országos Levéltár) http://maps.hungaricana/hu/view/37682/.
1. táblázat: A vízállás észlelések kezdete a vizsgált folyószakasz vízmérce állomásainál (1876-2015)
Állomás

Távolság a torkolattól
(fkm)

„0” pont tszf.
Vízgyűjtő Rendszeres vízállás
magassága (mBf) terület (km2) észlelések kezdete

Tisza Tivadar

707,8

105,41

12 540

1876

Tisza Vásárosnamény

684,4

101,98

29 057

1851

Tisza Tokaj

543,1

89,33

49 449

1876

Szamos Szatmárnémeti

63,9

118,07

15 262

1868

Szamos Csenger

49,4

113,56

15 283

1876

Az 1842. évi tiszai kisvíz hossz-szelvényének felvétele alkalmat adott a vízmércék „0”
pontjának egységes meghatározására. Az akkor bemért kisvízszint feletti vízállást pozitívnak,
a kisvíz alattit negatívnak minősítették, és a magasságokat az Adriai tenger feletti (mAf)
szinthez képest határozták meg méterben.
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Ezt a módszert használva, a Tiszán Vásárosnaménynál a közúti hídon (102,76 mAf), Tivadarnál
a község keleti szélén (106,18 mAf), Vári község határán a Borzsa torkolatánál (110,12 mAf),
és Tiszaújlaknál/Vilok a Tisza-hídon (115,91 mAf) építettek ki állami vízmércét (NYÁRÁDI L.
1908).
A Szamos kisvízi esését 1871. évben mérték meg és a vízmércék „0” magassági pontját e víz
szintjében helyezték el. A vízmércéket, Olcsvaapáti községnél (103,51 mAf) a rév alatt,
Nábrádnál (106,32 mAf) a református templommal szemben, Rápolton (110,94 mAf) a község
déli végénél, Csengerben (114,26 mAf) és Szatmárnémetiben (120,31 mAf) a közúti hídon, míg
Sikárlón (144,66 mAf) a balotafalu-sikárlói útvonal mellett építették ki.
Az 1876 előtti nagy árvizek idején, 1830-ban Tokajnál 716 cm, 1855-ben (az ármentesítések
előtti utolsó nagy árvíz) Vásárosnaménynál 770 cm, Tokajnál 768 cm, 1869-ben Tiszaújlaknál
460 cm, Váriban 675 cm, Tivadarnál 744 cm, Vásárosnaménynál 856 cm, Szatmárnémetinél
553 cm volt a tetőző vízállás. Az adatsorok alapján is látszik, hogy az árhullámok tetőző
vízállásai a későbbiekben fokozatosan emelkedtek (2. táblázat).
2. táblázat: Az 1876-tól napjainkig levonult nagy árvizek észlelt tetőző vízállásai (cm)
Év

Tivadar

Vásárosnamény

Tokaj

Csenger

1876

704

817

784

632

1877
1879
1881
1888
1895
1912
1913
1919
1932
1940
1947/48
1970
1979
1998
1999
2000
2001
2006
2010

720
700
700
753
705
790
716
690
752
708
848
865
802
964
650
785
1014
707
892

778
785
866
900
840
750
785
850
848
805
872
912
853
923
836
882
943
826
903

707
755
780
872
815
726
723
854
856
818
640
858
880
872
894
928
847
893
847

651
649
675
743
735
592
686
698
682
680
430
902
746
592
601
657
668
510
521

Jelölés: vastag kiemelve - az addig észlelt maximum túlhaladása; vastag aláhúzva - a jelenleg érvényes
legnagyobb vízállás.

A térség árvízi veszélyeztettségének mértékét mutatja, hogy a Tisza-völgy legtöbbször elöntött
területe 73 vízbetöréssel és 200 feletti gátszakadással a felső-tiszai Szamosközi öblözet volt
(NAGY L. 2013).
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Az 1876-tól napjainkig levonult legnagyobb árvizek
Az utóbbi 140 évben, azaz az 1876-2015. időszakban a Felső-Tisza és a Szamos alsó szakaszán
levonult legnagyobb, magas vízállástetőzéssel és jelentős károkozással jellemezhető árvízek,
az alábbiak: 1876. március-április, 1879. február-március, 1884. június-július, 1888. februáráprilis, 1895. március-május, 1919. április-május, 1932. március-április, 1940. március-április,
1947. december-1948. január, 1970. május-június, 1998. október-november, 2001. márciusáprilis. A felsoroltak többnyire az év hidegebb időszakaira voltak jellemzőek, közülük csak az
1884. évi árvíz alakult ki nyári hónapban.
Az 1876. évben az egymás után sorozatosan érkező felső-tiszai árhullámok vízállása
meghaladta az addig észlelt maximumokat és az árvizek tartóssága is kiemelkedően nagy volt
(1. ábra). Február 3-án a megolvadt hólétől hirtelen megáradt Szamos, február 26-án, 49 helyen
szakította át a gátat a Szatmár alatti Óvárinál/Oar. A gátszakadások nyomán, 60 község
határában, összesen 55 478 ha föld került víz alá, 37 híd megrongálódott, Óváriban 27 ház
összedőlt (NAGY L. 2007).
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1. ábra: Az 1876. február-áprilisi és 1879. február-márciusi árhullámok Vásárosnaménynál és Csengernél

Voltak évek, amikor az egymás után levonuló két árhullám különböző helyeken szakította át a
földtöltést, mint például 1877. márciusban és májusban.
1879-ben február végétől a kiterjedt esőzéssel együtt járó olvadás árhullámokat indított el. A
Tiszán és a Szamoson a maximális vízállás, 20-30 cm-el elmaradt az 1876 évi szinttől, de az
árvíz így is egy hónapig tartott (1. ábra). A Tisza mentén, 7 helyen volt gátszakadás, melyek
következményeként 48 917 ha védett terület került víz alá (REISZIG, 1908).
Az 1876. február-márciusi dunai jeges árvíz, az 1879. márciusi tiszai árvízi tapasztalatok, és a
szegedi árvízkatasztrófa műszaki értékelését követően hozták létre az egységes országos
vízrajzi szolgálatot. Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1007/1886 sz.
rendeletével 1886. május 1-én a minisztérium szervezetének részeként Péch József vezetésével
megkezdte munkáját a Vízrajzi Osztály.
1884. június 22-én a Szamos ismét maximális szintet ért el (Csenger 694 cm) (2. ábra). Az
árvíz 115 000 ha területet, és több települést öntött el. Szamosszegen a házak is összedőltek
(REISZIG E. 1908).
1888. kora tavaszán, a Felső-Tisza főleg jobb oldali mellékfolyóinak árhullámai egymásra
halmozódtak és az addig észlelteknél nagyobb vízállásmaximumok alakultak ki (2. ábra),
melyek csak 82 év (Vásárosnamény, Csenger), illetve 112 év múlva (Záhony) lettek
730

VÍZFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

meghaladva, sőt Dombrádnál még jelenleg is az 1888. évi a csúcstartó. Vásárosnaménynál a
Tisza vízhozama is az addig ismert legnagyobb értéket, 3300 m3/s-ot ért el (BOGDÁNFY Ö.
1904). A víz nemcsak a magassághiányos töltéseket hágta meg, de a korábban biztonságosnak
tekintett magaspartokat is. A Szamos mentén 60 község, és Szatmárnémeti egy része is víz alá
került. Március 17-én Szatmárnémeti megmentése érdekében átvágták a nagykárolyi országutat
(FEJÉR L. 1997), és ezzel rövid idő alatt 1,5 m-el csökkentették a vízszintet. Ekkor az Ecsediláp és a Szamos jobbparti területek még nem voltak mentesítve, így ezen jelentékeny területek
szintén nagy tömegű árvizet tároztak be.
Az 1888. évi árvíz után egységes töltésméreteket állapítottak meg, azaz a töltések magasságát
a Szolnok feletti Tisza-szakaszon az 1888. évi árvízszín felett 1,0 m-ben határozták meg, és a
töltéskorona szélességét 4 m-ben. A rendelet szabályozta a töltésrézsűk hajlását és a padkák
méreteit is.
1894. ősszén a Tisza felső, hegyvidéki szakaszán (Máramarosszigeten/Sighetu-Marmatiei), az
addig észlelt legmagasabb vízállást jegyezték fel. Lefolyási utánpótlás hiányában azonban az
árhullám a folyó alsóbb szakaszán ellapult, és Tiszaújlakon 60 cm-el (400 cm),
Vásárosnaménynál 247 cm-el elmaradt az 1888. évi maximumtól.
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2. ábra: Az 1884. június-júliusi és 1888. február-áprilisi árhullámok Vásárosnaménynál és Csengernél

Az 1895. áprilisi árvíz idején a vízállások csak megközelítették, de nem érték el az 1888. évit
(3. ábra). A legnagyobb vízhozamokat, 2960 m3/s-ot 1915. december 15-én, 2710 m3/s-ot 1895.
március 31-én mérték.
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3. ábra: Az 1895. március-májusi és 1919. április-májusi árhullámok Vásárosnaménynál és Csengernél
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Az árvízi tapasztalatok felhasználásával a XIX. század végére jelentősen javult a védvonalak
védképessége. Míg 1864-1896. között a Szamos mentén még 160 töltésszakadás következett
be, az időszak végére megépült vízilétesítmények hatására már nem voltak töltésszakadások.
1913-ban a Szamos árvize ismét megközelítette a korábbi tetőzési szinteket. Az 1913. évi árvíz
után kezdődött meg a Tisza-Szamosköz ármentesítése.
Az 1919. április 24. és május 7. között jelentős csapadékmennyiség hullott a vízgyűjtőre,
melynek mértékét jelzi, a Szatmárnémetiben mért 200 mm (TELLYESINSZKI J. 1923). A
Szamoson két gyors árhullám vonult le. A víz sodrása Szamosbecs, Szamoskér és Olcsvaapáti
községeknél a partokban súlyos rongálódásokat okozott. A védekezési munkákat akadályozták,
a térségben az árvíz idején folytatott hadműveletek.
Az 1932. évi árhullám különösen a Szamos felső szakaszán volt szélsőségesen nagy. A KisSzamos Kolozsváron/Cluj április 5-én 394 cm-el tetőzött, ami 164 cm-el haladta meg a korábbi
történelmi maximumot (MUSTĂŢEA, A. 2005). A Szamos alsó szakaszán Csengernél, és a FelsőTiszán Vásárosnaménynál egyaránt április 7-én észlelték a vízállás maximumot (4. ábra).
A kétcsúcsú 1940. március-áprilisi árhullám (4. ábra) során, a Szamos árvizéhez és a
szélsőségesen nagy belvízi elöntésekhez, egy a román oldalon történt gátszakadáson kiáramló
víz is hozzájárult, ugyanis a víz átfolyt a határon (PICHLER J. 1941).
A Felső-Tiszán 1940-1941-ben következett be az eddig észlelt legnagyobb egyidejű belvíz,
amikor az elöntött terület nagyságát 107 300 ha-ra becsülték.
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4. ábra: Az 1932. március-áprilisi és 1940. március-áprilisi árhullámok Vásárosnaménynál és Csengernél

1947 decemberében – 1948 januárjában a Felső-Tiszán négy árhullám vonult le. Tivadarnál,
Szilveszter éjszakáján az addigi történelmi maximumnál 58 cm-el magasabb, 848 cm-es szint
következett be. A Szamoson Csengernél az első árhullám tetőzése kisebb volt, mint a
harmadiké, így itt későbben, január 17-én mérték a maximális vízállást (5. ábra).
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5. ábra: Az 1947. december-1948. januári és az 1970. április-júniusi árhullámok Vásárosnaménynál és Csengernél

Külföldi adatok, előrejelzés hiányában a védekezés nem kezdődött el időben, töltésszakadások
következtek be a Felső-Tiszán a kárpátaljai Tiszaújlak/Vilok és Tiszabökény/Bobove között,
és a hazai szakaszon Tivadar felett a jobb parton. Ez utóbbi kiöntések nyomán 25 500 ha terület,
4 500 ház került víz alá, és az árvíznek három halálos áldozat is volt. Az árvizet követően a
vízrajzi szolgálat hozzáfogott a mértékadó árvízszintnek valószínűségszámítás módszerével
történő megállapításához. A politika bűnös mulasztással, sőt összeesküvő társulati mérnökök
szabotázsával magyarázta a tiszai árvizet. Így június 2-án kihirdetett 1948. évi 6060. számú
kormányrendelet, elrendelte a vízügyek államosítását, 1957-ig megszüntetve az akkor 140
esztendős társulati mozgalmat (SZLÁVIK L.–FEJÉR L. 1998, FEJÉR L. 2010).
Az 1970. május-júniusi árvíz során a tetőző vízállások magassága megdöntötte a korábbi
rekordokat. Az első árhullám a Tiszán Tiszabecsnél (680 cm) több mint 1 méterrel, a Szamos
Csengernél (902 cm) több mint 1,5 m-rel múlta felül a korábbi maximumot (LÁSZLÓFFY W.–
SZILÁGYI J. 1971). Vásárosnaménynál (912 cm) is megdőlt az 1888. évi rekord szint (5. ábra).
A Szamos május 12-éről 13-ára virradó éjjel Szatmárnémeti felett átszakította a jobb, illetve a
bal oldali gátat és elöntötte a város jelentős részét, óriási pusztítást okozva. A hazai szakaszon
a vízszint 36 óra alatt 568 centiméterrel emelkedett.
Az áradás román területen 14, magyar oldalon 3 helyen szakította át a töltést. A jobb parton a
magyar határtól 6-8 kilométerre a gátak négy helyen szakadtak át. Az árvíz először Nagygécet,
Csengersimát majd Komlódtótfalut öntötte el. Magyar területen több mint 40 000 ha került
elöntésre, több mint 5 ezer lakóház dőlt össze, 25 ezer embert telepítettek ki. Az árvíz több mint
100 napig tartott. Az átázott és erőteljes védekezést igénylő töltéshossz 530 km hosszú volt.
Nyúlgátat kellett építeni 150 km hosszban, 110 km töltéserősítést, 40 km szorítógátat, 180 km
hosszban pedig lokalizáló töltést épített a védekezésben részvevő mintegy negyvenezer ember.
1998. október végén ismét árhullám alakult ki a Felső-Tiszán, amelynek tetőzése
Vásárosnaménynál járt, amikor a november 4-5.-kei esők létrehozták a második, fő-árhullámot.
A Tisza kárpátaljai szakaszán a tetőzések több helyen meghaladták az addigi legmagasabb
szinteket, vagy azok közelében voltak. Kárpátalján 118 települést öntött el a víz. A magyarukrán országhatár közelében is töltésszakadások következtek be. Az árhullám Tiszabecsnél 708
cm-es tetőző értéket elérve, 28 cm-rel lépte túl az addigi maximumot, Vásárosnaménynál (923
cm) 11 cm volt. Az árhullám 872 cm-es tetőzése Tokajnál 8 cm-rel volt alacsonyabb a
történelmi maximumnál. Egyidejűleg 1 520 km hosszon kellett árvízvédelmi készültséget
tartani. A védekezési munkák eredményeképpen magyar területen gátszakadás nem történt
(ILLÉS L.–KONECSNY K. 2001, KONECSNY K. 2003).
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6. ábra: Az 1998. október-novemberi és 2001. márciusi árhullámok a Vásárosnaménynál és Csengernél

2001. március elején a csapadék területi átlaga a Felső-Tisza vízgyűjtő területén 124 mm volt,
de helyenként 200-260 mm is hullott a hegyekben még meglévő, de nem túl vastag hórétegre
(KONECSNY K. 2003, 2004). A Felső-Tiszán kialakult árhullám tetőző vízállása és vízhozam
meghaladta a korábban mért értékeket, a Szamoson levonult árhullám azonban az 1998. évihez
hasonlóan nem közelítette meg az 1970. évi maximumokat (6. ábra).
A Felső-Tisza hazai szakaszán kiépült 42 000 m nyúlgát, 2 430 m bordás megtámasztás, 4 500
m hosszan hullámverés elleni vedelem ellenére március 6-án a Tisza jobb parti töltése Tarpa és
Tivadar között két helyen átszakadt (110 m és 140 m hosszúságban). A 75 órán át kiömlő víz
mennyisége mintegy 120-140 millió m3 volt. 250 km2 területet érintett az árvízi elöntés. A
Bereg 20 településéből 9 település részlegesen víz alá került. A Túr bal parti töltésén is (két
helyen) gátszakadás következett be: víz alá került 40 km2-nyi terület. A térségben jelentős
károk keletkeztek, de az árvíznek halálos áldozata nem volt. A legtöbbet szenvedett falvak
Csaroda, Tákos, Gulács, Tarpa, Jánd voltak. Az árvíz következtében 46 településen 2 870
lakóépület dőlt össze vagy károsodott. Az újjáépítésére 60 milliárd forintot költött a kormány.

A III. fokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó árhullámok idősora
Megvizsgálva a III. fokú árvízvédelmi készültségi szintet (Tisza Vásárosnamény 800 cm,
Szamos Csenger 500 cm) elérő, illetve meghaladó vízállás tetőzések 140 év hosszú idősorát,
megállapítottuk, hogy Vásárosnaménynál 29 alkalommal volt ilyen magas vízállás, tehát
átlagosan 5 évente. Ugyanezen időszakban Csengernél csak 6-szor volt III. fok feletti
maximális vízállás, tehát átlagosan 23 évenként egyszer. A két folyó vízjárásának változása
eltérő volt, hiszen az 1876-2015 időszakban Vásárosnaménynál 6 alkalommal emelkedett az
addig észlelt legnagyobb vízállás, Csengernél viszont csak egyszer. Vásárosnaménynál a magas
árhullám tetőzések időbeni eloszlása egyenletesebb, míg Csengernél III. fok feletti árvíz csak
két rövidebb szélsőséges vízjárású időszakban, 1888-1895 és 1970-1981 fordult elő (7. ábra).
Csengernél már 46 éve nem emelkedett az árvízszint, amit az 1970. évi árvíz rendkívülisége
mellett, a kiépült jelentős külföldi tározókapacitás is befolyásolhatott.
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7. ábra: A III. fokú készültségi szintet meghaladó évi maximális vízállások Vásárosnaménynál és Csengernél 18762015 között

Az árhullámok tartóssága
Az árhullám tetőzés magassága mellett, az árvízvédelmi töltések terhelését és az elöntött
területeken okozott károk mértékét jelentős mértékben befolyásolja az árhullám tartóssága,
vagyis az, hogy milyen hosszú ideig áztatja az árvíz a töltéstestet (I. fokú készültségi szint feletti
vízállás), illetve, hogy hány napig áll a terület víz alatt. A mederszabályozások és árvízvédelmi
művek kiépítését megelőzően, de még a nem megfelelő védképességű védművek időszakában
is - amikor még rendszeresek voltak a töltésszakadások és a kiöntések - az évi legnagyobb
árhullámok levonulásának időtartama Vásárosnaménynál elérte a 20-40 napot, míg Csengernél
a 10-15 napot. A töltések kiépítése, és így a kiöntések csökkenése következtében, a FelsőTiszán és a Szamoson gyorsabb lett az árhullámok levonulása és mintegy a felére csökkent a
tartósság. Az utóbbi 140 év tartóssági idősorai tehát csökkenő trendet jeleznek mindkét folyón
(8. ábra).
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8. ábra: Az I. fokú készültségi szint feletti évi tartósságok Vásárosnaménynál és Csengernél 1876-2015 között

Ha azonban a teljes időszakot kettéosztjuk, és ezekre külön-külön számítjuk a lineáris trendet,
akkor arra a következtetésre jutunk, hogy míg az első időszakban (1876-1945) egyértelmű a
tartósság csökkenése, a második időszakban (1946-2015) megfordul a változás iránya,
emelkedővé vált a trend. Ez feltételezhetően azzal magyarázható, hogy a víztározók átrendezik
az árhullámképet, csökkentik az árhullám magasságát, de apadó ágon növelik a víz leeresztés
időtartamát. Emellett a belvízcsatornákból a folyómedrekbe átemelt vízmennyiség is
meghosszabbítja az árhullám apadó ágát.
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3. táblázat: A nagy árvizek szélsőségességét jellemző fő paraméterek a vizsgált vízmérce állomásoknál az 18762015 időszakban

Állomás

Tisza
Tivadar
Tisza
V.namény
Szamos
Csenger

Hmax

Hmin

1014
/2001
943
/2001
902
/1970

-323
/2015
-235
/2003
-131
/2015

I. fok feletti
árhullámok
tartóssága
(nap)

Árvízszint
emelkedése
(cm)

Qmax

Qmin

Qmax/
Qmin

Átlag

1337

+270

4190

26,5

158

3,7

1178

+124

3620

29,7

124

7,6

1033

+270

3170

11,8

269

4,3

Vízállás
(cm)
Max.
vízjáték

Vízhozam
(m3/s)

Max
35/
1876
42/
1876
13/
1895

Töltés
max.
terhelése
(cm)
(Hmax – I.
fok)
514
343
402

Megjegyzés: Tivadarnál az 1876. évi érték becsült.

Összefoglaló megállapítások
-

A felső-tiszai árvízmentesítési munkák elvégzésének, az árvízi biztonság jelentős javulása
mellett, egyik fontos következménye az árvízszintek emelkedése lett. A munkálatok
megkezdésétől a Tiszán Tivadarnál 270 cm-el, Vásárosnaménynál 124 cm-el, a Szamoson
Csengernél 270 cm-el emelkedett az árvízszint;

-

A töltésezés következménye az is, hogy a kisvizek magassága lesüllyedt, és így a folyó sokévi
maximális vízjátéka (a legkisebb és legnagyobb vízállás különbsége) növekedett: Tivadarnál
13,3 m-re, Vásárosnaménynál 11,8 m-re, Csengernél 10,3 m-re;

-

Az eddig észlelt maximális vízszintek a Felső-Tiszán 2001-ben (Dombrádnál 1888-ban,
Tokajnál 2000-ben), a Szamoson, Krasznán, Túron 1970-ben következtek be;

-

Vásárosnaménynál a vizsgált 140 évből 29 évben fordult elő III. fokú készültségi szintet
(800 cm-t) meghaladó vízállás. Továbbá 16 árhullám 1950 előtt következett be, 13 árhullám
1950 után. A Szamoson Csengernél 140 évből 6 évben fordult elő III. fokú készültségi
szintet (700 cm-t) meghaladó vízállás, melyek közül 2 eset 1950 (1900) előtt, 4 eset 1950
után;

-

A legnagyobb árvizek idején a védművek maximális terhelése 3-5 m közötti magasságú
vízoszlop volt;

-

Az 1876-2015. időszakban az árhullámok átlagos tartóssága 4 nap (Tivadar és Csenger) és
8 nap (Vásárosnamény) között változott, míg a maximális 13 nap (Csenger) és 42 nap
(Vásárosnamény) között. A tartósság időbeni változása a Tiszán és a Szamoson is csökkenő
irányú volt, ami a folyószabályozási és töltésezési munkák miatt bekövetkezett gyorsabb
levonulás következménye. Az időszak második felében az árvizek tartóssága nőtt, ami
feltételezhetően a víztározók árhullám módosító hatásával magyarázható.

-

A vizsgált magas tetőzésű és jellemzően jelentős károkat okozó árvizek esetenként két vagy
több csúccsal is rendelkeztek, ezáltal a töltések többszörös terhelésnek voltak kitéve.

736

VÍZFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

Irodalomjegyzék
BOGDÁNFY Ö. 1904: A Tisza vízjárása. – Földrajzi Közlemények. Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság. XXXII.
kötet. 1904. január-december. pp. 275-283.
BOROVSZKY S. 1908: Szatmár vármegye monográfiája. – In: Magyarország vármegyéi és városai.
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/5.html
DABOLCZI J. 1947: Vízmérce kimutatás a Szamosbalparti és Kraszna töltések árvédelmi tervéhez. 1947. dec. 13.
(kézirat). – FETIVIZIG Vízügyi Történeti Gyűjtemény dokumentum gyűjteménye.
FEJÉR L. 1997: Árvizek és belvizek szorításában. – Vízügyi történeti füzetek 15. sz. Budapest. p. 181.
FEJÉR L. 2010: A Vízitársulatok 200 éve. – Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége. Budapest. p. 250.
ILLÉS L. – KONECSNY K. 2001: Az árhullám hidrológiai jellemzése. – In: Az 1998 novemberi felső-tiszai árvíz
(könyv). FETIVIZIG-VIZITERV Nyíregyháza-Budapest. pp. 13-75.
KONECSNY K. 2003: Az 1998-2001. évi árvizes időszak hidrológiai értékelése a Felső-Tiszán. – Hidrológiai
Közlöny 83. évf. 2. szám. pp. 75-86.
KONECSNY K. 2004: Az árvíz hidrológiája. – In: A 2001. márciusi felső-tiszai árvíz – II. fejezet. FETIKÖVIZIGVIZITERV KFT. Nyíregyháza. pp. 13-70.
KONECSNY K. 2015: Szatmár vármegye folyóinak vízjárása 1876-1920 között. – Történeti Földrajzi Közlemények
3. évf., 2. szám, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza. pp. 175-190.
KONECSNY, K. 2016: Significant floods on the Upper Tisza/Tisa and along the lower Szamos/Someş river (from
1876 onwards). – Riscuri si catastrofe, An XV, Vol. 18, Nr. 1/2016. Casa Cartii de Stiinta Cluj. pp. 45-55.
http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/
LÁSZLÓFFY W. – SZILÁGYI J. 1971: Az 1970. évi tiszavölgyi árvíz hidrológiai jellemzése. – In: Tiszavölgyi árvíz
1970. – Vízügyi Közlemények 53. évf. 3. füzet.
LÁSZLÓFFY W. 1982: A Tisza. Vízi munkálatok és vízgazdálkodás a Tisza vízrendszerében. – Akadémiai Kiadó,
Budapest. p. 610.
MUSTĂŢEA, AT. 2005: Viituri excepţionale pe teritoriul României. Geneza şi efecte. – Editor Atanase Mustăţea.
Bucureşti. p. 408.
NAGY L. 2007: 1876. évi árvizek. – Források a vízügy múltjából 11. kötet. A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium kiadványa, Budapest. p. 348.
NAGY L. 2013: Az elöntött öblözetek a mai Magyarország területén. – MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés
Gödöllő. 2013. július 3-5. http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/31/
NYÁRÁDY L. 1908: Vízszabályozás és ármentesítés. – In: BOROVSZKY S. (szerk.): Szatmár vármegye
monográfiája. Magyarország vármegyéi és városai. pp. 278-294.
PICHLER J. 1941: A társulatok és az árvíz (1940). – Vízügyi Közlemények. 1-2. szám. pp. 59-69.
REISZIG E. 1908: Az utolsó negyven év története. – In: BOROVSZKY S. (szerk.): Szatmár vármegye monográfiája.
Magyarország vármegyéi és városai. pp. 531-565. http://mek.oszk.hu/09500/09536/ html/0020/5.html
SZLÁVIK L. – FEJÉR L. 1998: Töltésszakadások a Felső-Tiszán 1947 szilveszterén. – Vízügyi Közlemények,
LXXX. évf. 2. füzet, pp. 286-318.
TELLYESINSZKI J. 1923: A Tisza-völgy árvizei és árvízmentesítése. – Vízügyi Közlemények IX. évf. 1. füzet, pp.
10-21.
*** 1887: A Közmunka- és Közlekedésügyi Magyar Királyi Ministerium Vízrajzi Osztályának Évkönyvei. I-IV.
kötet. (az V. kötettől kezdve „Vízrajzi Évkönyvek”, majd „Vízrajzi Évkönyv” címen jelent meg).

737

VÍZFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

BÜKKALJAI FORRÁSOK ÉRDEKESSÉGEI
KÜRTI LÍVIA

Tanársegéd, Eszterházy Károly Egyetem Földrajzi és Környezettani Intézet, kurti.livia@uni-eszterházy.hu
INTERESTING INFORMATIONS OF KARST SPRINGS AT BÜKK FOOTHILLS
Abstract
Bükk Mountain is a very important water resource of the northern part of Hungary. More than 400000 people get
their drinking water from here. At the foothills of this mountain cold, lukewarm and warm springs can be found
also. The foreground of the mountain is also rich in groundwater. Due to this special situation this region is rich
in thermal bath and spas. This special situation can be explained by the theory of J. TÓTH (1963). According to
this theory the groundwater flow depends on time and spatial scale. This special situation gives a lot of potential
regarding thermal bath, spas and medicine around the mountain. The article is based on litterally available
analytical datas and own experiences. The thermal karst water reservoir of the Mountain continues under the layers
of the Northern part of the Alföld. The chemical type of these warm, lukewarm springs and wells is mainly calcium
magnesium hydrogenecarbonate, but some of them have a large amount of sulfide, bromide solved in water. In
this area there are 7 qualified medicine thermal water, which are very popular among domestic and foreign tourists.
Keywords: karst, groundwater, cold, warm, lukewarm springs and wells, thernal karst

Bevezetés
Magyarország az 5. legnagyobb felszín alatti vízkészlettel rendelkező ország a világon. Japán,
Izland, Olaszország és Franciaország előz meg minket. Országunkban mintegy 1289
termálforrás, 17 minősített gyógyhely, 36 minősített gyógy szálloda, 83 minősített gyógyfürdő
és 5 gyógyiszap lelőhely található. Ezek közül nem is egy, hanem 4 fürdő is a Bükk előterében
fekszik. A Bükk-hegység Észak-Magyarország egyik legfontosabb vízadó területe és szinte
víztoronyként funkcionál. A hegységből fakadó források, előterében fúrt kutak mintegy
400 000 embernek adnak ivóvizet, és évente több százezer turista élvezi a termálfürdők adta
szolgáltatások és vizek jótékony hatásait. Ráadásul a hegység alatt és előterében található
hazánk második legnagyobb termálkarsztos víztestje. A bükki víztesttől északnyugatra
található egy kisebb, termálkarsztos rezervoár is, amely sajnos mennyiségi szempontból nincs
túl jó állapotban. Ez a bükkszéki víztest, amely a világon egyedülálló Salvus vizet adja. A
mélységi vizek utánpótlódása alapvetően biztosított és a mennyiség mellett a minőség sem
mutat romlást a hosszú távú megfigyelések szerint.
A hegység déli, délkeleti előterében számos hideg, langyos és meleg források találhatók. A
leghíresebbek Miskolctapolca, Kács, Eger. Ugyanakkor számos kút csapolja meg a mély-,
termálkarsztos vízbázist. Ezek döntő többsége szénhidrogén -kutatást szolgálta, de kőolaj
helyett víz tört a felszínre. Egyes kutakat csak évekkel később kezdtek hasznosítani. Ebben a
cikkben néhány fontosabb forrás és nevezetesebb kút, fúrásról lesz szó. A hegységben
megtalálható forrásokról és jelentősebb víznyerő pontokat az 1. ábra mutatja be.
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1. ábra: Különböző típusú források a Bükk-hegységben és előterében
Forrás: LÉNÁRT L. 2011

A források bemutatása, földtani helyzetbemutatás
A bükki termálkarsztos víztest a hegység ÉK-i peremétől húzódik, a DNy-i irányban Alföld
fedőképződményei alatt folytatódik, délen pedig a közép-magyarországi vonal határolja, egyéb
irányokban határai bizonytalanok. A tároló kőzet megegyezik a perm-triász karsztos
kőzetekkel, amely a hideg karsztvíztesteket is hordozzák. Ilyen pl. a Bervai és Bükkfennsíki
Mészkő, a Felsőtárkányi és a Fehérkői Mészkő. Ezek mindegyike jó vízvezető és víztartó
képességű. Dél felé haladva egyre vastagodnak a fedőképződmények, amelyek Pannon lignit,
miocén tufaféleségek, oligocén üledékes valamint eocén mészkő rétegek, képződmények.
A TÓTH J. (1963) által megalkotott, mélységi vizek áramlását taglaló elmélet szerint a mélyben
áramló vizek áramlása lépték- és időfüggő, vagyis egyértelműen vízzáró rétegek nem letéznek
földünkön, csak a benne áramló vizeknek csak nagyon hosszú idő és interregionális lépték kell.
Elmélete megreformálta a korábbi artézi szemléletet és megalkotta a lokális, regionális és
intermedier áramlási rendszerek fogalmát, melyet a 2. ábra mutat be. Ahogy azt az ábrán is jól
látható a felszínen beáramlási és kiáramlási helyek jelennek, és egyes kiáramlási pontok éppen
a különböző rendszerekhez tartoznak, de térben nem feltétlenül különülnek el élesen. Ezt a
karsztvíz áramlási rendszerekben leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az esetek döntő többségében
a hideg, leszálló karsztvizek a lokális, a langyos forrásvizek az intermedier rendszerekhez, és a
kifejezetten meleg, forró források vize a regionális rendszerekből lép a felszínre.
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2. ábra: Áramlási rendszerek
Forrás: TÓTH J. 1963 módosítva ENGELEN, G.B. et al. 1996 nyomán – In: MÁDLNÉ SZŐNYI J.–ÁDÁM B. 2011

A Bükkben a legmagasabb karsztvízszint 500 mBf-i található, a legmélyebbről termelő
termálkút mélysége pedig -2300 mBf. A hőmérsékleti viszonyok a hegység peremétől való
távolság és a mélység függvényében eltérőek. Így a hegylábon elsősorban langyos vizek
fakadnak, míg távolodva egyre melegebb karsztvizek jellemzőek. Ahhoz, hogy termálkarszt
egy adott területen ki tudjon alakulni több tényező együttes jelenléte szükséges. Így például
megfelelően nagy hőáram és mélykarszt együttes jelenléte kell. Így pl a Bükkben adott feltétel,
hogy hazánkban a csapadék döntő része eső formájában hullik, amely a karszton keresztül be
is szivárog a karsztvízszintig. Ehhez természetesen szükség van jó vízvezető és víztároló
kapacitású mészkőre, jó beszivárgás viszonyokkal. Lehetőség szerint a nyílt karsztban
tárózódott víztestnek kell, hogy legyen kapcsolata egy leszorított, fedett karsztvízszinttel, és
persze nem utolsósorban egy „hőforrásnak” (pl. magma, vulkáni utóműködés, földi hőáram
stb.), amely adott esetben fel is melegíti a mélybe szivárgott hideg karsztvizet. A hegységben
az összes feltétel adott. (LÉNÁRT L. 2011b).

Miskolctapolca
A bemutatásra szánt források közül az első a miskolctapolcai barlangfürdő forrása. Tapolca
valószínűleg már a honfoglalás korában is ismert terület volt, erre az itt talált sírok is utalnak.
Majd bencés szerzetesek telepedtek le, de a XVI. század elején elmenekültek innen. A
barlangfürdő elődje az 1700 években épült fából. A forrás vize természetesen fakadt a
barlangban, mintegy 30 ° C érve el a felszínt. Ekkor már Kassáról hívtak orvosokat, hogy a
forrás gyógyító hatását bizonyítsák. Az igazi fellendülést a 20. század eleje közepe hozta, ekkor
épült meg a tavi fürdő és fürdőpalota. A víz ásványi anyag tartalma nem túl magas, a benne
oldott ionok közül a hidrogén-karbonát a domináns, de kisebb mennyiségben tartalmaz
740

VÍZFÖLDRAJZ SZEKCIÓ

szulfátot is. A barlangklíma kiváló pl. asztmás, allergiás betegségek kezelésére, míg a fürdővíz
elsősorban ízületi betegségek gyógyítására alkalmas. Ellentétben más gyógyvizekkel az
alacsonyabb oldott sótartalom miatt szinte korlátlan ideig lehet benne fürdőzni. A
miskolctapolcai forráscsoport nemcsak gyógyászati és turisztikai szempontból fontos, hanem
azért is, mert Miskolc ívóvíz ellátást is részben innen fedezik. A forráscsoport jellegzetessége,
hogy szinte egymás mellett törnek fel a hideg 12°C és a meleg források. Ez utóbbiak vízhozama
4400 m3 /nap (LÉNÁRT L. 1999). A források oldott iontartalmát az 1. táblázat foglalja össze.
1. táblázat: A források és termálkutak vizének oldott iontartalma
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Forrás: www.salvus.hu és www.salirisresort.hu – 2016.10.26.

Kács-Sály
A Kács -sályi forráscsoport a miskolci Bükkalján található két, egymás melletti völgyben.
Mindkét forrás fontos a dél-borsodi régió számára, hiszen ez látja el a térséget ivóvízzel. A sályi
Vízfő-forrás Latorúton fakad, és foglalás előtt egy tóban tört a felszínre mintegy 212 mBf
tengerszintfeletti magasságon. A forrás felett egy kisebb, egykori forrásbarlang is megtalálható.
Vize 14-15°C között változik és mérsékelt oldott ásványi-anyag tartalmú, kémiai jellegét
tekintve kalcium-magnézium hidrogén-karbonátos.
A szomszédos völgyben, festői környezetben fekszik Kács, mely sokáig híres volt
vízimalmairól és meleg vizű forrásáról. A meleg és hideg vizű források egymás közelében
erednek. A forráscsoport mintegy 14 forrásból áll, a foglalt források mintegy 5000 l/perc
hozamot adnak és hőmérsékletük szintén 14 °C körül mozog egész évben. A szomszédos
Tükör-forrás az egykori bencés kolostor épületében található, vize 21°C körüli. A szerzetesek
gyógyfüves nedűt főztek vizéből, amelyet gyógyításra használtak. Ma az egykori fürdőépület
magánkézbe került, a területen épült egykori medencékkel együtt. Sajnos azonban ez utóbbiak
teljesen feltöltődtek és víz helyett nád tölti ki ezeket (1. kép). A meleg vizű források itt egy vető
mentén lépnek a felszínre eocén mészkőben, viszont a vízgyűjtő területükön rossz vízvezető,
kevésbé karsztosodó kőzetek találhatók. Kémiai jellegük szerint kalcium magnézium hidrogénkarbonátos csoportba sorolhatók. A forrásvizekben oldott kalcium kiváló gyulladáscsökkentő
hatású.
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1. kép: Nádas az egykori kácsi fürdő medencéjében (saját kép)

Bogács
A bogácsi fürdővize minősített gyógyvíz, amelyet 1955-ben tártak fel. Kőolajkutató fúrásként
mélyítették a fúrást, nyáron, de egy balesetnek köszönhetően, melyet az egyik munkás okozott,
nem olaj, hanem víz tört fel. Az egyik fúrómunkás ugyanis műszakváltás közben elindította a
fúrókart, ennek hatására a fúrórudazat megindult lefelé, a munkás pedig két méter emelkedett
a magasba, majd onnan a földre esett. A fúrószár is zuhan így 5-7 métert erős ütést mérve az
alapkőzetre, amely megrepedt és szabaddá vált a víz útja, amely csak jó 10-15 perc elteltével
jelent meg a felszínen (www.bogacsitermalfurdo.hu). A hozama ekkor 200-300 l/ perc volt. Ezt
a fúrást azonban októberben cementdugóval lezárták és évekig nem történt semmi. Majd 195859-ben végeztek új fúrásokat kimondottan termálvíz keresésére, amelyet 485 m mélységben fel
is tártak. Az előző forrásokhoz hasonlóan szintén kalcium magnézium hidrogén-karbonátos
jellegű, ám azoktól eltérően jelentős kén és magas szabad szénsavtartalma van. A fürdő az első
medence megépítése óta sokat változott fejlődött, de népszerűsége határainkon túl is nagy.
Számos betegség esetén javallott a fürdőkúra pl.: reumatikus, ízületi, mozgásszervi
megbetegedések esetén, vagy nőgyógyászati, prosztata, epe- és májbetegségek esetén. A
bogácsi gyógyvizet ivókúrára is lehet használni és remekül használható gyomorhurut esetén.
Ellenben nem tanácsos fürdeni szívinfarktus után három hónapig, fertőző betegségek,
tuberkulózis idején, vagy daganatos megbetegedésnél, terhességnél és epilepsziánál.
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Eger
Egert akár méltán nevezhetnénk fürdővárosnak, de ennél természetesen sokkal több.
Fürdőkultúrája már a középkorban ismert volt, hiszen számos meleg vizű forrással rendelkezett,
melyek többsége ma már foglalt forrás és a strand- és termálfürdőket működtetik velük. Mégis,
talán leghíresebb a Török-fürdő. Nemcsak maga az épülete impozáns, de a vize is nagyon
különleges, hiszen oldott radont tartalmaz. A radon részben bőrön keresztül, részben belégzés
útján kerül a szervezetbe. Kiváló immunerősítő és stimuláló hatása van, valamint
gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatású. Ugyanakkor jó ízületi és bizonyos reumás,
mozgásszervi betegségek kezelésére. Ideggyulladás idegzsábák fél heveny és idült esetei esetén
is jól használható. Szintén minősített gyógyvíz. Hazánkban csak akkor lehet gyógyvíznek
nevezni egy adott forrást, vagy kútvizet, ha az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi
Főigazgatóság (OGYFI) azzá nyilvánítja, ugyanígy az ásványvizek esetében is. A forrás
vízbázis rendkívül sérülékeny, ezért fokozottan kell odafigyelni a védelmére. A Tükör-forrás
és a strand forrásai egy fedett, kb. 10 ha területű fedett sasbércet csapolnak meg (GONDÁRNÉ
SŐREGI K. et al. 2011.). Hőmérséklete 28-30 °C.
Eger másik híres forrása a Szent József forrás. Ez a városi strand tőszomszédságában van.
Ugyan nem minősített gyógyvíz, de a lakosok körében nagyon népszerű és többen beszámolnak
jótékony hatásáról. Oldott ásványi anyag tartalma mérsékelt, nátrium-tartalma alacsony, ezért
szinte korlátlanul fogyasztható. Hasonlóan a Tükör-forráshoz kisebb mennyiségben tartalmaz
oldott radont. Vizét bárki szabadon elviheti a díszkútból.

Egerszalók
Egertől nyugatra a szomszédos völgy a turisztikai magazinokban a „Termál-völgy nevet” kapta,
hiszen két híres és nagy termálfürdő is található a szomszédos településeken. Az első
Egerszalók és a Saliris hotel és spa, míg a második a demjéni fürdőkomplexum. A szalóki fürdő
története szintén a kőolajkutató fúrásokhoz kapcsolódik. Az első kutatófúrást 1961-ben
mélyítették le, pont a két település közigazgatási határán, valójában azonban inkább Egerszalók
területén. Ezután sokáig nem történt semmi érdemleges a kúttal, melynek vizét öntözésre
engedélyeztették (LÉNÁRT L.2007). A festői szépségű völgyben a kút elfolyó vize fehér
mésztufa dombot épített az évek során és ez keltette fel a figyelmet is, hiszen ehhez hasonló
Törökországban található. Így magyar „Pamukkale”-ként kezdték el nevezni a területet. A
dombot a 2. kép mutatja be. Az 1980-as évek végén már egy kisebb medence üzemelt itt, de a
mésztufa domb szabadon látogatható volt. A jelenleg is üzemelő fürdő csak a 2000 évek
közepén valósult meg. Személyes véleményem szerint ezzel a beruházással odaveszett a
korábbi vadregényessége a völgynek. A víz azonban számos betegségre nyújt megoldást, és
minősített gyógyvíz is. Ilyen betegségek pl. degeneratív mozgásszervi betegségek: ízületi
kopás, hát- és derékfájás, vagy nőgyógyászati gyulladásos megbetegedések, esetleg
pikkelysömör és ekcéma esetén is hatékony lehet. Kémiai jellegét tekintve a kalcium nátrium
hidrogén-karbonátos típusú, de jelentős szulfid, metabórsav és metakovasav tartalommal. Az
alapos vízkémiai és radiokarbon vizsgálatok szerint a kutak vize 10000-20000 évre tehető
(LÉNÁRT L. 2007). A vízadó kutak talpmélysége 407, 5 és 426 m.
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2. kép: Az egerszalóki mésztufadomb 2004-ben (saját kép)

Bükkszék
A Salvus vizet adó termálkarsztos víztest kicsit kilóg a sorból, hiszen nem a Bükkalján található,
hanem a Parád-Recski medencében. Ugyanakkor igazán figyelemreméltó a maga 22000 mg/l
oldott ásványi anyag tartalommal. A víztestet keleten a Darnó-vonal határolja. A rezervoár
triász mészkőből áll (Bükkszék-fedémesi boltozat) és erre települt szintén jó vízvezető és
víztároló képességű eocén mészkő (DEBNÁR ZS. et al. 2011). A termálvíz utánpótlódása részben
az alaphegység felől, illetve oldal irányból és fentről érkezik (SZILÁGYI G. 1998).
A Salvus víz és a fürdő története is hasonlóan kezdődött, mint Bogács, vagy Egerszalók
esetében. 1932-ben kezdődő kőolajkutató furások közben bukkantak az értékes vízre. Bár
kezdetben itt adtak kőolajat a mezők, és előtte találtak sós és szénsavas vizet adó rétegeket is.
A vizet nemcsak fürdőzésre lehet használni, hanem ivókúraként is alkalmazható. Sőt, már
kozmetikai termékek alapanyagaként is megtalálható (arckrém, testápoló). A vízadó kút
mélysége 248 m. Hőmérséklete 40-42 °C, vízhozama 1000 l/p.. Oldott ionjai között
kiemelkedően magas a nátrium-ion, valamint jelentős mennyiséget tartalmaz halogén ionokból
is, mint pl. a fluorid, jodid, bromid, lítium. Az egyedülálló összetétel számos betegség kezelését
teszi lehetővé, ugyanakkor halogének az egészséges szervezet számára is hasznos.
Alkalmazható gyomorhurut, gyomorsav túltengés esetén, különböző légzőszervi
megbetegedéseknél, hatásos fogkő lerakódás ellen.
Sajnos azonban a gázkészletek távozása miatt jelentősen csökkent a nyomás tárolóban, és
emiatt csökkent az oldott gáztartalom is. Ugyanakkor az is beigazolódott, hogy a recski bányák
víztelenítése a bükkszéki készletek is megcsapolta, és ez érezhetően megterhelte a hévíztározót.
A hosszú távú adatsorokat figyelembe véve a nyugalmi vízszintben csökkenés tapasztalható
(DEBNÁR ZS. et al. 2011).
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Összegzés
A 3. ábrán jól látható az egyes források kémiai jellege. Jól megfigyelhető, hogy a természetes
úton felszínre törő langyos és meleg források, Miskolctapolca, Kácsi források kémiai jellege
nagyon közel áll egymáshoz, míg Bogács, Egerszalók egy másik csoportot alkot, valamint a
Salvus víz különül el élesen. Ez utóbbi talán az oldott kationok esetében a legfeltűnőbb.

3. ábra: Piper diagram a cikkben szereplő forrásokkal

A termálkarsztból termelt vízmennyiségek jelenleg egy kényes egyensúlyi helyzetet tartanak
fenn a térségben. Fenntartható szemléletű vízgazdálkodás esetén ez még hosszú ideig meg is
őrizhető. Különösen érdekes a helyzet Eger, Egerszalók és Demjén esetében, hiszen itt
koncentráltabb formában történik a vízkivétel és szinte ugyanabból a vízadó rétegből. Így
fontos lehet egy termálkarsztos monitoring rendszer kiépítése, mellyel az esetlegesen elinduló
negatív tendenciákat ki lehetne szűrni és megelőzni. Mind a hideg, mind a langyos és meleg
források, kutak esetében az elsődleges utánpótlódási forrás a beszivárgás. Ezért nagyon fontos,
hogy vízgyűjtőkön ne legyenek szennyező források, amelyek miatt, akár évtizedekre
megváltozhat a víz összetétele. A mélykarsztba beszivárgó víz útja ráadásul évezredekig tart,
tehát a ma beszivárgó víz változatlan körülmények között csak 10000 év múltán kerül újra
felszínre.
Felmerült a termálvizek energetikai célú hasznosítása is, itt azonban figyelembe kell venni a
felszínre hozott víz nagy keménységét és oldott anyag tartalmát, amely nagymértékben
korrodálja a csöveket, így a rendszer karbantartása magasabb költségeket igényel.
Mindezeket figyelembe véve Bükkalja és Bükkszék környéke felszín alatti vízkészleteinket
tekintve az egyik legfontosabb területe hazánknak és számos, pihentető, esztétikai és egészségmegőrzési programmal várja az idelátogatókat.
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BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ I. MUNKÁJÁRÓL

A Társadalomföldrajzi Szekció I. keretében változatos témák kerültek terítékre. Elméleti és
gyakorlati megközelítések egyaránt szerepeltek az előadásokban, és jó néhány figyelemre méltó
munkát is bemutatattak a fiatal kutatók. Vörös-Torma Katalin az ELTE hallgatója alapos
szakirodalmi forrásfeldolgozásra támaszkodva fejtette ki a területi rugalmasság különböző
értelmezéseinek kérdéseit, és hallgatóság számára értékes, továbbgondolásra érdemes
gondolatokat mutatott be. Jámbor Viktor Ernő a Szegedi Tudományegyetemről a revansista
várospolitika aktuális kérdéseit vizsgálta egy kaposvári esettanulmány segítségével. Kritikus
véleményt fogalmazott meg a középosztály és az elit által vezérelt, a hajléktalanok, elesettek
kiszorításával kapcsolatos folyamatról. Kiss Levente és Ladányi Richárd, a Miskolci Egyetem
hallgatói a biomassza felhasználásának témáját egy ígéretes modell segítségével, az
elérhetőség, az útvonalak megjelenítésével, elemzésével mutatták be. Bodnár Balázs a
Debreceni Egyetem képviseletében az intermodális központok néhány külföldi példáját
jelenítette meg a leendő debreceni fejlesztések apropóján. Varró Bálint előadása a termelői
közösségek szerepét vizsgálta a helyi termékek piacra jutásának folyamatában, Nezdei Csilla
Fonyód város piaci vonzáskörzetének sajátosságait összehasonlító elemzések elvégzésével tárta
a hallgatóság elé. Romvári Róbert a tanyasi gazdaságok szerepének változásait kutatja BácsKiskun megyében, és mutatta be prezentációjában.
A szekció munkája során színvonalas előadásokat is hallhattak az érdeklődők, több esetben,
kiforrott kutatások kerültek bemutatásra, találó, az adott kutatásban releváns kérdések kerültek
megfogalmazásra. A szakirodalmi források feldolgozása sem maradt el, azonban a kvantitatív
és kvalitatív elemzések terén még vannak feladatai az ifjú kutatóknak, és örvendetes, hogy a
jövőbeli feladataik között többen is ígéretes további lépéseket, elemzéseket vázoltak.
NAGY ZOLTÁN
szekcióelnök
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INTERMODÁLIS KÖZLEKEDÉSI KÖZPONTOK A VILÁGBAN
BODNÁR BALÁZS
Doktorandusz, Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési
Tanszék, bodnar.balazshome@gmail.hu
INTERMODAL TRANSPORT CENTRES IN THE WORLD
Abstract
Recently, the less capacity-oriented but more quality-oriented transport planning thinking has gradually been more
important in Europe and in Hungary. According to these findings, urban transportation challenges can be solved
by establishing integrated transport systems. In my opinion, urban public transport can be more attractive by
reducing the number of changes to other types of transport modes, and by enhancing the level of changes’ comfort.
In the United States, Western Europe, and East Asia, these benefits have been recognized for decades, and have
been implemented by building intermodal transport centres. However, samples are very different. In this analysis
I investigate how intermodal transport centres have changed worldwide, and how criteria can be defined to be
taken into account in contemporary developments.
Keywords: transport planning, intermodal transport centres, criterias

Bevezetés
Az új megoldások szükségessége Európa nagyvárosaiban és régióikban különösen aktuális.
Kimondható, hogy a nagyvárosok és agglomerációik számára kulcsfontosságú a jó belső
mobilitás. A nagyvárosok jó belső mobilitásának egyik legalapvetőbb építőköve a lehető
legkedvezőbb közlekedési kapcsolatokkal bíró vasútállomás. Egyértelmű cél, hogy a
közlekedésben a különböző közlekedési eszközök és ágazatok közötti határok elmosódjanak,
biztosítva ezzel nemcsak a gyors eljutást, hanem azt a kényelmi szintet is, amit egy háztól-házig
eljutás során saját gépjárművel tapasztalhat meg a közlekedő. Az ilyen integrált rendszer
elengedhetetlen eleme az intermodális közlekedési központ.
Manapság a vasútállomások vállnak a közlekedési integrációk helyszínévé, egyfelől, mint
intermodális központ a különböző közlekedési lehetőségek között, másfelől, mint interface a
közlekedés és a városi élet egyéb funkciói között. (STEWART, D. B. 1995). Az intermodális
központok fontos részei egy jól működő közösségi közlekedési hálózatnak. A közösségi
közlekedés vonzóbbá tételének egyik meghatározó eszköze a városfejlesztési elképzeléseknek
megfelelő eszköz- és módváltó pontok korszerű, racionális és vonzó kialakítása. Az egyéni és
közösségi, illetve a különböző közösségi közlekedési módok közötti kapcsolatoknak vizsgálatát
három nagy mintaterületre bontottam, úgy, mint az Egyesült Államok, Nyugat-Európa, és
Távol-Kelet. Vizsgálatom során az adott régióban meghatározó, modern közlekedésfejlesztési
megoldásokat ötvöző, a három nagy mintaterületre leginkább jellemző példákat elemeztem.
Számba vett létesítményeket jellemzően az elmúlt 10 évben valósították meg. Egy intermodális
közlekedési központnak meghatározó jellemzőit az általam legfontosabbnak ítélt öt fő tétel
határozza meg, úgy, mint a városközponthoz viszonyított elhelyezkedése, a központba integrált
közlekedési módok száma, a közlekedési módok egymáshoz való kapcsolódásának módja,
központban fellelhető háttérfunkciók és a központ által lebonyolított utasforgalom. Ezen öt tétel
vizsgálatán felül véleményem szerint szükséges volt vizsgálni az érintett városok
agglomerációs adottságait és a központok megvalósításának körülményeit is. A meghatározott
kritériumok és szempontrendszerek alapján hat amerikai, tíz európai és egy távol-keleti példa
került összehasonlításra a tanulmányban.
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Példák az Egyesült Államokból
Az Egyesült Államokból kiragadott példák bemutatásakor a szövegben a különböző
közlekedési módokra csak rövidített elnevezésként utaltam. A könnyebb érthetőség kedvéért a
részletesebb leírás a cikk mellékletében (1. táblázat: Érintett közlekedési módok – Egyesült
Államok) olvashatóak.
Az Anaheim Regional Transportation Intermodal Center a Kalifornia államban található, 336
ezer lélekszámú Anaheim város legkiemelkedőbb közlekedési központja. Anaheim része a
Metropolitan Los Angelesnek, az USA második legnagyobb városövezetének. A város nagyon
fontos turisztikai desztináció, mivel itt van az eredeti Disneyland, de mindemellett jelentős ipari
központ is, számtalan termelő vállalattal. Az intermodális központ a város központjában
helyezkedik el, mely azért kiemelten fontos, mert 270.819 utas/nap (2015) nagyságú forgalmat
bonyolít le ez a létesítmény. A 6.200 m2–es ívelt, kagyló alakú épületet 2014-ben adták át az
utasforgalom számára, és az építkezés bekerülési költsége elérte a 185 millió dollárt. A
közlekedési módok egymáshoz való viszonyára az erős koncentrálódás és a kizárólagos
horizontális kapcsolat jellemző. Kapcsolódó közlekedési módok között megtalálható az
Amtrak Cascades Train, a Greyhound, valamint a helyi és helyközi forgalmú autóbusz, a
kerékpár, a taxi, és a személygépjármű forgalom. 13 buszöböllel kiépített autóbusz állomás
övezi a komplexumot. A központ déli részén húzódnak a vasúti vonalak, melyekhez egy
csápszerűen kinyúló, zárt utasforgalmi híd vezet. Az északi és déli oldalakon több-száz
férőhelyes felszíni parkoló került kialakításra. Az központot kiszolgáló háttérfunkciók a vártnál
kevesebbek. Az épület emeleti részén két étterem és pár iroda kapott helyet, azonban
megtalálható a komplexumban kisbolt, információs pont és információs iroda is.
Az ezt követő két példát szinte kizárólag az agglomerációs helyzetük tekintetében lehet egy
kategóriába sorolni. Ez a két központ a Texas állambeli Fort Worth-ban található Fort Worth
Intermodal Transportation Center és a Pennsylvania államban található Centennial District
Intermodal Transportation Center. Fort Worth (833 ezer lakos) az USA 16. legnépesebb városa,
azonban része a Dallas–Fort Worth metroplex-nek. A két város 50 km-re fekszik egymástól és
a teljes agglomeráció népessége 6,4 millió fő. Hasonló vonzáskörzettel bír Philadelphia (1,57
millió lakos) is, mely a Philadelphia-Camden-Wilmington és a PA-NJ-DE-MD Metropolitan
Statistical Area központja 6,1 millió lakossal. Ez az USA hatodik legnagyobb városrégiója. A
két példa azonban minden jellemvonásában teljesen eltérő képet mutat.
A Fort Worth Intermodal Transportation Center meglehetősen korán, 2002-ben épült a
városközpont keleti peremén. A beruházás bekerülési költsége elérte a 14 millió dollárt. A
jelentős, 129.389 utas/nap (2013) utasforgalmat számos eltérő közlekedési mód szolgálja ki,
úgy, mint a TRE, az Amtrak Cascades Train, a Greyhound, valamint a helyi és a helyközi
forgalmú autóbuszok, a trolik, a taxi, a kerékpár és nem utolsó sorban a személygépjármű
forgalom. Mindezek között kizárólag a horizontális kapcsolat dominál. A vasúti peronok, az
autóbusz pályaudvar és a parkolók az állomástól dél-keletre helyezkednek el térszíni
kialakítással. Taxiállomások és jelentős számú felszíni parkoló is a térszínen, az állomás előtt
található. Az állomás épülete ránézésre egy sokkal korábban épült épületet sejtet. A központ
háttérfunkciós kínálata jóval elmarad egy intermodális közlekedési központtól elvárt kínálattól,
hiszen egy közlekedési ügyfélszolgálaton, egy kerékpárbérlő helyen, egy autókölcsönzőn és
egy információs ponton kívül sem egy vendéglátóipari szolgáltatás, sem pedig egy
kereskedelmi egység nem jelenik meg.
A Nyugat-Philadelphia határán elhelyezkedő Centennial District Intermodal Transportation
Center-t azonban egyedülálló módon nem a városban, az aktuális városrészben fellelhető,
számos közlekedési viszonylat integrálása, vagy éppen egy meglévő vasútállomás indukálta,
hanem egy nagyszámú látogatottságnak örvendő intézmény, jelesül a philadelphiai állatkert.
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Az aránylag fiatal központot 2013-ban fejezték be, és a bekerülési költsége az előző példa
költségének majdnem a kétszerese, közel 24 millió dollár. A Centennial District Intermodal
Transportation Center valójában egy jól funkcionáló, jó kihasználtságú, és közlekedés
szempontjából kifejezetten jól orientált parkolóház. Kapcsolódó közlekedési módként egyedül
a villamost, a helyi és a helyközi forgalmú autóbuszt, a taxi és a kerékpárt lehet említeni, melyek
között horizontális kapcsolat jellemző. A négy szintből álló, 683 db parkolóhelyet megában
foglaló parkolóház előtt villamos, és autóbusz megállók biztosítják a megközelíthetőséget az
állatkerthez, és biztosítják a közlekedési kapcsolatot a központhoz. A létesítménynek nincs
háttérfunkciója. A mértékadó utasforgalma 1,2 millió utas/év.
Negyedik példa a Gateway Multimodal Transportation Center (Gateway Station). A központ a
Missouri állambeli St. Louis központjában található. St. Louis népessége 319 ezer fő. Központja
a 2,8 milliós Greater St. Louisnak, hivatalosan a St. Louis, MO-IL metropolitan statistical areanak. A dominánsan megjelenő vasúti és közúti nagy forgalmú közlekedést kiszolgálandó egy
karakteres és meghatározó közlekedési központot hoztak létre 2008-ban 31,4 millió dollárból.
Az állomást a város szövetébe beékelten, a nagy forgalmú gyorsforgalmi utak mellé, alá
építették meg. Megjelenik ebben a közlekedési csomópontban az Amtrak Cascades Train, a
Greyhound, a Megabus és az egyéb, helyi és helyközi forgalmat lebonyolító autóbuszok is.
Jellemzően horizontálisan teremtődik meg a kapcsolat a különböző közlekedési ágak között. Az
állomással a vasúti peronokat egy, a síneken átívelő gyalogoshíd köti össze. Az állomásnak két
elkülönített vasúti peronja szolgálja ki a vonatközlekedést. 10 állásos autóbusz állomás került
kialakításra a komplexum előtt. A személygépjárművek térszínen kialakított parkolóban (116
hosszú idejű parkolóhely, 40 rövid idejű parkolóhely) helyezhetők el. Annak ellenére, hogy
885.000 utas/nap utasforgalom bonyolódik le ebben a központban, nem számottevő a kiszolgáló
háttérfunkciója.
Az utolsó két amerikai példa is egyenértékű egymással az agglomerációjuk és a koruk
tekintetében.
A Mineola Intermodal Center a New York államban található Mineola városban található. A
város megyeszékhelye a New York állambeli, 1.352.146 lélekszámú Nassau megyének.
Mineola lakossága csupán 18.799 fő (2010). A 2006-ban megépített közlekedési létesítmény a
város központi részének déli peremén fekszik, a kertváros határán. Bekerülési értéke
meghaladja a 45 millió dollárt. Több mint 900 férőhelyes parkoló alkotja az intermodális
központ bázisát. A parkolóház négyszintes. A parkolóhelyeken hosszabb időtartamra is ott lehet
hagyni a személygépjárművet, ha éppen vonattal, vagy busszal kíván tovább utazni az utas. Ez
az intermodális központ kiváló megoldás azon utasok számára is, aki a repülőtérről repülővel
szeretne elutazni hosszabb időre, hiszen az autóját itt hagyva, vonattal eljuthat a repülőtérig.
Ebben a példában a horizontális és vertikális kapcsolat is megvalósul. Megjelenik itt a LIRR,
a NICE, a helyi forgalmú autóbusz, a helyközi forgalmú autóbusz, a kerékpár és a taxi is. A
vasúti peronokat a parkolóházzal egy gyalogos folyosó köti össze, mely a vasúti vágányokat
keresztezi. A vágányok túloldalán pár-száz méterre van a Mineola vasútállomás. A
buszpályaudvar a parkolóház földszinti szintjén helyezkedik el. Ennek az intermodális
központnak sincs kiegészítő háttérfunkciója, kizárólag a létesítményben üzemelő rendőrség
nyújt némi kiegészítő szolgáltatást.
A Salt Lake City Intermodal Hub (Salt Lake Central Station) is 1,2 milliós városrégiót szolgál
ki a 191.000 fős Salt Lake City mellett. Az állomás a város központjától keletre helyezkedik el.
A 2005-ben befejezett 8,16 millió dolláros beruházás széles skálájú közlekedési eszközök
integrálását teszi lehetővé. Megtalálható itt az Amtrak Cascades Train, a FrontRunner, a TRAX,
a Greyhound, valamint a helyi és a helyközi forgalmú autóbusz, a kerékpár és a taxi is. Mint
ahogy azt az eddigi példák során is tapasztalni lehetett, jelen esetben is kizárólag a horizontális
kapcsolat dominál. A vasúti megállók az állomás épületétől északra helyezkednek el, kettéválva
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a két vasúti vonal szerint. A megállók jelentősnek mondható rágyaloglási távolságra vannak az
állomás épületétől. A buszpályaudvar az épület keleti tövébe került közvetlen kapcsolattal.
Ebben az esetben sincs semmilyen vendéglótóipari szolgáltatás a naponta több mint 41 ezer
utas számára, azonban üzemel itt autófelvevő és leadó hely, futárszolgálat, szállítmányozási
szolgáltató cég, őrzött kerékpártároló központ és kerékpárszerviz is.

Példák Nyugat-Európából
A Nyugat Európából kiragadott példák bemutatásakor a szövegben a különböző közlekedési
módokra csak rövidített elnevezésként utaltam. A könnyebb érthetőség kedvéért a részletesebb
leírás a cikk mellékletében (2. táblázat: Érintett közlekedési módok – Nyugat-Európa)
olvashatóak.
Nyugat-Európából kiragadott példáimat rögtön egy folyamatban lévő fejlesztéssel kezdeném,
melynek a neve Køge Railway Station (Køge Nord Station). A fejlesztés a dániai Køge városban
(36 ezer lakos) található. A város része a Koppenhága városrégiónak, amelynek a központja a
főváros. Køge város a Køge Municipality adminisztratív székhelye. Koppenhágából összesen
hat radiális elővárosi vasútvonal fut ki, az egyiknek a végállomása Køge. A fejlesztés abban
egyedülálló, hogy a közlekedésfejlesztési irányelvek itt nem a Køge belvárosában található
meglévő vasútállomás intermodális központtá való fejlesztését preferálták, hanem a belvárostól
kb. 6 km-re eső északi város peremterületének fejlesztését közvetlen autópálya kapcsolattal. A
korábban említett St. Louis-i és a Mineola-i példához hasonlóan ennél a példánál is egy
közlekedési vonal által kettévágott, egymástól elszeparált két városrész új kapcsolataként
megtestesülő összekötő folyosóé a domináns szerep. A projekt kezdete 2014, a projekt vége
várhatóan 2018. A projekt tartalmaz egy kelet-nyugat irányba kiépülő, 225 méter hosszú
gyalogos hidat, egy új vasútállomást és egy hozzá tartozó parkot, valamint a személygépjármű
forgalom kiszolgálására alkalmas parkolót. A híd északi oldala teljesen üvegfelületekkel lesz
burkolva, mely biztosítja a tájra és az autópályára nyíló 180°-os panorámát. Kapcsolódó
közlekedési módként megjelenik itt az S-Train, a nagy sebességű vasút, a helyi vasút, az
autópálya, a helyi forgalmú autóbusz, a helyközi forgalmú autóbusz és a kerékpár. Ezen
közlekedési eszközök egymással horizontális és vertikális kapcsolatot is teremtenek majd. A
gyalogos híd, mint az állomás legmeghatározóbb eleme, teremt majd kapcsolatot a
legforgalmasabb autópálya, a Køge Bay Motorway két oldalán található közlekedési
létesítményekkel. A tervek szerint a fejlesztés nem számol kiszolgáló háttérfunkciók építésével
kizárólag egy 32.000 m2-es parkkal. A közlekedési létesítmény leendő forgalmát a
szakemberek 90.000 utas/nap utasforgalomra datálják.
A következő két kiemelkedő példát Spanyolország, azon belül is Madrid adja. Ez a két központ
a Madrid – Puerta De Atocha Railway Station (Estación de Madrid Atocha) és a Principe Pío
Station (Estación Príncipe Pío). Mindkét központ szükségességét egyértelműen alátámasztja
Madrid 3,2 millió fős lakossága, és az Área metropolitana de Madrid 6,3 millió fős lakossága
által generált nagyfokú közlekedési intenzitás.
A Madrid – Puerta De Atocha Railway Station Madrid legnagyobb vasútállomásaként a
városközpontban helyezkedik el. Az eredeti állomás épületét 1851-ben építették. Az épület
nagy része egy tűzvészben elpusztult. Ezt követően 1892-ben felújították és újranyitották. 1985ben egy projekt keretében teljesen átalakították, melynek köszönhetően az eredeti épületből a
vasúti vágányokat kiköltöztették, és a helyére várócsarnokot, üzleteket, kávézókat és
szórakozóhelyeket alakítottak ki. Szintén itt kapott helyet egy méltán híres, 4.000 m2-es trópusi
kert is. A főbb vasúti vonalak egy új terminálba futnak be. Az állomás átépítésével két
metróállomás is kialakításra került. A közlekedés kapcsán elmondható, hogy a komplexum
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horizontális és vertikális kapcsolatot is megteremt a különböző közlekedési módok között, úgy,
mint a Cercanías, az IC, a regionális vasút, az AVE, a metró és a helyközi forgalmú autóbusz,
a taxi, a személygépjármű forgalmat kiszolgáló parkolók, és a kerékpár között. Mint ahogy az
európai példákra általában jellemző, itt is nagyon sokrétű közlekedési eszköz találkozik egy
pontban. A 16 millió utas/év utasforgalmat az állomás négy különböző szinten bonyolítja. Az
új terminálban a 2. szinten autóbusz megállóhelyek és személygépjármű parkolók kerültek
kialakításra. Az 1. szinten jellemzően üzletek vannak. A földszinten érhetőek el a vasúti
vágányok, a motor és kerékpártárolók. A -1. szinten a metró közelíthető meg. Szintén jellemző
európai jellemvonás a háttérfunkciók sokszínűsége. Ebben a központban kiemelkedően magas
a kiszolgáló háttérfunkciók színvonala. Számos bevásárló központ, üzlet, étterem, kávézó áll
az utasok rendelkezésére, de megtalálható itt rendőrség, információs iroda, információs pont,
csomagmegőrző, szórakozóhely, autókölcsönző, pénzváltó és autószerviz is.
A Principe Pío Station (Estación Príncipe Pío) történelmi előzményei részben megegyeznek,
részben eltérnek az előző példa előzményeitől. Az eredeti állomás épületét 1882-ben építették.
Az épület nagy része a II. világháborúban elpusztult. A helyreállításokat követően az állomás
még 1993-ig üzemelt, majd azt követően bezárták. Az állomás jelenlegi állapotában 2007-től
üzemel. Az állomás és a Chamartín vasútállomás (Madrid Chamartín Train Station) közötti
vasúti kapcsolat 1989-re épült ki, melyet követően 1996-ra az Atocha állomáshoz vezető vasúti
kapcsolat is megvalósult, melynek legnagyobb része föld alatt halad. Ezzel a vasúti
pályafejlesztéssel elérték azt, hogy az újjászülető állomás a régi fejállomás funkcióját
hátrahagyva készen állt egy teljesen új átmenő, elővárosi állomássá átalakulni. Madrid
városközpontjának délnyugati szélén üzemelő állomásra a napi 210.000 utast a Cercanías, a
metró, a helyi és a helyközi forgalmú autóbusz, a taxi, a kerékpár és a személygépjármű
forgalom szállítja. Fontos megemlíteni, hogy a közlekedési módok közötti kapcsolatra a
vertikális kapcsolódás a jellemző. Az állomás nyugati oldalán, közvetlenül az állomáshoz
illeszkedve került kialakításra a buszpályaudvar, mely a térszín alatt, a -2-es és a -1-es szinteken
került elhelyezésre. A metróvonalak állomásai térszín alatt szintén az állomás épülete alatt
kerültek kialakításra. Szintén térszín alatt található egy 1000 férőhelyes mélygarázs is. A
vasútvonalak is egymást keresztezve helyezkednek el. A jelentős utasforgalom kiszolgálására
jelentős háttérfunkciós szolgáltatás jelenik meg bevásárló központok, üzletek, bárok, éttermek,
mozik, kávézók és szépségszalonok formájában.
A negyedik európai példa a Berlini Főpályaudvar (Berlin Hauptbahnhof, Lehrter Bahnhof)
Németországban. Ez a pályaudvar talán a közlekedési szakmában számon tartott
legemblematikusabb intermodális központ. A pályaudvar Berlin (3,6 millió lakos)
központjában helyezkedik el. Azt, hogy az 5,8 millió fős Berlin/Brandenburg Metropolitan
Region központjában a közlekedésszervezés legkiemelkedőbb szerepét látja el, misem
bizonyítja jobban, mint a 300.000 utas/nap utasforgalma. Tekintettel arra, hogy ezt a
közlekedési létesítmény áll az első helyek egyikén, amikor intermodális közlekedési
központokról beszélünk, nagyon fontosnak tartom kiemelni a közlekedési módok széles
skáláját, valamint azt, hogy ezen módok között kizárólag vertikális kapcsolat dominál.
Megtalálható a központban az S-Bahn, az ICE, az IC, a RE, az U-Bahn, a villamos, a taxi, a
helyi és a helyközi forgalmú autóbusz és a kerékpár is. A vertikális kapcsolatot 54 mozgólépcső
és 34 lift teszi lehetővé. A vágányokat lefedő, 321 méter hosszú íves üvegcsarnok közepét
átmetszi egy kisebb, 160 méter hosszú, 40 méter széles másik üvegcsarnok. Ezt négy,
egyenként 46 méter magas irodatorony szegélyez, melyek közül kettő-kettő összeköttetésben
van egymással. Az épülethez tartozik még egy különálló torony, amin a Deutsche Bahn (DB)
logója már messziről látható. Az épület vasúti és utasforgalmi része ötszintes. Legfelül hat
vágány található, ahol az S-Bahn, az ICE és az IC, valamint a RE közlekedik. Az első emeleten
üzletek, éttermek, kávézók és a jegypénztárak vannak. A földszinten szintén üzletek
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találhatóak, és ezen a szinten vannak az állomás főbejáratai is. A -1. szinten közlekedik a metró.
A -2. szinten az észak-déli irányú vasúti alagútban közlekedő vonatok közelíthetők meg. Mivel
a 2006-ban elkészült grandiózus projekt bekerülési költsége meghaladta a 700 millió eurót, úgy
gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy minimum elvárás a háttérfunkciók sokszínűsége
és magas színvonala. A már említett vendéglátóipari felületeken túl megtalálható itt
bevásárlóközpont, számos üzlet, utazási iroda, rendőrség, hotel, információs iroda, információs
pont, csomagmegőrző, gyógyszertár, és még autókölcsönző is.
Agglomerációjuk nagyságát tekintve szintén egy szintre sorolható a következő két intermodális
központ, a hollandiai Rotterdam Centraal Station, és az ausztriai Vienna Central Station (Wien
Hauptbahnhof).
A Rotterdam Centraal Station Rotterdamnak egy nagyon fiatal, 2014-es közlekedésfejlesztési
beruházása. A központi állomást a város központjában építették fel. Rotterdam (620 ezer lakos)
Hollandia második legnépesebb városa, a világ egyik legfontosabb kikötővárosa és egyben
gazdasági központ is. 2014-ben jött létre hivatalosan a „Rotterdam The Hague Metropolitan
Area”, amelybe 21 település tartozik, és 2,2 millió lakosa van. Ez egy hivatalosan működő
adminisztratív városrégió, amelyben Rotterdam kulcsszereplő. Rotterdam, és más jelentős
holland városok is (pl. Amszterdam, Hága, Utrecht) részei a Randstad-nek, amely 7,1 millió
lakosú, és sok szervezet a világban ezt tekinti egy városnak (persze sok közigazgatási
funkcióval rendelkező városból áll). A minden szempontból központi szerepet betöltő
állomáson egy nap 110.000 utas (2007) fordul meg. Az utazóközönség itt a HST, a
RandstadRail, az egyéb vasúti fővonalak, a metró, a villamos, a helyi forgalmú autóbusz, a
helyközi forgalmú autóbusz, a taxi, a kerékpár,- és a személygépjármű forgalmat kiszolgáló
parkolók nyújtotta szolgáltatásokat tudják igénybe venni. Ezen szolgáltatások egymáshoz való
viszonyára mind a horizontális, mind pedig a vertikális kapcsolat is jellemző. Az állomás előtti
modern városi tér alatt létesített mélygarázsban 750 gépjármű, valamint 5.200 db kerékpár
elhelyezésére alakítottak ki parkolóhelyet. A villamos sínek a korábbi helyükről áthelyezésre
kerültek az állomás keleti oldalára és a 4 villamos peronból álló megálló közvetlenül az állomás
mellett kapott helyet. Ezáltal a villamosról szinte az állomás impozáns, lefedett előterébe
léphetnek le az utasok. A buszpályaudvar komfortos módon, mozgólépcsők segítségével
közelíthetők meg a felszínen az állomás nyugati oldalán. A vasúti peronok teljes egészében
üveges peronfedéssel vannak ellátva. A peronok akadálymentesített módon gyalogos
aluljárókon keresztül közelíthetők meg. A metró az állomás hatalmas csarnokából
mozgólépcsőn közelíthető meg. A projekt bekerülési költsége 348 millió euró volt a városi
fejlesztések és a városi közlekedésfejlesztés tekintetében, és további 251 millió eurót költöttek
a sínek átépítésére és az állomás megépítésére. Jelentős háttérfunkcióval bír az állomás.
Vannak itt éttermek, kávézók, üzletek, információs iroda, információs pont, kerékpárbérlési
lehetőség, kerékpár-javítási szaküzlet, rendőrség, csomagmegőrző, és nem utolsó sorban egy
rendkívül impozáns park is.
Szintén az elmúlt évek fejlesztési eredménye a Vienna Central Station (Wien Hauptbahnhof)
Ausztriában. A 2014-ben elkészült, teljesen új állomás Bécs központjában helyezkedik el. Bécs
Ausztria fővárosa és egyben legnagyobb városa, valamint az ország kilenc szövetségi
tartománya közül az egyik. Bécs az ország politikai, kulturális, kereskedelmi, ipari és
közlekedési központja. Az osztrák tartományok közül a legnépesebbnek számító Bécs
lakossága 1,77 millió fő (2014), az elővárosokkal együtt 2,16 millió fő (2005). Bécsnek a
korábbi Déli Pályaudvarának (Wein Südbahnhof 1865-2009) helyén építették fel a mostani
központi állomást, melyre kiemelkedően magas összeget, közel 987 millió eurót költöttek.
Emellett további 44 millió eurónyi fejlesztési forrást emésztett fel az állomáshoz kapcsolódó
egyéb városi közlekedésfejlesztések. Az állomás számos közlekedési eszközt integrál egy
pontba. Ezek az U-Bahn, az S-Bahn, az ICE, a RailJet, az EuroCity, a Night train, az EuroNight,
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a villamos, a taxi, a helyi és a helyközi forgalmú autóbusz és a kerékpár. Mindezek között a
horizontális és a vertikális kapcsolat is megvalósul. Az utazóközönséget kiszolgáló parkolók
(630 férőhely) az állomásnál kialakított térszín alatti mélygarázsban helyezkednek el. A
villamos megállóhelyek az állomáshoz közel, térszínen találhatóak, szintúgy, mint a
buszpályaudvar, ami szintén a térszínen került kiépítésre mind az állomás keleti oldalán, mind
pedig az állomás előtt. Az U-Bahn az állomás épülete és a vonatsínek alatt halad át. A
komplexumhoz közel 1150 férőhelyes kerékpártároló is létesült. A pályaudvar különös
ismertetőjele a jellegzetes formájú, 31.000 m2-es tetőszerkezete. A napi 268.000 utas
kiszolgálására nemcsak a közlekedési létesítményeket kellett a lehető legmagasabb szintre
fejleszteni. A létesítményhez kapcsolódó háttérfunkciók igen magas szintű kiszolgálást tesznek
lehetővé. Szintén a projekt részeként megépült bevásárló központ részben az állomás
épületében, részben a vasúti sínek alatt került kialakításra. Mindemellett további 20.000 m2-en
épültek üzletek és éttermek is, de mindezek mellett megtalálható itt még hotel, számos iroda,
utazási iroda, rendőrség, információs iroda, információs pont, csomagmegőrző és még
szórakozóhely, autókölcsönző és fodrászat is. A fejlesztés azonban nem állt meg, hiszen a
pályaudvar környékén a korábban használt vágányok helyén 550.000 m2 alapterületű iroda és
5.500 lakás építése kezdődött el.
A hetedik példa 2 km-re nyugatra helyezkedik el Ausztria második legnépesebb városának,
Graznak (273.838 fő (2015)) központjától. Ez a Graz Main Station (Graz Central Station, Graz
Hauptbahnhof). Mivel Graz Ausztria második legnépesebb városa, és az 1,22 milliós
lélekszámú Stájerország osztrák tartomány székhelye, talán nem túlzás azt állítani, hogy
elkerülhetetlen volt a város vezetésének azt a döntést meghozni, hogy a legfőbb közlekedési
átszállópontjául szolgáló vasútállomását a jelenkor igényeinek megfelelően felfejlesszék. A
város vasútállomása kiemelkedő fontossággal bír, hiszen ez a legfőbb csomópontja annak a déli
vasútvonalnak, mely megteremti a kapcsolatot észak felől Béccsel, dél felől Szlovéniával, és
végállomása annak a keleti vasútvonalnak, mely Magyarországgal teremti meg a kapcsolatot.
Az első vasútállomást ezen a helyen 1847-ben nyitották meg, de 1945-ben az állomást a háborús
bombázások teljesen lerombolták. Ezt követően a vasútállomást 1956-ban újra megépítették,
melyet 2001-ben modernizáltak és részben átépítettek. Az átépítés során az állomás
kiegészítésre került a peronokat kiszolgáló mozgólépcsőkkel és egy kisebb méretű
bevásárlóközponttal. Az elmúl években átadott, nagyobb volumenű fejlesztési projektet 2010ben kezdték el, melynek fő feladata az volt, hogy a város egy korszerű, minden igényt kielégítő
intermodális közösségi közlekedési központ megépítésével szembeszálljon az egyre jobban
növekvő nemzetközi és regionális forgalommal. A projekt magában foglalta a vasúti peronok
felújítását és meghosszabbítását, valamint két új peron megépítését a regionális vasúti
közlekedés számára. Az összes vasúti peron modern perontetővel lefedésre került. Kapcsolódó
közlekedési módok tekintetében megjelenik a Railjet, az EuroCity, egyéb regionális vasút, a
helyi vasút, a villamos, a helyi és a helyközi forgalmú autóbusz, a taxi és a kerékpár. A többfajta
közlekedési mód között horizontális és vertikális kapcsolat is megvalósul. A buszpályaudvar a
vasúti peronokkal egy szintben, azaz a térszínen helyezkedik el. A vasúti peronok
gyalogosforgalmi alagúton közelíthetők meg, míg a buszpályaudvar az állomás előtti téren
kapott helyet. A villamos megálló az állomástól dél-keletre építették ki föld alá süllyesztve
akképpen, hogy a villamos vonalat és a megállót is használhatják autóbuszok is. A parkoló
autók számára szintén az állomás előtti téren elhelyezett mélygarázs szolgál. A korábbi
példákhoz hasonlóan itt is széles körű kiszolgáló funkció áll rendelkezésre, úgy, mint étterem,
kávézó, üzletek, edzőterem, fodrász szalon, posta, információs iroda, információs pont és
csomagmegőrző. Ugyan az elmúlt években végbevitt fejlesztések bekerülési költsége már
meghaladta a 260 millió eurót, a projekt továbbfejlesztése még koránt sem ért véget, hiszen a
komplexumot a tervek szerint 2020-ra fejezik be teljes egészében.
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A következő példák esetében megállapítható, hogy az érintett városok már nem rendelkezik
jelentősnek mondható vonzáskörzettel.
Az egyik ilyen példa Barcelona és Madrid között található, kiemelkedően fontos vasúthálózati
pont, a zaragozai Zaragoza-Delicias Railway Station (Estacion Zaragoza Delicias)
Spanyolországban. A 188.000 m2-es állomás komplexum Zaragoza (666 ezer lakos)
belvárosától kívül esik. A város agglomerációja kb. 780 ezer fő. Az állomás építésének éve
2003-ra tehető, azonban az állomáshoz hozzáépített központi autóbusz állomás 2007-ben
készült el. A projekt bekerülési költsége 232,6 millió euró volt. Megtalálható itt az AVE, a helyi
és a helyközi forgalmú autóbusz, a taxi és a kerékpár, melyek egymáshoz viszonyított
kapcsolatára általánosságban a vertikális kapcsolat jellemző. A vasúti forgalom ugyanis a
térszín alatt, egy hatalmas, egybefüggő termináli térben bonyolódik le, és az autóbusz forgalom
is az állomás alatt, részben lesüllyesztett autóbusz terminálban részben a terminál előtt
bonyolódik. 1880 férőhelyes mélygarázs is a térszín alatt kapott helyet. A térszínen
buszforgalom, személygépjármű forgalom és taxi forgalom van. Háttérfunkciókként
rendelkezésre áll itt rendőrség, hotel, szálloda, információs iroda, információs pont,
csomagmegőrző, autókölcsönző, utazási iroda, étterem, kávézó, irodák, üzleti funkciók és
múzeum is. A felmérések szerint 4 millió utas/év forgalmat bonyolít le az állomás.
A következő példa Franciaországban található bordeaux-i Bordeaux-Saint-Jean Train Station
(Gare de Bordeaux-Saint-Jean), mely Bordeaux (245 ezer fő) központjában helyezkedik el.
Fontos kiemelni azt, hogy annak ellenére, hogy Bordeaux központja a nagyobb, úgynevezett
Bordeaux Métropole-nak, amely egy hivatalosan létező, 578 km2 területű és 720 ezer lakosú
agglomeráció (tehát nemcsak statisztikai okok miatt hozták létre) – ez a vonzáskörzet
nagyságrendileg megegyezik a zaragozaival –, mégsem alakult ki a városban intermodális
központ. Az 1898-ban megépített vasútállomáson különösebb bővítő jellegű fejlesztéseket nem
eszközöltek. Az állomáshoz köthető közlekedésfejlesztések 2015. körül következtek be, ami
gyakorlatilag annyiban ki is merült, hogy az állomás épülete elé egy közös peronfedéssel ellátott
megállót létesítettek a helyi autóbusz és a villamos számára. Meg kell említeni azonban azt is,
hogy az elmúlt években az állomás előtt térszín alatti kialakítással létesítettek mélygarázst,
amiből a föld alatt lehet megközelíteni egyrészt a vasúti vágányokat, másrészt az állomás
főépületét. Ez a fejlesztés véleményem szerint inkább tekinthető egy önálló városfejlesztései –
valószínűleg a felszíni parkolási problémákat orvosló – beavatkozásnak, mintsem egy jól
működő intermodális központ megvalósítását célzó közlekedésfejlesztési akciónak.
Mindezeken túl az állomáson megjelenő, utasforgalom vonzó képességét tekintve igen
jelentősnek mondható TGV viszonylat mellett itt találkozik számos vasúti fővonal, a korábban
említett villamos, a Jet’bus, a helyi és a helyközi forgalmú autóbusz, a taxi, és a kerékpár is,
mint alternatív közlekedési mód. Mivel a jelen lévő közlekedési módok közötti kapcsolat
egymás mellett térszínen létesült, minimális rágyaloglással, de a nagyszámú parkoló a térszín
alatt került elhelyezésre, ezért azt mondhatjuk, hogy a horizontális és a vertikális kapcsolat is
megvalósul. Figyelembe véve a magasnak mondható, közel 11,5 millió utas/év forgalmat, azt
lehet mondani, hogy az állomás háttérfunkciói elmaradottak. Csupán étterem, néhány üzlet, és
egy információs iroda van jelen.
Egy meglévő vasútállomás kibővítésére, modernizálására és felújítására nagyon impozáns
példa a Strasbourg Gare Centrale Train Station (Gare de Strasbourg-Ville) Strasbourgban,
Franciaországban. Ez az állomás Strasbourg (275 ezer fő) központjától kb. 1 km-re helyezkedik
el, és nem csak azért bír ez az állomás kiemelkedő közlekedési központi szerepkörrel, mert a
városban sok EU szervezet (pl. Európai Parlament, Európai Ombudsman, Európa Tanács) van
jelen, hanem azért is, mert az úgynevezett Strasbourg Eurométropole (316 km2) 476 ezer
lakosának közlekedési igényét is ki kell szolgálnia. Az eredeti vasútállomást 1883-ban
építették, és 2007-től pompázhat jelenlegi, kibővített és felújított formájában. Központi
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szerepköréből adódóan a közlekedési központban megjelenik a TGV, az ICE, a LGV, a TER,
valamint az egyéb vasúti fővonalak, a villamos, a helyi forgalmú autóbusz, a helyközi forgalmú
autóbusz, a taxi és a kerékpár is. Ezek között horizontális és vertikális kapcsolat is megvalósul.
A projekt kapcsán az állomás méretét és a befogadóképességét is nagymértékben megnövelték
a történelmi épülethomlokzat elé épített üvegkupolával. Az LGV-t vonalat 2016 áprilisában
építették ki. A felújítás kapcsán a villamos viszonylatok egy részét térszín alá süllyesztették,
mely villamosoknak a megállói a komplexum -2. szintjén helyezkednek el. A
személygépjárművek tárolására szintén térszín alatt, a -1. szinten kialakított, nagy kapacitású
mélygarázs szolgál. Mind a térszín alatti villamos megálló, mind pedig a mélygarázs
akadálymentes módon, liftek és mozgólépcsők segítségével közelíthetők meg az állomás
épületén belül. Az autóbuszok megállóhelyei az állomás előtt térszínen kerültek elhelyezésre.
A vasúti vágányok egy utazóközönségi folyosón keresztül érhetők el közvetlenül a fő
várótérből. Az átépítés kapcsán az állomás körüli tér teljesen megújult jelentős zöldterület
növekedéssel. A közel 75.000 utas/nap (2012) utasforgalomhoz természetszerűen jelentős
háttérfunkció párosul éttermek, kávézók, üzletek, információs iroda, csomagmegőrző képében.
Az utolsó európai példa a Reggio nell’Emilia (173 ezer lakos) nevű olaszországi városban
található Reggio Emilia Railway Station (Stazione di Reggio Emilia. Az állomás a város
peremén helyezkedik el 4 km-re a város központjától. A létesítményt 2013-ban építették, és
közel 70 millió euróba került. Az állomás egyetlen megálló a nagy sebességű vasúti vonalon
Milánó és Bologna között. A háromdimenziós szinusz hullámra emlékeztető különleges
építmény ékköve a Pó-síkságnak. A vasútállomás ugyan a város szélén fekszik, de néhány száz
méterre az autópálya (Autostrada del Sole) új fizetőkapujától. Amiatt, hogy ebben a példában
is tapasztalható az, hogy közlekedésfejlesztési akcióterületként nem a meglévő, városon belüli
vasútállomást, és környezetét választották a fejlesztők, hanem a közeli autópályát, és annak
pihenőjét, vagy fizetőkapuját – visszagondolva Køge példájára –, ezt immáron ismétlődő
mintaként rögzíthetjük, és leszögezhetünk egy új, nem vasútállomás-központú fejlesztési
irányt. A kétszintes létesítményben a nagy sebességű vasút mellett megjelenik természetesen a
helyi vasút, a helyi forgalmú autóbusz, a helyközi forgalmú autóbusz, a taxi és a kerékpár is.
Mindezek között horizontális és vertikális kapcsolat is megvalósul. A vasút tekintetében
vertikális kapcsolat van, hiszen az átmenő főbb vonalakat szintben keresztezi a regionális vasút.
A vasútállomás az autópályával és a személygépjármű parkolókkal horizontális kapcsolatban
van jellemzően elég messze egymástól. Az állomás felső szintjén találhatóak a vasúti sínek és
peronok, míg az alsó szinten vannak a kiszolgáló egységek (kávézók, információs iroda,
információs pont, csomagmegőrző) és az állomás főbejárata. Jellemzően gyenge az állomás
kiszolgáló háttérfunkciója. Az állomás északi oldalánál kerültek kiépítésre a személygépjármű
forgalmat kiszolgáló térszíni, fedetlen parkolók és a buszmegállók.

Egy példa a Távol-Keletről
A Távol-Keletről gyűjtött példáim elemzésekor arra a következtetésre jutottam, hogy elegendő
csupán egy létesítmény részletesebb elemzése annak érdekében, hogy érzékeltethessem mind a
korábbi amerikai, mind pedig az európai példákhoz viszonyítottan a kategóriabeli, forgalmi,
közlekedésfejlesztési és városépítészeti különbségeket, mely véleményem szerint az egész
térségre jellemző.
Az elemzésre kiragadott példa az Osaka Station City Oszakában, Japánban. Osaka (2,6 millió
fő) a Kita kerülte dél-nyugati határa mentén helyezkedik el, és a világ egyik legnagyobb
városrégiójának, a Keihanshin-nak a központja, amely 13.000 km2 és 19,3 millió lakosú. A
Keihanshin a Kyoto-Osaka-Kobe nagyvárosok konurbációja, amelyben a vezető szerep Osakaé.
Tokyo után a második legfontosabb gazdasági központ Japánban Osaka, amely fontos
757

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ I.

világváros is. A korábbi állomást 1874-ben nyitották meg. Ezt követően 2011-ben Osaka
Station City néven született újjá. A mára már jelképpé vált épület hatalmas üvegtetővel
rendelkezik, melyet a vasúti vágányok felé építettek. Az üvegtető lefedi azt a hidat, melynek
neve Toki no Hiroba (Time and Space Plaza), és amely összeköti az állomás északi és déli
oldalán megépített épületeket egymással. A déli oldalon található South Gate Building számos
áruházat, hotelt, klinikát és rekreációs helyet tartalmaz. Az állomás komplexumban több
vonattársaságnak az állomásai kapnak helyet. Megtalálható a térszín felett az Osaka Station és
a Hankyu Umeda Station, és a térszín alatt a Hanshin Umeda Station, az Umeda Station, a
Nishi-Umeda Station, és a Higashi-Umeda Station. Mindezen összetett rendszerben
vertikálisan összekapcsolt közlekedési módként megjelenik a Japan Railways, a Hankyu
Railways és a Hanshin Railways vonattársaságok vonatai, a Midosuji Subway Line, a
Yotsubashi Subway Line és a Tanimachi Subway Line metrójáratai, autóbuszjáratok és a taxi.
Az állomás három szinten bonyolítja le a 2.343.727 utas/nap (az Osaka Station és az Umeda
Station forgalma 2005-ben) forgalmát. Az épület harmadik emeletén közlekedési folyosók és
kereskedelmi egységek kaptak helyet. A második emeleten 11 vágány helyezkedik el a
kiszolgáló peronokkal, valamint további utas-közönségi terek, és taxi állomások kaptak helyet.
Az első emeleten hatalmas várócsarnok, kereskedelmi egységek és számos kiszolgáló
háttérfunkció található. Ezen a szintem vannak a buszállomások is és további taxi állomás,
valamint innen lehet megközelíteni a metróvonalakat is, melyeknek a megállói az állomás
épülete alatt helyezkednek el. Az északi oldalon lévő North Gate Building 2011-ben nyílt meg,
és tartalmaz bevásárló központot, mozi komplexumot, sport klubbot és számos, többfunkciós
zöld felületet, zöld teret. Egyes bevásárló központok több száz speciális boltot, divatüzletet
foglalnak magukba.

Konklúzió
A három mintaterület közlekedésfejlődését vizsgálva – különös tekintettel az európai példákra
– megerősödött bennem az a korábbi állítás, miszerint a szárazföldi távolsági közlekedésben
egészen az első világháború végéig szinte egyeduralkodó szerepet játszó vasút az elmúlt
évtizedekben elveszítette előbb az egyeduralkodó, majd azt követően a vezető közlekedési
szerepét is (FLEISCHER T. 2006), és az egyéni motorizált közlekedés kezdi átvenni, vagy talán
már át is vette az irányító szerepet. Azonban a vizsgálatom eredményei arra engedtek
következtetni, hogy ez a folyamat megállítható, és visszafordítható. E tekintetben két, igen
fontos tényezőt kell kiemelni, a nagysebességű vasutak szerepét és az elővárosok,
agglomerációs övezetek használatmódjának átalakulását. A nagysebességű vasutak (TGV,
HST, ICE), és a transz-európai hálózatok (TEN) megjelenésével az érintett vasútállomásokra
érkező utazóközönség nem csak létszámában nőtt meg, hanem összetételében is megváltozott.
Ezáltal azonban megváltozott a mobilitási környezet minősége is (BERTOLINI, L.–DIJST, M.
2003). A második, agglomerációs tényező fontossága azért lényeges, mert a szakemberek
helyesen felismerték azt, hogy a városkörnyéki autós ingázás növekedését lehetetlen utak
építésével követni. Ez a felismerés előtérbe helyezte az elővárosi vasút szerepét, és az elővárosi
vasút, valamint a városi közforgalmú közlekedés integrálódásának a szükségességét. Ahhoz,
hogy mindkét tényezőt sikerrel tudjuk saját javunkra fordítani, és ezáltal a fenntartható
közlekedéstervezésben a jövőbe tekinteni, elengedhetetlenek az intermodális közlekedési
központok.
A vizsgált központok mintaterületük alapján teljes mértékben elkülöníthetőek voltak erős
jellemvonásaik alapján. Az Egyesült Államok kapcsán szembeötlő egyezőség volt tapasztalható
a tekintetben, hogy a példák kivétel nélkül újépítésű központok voltak, és átlagosan 10 évnél
nem régebbiek. Szintén egyértelmű egyezőség mutatkozott a kapcsolódó közlekedési módok
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egymáshoz való viszonyában is, hiszen igen jelentős volt a horizontálisság. Az is
jellemvonásként rögzíthető az amerikai központok esetében, hogy nem rendelkeztek megfelelő
szintű utasforgalmi kiszolgáló háttérfunkcióval. Ezzel ellentétben a Nyugat-Európai központok
kapcsán az építés jellege megoszló volt, ugyanúgy jellemző volt a korábbi vasútállomás
felújítása és a teljesen új komplexum megépítése is. Ebből adódóan a létesítmények kora is
sokkal szélesebb skálán mozgott. A közlekedési módok egymáshoz való viszonya inkább
vertikálisnak mondható, azonban a horizontális jelleg is sok példán keresztül fellelhető volt. A
háttérfunkciók esetében azonban az európai példák homlokegyenest eltérő képet mutattak,
mivel Európában a széles körű és magas minőségű funkciók között sok esetben a bázist egy
komplett bevásárlóközpont, vagy egy vendéglátóipari egység alkotta. Csupán érdekességként
szeretném kiemelni azt, hogy míg az amerikai példák esetében minden esetben szerepelt a
létesítmény nevében az intermodális (intermodal), vagy a multimodális (multimodal) kifejezés,
addig az európai példák esetében a névben egy helyen sem volt említés az intermodalitásra,
sokkal inkább az állomás, a vasútállomás kifejezés volt a domináns.
A vizsgálatomból látszik, hogy intermodális csomópontok szerepe messze túlmutat a
közlekedési funkciókon. Megállapítható, hogy akkor sikeres egy ilyen beruházás, ha a
közlekedési területek könnyű és akadálymentes elérhetősége mellett a szolgáltatások bősége is
jellemzi. A vizsgált városok példái sok esetben rámutattak arra, hogy a megvalósított
intermodális központok a város egyik legfontosabb tér- és városarculat-képző elemévé váltak,
miközben egyszerre biztosították a közlekedési és a nem közlekedési funkciókat egyaránt.
Ideális esetben a központok a közösségi közlekedés több ágazatához – nemzetközi, regionális
és helyi vasúthoz, metróhoz, autóbuszhoz és taxihoz – hozzáférést biztosítanak. Az
intermodális központok fő célja a gyors, kényelmes és biztonságos váltás a tömegközlekedési
eszközök között, de olyan további funkciók, mint boltok, éttermek, kávézók és egyéb
szolgáltatások még vonzóbbá tehetik őket.
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Mellékletek
1. táblázat: Érintett közlekedési módok – Egyesült Államok
Elnevezés
Amtrak Cascades Train
TRE (Trinity Railway Express)
Tri-Rail
Greyhound
LIRR (Long Island Rail Road)
NICE (Nassau Inter-Country
Express)
MegaBus
Amtrak Thruway Motorcoach
FrontRunner
TRAX

Leírás
Nemzetközi InterCity járat az USA-ban és Kanadában
Elővárosi vonat
Elővárosi vonat Miami, Fort Lauderdale és West Palm
Beach között
Észak-Amerikában közlekedő InterCity autóbuszjárat
Long Island helyközi vonata

Érintett
ország
US
US
US
US
US

Nassau megye autóbusz járata

US

InterCity autóbuszjárat az USA-ban és Kanadában
InterCity autóbuszjárat az USA-ban
Helyközi ingázó vonat Utah államban
Villamoshoz hasonló un. "Light Rail" vonat, mely a
Salt Lake völgyben közlekedik

US
US
US

Forrás: saját szerkesztés
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2. táblázat: Érintett közlekedési módok – Nyugat-Európa
Elnevezés

Leírás

S-Train
S-Bahn
TGV (Train á' Grande Vittese)
LGV (Lignes á' Grande Vitesse)
TER (Transport express régional)
ICE (InterCity Express)
HST (High Speed Train)

Helyközi (elővárosi) vonat
Helyközi (elővárosi) vonat
Nagysebességű vonat
Kétnyomtávú villamosított nagysebességű TGV vonal
regionális vonat
Távolsági vonat
Nagysebességű vonat
Új városi vasúti hálózat, mely egyszerre használ
villamos, metró és vasútvonalakat is egyszerre
Metró
Villamos továbbfejlesztett, zárt pályás változata, mely
felszín alatt és a felszínen is közlekedik.
Nagyvárosok között közlekedő magasabb
komfortfokozatú expresszvonat
Nagysebességű ingavonat, az Osztrák Szövettségi
Vasutak (ÖBB) új vonatneme
Németország, Franciaország és Belgium közös,
nagysebességű vasúti járata
Nemzetközi gyorsvonat, európai városközi vasúti
szolgáltatás
EuroCity éjszakai változata
Madrid elővárosi vasúthálózatán közlekedő vonat
Spanyolország nagysebességű vasútvonalán közlekedő
vonat
Saint-Exupéry repülőtér és Bordeaux közötti
kapcsolatot megteremtő autóbuszjárat
A Russian Railways vasúttársaság éjszakai gyorsjárata
Nizza - Milánó - Innsbruck - Bécs - Varsó - Minszk Moszkva nyomvonalon

RandstadRail
U-Bahn
StadtBahn
IC (InterCity)
RailJet
Thalys
EC (EuroCity)
EN (EuroNight)
Cercanías Madrid
AVE (Alta Velocidad Española)
Jet'Bus
NightTrain

Forrás: saját szerkesztés
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POTENCIÁLIS BIOMASSZA MENNYISÉGÉNEK BECSLÉSE GIS
TÁMOGATÁSSAL
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Tudományos munkatárs, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
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QUANTITY OF POTENTIAL BIOMASS ESTIMATE WITH GIS
Abstract

The main aim of this paper is providing technical information on development of a GIS based planning tool which
is able to support the establishment process of biomass supply logistic system of power plants. Supporting the
planning of the logistic processes of the power plant operation (such as locating the warehouses and planning the
vehicle routes) was in the focus of the development, nevertheless all the connected fields of biomass plant
production planning was taken into account during the set up of the GIS based planning tool.
Keywords: biomass, GIS planning tool

Energiaigények
Napjainkban egyre több energiát igényel a szükségleteink kielégítése. Ebben közre játszik a
Föld népességének növekedése, valamint az emberek többsége vágyik az „okosabb” telefonra,
nagyobb TV-re. Egyre több háztartásban jelenik meg légkondicionáló készülék, az életünket
észrevétlenül egyre több számítógép segíti.
A növekvő energiaigény kielégítéséhez két megoldás körvonalazódik. Dolgoznunk kell minél
hatékonyabb energiafelhasználású termékek kifejlesztésén, valamint – környezetvédelmi
szempontokat is figyelembe véve – alternatív energiaforrásokat vonhatunk be az
energiaigények kielégítésébe.
Az energiafüggőség és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve világszerte teret
nyernek a megújuló energiaforrások. A magyarországi előrejelzések is a megújuló energiák,
ezen belül is a biomassza energetikai célú felhasználásának bővülését vetítik előre.
Magyarország jó biomassza termelő potenciállal rendelkezik, a napsütéses órák száma 17002100 közé esik, az éves átlagos csapadékmennyiség 500-800 mm a terület függvényében. Ezen
növények termelése megvalósulhat ártereken, mezőgazdasági művelés alól kivont területeken,
rekultivált szemétlerakókon, és használaton kívüli szükségtározók területén is. (PÉCZELY GY.
2009)
A biomassza energetikai célú hasznosítása, azonban csak rövid távolságok esetén gazdaságos,
ezért pontos logisztikai tervezést igényel. A térinformatika segítségével adatbázist építhetünk,
amelyből különböző algoritmusok segítségével területeket határolhatunk le, ahol
energianövényeket termelhetünk. Abban az esetben, ha egy adott területről tudom, hogy onnan
milyen mezőgazdasági melléktermék, esetleg energianövény takarítható be, akkor a
terméshozam, illetve a fűtőérték tudatában meg lehet becsülni a területről kinyerhető a
biomassza potenciális fűtőértékét.
A területhasználati adatbázis kialakítása során felhasználható adatforrások:
•
•

Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB)
Agrotopo adatbázis
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•
•
•
•

Digitális topográfiai térkép
SRTM domborzatmodell
CORINE felszínborítottság adatbázis
Országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer

A tervezést segítő szoftver környezet
A térinformatikai szoftverek piacán előkelelő helyet foglal el az ESRI (Environmental Systems
Research Institute) ArcGIS termékcsaládja. A cég úttörőnek számít a térbeli adatok
feldolgozásával való információ- előállítás területén. Az ESRI 1969 óta foglalkozik az
általuk földrajzi információs rendszernek nevezett alkalmazás- együttes elemeinek
fejlesztésével (GIS – Geographic Information System). Számos iparági szabványnak minősülő
adatstruktúra és az informatika területén újdonságnak számító technológia kidolgozóiként
váltak mára a legismertebb térinformatikai megoldás- szállítókká.
A szoftver főbb jellemzői:
• valamennyi szabványos, térbeli jelentéssel bíró adattípus támogatása,
• adatintegráció és adatbázis- kezelés megvalósítása (létrehozás, sémák definiálása, az
integritás adminisztrációja),
• szerkesztő- és koordinátageometriai eszközök az adattervezés, adatbevitel és
adattisztítás műveleteinek elvégzéséhez, térképsablonok, térképelemek használatával
részben automatizálható a térképkészítés, emellett térképi tartalomszolgáltatók
alaptérképei és kereskedelmi adatok is hozzáférhetőek. (LÉNÁRT CS. et al. 2003)
A mintaterület bemutatása
Az adatbázis teszteléséhez és az algoritmus kidolgozásához, szükségünk van egy
mintaterületre. Borsod Abaúj Zemplén megye ideális választásnak tűnik a változatos
felszínformái, valamint sokszínű mezőgazdasági termelésének köszönhetően.
A fenti képen, a mintaterületen található települések láthatóak. A lakosságszámból becsült
fűtési energiaigény függvényében kaptak színeket a települések. A továbbiakban is mindig a
lakossági fűtési energiaigény kielégítésére törekszik a modell. Szépen kirajzolódik a
mintaterületen található nagyobb és kisebb települések elhelyezkedése. A mintaterület
kiválasztásánál mindig felmerül a kérdés, hogy természet-, vagy társadalom-földrajzi
határokhoz igazodjon. Ennek meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az egyes
megoldásokkal milyen területeket szabdalok fel. Jelen esetben a biomassza források között nem
számolok az erőkkel, valamint a védett területeket sem vizsgálom, ezért nem okoz gondot pl. a
Bükk „kettévágása”.
A biomassza forrásokat két csoportba oszthatjuk a szerint, hogy direkt energetikai
felhasználásra termesztem őket (elsődleges biomassza), vagy a mezgazdasági
melléktermékeket kívánom egy kazánban hasznosítani (másodlagos biomassza). A
mintaterületen elhelyezkedő másodlagos biomassza forrásokat az 1. ábra szemlélteti.
Felhasználható mezőgazdasági melléktermékek lehetnek pl. búza, kukorica és napraforgó nem
hasznosított részei. Elsődleges biomassza forrás lehet pl: smaragdfa, energiafűz, energianyár,
akác, stb.
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1. ábra: Másodlagos biomassza források

Adatbázis létrehozása
A forrásterületek digitalizálását elvégezhetjük egyesével saját kezűleg, vagy ha raszteres
adatforrással rendelkezünk, akkor irányított vagy irányítatlan osztályozással, majd a kapott
eredmény vektorizálásával. Célszerű az különböző forrásterületeket külön rétegként kezelni és
geoadatbázisba rendezni. Minden réteg attribútum táblájában rögzítjük, az adott területen termő
növény – számunkra fontos részének a – hozamát és fűtőértékét.
A forrásterületeket 1 km2-es cellákra osztottam. Ezáltal könnyebben becsülhetjük meg az egyes
területekről betakarítható biomassza mennyiségét. A megfelelő adatok birtokában az
energiapotenciál becslés bármilyen területre elvégezhető.

Az algoritmus működése
A vizsgálandó település – lakosságszámból becsült – fűtési energiaigényét a település köré
húzott 1 km sugarú körben található biomassza mennyiségéből kívánja fedezni. Amennyiben
erről a területről nem gyűjthető be a kívánt mennyiség, akkor a pufferzóna mérete, addig
növekszik, amíg a területéről be nem takarítható a kívánt mennyiség.
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2. ábra: Adott városokhoz rendelt forrásterületek

Továbbfejlesztési lehetőségek
A forrásterületek szigetszerű elkülönülésének kezelése mindenképpen megoldásra vár. Ilyen
szintű széttagolódás esetén sokat veszítene a betakarítás költséghatékonysága. A jövőben
vizsgálni fogom, hogy lehet az a lélektani határ, amely felett már le kell mondani egy-egy
terület forrásként való megjelöléséről.
Ennek a problémának a megjelenése is azt mutatja számomra, hogy nem kell feltétlenül egy
település teljes lakossági fűtési energiaigényét biomassza energiaforrásból fedezni, mert egyes
esetekben gazdaságosan nem gyűjthető be a szükséges mennyiség. Azonban kiegészítő
rendszerként jó szolgálatot tehet, ez a megújuló – vagy talán pontosabban fogalmazva
megújítható – energiaforrás.
Véleményem szerint fontos tényező a domborzat is. A későbbiekben a modellt szeretném
alkalmassá tenni arra, hogy egy meglévő – biomassza fogadására alkalmas – erőmű körül olyan
területeket ajánljon, ahová energiaültetvények telepíthetőek. Ebben az esetben a domborzat
vizsgálata kiemelt szerepet, mivel befolyásolja a telepíthető növények körét, valamint a
betakarítást és a szállítást sem lehet egy adott lejtőszög fölött végezni. Járattervezés esetén a
tehergépjárművek tekintetében is szerepet játszhat a domborzat, a jövőben erre is szeretnék
figyelmet fordítani.
Minden ilyen modell pontosságát nagyban befolyásolja, hogy milyen adatokból dolgozik. Az
adatbázisok frissítése pedig egy véget nem érő feladatnak tudható be.
Irodalomjegyzék
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EGY PIACI VONZÁSKÖRZET JELLEMZŐI TERMELŐI ÉS FOGYASZTÓI
NÉZŐPONTBÓL1
NEZDEI CSILLA
PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola,
csilla90@gamma.ttk.pte.hu
THE ATTITUDES OF A MARKET’S CATCHMENT AREA BY VIEWS OF PRODUCERS AND
CONSUMERS
Abstract
Today, even in the human geography, the catchment area’s research is one of the less popular thema, so this study
presents the territorial characteristics of the Fonyód’s market place through the views of the producers and
consumers. The market place can mean not only an alternative solution to buy fresh food for inhabitants and
tourists, but also can be a community placement to spend time together. According to the types of the products,
we can describe this market with different regional scopes between 2010 and 2015. The study tries to answer to
the negative territorial changes’ reasons (costs of transportation, competitiveness of different selling points, new
market places by EU support etc.), the function of the market place, and to guidance on the future’s changes.
Keywords: Consumers’ territorial attitudes, catchment area, Fonyód, characteristics of market place, territorial
analysis

Bevezetés
Napjainkban a fogyasztópiaci vonzáskörzetek meghatározása idejétmúltnak tűnhet a
társadalmat, gazdaságot átható modern rendszerek világában, főképp a modern technikai
eszközök elterjedésével és hatásával szemben. Tanulmányom mégis megkísérel választ adni
arra a kérdésre, hogyan alakul a 21. század elején egy történetileg tipikusan tömegturizmusra
kiépült, mára városi rangú település, Fonyód piachelyének vonzáskörzete. A körzet
elemzésében a fő nézőpont a termelői és a fogyasztói körzetek hozzávetőleges elhatárolása,
térben egymáshoz illeszkedése, illetve a helyszínre vonatkozó felmérésem alapján a fogyasztói
jellemzők meghatározása, kategorizálása. Utóbbi aktuális képet vázolhat fel arra vonatkozóan,
hogy az értékesítők milyen fogyasztói sajátosságokra, illetve stabilitásra alapozhatják
tevékenységüket.
A vonzáskörzet meghatározásában termelői oldalról a piachelyszín üzemeltetésével foglalkozó
városüzemeltetési szervezet által rendelkezésemre bocsátott adatokat vettem alapul, a
fogyasztói kör attitűdjeinek meghatározását az online kérdőívemre adott válaszok elemzésével
végeztem el. Utóbbi lehetővé tette a felmérésbe vonható személyek minél szélesebb
elérhetőségét, rejtett válaszadóként a személyesen valószínűleg meg nem válaszolt kérdések
eredményeinek megismerését, elemzését. A kutatás az előzőeken túl szemlélteti a
reprezentativitás problémáinak forrásait, valamint az alkalmazható/alkalmazandó módszertani
eszközök eredményességét.
A kutatásom összegzésében megfogalmazott eredmények iránymutatásként szolgálhatnak
mind a termelői, mind az üzemeltetői/fejlesztői oldal számára, a helyben érvényesülő trend(ek)
bemutatásával és a jelentkező társadalmi igények közreadásával. A termelők számára lehetővé
teszi a termékeik vásárlói igényekhez való illesztését; üzemeltetői oldalról az esetlegesen
jelentkező hiányokra, niche-ekre világíthat rá.
1

Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőmnek, Majdánné dr. Mohos Máriának (egyetemi docens, PTE TTK
FI) és Oláh Miklósnak (szociológus, kutatásvezető, Balatoni Integrációs Közhasznú N. Kft.) kutatásom során
nyújtott szakmai segítségéért.
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Kutatási módszerek
Tanulmányom a fonyódi piac szerepének vizsgálatát végzi el, bemutatja a Balaton mentén a
történeti piacközpontokat, piachelyeket, elemzi a fonyódi piac jelenlegi eladóinak és
vásárlóinak vonzáskörzetét.
A tanulmány elkészítéséhez módszertani írásokat (MALHOTRA, N. K. 2001; ESZES I.–BÁNYAI
E. 2002; TÖRŐCSIK M. 2011), a magyar történelemben formálódott piackörzetekre és
piacközpontokra (BELUSZKY P. 1974; BÁCSKAI V.–NAGY L. 1984; BÁCSKAI V. 1988), a
helytörténetet tartalmazó és a település fejlődését leíró köteteket (GERTIG B. 1985a, 1985b;
TÓTH S. 2000; NEZDEI CS. 2015), valamint a fogyasztói, vásárlói attitűdökre, mögöttes
motivációkra (TÖRŐCSIK M. 2006, 2007, 2011; IZSÓ L.–BECKER GY. 2011) vonatkozó
szakirodalmakat használtam fel. Az 1940-es évekből származó levéltári iratanyagokban
megtekinthető piaci engedélyek kérelmei kiegészítették a történeti háttér feldolgozását.
A fonyódi piac általános jellemzőinek megismeréséhez, az empirikus ismereteken túl a
piacüzemeltető szervezet munkatársával folytattam le félstrukturált interjút, valamint papír
alapú kérdőívemen mértem fel a főbb statisztikai adatokat és sajátosságokat. A helyszínen
megjelenő árusok telephelyeit az üzemeltetői nyilvántartásból gyűjtöttem ki, amelyeket egy
2011-ben készített szakdolgozat adataival hasonlítottam össze (BÁRKÁNYI J. 2011). A
szakdolgozat adatai 2010-ből, az általam gyűjtött adatok az élelmiszert árusítók esetében 2014ből, az iparcikkek és a használtcikkek eladóinak telephelyei 2015-ből voltak elérhetők.
A városi piactér eladóinak területi jellegzetességeit a város piaca vásárlóinak vásárlási és
területi adataival vetettem össze, a 2015-ös esztendőre vonatkozóan végzett online kérdőíves
felmérésem (n=94) alapján. Az online kutatás két tárgykör vizsgálatát tette lehetővé: egyrészt
az árusok és a vásárlók térbeliségét, másrészt a vásárlói szokások feltárását. A tanulmány a
területiséget helyezi a fókuszpontba.
A tér- és időbeli korlát alacsony elemszámot eredményezett, azonban azt a vásárlások
jellemzőinek, piachelyi sajátosságainak a személyek emlékezetében való megléte miatt
tartottam fontosnak. A vásárlói felmérés az alacsony elemszám miatt nem biztosít
reprezentativitást, viszont iránymutatást adhat a piachelyek fejlesztéséhez a vásárlók piaci
funkciójának meghatározására, továbbá a piacon végrehajtandó javításokra nézve. A korcsoport
függvényében kiegészítheti és/vagy korrigálhatja a párhuzamosan folytatott papír alapú
kutatásom eredményeit.
A felmérést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése és a piachelyszínen folytatott
empirikus vizsgálatom szerint két fő árusított termékkategóriára tekintettel végeztem: az
élelmiszerekre és a nem élelmiszer jellegű termékekre. Az előbbi csoportba az
alapélelmiszerek, friss termények, valamint az élelmiszer jellegű feldolgozott, félkész- és
késztermékek (növényi és állati eredetűek egyaránt) tartoznak.
A tanulmányban használt fogalmak közül a vásárló és a fogyasztó fogalmi különbözősége
ismeretes, e tanulmány viszont szinonim kifejezésekként kezeli a két definíciót, leegyszerűsítve
a termékcsere, a vevői jellemzők, valamint a területi sajátosságok leírását.

Piactörténet
A piac egyike az ősi kereskedelmi csatornáknak, ahol a termék közvetlenül cserélt tulajdonost,
közvetítői tevékenység nélkül. A piacnak az árusított termékektől függően eltérő hatóköre volt
az évszázadok során: léteztek országos vásárok, amelyeket évszakos, vagy évi rendszerességgel
rendeztek meg, és heti vásárok, piacok, ahol a már értékesítést engedélyező társadalmi766
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gazdasági és jogi környezet azt lehetővé tette a termékfelesleggel rendelkezők számára (például
(országos) vásártartási jog, etc2). A piac, mint a (formális/funkcionális) városok egy-egy
szervezője, egyúttal hatottak a térszerveződésre, kereskedelmi jelentőségű körzeteket
létrehozva a szűkebb-tágabb településekből, habár BELUSZKY P. 1974-es munkájában a
városok, mint gazdasági szervezők személyes felkeresésének csökkenését fogalmazza meg.
Magyarországon BÁCSKAI V. (1984, 1988) által készített, 1828-as adóösszeíráson alapuló
munka eltérő jelentőségű piacokról ad számot, ezek közül mindössze Keszthely és Marcali
jelent meg a Balaton térségében – utóbbi Nagykanizsától kevésbé különült el piackörzetével.3
A Balaton térségében az 1920-as évektől jelentkező állami preferencia által, a turizmus
szerepének megerősítésével előidézett élelmezési problémákat a területileg illetékes hivatalos
szervezeteknél benyújtott piacnyitási kérelmekkel törekedtek megoldani – mindezt levéltári
okiratok támasztják alá. Fonyód közelében, Balatonfenyvesen az 1940-es években egyszerre
négy piachelyet is nyitottak a szezonálisan ide látogatók élelmezésének biztosítására. Fonyódon
piachely 1969-ben jött létre, amely az úgynevezett „lengyel piac”4 nyomán kialakult piactérként
ismeretes. A fonyódi piac a számos termék, bő választék által jelentős hírnévre tett szert,
amelyet ma a város marketingjében szintén alkalmaz. A marketing mellett a térség agrárium
számára kedvező természeti adottságai (TÓTH S. 2000; NEZDEI CS. 2015) és a közlekedésföldrajzi elhelyezkedés is lényeges hatótényező. A mai piactér a korábbi lengyel piaccal azonos
helyen található, de nagyobb alapterületűvé vált.
A piacokon történetileg nem kizárólag élelmiszer került forgalomba, hanem használati tárgyak,
élőállat, valamint a vásárlási szándék mellett megvolt a piacok és vásárok jellemző hangulata
is. Napjainkra mindezek továbbélését követhetjük nyomon a piacok különféle típusaiban
(hagyományos értelemben vett vegyes termékkörű piac, termelői piac, biopiac, ökopiac, vásár)
(CSATÁRI B. 2015; SZABÓ D.–JUHÁSZ A. 2013; TÖRŐCSIK M. 2011; IZSÓ L.–BECKER GY.
2011). A hagyományos élelmiszerellátási funkció mellett a piac a kikapcsolódásban is szerepet
kap, mint a szabadidő eltöltésének egyik alternatív lehetősége (PÓLA P. 2016; FEKETE K. 2013;
IZSÓ L.–BECKER GY. 2011), úgy a magyar, mint a nagyszámú külföldi népesség (Magyar
Turizmus Zrt. 2012) számára. A piacok igénybevételében azonban az egyes specifikus
fogyasztói csoportok felvetik az eltérés lehetőségét. A tanulmányban vizsgált hagyományosan
vegyes termékkörű piac mind az állandó, mind az ideiglenesen Fonyódon tartózkodó személyek
számára lehetőséget kínál a fogyasztói igények teljesítésére, akár a termékek, akár a kialakult
hangulat legyen is az alapja felkeresésének.

2

A vásártartási jogról lásd: Budai, fehérvári, szepesi és országos vásártartási jog. Forrás:
http://mek.oszk.hu/01900/01948/html/index828.html, 2016-08-29; BÉLI G.: Magyar jogtörténet. A tradicionális
jog.
Dologi
jog.
Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_528_Beli_Gabor_Magyar_jogtortenet/ch01.html#
id501695, 2016-08-29 és FARKAS T.: Szabó G. Ferenc: A vásározás emlékei középkori helységneveinkben. Forrás:
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/99-3/farkast.html, 2016-08-29.
3
Veszprém nem tartozik a jelenlegi Balaton kiemelt üdülőkörzethez, ezért nem szerepel a helységek között, habár
korabeli gazdasági jelentőségét ki lehet emelni, területi hatókör szempontjából nézve is.
4
A lengyel piac elnevezés az 1968-as lengyelországi forradalom kapcsán hazánkba menekült lengyelek
magyarországi kereskedelmi tevékenységeiből ered. Fonyódon szintén úgynevezett lengyel piac formálódott,
ennek bővülésével alakult ki a ma is működő piac(tér).
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A fonyódi piac eladóinak és vásárlóinak területisége
Az élelmiszerek jelenléte alapvető fontosságú mind a lakosok, mind az ideiglenesen az adott
településen vagy annak szűkebb-tágabb környékén tartózkodók számára, amely egyben a helyi
termelőknek is lehetőséget ad a piaci értékesítésre termelt vagy feleslegként értékesíteni kívánt
termények, termékek eladására; míg a nem élelmiszer jellegű termékek növelik a választékot,
egyben lehetővé teszik nagyobb vevői kör megszólítását. A piachelyszín kedvezősége abban
fogalmazható meg, hogy közvetítők nélkül, a termelő és a fogyasztó közötti termékcserére kínál
fizikailag teret, alkalmat – amely tartalmában megegyezhet a rövid ellátási lánc (REL)
értelmezésével. Az élelmiszerellátásban a piachely mellett számos, különféle tulajdonú és
üzemeltetésű üzlet, bolthálózat, mint értékesítési csatorna jelent meg a rendszerváltást
követően, amelyek versenytársakká váltak – a vevők több értékesítési csatornán keresztül
végzett vásárlási szokásaival (TÖRŐCSIK M. 2007, 2011).
A piactér az eladóknak5 lehetőséget nyújt termékeik értékesítésére, legyen az fő- vagy
melléktevékenység; vásárlói nézőpontból pedig megbízható értékesítési pontot jelent a friss
termékek megvételére, a kikapcsolódási lehetőség mellett – mint gyakran elvárt funkció.
Napjainkban a fonyódi piac vegyes termékköre nagyobb számú potenciális vásárlót vonzhat
speciális társainál (pl. őstermelői piac, biopiac), ha a szélesebb választékra – ezzel együtt
diverzifikáltabb vásárlói csoport elérhetőségére – gondolunk.
A válaszadók lakóhelyének 78%-a a Balaton kiemelt üdülőkörzeten kívül helyezkedik el,
emellett a piacon tett látogatásoknak mindössze 18%-a heti rendszerességű; 48%-ban csupán
alkalomszerű látogatásról van szó. Összesítve: a piacon vásárlók 39%-a rendszeres vevőnek
tekinthető (heti, kétheti, havi részvétel), amelyet a szezonális kínálat és a saját termesztésből,
előállításból származó termékek mennyisége, típusa és rendelkezésre állása (pl. üdülőként vagy
lakosként látogat el a piacra) módosít. Utóbbihoz kapcsolható a településtípus elemzése, amely
a lakóhelyül szolgáló városi jogállású települések kiemelkedését mutatja 78%-kal (1. ábra). A
termények, termékek, egyben a nyári turisztikai főszezon szezonális változásával párhuzamos
a fogyasztók látogatása: a nyári hónapokban 95%-ban, a tavaszi és őszi hónapokban 39-41%ban keresték fel a látogatók a fonyódi piacot (a téli időszak mutatója 19% volt). A helyi lakosok
15,9%-ban – azaz hatod részben – szerepelnek a válaszadók között, tehát a helyi lakosságra
vonatkozóan nem tekinthető reprezentatívnak.
9%
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1. ábra: A fonyódi piac vásárlóinak piaclátogatási gyakorisága
Forrás: saját felmérés alapján kész.: Nezdei Cs. 2016
5

Az eladó és/vagy árusító kifejezést célszerű alkalmazni, amely gyűjtőfogalomként magában foglalja a termelőt
és a kereskedőt, viszonteladót.
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Helyi látnivaló, közösségi élmény
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A piaci funkciót – az online felmérés 2015-ös fogyasztói véleményei alapján – mint vásárlási
helyszínt lehet definiálni, emellett azonban másod- és harmadlagos funkcióként a vásárláson
túl egyúttal kikapcsolódást, illetve családi programot is jelent a piactér felkeresése (2. ábra). A
korcsoportok közötti eltérés a családi program megfogalmazás esetében látható, amelyet
vélhetően a válaszadók különböző vásárlói és fogyasztói csoporthoz tartozása (TÖRŐCSIK M.
2007) és az életkorból adódó családi állapot befolyásol. A fő asszociációk között korcsoportbeli
eltérés nem írható le, a negyven év alattiak közösségi élményként (pl. baráti társasággal közös
program, stb.) történő megélése kivételével.

Vásárlás

2. ábra: A fonyódi piac funkció meghatározása a vásárlói vélemények alapján
Forrás: saját felmérés alapján kész.: Nezdei Cs. 2016

A vevői értelmezésű piac-definíció (asszociáció) megfogalmazására a válaszadók érdemi
feleleteinek hiányában nem került sor, habár arra vonatkozó kísérlet történt.
Az árusítói/vásárlói térhasználat – területi vonatkozás
Az eladói és vásárlói térhasználat vizsgálata a heti két piacnapon (szerda, szombat) nyer
létjogosultságot. A piaclátogatási szokások alapján az eladóknak meglehetősen instabil
keresletre, vevői igényekre kell válaszolniuk piaci értékesítési tevékenységük során – a vásárlás
rendszeressége, szezonalitása függvényében.
A 2015-re vonatkozó felmérésem szerint, „Az Ön lakóhelyének irányítószáma” kérdésre
válaszolók aránya 89,36%, a választ nem adók aránya 10,64% volt. A felmérésben részt vevők
lakóhelyének területisége a dunántúli településekre koncentrálódik: 41,49%-uk Somogy,
24,47%-uk Baranya, 12,77%-uk Pest megyei lakos, a többi megye helységei a felmérésben
alulreprezentáltak. Az elért eredmények területileg összefüggést mutatnak azon kutatások,
fejlesztési tervdokumentációk eredményeivel, amelyek a Balaton térségében ingatlannal
rendelkezők területiségét mutatják be (A Balaton Üdülőkörzet Regionális Rendezési Terve
1980; GERTIG B. 1985a, 1985b). A kérdőívre válaszolók 55%-a rendelkezik jelenleg saját
ingatlannal az üdülőkörzetben, 58%-uk nem is tervezi ingatlan vásárlását. A kutatás adatai
alapján tehát a vásárlók döntő részét az ingatlannal igen, de állandó lakóhellyel nem
rendelkezőket takarja, akik az ingatlan felkeresésével egyidejűleg a piacon is látogatást tesznek.
A látogatások 95%-os nyári időszakra összpontosulása jól egyezik az épületek
használatbavételének, karbantartásának idejével, amelynek során az emberek vásárlási szokásai
között megjelenik a piaci értékesítési csatorna. A helyi lakosok rátája mindössze 15,96% volt,
amely illeszkedik az üdülőkre vonatkozó következtetéshez. Somogy megye székhelyének
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mutatója 9,57% volt. Településméret tekintetében 51,06%-ban városi, 26,60%-ban községi
jogállású települések lakosaira vonatkoznak az összesített adatok (3. ábra).

3. ábra: A fonyódi piacon megjelent eladóinak és vevőinek lakó-, illetve telephelyei 2014/15-ben
Forrás: saját felmérés alapján kész.: Nezdei Cs. 2016

A vásárlói térhasználatot differenciálta az egyéb piac felkeresésének kérdése, amely szerint a
fonyódi piac mellett legtöbben a balatonboglári (27%), a keszthelyi (26%), a balatonfüredi
(20%) vásárcsarnokra/piacra, valamint a siófoki vásárcsarnokba (20%) látogattak el a
térségben. Az üdülőkörzet további piachelyeit megtekintő személyek száma mindössze egy-két
fő volt, a látogatási alkalmak nagymértékben elmaradtak az említett helyszínek értékeitől.
Az eladói térhasználat nagyságrendileg megegyezett a vevők lakóhelyének elhelyezkedésével
2015-ben, azonban különbséget lehet tenni az árusított terméktípusok szerint: más térbeli
jellemzőkkel írhatók le az élelmiszert értékesítők, mint az az iparcikk, illetve a használtcikk
árusok vonatkozásában tapasztalható. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket árusítók
Somogy megyében (70,8%) a Balaton déli partján és Kaposvár térségében tömörülnek, a
helységek 62,5%-ból mindössze egy-egy vállalkozó érkezett (Somogy megyén belül 18%),
18%-ban a fonyódiak kínálták megvételre áruikat. Az árusított termékek minőségi piacra vitele,
valamint az árak meghatározása jelentősen befolyásolja az értékesítési ponttól való távolságot.
Eltérő térbeli jellemvonások figyelhetők meg az iparcikkek esetében: a Somogy megyei
koncentráció (60%) szintén érvényesül a Balaton-part hangsúlyával, azonban a dél-dunántúli
régión nem nyúlik túl az eladókra gyakorolt vonzó hatás. A helyiek értékesítési tevékenysége
50%-ra volt tehető, amely összefüggést mutat a termék eladása során realizálható profit
nagyságával, illetve a fizetőképes kereslet meglétével, illetve hiányával. Az iparcikkeket
forgalmazó szaküzletek, üzlethálózatok térségi jelenléte versenytársat jelent a piaci
csatornának, amely a szűkebb és minőségében változó megítélésű termékekkel szemben
kiszámíthatóbb terméket és beszerzési forrást jelent, hiszen a piac, vásár mindössze a hét két
napján érhető el.
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A használtcikkek eladói az ország számos pontjáról érkeztek, elsősorban a Dunántúl emelhető
ki: 32,6% Somogy, 20,4% Zala, 16,3% Pest megye mutatója. A használtcikkek piacán (az
élelmiszerekkel szemben) a romlandóság, a szállítási költség áremelő hatása nem növeli a
termék értékét olyan mértékben, amely kisebb földrajzi távolságban történő értékesítési
tevékenységet szorgalmazna.

Az árusítói/vásárlói térhasználat – időbeli vonatkozás
A heti két piaci alkalom idejét nézve változhat a fogyasztói kör (társadalmi státusz, gazdasági
aktivitás, foglalkozás, életkor), ha egy nyugdíjas, tanár, vállalkozó vagy egy közalkalmazott
munkarendjét tekintjük; amely a termékek választékát és mennyiségét érintően egyaránt eltérő
igényeket fogalmazhat meg. A piacfunkció vásárlási helyszínként való értelmezése során akár
környezeti hatások (illat, szín, állag) vagy a szűk jelenlevő társadalmi réteg megítélése
módosíthatja a vevő vételi szándékát, valamint a vásárlásra szánt időt. A kutatás eredményei
alapján az egy-egy látogatás alkalmával a helyszínen eltöltött idő legtöbbször 45-75 perc
közötti (44%) – növelve a vásárlás esélyét, a piacon történő többszöri szemrevétel által, viszont
csökkentve az elköltött összeg nagyságát (TÖRŐCSIK M. 2007, 2011). A céltudatos vásárlóknál
a fél óránál rövidebb ott tartózkodás mutatható ki (24%).
Az időbeli jellemzők között említést kell tenni arról, hogy a piacnapokon azonos időben, reggel
fél hét – hét órától délután kettő óráig tartják meg a „rendezvényt”, ellentétben néhány pionír
kezdeményezéssel, ahol a piacnapokon időben egymástól elcsúsztatva (délután, este) tartanak
piacot, hogy az időbeosztások ne okozzák a látogatás elmaradását.
Empirikus megfigyelés és kérdőíves felmérés alapján, további elemzés végezhető arra nézve,
hogy a népesség helyszínen eltöltött ideje milyen mértékű hatással van az infrastrukturális
vonalakra, mint a közlekedési útvonalak, a parkolási lehetőségek, vagy a piac nyomvonalainak
zsúfoltsága – ezáltal a vásárlói magatartás alakulására.
Az eladók telephelyeinek területi hatókörét összehasonlítottam a 2010. és 2014/2015. évből
elérhető adatok nyomán. A 2010. évi összesített hatókör még érintette a Dunától keletre fekvő
területeket (10%-ban), azonban 2014/2015-re ez a hatókör a Dunántúlra csökkent le. Térségi
szinten a Budapest és Szeged között húzott légvonal választóvonalként fogalmazható meg,
továbbá az elemzett öt év alatt Dombóvár – Pécs – Baja – Tamási közötti területről is
elmaradtak az értékesítők. A közlekedésre hatást gyakorló üzemanyagárak változásai nem
indokolják a két állapot közötti különbséget, mert a területi beszűkülés idejére csökkentek e
költségek. Az élelmiszereknél megfigyelhető változásban nem jelenik meg a drasztikus
visszaesés, azonban a használtcikkek piacán igen. A változást az empirikus felmérésem szerint
az egyes piachelyek közötti költségkülönbözetek eredményezhetik, mint a fizetendő helypénz,
vagy az áru értékesítésével realizálható bevétel mértéke.
2010-ről 2014-re a mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek piacra vitelének területi
vonatkozásában jelentős változás nem következett be, a Balaton déli partja, Nagykanizsa és
Kaposvár térsége eladói szolgáltatták a termékeket. E termékek körét árusítók közül csupán az
alföldi fekvésűekről maradtak távol. 2010-ről 2015-re a használtcikkek értékesítői körében a
korábbi regionális hatókörben változás nem állapítható meg, területi eltérés a MarcaliNagykanizsa közötti térségben és a Balaton déli partjának helységeiben állapítható meg. Az
iparcikkek tekintetében a Siófok – Barcs – Lenti – Zalaegerszeg közötti területen belül ment
végbe koncentrálódás (4. ábra).
A változások mögött a vásárlói kereslet megváltozása, az értékesítési csatornák közötti
differenciálódás (elérhetőség, nyitva tartás, kiszámíthatóság, árszint meghatározása), a
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településen működő, tízezer lakosra vetített 150-250 kiskereskedelmi üzlet versenyhelyzetet
előidéző működése állhat. A KSH kiskereskedelmi üzletek forgalmának adatai szerint a 20102015 közötti időszakban egyaránt növekedett az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes
üzlettípusok és a használtcikkek forgalma, a dél-dunántúli kiskereskedelmi üzletek forgalma,
amely együtt járt a fogyasztóiár-indexek és az egy keresőre jutó reálkeresetek emelkedésével,
és az üzemanyagárak csökkenésével (felhasznált mennyiségük növekedésével). 6

4. ábra: A piaci árusok telephely szerinti változása 2010 és 2015 között Fonyódon
Forrás: Bárkányi J. (2011) és saját felmérés (2016) alapján kész.: Nezdei Cs., 2016

A hatókör csökkenésében további szerepe lehet a 2008-2009-es gazdasági válságnak, amely
mind a Dunától keletre fekvő térségekben, mind a nyugati országrészben gazdasági visszaesést
eredményezett. A szállítási távolság áremelkedésre gyakorolt hatása az említett kedvező
változás miatt nem valószínű.
Ha a változásokat terméktípusonként elemezzük, úgy:
− élelmiszeripari oldalról a regisztrált agrárgazdasági szövetkezetek számának, a regisztrált
őstermelők számának, a mezőgazdasági terményekre épülő feldolgozóipar működő
vállalkozásai számának jelentős csökkenése indokolhatja a visszaesést, amely a magyar
jogi szabályozók változásával (NEZDEI CS. 2016), valamint a házi készítésű élelmiszert
értékesítők vállalkozásainak csökkenésével hozható összefüggésbe. Látni kell, hogy a
helyi termelői piacok létrehozásával a termékek értékesítése a gyártási helyhez közelebbi
településeken is lehetővé vált, így a termékek egy része a szállítás helyett már ezen az
úton szintén eljuthat a végső fogyasztóhoz.
− A használtcikk-piacon észlelhető visszaesést a piachelyszín kiválasztásának módosulása,
a piachelyeken elérhető kedvezőbb értékesítési árak indokolhatják, akár azonos héten
belüli árszint-változtatással.
6

Forrás: http://www.ksh.hu/stadat_hosszu, 2016-09-14
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− Az iparcikkek piaci elérhetőségének visszaszorulása a konkrét vásárlások hiányával,
szintén valamely párhuzamosan működő értékesítési csatorna előtérbe kerülésével
magyarázható. Számos esetben a piacon való megjelenés már nemcsak vásárlást jelent,
függően a vásárlói motivációktól, fogyasztói igényektől (TÖRŐCSIK M. 2006, 2007,
2011).
Összegzés
A déli parton fekvő fonyódi piac kialakítása a település fejlődésével párhuzamosan megjelenő,
növekvő népesség ellátását célozta meg, az egyre gyarapodó számú egyéb szolgáltató és ellátó
szaküzlettel együtt. E értékesítési csatorna kezdeti formáját a helyi lengyel piac adta, amely
nevében máig él a helyi lakosok körében.
A helyszín a város frekventált pontján, kedvező közlekedés-földrajzi ponton helyezkedik el,
amely lehetőséget ad a helységbe látogatóknak úgy az alapvető ellátás biztosítására, mint egy
kikapcsolódásra, szabadidős programra, amelyet más is kutatás alátámaszt. Az értékesítők
telephelyeinek elhelyezkedése összefüggést mutat az ingázási adatok szerint szoros
kapcsolatban álló településekkel is.
A helyszín térhasználatában kiemelendő, hogy mindössze két piaci nap van, amelyek viszont
jelentős forgalmat koncentrálnak a piac megtartása idejére a környező utcákba is (közlekedési
nehézségek, zsúfoltság). A tanulmány bővebben a piacon árusítók térbeli elhelyezkedésével
foglalkozik, jól körülhatárolva a terméktípusból eredő területi eltéréseket (termékértékesítést
befolyásoló tényezőket), valamint az időbeli változásokat – a 2010. és 2014/15. évi adatok
nyomán. A vonzáskörzet szempontjából egyértelmű a szomszédos és a közlekedési
nyomvonalak mentén fekvő települések jelentősége, amelyre számos tényező gyakorolt hatást
az elmúlt öt esztendőben.
A 2015-ben végzett fogyasztói felmérés területi adatai szerint a válaszadók döntően a térségben
ingatlannal rendelkezők voltak, legyen az állandó vagy ideiglenesen tartózkodás. Összefoglalva
az esettanulmányként vizsgált Fonyód piachelyének térhasználati sajátosságait, elmondható,
hogy napjaink fogyasztói trendjei szerint az egészségtudatosság és a környezettudatosság
lesznek azok a tényezők, amelyek felértékelik a piaci értékesítési formát. A piaci értékesítés
során az eladóknak differenciált célcsoportnak kell megfelelniük: gondolva többek között (1) a
helyi lakos – turista, (2) a korcsoportok, (3) a nemek, (4) a jövedelem, bevétel kapcsán
megkülönböztethető csoportok eltérő igényeire, amelyek egyben alakítják a település
vonzáskörzetét is. További kihívást jelentenek az egyéb értékesítési csatornák, amelyek
versenyhelyzetet teremtenek a piac számára, amely teret enged a közvetlen értékesítésnek, a
maga előnyeivel, hátrányaival.
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TANYASI GAZDASÁGOK SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA BÁCS-KISKUN MEGYE
PÉLDÁJÁN
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CHANGES IN THE FUNCTION OF FARMSTEADS – AN EXAMPLE OF BÁCS-KISKUN COUNTY
Abstract
The number of farmsteads and also the number of their population with over one million habitants have been
reached their maximum value at the mid-twentieth century. Thereafter the population of farmstead areas have been
continuously decreased partly due to the so called building prohibition introduced in the fifties. Parallel with the
transformation of the system as a whole, remarkable change can be detected within the type and the function of
the concerned farmsteads. Nowadays beside the habitation and agricultural functions the tourism and rural
hospitality are also characteristic features of the farmsteads. In addition a remarkable part of the traditional
farmsteads were transformed into hobby and recreation sites. The role of the adequate infrastructural background
supporting the new areas of activity has to be emphasized as a base of the prosperous development.
Keywords: farmstead, agriculture, restructuring

Tanyák kialakulása, fejlődése
A Magyar Alföld történetének több száz éve képezi szerves részét a tanya, mint településforma,
egyúttal életforma. Bár az alföldi táj organikus részévé vált, önmagában nem értelmezhető a
környezetéhez fűződő viszonyok nélkül (KISS A. 2006). A tanyák kialakulása szorosan
összefügg a mezővárosok életútjával. Fejlődésük során prosperáló és hanyatló szakaszok
egyaránt megkülönböztethetőek.
JUHÁSZ A. (2002) szerint a török időszakban elpusztult területeket a mezővárosok saját
határaikhoz csatolták, majd ezen településekről kivándorlók alapították az első
szórványtelepüléseket. A kezdetekben a tanyán élők kétlaki életet folytattak, amennyiben volt
egy házuk a városban, ugyanakkor volt egy tanyájuk, ideiglenes lakhelyük is, ahol a nyári
időszakot gyakran együtt töltötte a két generáció. Később – a XIX. századtól – az idősebbek
beköltöztek a városba, a fiatalok pedig maradtak a tanyán, csak vasárnaponként mentek be a
városba. A tanyák, tanyás térségek fejlődését a vonatkozó irodalom alapján az alábbiakban
felsorolt szakaszokra lehet osztani (ROMVÁRI R.–EPERJESI T. 2014):
•
•
•
•
•

török hódoltság utáni időszak;
folyószabályozások időszaka;
a vasúthálózat kiépítésének időszaka;
a XIX. századi mezőgazdasági konjunktúra időszaka;
1945 utáni földosztás időszak.

Jelen közlemény a fenti kronológia szerinti utolsó szakaszra koncentrál. Az 1945. évi
földosztást követően megkezdődött a tanyavilág pusztulása, köszönhetően annak, hogy a
szocialista államhatalom a tanyarendszert fel akarta számolni. Ezt a célt elsősorban a
határrészek önálló községi rangra történő emelésével, valamint a külterületen élők belterületre
költöztetésével kívánták elérni. A községhálózat sűrítése céljából 1949-ben megalakult a
Tanyai Tanács. A tanyai élet ellehetlenítése céljából az 1950-es években tanyaépítési tilalmat
vezettek be, melynek érvénye egészen 1986-ig tartott. A termelőszövetkezet megalakítása, a
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mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése, illetve a gyors foglalkozási átrétegződés ugyancsak
gyorsította a tanyasi gazdaságok, a tanyai életforma pusztulását. BECSEI J. (2002) szerint a
bemutatott folyamatok egyik súlyos következménye a tanya sajátos társadalmi-gazdasági
egységének felbomlása.
Az 1990-es éveket követően a földterületek magánosítása új lehetőségként jelent meg a tanyasi
emberek előtt, felerősödött a remény, hogy kedvező változások következhetnek be. A
rendszerváltással párhuzamosan egy olyan szemlélet kezdett kibontakozni, amely a
piacgazdaság bevezetésére, egyúttal a magánszektorra kívánt támaszkodni főfoglalkozású,
úgynevezett „full-time” családi gazdaságok kialakításával (MOLNÁR M. 2002). A tanyák
helyzetének, megítélésének változásával párhuzamosan azok típusai, továbbá a tanyát, mint
rendszert alkotó elemek is formálódtak, amit jól érzékeltet CSATÁRI B. (2003) alábbi
megközelítése (1. ábra).

1. ábra: A tanya, mint rendszer (forrás: Csatári B.)

Ahogy azt az 1. ábra is mutatja az elmúlt 100 év során a tanya, mint egységes rendszert alkotó
elemek súlya, egymásra gyakorolt hatása folyamatosan változott. Amennyiben bármely elem
hatása jelentősen megváltozott, akkor a tanya egysége, belső egyensúlya is változott. Részben
ennek a folyamatnak a következménye a tanya mezőgazdasági funkciójának jelentős
visszaesése, a gazdálkodási tevékenység volumenének drasztikus csökkenése, továbbá új
lehetőségek, funkciók keresésének igénye.
A tanyai funkciók átalakulása Bács-Kiskun megye példáján
Magyarország legnagyobb területű megyéjét, Bács-Kiskun megyét 119 település alkotja. A
megye sajátos településtípusa a tanya, mint a lakó- és munkahely térbeli együttese. Felmérések
szerint hazánk 280 tanyás településéből 62 található a megyében. Egyes kutatások szerint
Szeged és Kecskemét határában van a leghosszabb múltja a tanyás településrendszernek.
A hagyományos tanyai funkció (lakó- és munkahely) átalakulásában döntő szerepe volt az
utóbbi évtizedek gazdasági szerkezetváltásának. Ennek során a gazdasági fejlődéssel
párhuzamosan a mezőgazdaság súlya folyamatosan csökken, míg az ipar és a szolgáltatási
szektor aránya növekedett a foglalkoztatásban betöltött szerepe alapján (2. ábra). Ennek
következményeként a munkahelyüket elvesztő mezőgazdasági dolgozik – így a tanyai
gazdálkodók is – az ipari szektorban keresnek munkalehetőséget. A külterületen élő, a
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mezőgazdaságban foglalkoztatottak közül főleg a fiatalok, illetve a magasabban képzett
népesség váltott foglalkozást, akik elsősorban az iparban kerestek munkalehetőséget. Ennek a
változásnak egyenes következménye volt, hogy egyfajta társadalmi átstrukturálódás ment
végbe, vagyis a fiatalabb társadalmi csoportok – a tanyákat elhagyva – beköltöztek a városokba.

2. ábra: Foglalkoztatottak megoszlása nemzetgazdasági áganként, illetve Bács-Kiskun megye külterületi
népességének alakulása 1960 és 2011 között Magyarországon (KSH adatok alapján saját szerkesztés)

A 2. ábrán a vastag fekete vonal szemlélteti – a vizsgált 1960 és 2011 közötti időszakban –
Bács-Kiskun megye külterületi népességszámának változását. Az adatok alapján elmondható,
hogy az 1960-as népszámlálási adatokhoz képest fél évszázad alatt közel 70%-kal csökkent a
külterületi népességszám a megyében, ezzel szemben a megye teljes népességszáma csupán
12%-kal. Míg 1960-ban még 35,9%, addig 2011-ben már alig 12,7% a külterületen élő népesség
aránya. Ennek oka, hogy a tanyasi lakosok a korábbi kétlaki életüket maguk mögött hagyva –
a jobb életkörülmények és munkalehetőség reményében – a közeli városokban költöztek. A
megyében 1960-ban összesen öt városi ranggal rendelkező település volt, melyekben a megye
lakosságának 29%-a élt. A városok száma 2011-re már elérte a 22, a városi népesség aránya
pedig a 63%-ot.
Napjainkban a bemutatott trendekkel ellentétes folyamatok is lejátszódnak, amennyiben a
foglalkoztatási szerkezetátalakításhoz, illetve a változó gazdasági környezethez igazodva egyre
többen választják a nagyobb települések, akár városok helyett a vidéki, tanyai életet, mint
alternatívát. Egyre gyakoribb, hogy az iskola befejeztével fiatal párok önszántukból költöznek
tanyára és ott kezdik el építeni jövőjüket. A tanyát vásárlók másik jelentős csoportját alkotják
az alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoport tagjai, akik sok esetben kényszerhelyzetben
vannak és választási lehetőség hiányában költöznek tanyákra. Ez a vásárlói réteg rossz anyagi
helyzete miatt leginkább a központtól és az úthálózattól távoli ingatlanokat tudja megvásárolni.
Esetükben azonban fontos szempont, hogy legalább egy akkora földrészlethez jussanak,
amelyen a család megélhetéséhez szükséges alapvető élelmiszereket meg tudják termelni. A
szakirodalom szerint „a magyar településhálózat perifériáján új településtípus alakult ki – a
„gettósodó falu és tanya”, melyben új szociális réteg tömörül; angol terminológiával „rural
underclass” (CSATÁRI B. et al. 2005). A magyar településhálózat ezen sajátos elemén a
megélhetés sokszor olcsóbb, a falusi, vagy a városi élethez képest, azonban meglehetősen sok
nehézséggel jár együtt.
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Általánosságban elmondható, hogy a tanyás térségekben rosszabbak az infrastrukturális
adottságok, sokszor hiányzik a kiépített csatornahálózat, a közvilágítás, az utak gyakran
járhatatlanok. Összességében az urbanizáció megkésettségét, vagy annak hiányát mutatják
hazánk tanyás térségei. Azon tanyák vannak a legrosszabb helyzetben, melyek a települési
központoktól távol helyezkednek el (CSATÁRI B.–KISS A. 2004). Végül említést érdemel, hogy
főleg a jobb anyagi helyzetben lévő társadalmi csoportokhoz tartozók (egyre gyakrabban
külföldi állampolgárok) gyakran hobbi, vagy nyaralási célokra vásárolnak tanyát. KOZMA Á.
(2011) szerint ezen tanyák esetében a gazdasági funkcióval szemben a lakófunkció dominál.
A gazdasági szerkezetátalakulás, a városok számának folyamatosan növekedése, illetve a
külterületi népességszám drasztikus fogyásának következménye a hagyományos
mezőgazdasági funkcióval bíró tanyák számának csökkenése (élethivatásszerűen a tanyákon
élők csupán 15%-a gazdálkodik, további 15-20%-nak van rendszeres jövedelme a
mezőgazdaságból). A tanyák nagy része elvesztette hagyományos növénytermesztő,
állattenyésztő funkcióját, tradicionális jellegét. Leginkább ott maradhattak, maradtak fent
hagyományos tanyagazdaságok, ahol a nagyüzem nem volt a létező, reális gazdálkodási
alternatíva. Jó példa erre a Homokhátság, mely területre fokozottan jellemző a csapadék hiánya,
ehhez kapcsolódva az alacsony talajvízszint, és a rossz talajadottságok. Ezzel szemben a
Tiszántúlon a tanyás környetben végzett szántóföldi növénytermesztést, illetve állattenyésztést
könnyedén felváltotta a nagyüzemi művelési rendszer.
Míg a tanya korábban kizárólagosan mezőgazdasági tevékenység színtere volt, addig
napjainkban egyre több gazda gondolja úgy, hogy a több lábon állás a tanya, illetve az ott élők
előnyére válhat. Ezért olyan lehetőségeket, keresnek, amik segítségével a tanyasi életmód újra
vonzó alternatívát jelenhet, akár a fiatalabb generáció számára is. A szerkezetátalakulási
folyamatok eredményeként a primer szektor (mezőgazdaság) helyett sokszor a tercier szektor
(turizmus, vendéglátás) jut hangsúlyos szerephez.

3. ábra: Új funkciók (lovaglás, vendéglátás) megjelenése egy Felsőlajosi tanya példáján (forrás: saját felvétel)

A turizmussal is foglalkozó gazdaságokat vizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodó
jellegből fakadóan, valamint az ország történeti hagyományaira tekintettel sokan foglalkoznak
a lovas kultúra ápolásával, a lovaglás népszerűsítésével. Ezeken a tanyákon az elérhető
szolgáltatások között említhető a fogathajtás, a terápiás lovaglás, a tereplovaglás, vagy éppen a
lovas táborok szervezése. A 3. ábra egy ilyen, a szilárd burkolatú úttól 1 km-re elhelyezkedő,
vezetékes árammal és fúrt kúttal rendelkező 2 hektáros tanya látható. A lovak tartására alkalmas
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legelővel és megfelelő istálló férőhellyel rendelkező tanya jövedelmének meghatározó részét a
lovas turizmusnak köszönheti, biztosítva ezzel tulajdonosának megélhetőségét.
A tanyán élők sokszor egyéb jövedelemtermelő lehetőségként helyi termékek előállításával,
kézműves-, vagy akár kertészeti tevékenységgel is foglalkoznak. A vizsgálataimban érintett
több gazdaság a turisztikai kínálatát őshonos állatok bemutatásával, illetve helyi gasztronómiai
specialitások felszolgálásával, árusításával egészíti ki. Hazai és nemzetközi felmérések szerint
a helyi, kézműves termelők egyre fontosabb szerepet töltenek be a turizmusban, amennyiben
termékeikkel mind a hazai, mind pedig a külföldi turistákat vonzani képesek. Ehhez
kapcsolódó, előremutató kezdeményezés a Falusi turizmus honlapján1 működő interaktív
térkép, amely megyénként, vagy tájegységenként interaktív módon mutatja többek között a bioés ökogazdaságokat, valamint természeti és kulturális értékeket.
Annak érdekében, hogy a tanyára látogató turisták részére a megfelelő szálláslehetőségek is
biztosított legyen, a tulajdonosok legtöbbször az egyik melléképületet, vagy a gazdasági
épületet alakítják át kiadható lakrésszé. Amennyiben ez a tevékenység középtávon sikeres, úgy
a tulajdonosok egy része komoly turisztikai célú fejlesztéseket valósít meg. Jó példa található
erre Kerekegyháza településén, ahol egy tanyagazdaság komplett csomagajánlatokat dolgozott
ki a helyi adottságokra alapozva. Az 5 hektáros tanyagazdaság konferenciák, csapatépítő
tréningek, esküvők szervezésével, valamint látványos „pusztaprogram” lebonyolításával is
foglalkozik2.
A kutatásaimban vizsgált gazdaságok tulajdonosainak elmondása szerint a turisztikához,
vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatások kiépítése különböző uniós (pl. határon átnyúló
együttműködési programok), vagy hazai pályázati lehetőségek nélkül nem lenne
megvalósítható. Az utóbbiak közül kiemelendők a Tanyafejlesztési Program forrásai, melyek
segítik a tanyák infrastrukturális fejlesztését, ezen keresztül a tanyagazdaságok erősödését,
illetve a tanyasi turizmus fellendülését. A tanyasi turizmus a vidékfejlesztés egy fontos eleme,
fejlesztésével lehetőség nyílik a tanyasi emberek helyben tartására, egyúttal megalapozva ezzel
a fiatalabb tanyán élő generáció jövőjét is.
Kiemelésre érdemes, hogy az új funkciók (pl. turisztika) új lehetőséget nyithatnak a tanyák
fejlődésében – igaz ehhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér megléte.
Ezt a megállapítást támasztja alá a Tanyafejlesztési Program (TP) forrásaira pályázó
gazdálkodók, pályázati adatlapjain megjelölt – az adott tanyára, valamint az ott élőkre
vonatkozó – információk is. A TP eddig lezárt öt évében (a 2016-os évben nyerteseket ugyan
már hirdettek, de a pályázati év még nincs lezárva) 1425 pályázat (471 önkormányzati, és 954
egyéni) részesült vissza nem térítendő állami támogatásban. Az egyéni gazdaságok számára
meghirdetett célterületek esetében 3133 benyújtott pályázatot regisztrált a pályázatok kezelését
és feldolgozását végző Herman Ottó Intézet. A pályázati adatlapok feldolgozása alapján a
pályázatot benyújtó gazdaságok közül 608 gazdaság (19%) foglalkozik turizmussal. Közülük
pedig 464 gazdaság folytat termékfeldolgozást is, ami erősítheti azok vonzerejét a
kikapcsolódni vágyó városi turisták körében. Figyelemre méltó, hogy a turizmussal foglalkozó
gazdaságok 32%-a folytat ökológiai gazdálkodást, ami a 2014-2020 közötti időszakra
vonatkozó új közös agrárpolitika célkitűzéseinek ismeretében (pl. karbonlábnyom csökkentés)
kedvezőnek mondható.
Hosszú ideje problémaként jelentkezett, hogy a magyarországi tanyákról, valamint a tanyai
lakosokról nem rendelkezett hazánk teljes körű, naprakész adatbázissal, ami akadályozta a
fejlesztéspolitikai döntések meghozatalát. Erre hivatkozással, valamint annak érdekében, hogy
1
2

http://www.falusiturizmus.hu/
http://www.vargatanya.hu/fooldal
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Magyarország Kormánya által megfogalmazott célkitűzés (minden tanya villamos áramhoz
való hozzájutását biztosítani kell) 2020-ig teljesülhessen, egy, a későbbi fejlesztéseket,
beruházásokat megalapozó komplex felmérés elvégzésére volt szükség. A 2016. április-március
között, 7 megye, összesen 724 települését (a TP területi lehatárolását alapul véve) érintő
kérdőíves felmérés során rögzített több mint 95 ezer adatlap demográfiai, gazdasági,
infrastrukturális, illetve a gazdaságra vonatkozó általános kérdéseket tartalmazott. A felmérés
előzetes eredményei alapján a tanyagazdaságok hagyományos funkcióiban bekövetkezett
változásokat az egész Alföld területére vonatkozóan elkészült, központilag szervezett kérdőíves
felmérés eredményei is alátámasztják. Véleményem szerint ezen hiánypótló felmérés jó alapul
szolgálhat a tanyás térségekre vonatkozó fejlesztési programok, illetve cselekvési tervek
jövőbeli kidolgozásakor is.
A tanyák jövőjét illetően döntő lehet, hogy a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó
Vidékfejlesztési Program kiemelt figyelmet kíván fordítani ezen településtípus fennmaradására,
fenntartható fejlesztésére. Magyarország Kormányának kifejezett szándéka, hogy a fejlesztések
eredményeként 2020-ig minden magyar tanyát árammal, megközelítését járható úttal
biztosítsanak (a korábban hivatkozott alföldi tanyafelmérés előzetes eredményei alapján közel
5000 tanya áramellátása nem megoldott). Továbbá több olyan fejlesztési lehetőségre, pályázati
forrás rendelkezésre állására van szükség, amelyek a tanyás térségekben jelentkező alapvető
szolgáltatások hiányát, valamint a rossz infrastrukturális helyzet javítását célozzák.
Összefoglalás
A tanyák száma és azok népessége a 20. század közepén érte el maximumát, amikor több mint
1 millióan éltek külterületen. Részben az 1950-es években bevezetett tanyaépítési tilalom miatt
a tanyás térségek külterületi népességszáma folyamatosan változott. A tanyarendszer
átalakulásával párhuzamosan a tanyák típusaiban és funkcióiban is jelentős változások
történtek. Napjainkban a tanya már nem kizárólag a lakóhely és a mezőgazdasági tevékenység
színhelye, hanem olyan új funkciók is megjelentek, mint a turizmus és a vendéglátás.
Mindemellett jelentős számban alakultak át a hagyományos értelemben vett mezőgazdasági
funkciójú tanyák hobbi- és nyaralótanyákká. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy ezen – a
gazdaságok életében – új lehetőségeket nyújtó tevékenységi körök megfelelő infrastrukturális
háttér meglétét igénylik.
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INTERPRETATION OF RESILIENCE
Abstract
The subject of the study is the examination of the word resilience what examined by many in West-Europe. First
of all we have to clarify the meaning and usage of resilience. Is it a new phenomenon or just an old one in a new
aspect? The new notion is gather ground in tribe of researchers in Middle-West-Europe. The very first of
researchers in Hungary who deals with this subject was Balázs Tóth who examined that in regional scale.
We could say something is resilience if there are a sudden decline afterwards a rapid boom. In case of world
economic crisis, natural disasters, social crisis there are many response for reconstruction. The measures after the
political change in Hungary are belong to this subject also. However we should ask ourselves that restructuring,
the brownfield investment and the react what we did for crisis eventuate the same processes. So is the notion of
resilience is generaly correct? Is the usage of the word resilience justifiable?
Keywords: területi rugalmasság, resilience, alkalmazkodóképesség

Bevezetés
A tanulmány tárgya a Nyugat-Európában sokak által kutatott „resilience” jelentésének
vizsgálata. Fontos tisztázni az angol kifejezés jelentését, valamint a használatát: mennyiben új
jelenség és mennyiben régi elemek csak új megvilágításban? Az új fogalom egyre inkább kezd
teret hódítani Kelet-Közép-Európában is a kutatók körében. Magyarországon területi
„rugalmasságnak”, „alkalmazkodó képességnek” fordítják, de felmerül a kérdés, hogy vajon
helyes a fordítás, a jelentés és a fogalom használata? Magyarországon eddig komolyabb
kutatásokat Tóth Balázs végzett e témában, és a területi rugalmasságot regionális szinten
vizsgálta.
Akkor beszélünk „rugalmasságról”, ha a hirtelen bekövetkező hanyatlást gyors fellendülés
követ. A gazdasági világválság, természeti katasztrófák, társadalmi válságok esetében számos
válaszintézkedés születik a helyreállításra, a probléma megoldására. Hazánkban a
rendszerváltozás utáni szerkezetátalakítás is e témakörbe tartozik. Viszont fontos feltennünk a
kérdést magunkban, hogy a szerkezetátalakítás, a barnamezős beruházások, a
válságjelenségekre adott válaszintézkedések stb. hasonló folyamatokat eredményeznek, és így
a „területi rugalmasság” definíciója helytálló generálisan, amelynek következtében indokolt
lenne az új fogalom használata?

Új fogalmak kialakulása, elterjedése
Az elmúlt évtizedekben számos új fogalom keletkezett az újabb vizsgálatoknak, újabb
eszközökkel történő vizsgálatoknak köszönhetően. Nyugat-Európához képest Kelet-Európában
és Kelet- Közép Európában még lassabban zajlik a folyamat, mert nehezebben és késve
érkeznek meg az új gondolatok, amely némileg betudható lehet a nyelvi akadályoknak,
valamint a tudományos élet lassabban történő reagálásának is. Ez számos kutatási területen
beigazolódni látszik, mint például a városkutatásban, mezőgazdaságban az Egyesült
Államokban a direktvetés alkalmazása (no tillage), genetikában a klónozás.
781

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ I.

SZABÓ P.–TÓTH B. I. (2016) megvizsgálta a jelenkor egyes új területi fogalmainak keletkezési
körülményeit és számos folyamatra mutattak rá. Megállapításuk alapján egyes
tudományterületek szakkifejezései időről-időre megváltoznak, amely több folyamat
eredményeképpen jöhet létre. A kutatók a technológia fejlődésével a régi folyamatokat új
vizsgálati módszereknek vethetik alá, amelyek új jelenségeket tárhatnak fel. Ennek
következtében indokolttá válnak újabb fogalmak megalkotása. Hasonló képen, ha az adott
jelenséget újabb módszerrel vizsgálják meg, eredményezheti a névváltozást a korábbi
tartalomtól való elszakadás miatt. A tudomány fejlődésével egy ismert jelenséget egy eddig
nem ismert új környezetbe kerülve vizsgálnak meg, és a felfedezés eredményeképpen új
fogalmat definiálhatnak. Több kutató próbálkozik azzal, hogy társadalmi és gazdasági
jelenségeket a földrajzi térrel kapcsolnak össze, amelyek szintén együtt járnak eddig külön
használt szakkifejezések keletkezésével (SZABÓ P.–TÓTH B. I. 2016).
Az új fogalmak számos problémát és vitát generálnak a tudományos élet szereplői között. Egyegy fogalmat nemzetenként másként értelmeznek, amely alapján azt gondolják, hogy új
jelenséget definiáltak, de valójában erről nincs szó. Napjainkban a természettudományokban
használt fogalmakat, vizsgálati módszereket megpróbálják más tudományterületekbe átemelni,
és azon belül tovább tárgyalják a megfelelő összefüggések alkalmazásával. Az új szavak és
azok tartalmáról számos vita bontakozott ki. A fentiek figyelembevételével fontos, hogy az új
kifejezések létrehozásakor vagy adaptálásakor egyértelmű definiálást végezzünk és a hasonló
jelenségektől való tartalmi elhatárolás megkerülhetetlen (SZABÓ P.–TÓTH B. I. 2016).

A rugalmasság definíciója különböző tudományterületeken
A rugalmasság fogalmát egyes tudományterületeken már évszázadok óta használják, a földrajz
tudományterületén pár évtizede kezdték átültetni. A társadalomkutatók megpróbálták a
fogalmat eredeti jelentése alapján kontextusba helyezni az új környezetében, amely során saját
értelmezést fogalmaztak meg.
Elsőként vehetjük a fizikát, ahol „az az ellenszegülés, melyet a testek külerők által előidézett
alak- vagy térfogatváltozással szemben tanúsítanak. Köznapi felfogás szerint azon testnek nagy
a rugalmassága, mely nagy alakváltozást elszenvedhet és a külerő megszűntével eredeti alakját
ismét visszafoglalja” (Pallas Nagylexikon). A fizika definícióját tekintve és a fizika törvényei
miatt az itt lezajlódó folyamatok emberi léptékben számolva rövid időn belül játszódnak le. Az
anyagok akár pár másodperc alatt visszanyerik az alakjukat az őket érő erőhatások megszűnése
után.
A következő szakterület, ahol a rugalmasság fogalma megjelenik, azaz egészségtan, ahol a
rugalmasság azt jelenti, hogy a merev ellenállás helyett, gyakorlatiasan elfogadjuk önmagunkat,
embertársainkat és az adott körülményeket. Így az elénk kerülő akadályokat célunkhoz vezető
lépcsőfokokká, a problémákat pedig lehetőségekké változtatjuk. Ha nem akadályoz a
gondolkodás merevsége és az ellenállás, képesek vagyunk a leghatékonyabb, legkreatívabb
módon reagálni az eseményekre.
A harmadik tudományterület az ökológia, ahol nagyon fontos összefüggések vannak a rendszer
zavartalan működéséhez. Az ökológiában két (vagy több) fajban egymást kiegészítő
alkalmazkodások kialakulása az evolúciós törzsfejlődésük során, amit azok a szelekciós
nyomások hoznak létre, amiket egymásra gyakorolnak1. (A sebezhetőség, gyengeség mérésére

1

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oxford-typotex-biologiai/ch01s11.html – 2016.08.20.
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használják). Maga az evolúció egy hosszabb folyamat, nem úgy mint a fizikában tapasztalható
külerők megszűnése.
Az egyes kutatási területeken megfogalmazott rugalmasság definíciókban nagy eltérések nem
tapasztalhatók, viszont az időbeliség mindhárom esetben eltérő. Az egészségtanban szinte
azonnali válaszra késztetik az embereket, míg a fizikában egy késleltetett helyreállás
mutatkozik meg. Az ökológia esetében a leghosszabb az alkalmazkodás a változásokhoz.

Területi rugalmasság jelentése, fogalma
Napjainkban a kutatók előszeretettel társítanak valamilyen területi jelzőt az egyes fogalmakhoz,
így alkotnak új definíciókat, amellyel a tudományos életben nagy vitákat gerjesztenek. A fő
probléma ott adódik, hogy a kutatók másképpen értelmezhetik az új fogalmakat.
Témám szempontjából a „területi”, „regionális” jelző került a kutatás szempontjából előtérbe.
Nyugat-Európában a rugalmassághoz területi jelzőt kapcsolnak, amelyet más országokban a
kutatók regionálisnak fordítanak. Ebből fakadóan van, aki megkülönböztet regionális
rugalmasságot és területi rugalmasságot. A fordításból fakadó viták alakultak ki a területi
kutatásokkal foglalkozók körét a fogalom újszerűségét illetően.
A területi rugalmasság fogalmával az 1970-es években már elkezdtek foglalkozni. Az Egyesült
Államokban élő Holling foglalkozott először a rugalmasság kérdéskörével és azonosította. Ő
volt, aki először definiálta az új fogalmat. Azóta egyre gyakrabban jelenik meg kutatások,
cikkek címében, konferenciák, szakmai workshopokra szóló felhívások címében (SZABÓ P.,
TÓTH B. 2012). Az angolszász szakirodalomban leginkább a regionális rugalmasság
rugalmasságot használják és arra törekednek a leginkább, hogy analizálják a kiváltó tényezőket,
a megelőzés lehetőségeit valamint a gyors kilábalás lehetséges típusait. Az angol resilience
kifejezésre nincs megfelelő magyar fordítás, ebből adódóan számos vita volt már a szó
jelentésével, értelmezésével kapcsolatban. Tóth Balázs szerint az angol kifejezést négyféle
képen lehet értelmezni:
− Rugalmasság mint érzékenység (elasticity): annak leírására szolgál, hogy milyen
mértékben reagál egy változó egy másik tényező módosulására, változására.
Keresletrugalmasság,
kereslet
árrugalmassága,
kínálat
árrugalmassága,
jövedelemrugalmasság.
− Rugalmasság mint időbeli alkalmazkodás (flexibility): az aggregált kínálattal
kapcsolatos elemzésekben, valamint a gazdasági ingadozások elméleteiben található. A
termelési program gyors módosítására, az átfutási időben elérhető megtakarításra utaló
elv.
− Rugalmasság mint önműködés, szabad érvényesülés (flexibility): az
árfolyamrendszerek egyes típusait ugyanis az különbözteti meg egymástól, hogy
létezik-e olyan beavatkozás, amely meggátolja az árfolyamok túlzott kilengéseit. Ha
nincsen, akkor szabadon lebegő, úgynevezett rugalmas árfolyamokról beszélünk.
− Rugalmasság mint ellenállóképesség (resilience): két összefüggő jelenség közötti
kapcsolatot vizsgál, amelyek közül egyik az időtényező, a másik pedig a gazdasági
teljesítmény leírására szolgáló indikátor. Nem pusztán időbeli alkalmazkodást sugall,
hanem egy adott jelenségre történő válaszadás gyorsaságát is magában foglalja.
A közgazdaságtanban is így több jelentése van a rugalmasságnak, ami nehezebbé teszi a
definiálást. MARKUSEN (1999) szerint a fogalom jelentését még „homály” fedi, ami megfejtésre
vár. Az eltelt 17 év során a meghatározását tekintve előrelépés nem történt, mert a kutatók máig
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nem tudtak megegyezni egy egységes jelentésben, valamint a fogalom újszerűségét azóta is
vitatják. Annak ellenére, hogy nincs definiálva, meghatározva pontosan és nehezen mérhető, a
fogalom használata növekszik (HILL, E. W. et al. 2008). A földrajztudományban
rugalmasságnak hívott fogalomnak a mozgató rugója a hírtelen sokkhelyzet, amely legtöbbször
gazdasági következménnyel párosul. Ez abból következtethető, hogy bármilyen negatív hatás
ér egy térséget az hatással van a gazdaságára is. Egy társadalmi vagy egy természeti katasztrófa
következménye negatívan befolyásolhatja a térség gazdaságát.
A 2000-es években több földrajzos kutató is megpróbálkozott azzal, hogy megalkossa a
rugalmasság, területi rugalmasság fogalmát. A definíciók szemléletükben lényegében nem
különböznek egymástól, inkább egy-egy elem kiragadásával vagy sajátos megfogalmazásuk
miatt érzékelhető eltérés. Annak ellenére, hogy a definíciók hasonlítanak egymásra, nem
született meg egy egységes álláspint a kutatók körében.
HOLLING C. S. (2002) azt mondja, hogy a rugalmasság egy rendszernek valamely krízis
leküzdésére és megújítására való törekvéseként értelmezhető, abból a célból, hogy az adott
rendszer megőrizze alapvető funkcióját, szerkezetét, identitását. (HOLLING, C. S. 2002). Tehát
Holling megfogalmazása szerint a rugalmasság, egy jól működő térséget érintő válság
leküzdése és a válság előtti folyamatok és rendszer visszaállítása a feladat, a cél.
Hill továbbgondolta Holling definícióját, mert szerinte nem elég az, hogy egy rendszer képes
kilábalni a krízishelyzetből, hanem arra is kell gondolnia, hogy mi módon képes egy új
növekedési pályára állni (HILL, E. W. et al. 2008). Hill ezzel azt mondja ki, hogy nem elég az
eredeti állapot visszaállítása, az eredeti szinten való megrekedés, hanem tovább kell lépni a
fejlődés útjára.
A következő definíció Winktől származik, aki teljesen más oldalról közelíti meg a területi
rugalmasság értelmezését. Szerinte a rugalmasság az a képesség, amely a zavarok elkerülésére
és elhárítására való képesség (WINK, R. 2012). Vagyis egy olyasfajta alkalmazkodóképesség,
aminek köszönhetően bármilyen krízishelyzetet képes elhárítani, elkerülni az adott térség.
FOSTER K. A. (2007) a területi rugalmasságot egy olyan folyamatként írja, amelyben a
megelőzés, a válaszadásra való felkészülés, a válaszadás és a gazdasági zavarokból való
kilábalás fázisai egymásra épülnek. A korábban említett három értelmezésnél egy-egy lépése
szerepelt a Foster által megfogalmazott folyamatnak. Tehát ő egyesítette a fázisokat ezzel egy
folyamatot hozott létre, amely időközönként folyamatosan megismétli önmagát.
Tóth Balázs egy kicsit továbblépett Foster értelmezésén, aki csak a negatív folyamatokkal
foglalkozott. Tóth Balázs azt mondja, hogy nem csupán a kedvezőtlen helyzetek kezelésével,
hanem a pozitív tartalmú és jelentőségű paradigmaváltásokkal is foglalkozni kell és a megfelelő
választ szükséges adni. (TÓTH B. 2012).
Összességében elmondható, hogy a területi rugalmasság értelmezése kapcsán több kutató
fogalmazta meg saját definícióját. Foster volta, aki összegezte a korábban megszületett
értelmezéseket, miszerint a területi rugalmasságot egy folyamatként kell értelmezni, és a
korábbi definíciók egy-egy mozzanatát ragadták ki a ciklikusan ismétlődő folyamatnak.

Területi rugalmasság jellemzői, tulajdonságai
Mint minden folyamatnak, így a területi rugalmasságnak is vannak jellemzői. Bár addig nehéz
meghatározni a tulajdonságait, amíg a fogalomra nem születik egy mindenki által elismert, nem
vitatott meghatározás. A rugalmasságnak, olyan pozitív tulajdonságait igyekeztek
meghatározni, amely egy általános jellemzője lehet, és példaszerűen bármely területegységre
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érvényes lehet. Négy fontos jellemzőt határoztak meg, ami alapján meghatározható, hogy az
adott területegység rugalmas vagy sem. A tulajdonságok összefüggnek egymással, kiegészítik
egymást, egyik a másikára épül.
Az első fontos tulajdonság a határozottság. A térség és az elemek ellenálló képességét jelenti
anélkül, hogy funkcióvesztés menne végbe (BRUNEAU, M. et al. 2003). A térségnek el kell
döntenie, milyen fejlődési pályán fog haladni, és ennek megfelelően irányítja a folyamatokat.
A második tényező a „különleges” adottságok (redundancia). A térség összeomlása elkerülhető
egy rendszer vagy annak egy elemének helyettesítésével (BRUNEAU, M. et al. 2003). Meg kell
találni azokat az elemeket, amelyek segítenek abban, hogy a rendszer tovább működjön és, ha
szükséges a rendszer egy elemét vagy akár az egészet egy másikkal helyettesíteni lehessen a
további zavartalan működéshez. Ahhoz, hogy a rendszer hibásan működő elemét helyettesíteni
tudják, találékonynak is kell lenni. A találékonyság a harmadik tulajdonság, amelynek
segítségével a rendszeren belül felismerik a problémákat, sorrendet állítanak fel és
erőforrásokat mozgósítanak annak érdekében, hogy az összeomlást elkerüljék (BRUNEAU, M.
et al. 2003). Ahhoz, hogy valaki találékony legyen határozottnak is kell lennie, mert a szükséges
lépéseket csak így fogja tudni meglépni. A rugalmasság szempontjából a legfontosabb a
gyorsaság. A veszteség megfékezése érdekében mihamarabb meg kell oldani a problémát
(BRUNEAU, M. et al. 2003), ehhez viszont szükség van a találékonyságra, a határozottságra és
a különleges adottságokra is.
A területi rugalmasság jellemzői egymással szorosan összekapcsolódnak, függnek egymástól.
Ahhoz, hogy egy területegységről el tudjuk dönti, hogy rugalmas-e vagy, sem a fentebb említett
jellemzőket és kapcsolatokat fel kell tárni a térségben.

Rugalmasság csoportosítása
A rugalmasság tipizálásával kevesen foglalkoztak, mert magát a fogalmat sem sikerült még
mindenki által elfogadott definícióval meghatározni. Az első csoportosítást Foster készítette el
2007-ben. A rugalmasságot a fejlettség szintje alapján tipizálta: megvizsgálta azt, hogy az adott
területen a rugalmasság már kialakult vagy csak egy vágyott állapot. Ennek megfelelően a
korábban bemutatott tulajdonságokat két csoportba sorolta be.
Az első csoportba került a határozottság és a gyorsaság, amely arra utal, hogy az adott terület,
térség rugalmassága már létezik. A két tényező segítségével mérik az aktuális rendszer
teljesítményét a problémára adott válasz során. Ebből kifolyólag, ha egy térség rugalmassága
már kialakult, akkor bármilyen változásra a lehető leggyorsabban tud reagálni és meg van benne
az a határozottság, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye a válság leküzdésének
érdekében.
A második csoportba került a különleges” adottságok (redundancia) és a találékonyság
jellemző, amely a rugalmasság állapotának lehetséges elérését vetítik elénk. A két tényező
segítségével felméri a kapacitást és a rendszer potenciálját, hogy létrehozza és elérje a
rugalmasság állapotát. Mindehhez párosulnia kellene a határozottságnak is, ami azt
eredményezi, hogy a már kialakult rugalmasság esetében az említett tényezők itt is
megjelennek.
Úgy gondolom, hogy Foster csoportosítása mellett más csoportosítási lehetőség is felmerül,
mint például az adott térséget érő „sokk” elhúzódásának időtartama. A sokkhatás nem csak egy
adott pillanatban történhet, hanem némileg eltolódhat, így megkülönböztethetünk elhúzódó és
hirtelen, azonnal bekövetkező változást. A két folyamatnak időben másként játszódik le, ezt
mutatja be az 1. ábra és a 2. ábra. Az időben elhúzódó folyamatok kevésbé érik hirtelen az
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adott térséget, területegységet, a változás folyamatában némi átmenet mutatkozik meg. A
rugalmasság folyamatosan ismétlődő válaszadást kényszerít ki a külső tényezők megváltozása
esetén, amely egyfajta ciklikusságra utal. Ismétlődő folyamat például a Föld életében lejátszódó
felmelegedés és lehűlés váltakozása. Periódusonként váltja egymást a glaciális és interglaciális
szakasz, ezt próbálja szemléltetni az 1. ábra.
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1. ábra: Az időben elhúzódó rugalmasság ábrája (saját szerkesztés)
2. ábra: A hirtelen bekövetkező sokkhelyzetet bemutató ábra (TÓTH B. 2012 alapján)

A hirtelen, azonnal bekövetkező változásokra a felkészülés szinte lehetetlen. A külső tényező
által bekövetkező változás azonnal érzékelteti hatását a területen, a térségben. A 2. ábrán jól
látható, hogy előjel nélkül következik be külső hatásra egy nagymértékű azonnali változás,
amelyre a térség nem volt felkészülve. Itt is megfigyelhető a ciklikusság, mert bármelyik
pillanatban bekövetkezhet egy hirtelen visszaesést okozó jelenség. A válságból való kilábalás
célja egy stabil, stagnáló helyzetbe történő visszaállás. A rövid időn belül bekövetkező
drasztikus visszaesést okozó sokkhelyzetek egy ország, térség esetében leginkább természeti
válságjelenségek következtében figyelhetők meg.

Példák a területi rugalmasságra
Vannak társadalmi, gazdasági és természeti válságok, amelyekhez alkalmazkodni kell. A
területi rugalmasságnak több fajtáját ismerték fel ennek megfelelően. Általánosságban
elmondható, hogy súlyos gazdasági és gazdaságon kívüli következmények jellemzik
mindhárom típust. Fontos a téma kapcsán a területi szint. Az eseménye lehet országos szinten
és szubnacionális szinten, valamint érheti a térséget gazdaságon kívüli hatás vagy gazdaságon
belüli. Ugyanakkor a kedvezőtlen gazdasági vagy társadalmi helyzet nem feltétlenül hat ki egy
ország egészére, érinthet csak egy országrészt, akár egy települést, vagy egy településrészt. A
kutatók felismerték és megfogalmazták azt, hogy a regionális szintre korlátozó hatásokkal
feltétlenül foglalkozni kell, mert az más térségekre, országokra is negatív hatással lehet. A
következőekben néhány példát mutatok be a társadalmi, gazdasági és természeti válságokra.
Az országok szintjén bekövetkező társadalmi válságra példa a 2001. szeptember 11-i
terrortámadás az Egyesült Államokban, amely 2796 halálos áldozatot követelt és hatalmas
anyagi kár keletkezett, amelyhez gazdasági következmény is társult. Ebben az időszakban a
világkereskedelem 20 év után először zsugorodott (1%-kal), amely az összes országban
éreztette hatását valamilyen módon. Az USA-ban a már korábban kibontakozott vállalati
botrányok csak felerősítették a támadások után bekövetkező gazdasági válságot. Az Egyesült
Államok belbiztonsági hivatalának (Department of Homeland Security) nemrégiben közzétett
elemzése szerint a 2001 szeptember 11-én ért támadás következtében az országban a GDP
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növekedése 0,5 százalékkal csökkent, a munkanélküliségi ráta pedig 0,11 százalékkal nőtt
2001-ben. Ez azt jelenti, hogy 598 ezer ember veszítette el a munkáját a támadás következtében.
A támadások után leállították a New York-i tőzsde működését, s az hat napig zárva is maradt.
Az Egyesült Államokban kamat- és adócsökkentést hajtottak végre, mert nagy visszaesés volt
tapasztalható. Évekkel később sikerült „befoltozni” a két torony összeomlása után keletkezett
űrt, ahol ma egy felhőkarcoló áll. Az idő múlásával a gazdasági helyzet is stabilizálódott és a
turisták is újból szívesen látogatnak az Egyesült Államok területére. A légiközlekedésben már
korábban is üzleti nehézségek jelentkeztek, de a támadások igazi dráma volt az iparág számára.
Az amerikai légiipart mesterséges próbálták szinten tartani, amikor a kormány 10 milliárdos
hitelgaranciával és 5 milliárdos rövidtávú hitellel sietett a megsegítésére. A város GDP-je
majdnem 30 milliárd dollárral csökkent a támadásokat követő évben, amelyet a központi
kormány gyorssegélyek folyósításával próbált ellensúlyozni, amelyet a gazdaság fejlesztésére
és infrastrukturális célokra használtak fel. Az USA példája érzékelteti azt, hogy egy külső
váratlan behatásra milyen sérülékeny lehet egy fejlett ország is. Több évnek kell eltelnie ahhoz,
hogy a térség talpra álljon a különféle támogatások2.
Országok szintjén természeti válságok is megjelennek, mint például a 2004 karácsonyán
bekövetkezett indonéziai szökőár. Hatalmas pusztítást végzett az indonéz szigetvilágban,
amelynek a legnagyobb oka az volt, hogy a korábban elpusztított korallzátony és a kiirtott
mangroveerdők nem tudták csökkenteni a cunami erejét. A tengerpartot szegélyező
mangroveerdők pusztítását a tengerpartra épülő szállodák miatt hajtották végre heves
tiltakozások ellenére. Indonéziában jelentős gazdasági kárként jelentkezett a halászhajók és
felszerelések csaknem 100%-ának pusztulásán felül a halászok számában, mint munkaerőben
és családfenntartó emberekben bekövetkezett veszteség. Az utóbbi időben a halászat
dinamikusan fejlődő szektor volt, ami jelentős devizabevételt is termelt az országnak. Becslések
szerint itt a halászati infrastruktúra mintegy 2/3-a semmisült meg. A turizmus csak mintegy 5
évvel a cunami után érte el a korábbi értéket3. A helyreállítási munkálatokra az Európai Unió
is biztosított támogatási forrást a térségben, amely más térségekkel együtt több ütemben
érkezett meg. A rugalmasság ebben az esetben nem igen van jelen, mert sok időbe telt mire a
helyreállítási munkálatok megkezdődtek, egyes térségeket még máig sem sikerült
helyreállítani4.
A másik nagy pusztítás a 2005-ös Katrina hurrikán okozta a Mexikói-öbölben, ahol súlyos
csapás érte Alabama, Louisiana és Mississippi államot. A vihar több ezer lakóházat rongált
meg, és több helyen átszakította a várost övező gátrendszert. A nem sokkal korábban még
turistáktól hemzsegő New Orleans 85 százaléka víz alá került. A hurrikán pusztítása kihatott a
turizmusra és a gazdaságra is. Az Egyesült Államok kőolaj-finomító kapacitása jelentősen
lecsökkent, mert több finomítót elárasztott a víz, számos fúrótorony elsodródott,
megrongálódott a viharban, ami a tengeri élővilágra is rendkívül kedvezőtlenül hatott, mert
nagy mennyiségű olaj ömlött a vízbe. Számos ország ajánlotta fel segítségét, köztük Kuba és
Venezuela is. A NATO 39 országában mintegy 190 tonnányi segélyszállítmányt gyűjtöttek
össze. A katasztrófa a védekezést és a mentési munkálatokat hátráltató hiányosságok egész
sorára világított rá. Az elmúlt tíz esztendőben New Orleans gazdasági és kulturális értelemben
is újjászületett, a híres francia negyed, a Vieux Carré ismét csaknem évi 10 millió turistát vonz5.
A Katrina okozta árvíz arra is felhívta a figyelmet, hogy az USA gátrendszere nem volt
kielégítő, melyek javítására mintegy 100 milliárd dollárt kellene költeni. Az Allianz szerint, a
viharok által okozott károk várhatóan növekedni fognak, elsősorban azért, mert a
2

http://hvg.hu/gazdasag/20090910_szeptember_11_wtc_gazdasagi_hatasok
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/Oceanografia/ch06s02.html
4
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR08_06/SR08_06_HU.PDF
5
http://hvg.hu/nagyitas/20150829_tiz_eve_tombolt_katrina_hurrikan_nagyitas
3
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veszélyeztetett part menti területeken folyamatos a gazdasági fejlődés. Felkészültséggel
azonban korlátozni lehet a viharok gazdasági hatásait, amihez a Katrina hurrikán sok tanulságot
szolgáltatott. A rugalmasság a példában ott található, hogy a természeti katasztrófa rámutatott
arra, hogy milyen hiányosságai vannak a térségnek és ennek kiküszöbölését mihamarabb meg
kell oldani. Az előrejelzésekre gyorsan reagáltak a kitelepítések során, de így is hatalmas volt
az emberáldozat és az anyagi kár6.
Nem csak országokat, államokat érintő természeti válságok vannak, hanem vannak települések
érintők is, amelyekből ki kell lábalniuk. Erre jó példa a Hollandiában elhelyezkedő Groningen,
ahol nagy mennyiségű földgáz-kitermelés folytattak, de 2003 óta folyamatosan sűrűsödő és
erősödő földrengések rázták meg a térséget. Az ingatlanárak csökkentek, az emberek egy része
félt. A helyiek heves tiltakozásukat fejezték, amelynek következtében a kormány ahelyett, hogy
a termelést maximalizálta volna inkább csökkenteni kezdte a kitermelést. A rugalmasság a
kormány és a cég részéről jelenik meg, akik hallgattak a lakosságra és nem az önös érdeket
helyezték előtérbe.
Egy másik példa a 2011-es atomerőmű-baleset a japán Fukushimában, ahol egy földrengés által
okozott cunami megrongálta az atomerőművet. A városban az atomenergia kiváltására több
intézkedést is bevezettek, de pár évvel később erről lemondtak, mert nem tudnak elegendő
áramot termelni. Országszerte több erőművet újraindítottak az energiaszükségletek kielégítése
miatt. Fukushima esetében nem az játszódott le, mint Groningennél, mert az erőművet újból
működésbe szeretnék majd helyezni. A kormányzat figyelmen kívül hagyta, hagyja a lakosság
félelmét az atomenergiától.
A gazdasági válságra adott válaszok a rugalmasság harmadik nagy csoportja. Legtöbb nagyobb
méretű válság a globális gazdaságra negatív hatást gyakorolt. A legutóbbi, 2008-ban kezdődő
pénzügyi válság térségenként eltérő hatással volt a különböző makrogazdasági környezet miatt,
ezért térségenként másképpen is kellett kezelni a válság okozta nehézségeket. A gazdasági
válságoknál megfigyelhető egy ciklikusság, mert meghatározott időközönként ismétlődik, és
újból kezelni kell. A 2008-as válság oka a kamatciklus és a lakásciklus eltérése, kiindulásának
helyszíne az USA volt ahonnan a külkereskedelmi kapcsolatokon keresztül terjed el az egész
világban.
A gazdasági válság kisebb területegységekre is szűkülhet, ilyen lehet a korábban virágzó ipari
térségek, vagy egy-egy országra kiterjedő hanyatlás. Például Walesben az 1980-as évektől
bontakozott ki a gazdasági válság, mert a bányászat és a nehézipar visszaszorult, a
foglalkoztatás csökkent. Az országra társadalmi és gazdasági recesszió volt jellemző. A
kormányzat megpróbált intézkedéseket tenni a társadalmi és gazdasági hanyatlás
megakadályozására, aminek következtében stratégiaváltást hajtottak végre. Felhagytak a
környezetre káros ipari termeléssel és átálltak a zöld gazdaságra.
Kisebb térségi szinten is megfigyelhető a területi rugalmasság, alkalmazkodóképesség, amelyre
jó példa a Ruhr-vidék. 1960-as években kezdődő válsága. A gazdasági térségben 1838-ban
vette kezdetét a szénbányászat, aminek következtében egy nagyméretű ipari infrastruktúra
lassan kezdett kiépülni. Megjelent az acélipar, a vegyipar, a hadiipar és a gépipar. Amikor az
1960-as években csökkent a bányászott szén mennyisége importból próbálták fedezni az ipar
számára a nyersanyagot és az energiaforrást. Az 1970-es években energiaválsága érintette a
térség nehéziparát, és strukturális válságba került. Munkahelyek szűntek meg az emberek
elvándoroltak, a vásárlóerő visszaesett, kihatott a könnyűiparra, és a kereskedelemre. A tercier
szektor 1987-ben átveszi a vezető szerepet az ipartól. Az 1980-as években célkitűzés volt a
helyi gazdaság általános versenyképességének növelése, ennek érdekében számos fejlesztést
6

http://www.biztositasiszemle.hu/cikk/elemzesek/10_eve_pusztitott_a_katrina_hurrikan.5066.html
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hajtott végre a kormány. A régi bezárt gyárépületeket kulturális központokká és
bevásárlóközpontokká alakították, technológiai centrumokat illetve képzési és átképzési
központokat alakítottak ki, az ország több területének elérhetőségének javítása érdekében
sűrűbb közlekedési összeköttetéseket építettek ki, a megmaradt iparban megújuló energiára
álltak át. Ez a fajta megújítás a barnamezős területek újrahasznosításával kapcsolatos, de a
megújulása nem tekinthető tisztán lokális ügynek, s ennek megfelelően a barnamezőrehabilitáció kérdése továbbra is az Európai Uniós várospolitika homlokterében áll (BERKI M.
2014). A barnamezős térség a „tradicionális (volt) ipari terület, közlekedési, lakótelepi
zárványokkal”, amelynek „egy része már megújult, vagy most van ebben a fázisban”
(BELUSZKY P.–GYŐRI R. 2004, 71.; KUKELY GY. et al. 2006, pp. 57–58.). Barnamezőrehabilitáció alatt, olyan beruházásokat értendők, amelyek újra használhatóvá teszik ezeket a
területeket és objektumaikat (ADAMS, D. et al. 2010). A barnamezős területek új funkcióval
való ellátása egy rugalmas válaszintézkedés az igényeknek való megfelelés révén.
A gazdasági válságra települési szinten is megpróbáltak megoldást találni. Tatabánya ipari
létesítményei a szénbányászatra épültek, amely 1987-re kimerült, még néhány évig
importszénből fedezték a termeléshez szükséges energiát. A rendszerváltozás után a
piacgazdaságra való áttérés gazdasági szerkezetváltást tett szükségessé. A rendszerváltozással
járó társadalmi és gazdasági változások nehézségeit a város önkormányzata tudatos
várospolitikával, tervszerű gazdaságfejlesztési munkával tudta áthidalni. Tatabánya gazdasága
újjáéledt: új vállalatok, gyárak települtek a városba, több ezer új munkahely teremtődött.
A területi rugalmasság fajtájától függetlenül a leküzdendő válságjelenségek bármely területi
szinten megjelenhetnek és szintenként eltérő megoldással álltak elő. A területi egység
nagyságától és a válságban érintettektől függ a megoldás gyorsasága.

Összegzés
A területi rugalmasság leginkább egy régi jelenség új megfogalmazásban, amely egy új
vizsgálati szemléletet biztosít a számunkra. Magát a fogalmat leginkább regionális
rugalmasságként használják a kutatók. Úgy gondolom, az alkalmazkodóképesség megfelelőbb
fordítása a resilience angol kifejezésnek. A tipizálásának több lehetősége van (időbeliség,
rugalmasság mértéke, területi szint és egység alapján), amely még bővülhet, ha sikerül a
kutatóknak megegyezni a szó definíciójával kapcsolatban. Én úgy gondlom, hogy Foster
megfogalmazása a legösszetettebb, amely egyben a jelenség összetettségére is utal. A
válságjelenségekre adott válaszok és a tulajdonságok alapján a barnamezős beruházások is
kapcsolódnak a területi (rugalmassághoz) alkalmazkodóképességhez, mert egy kialakult
válsághelyzetet kell megoldani településrészi, települési, térségi szinten.

Felhasznált irodalom
ADAMS, D. – DE SOUSA, C. – TIESDELL, S. 2010: Brownfield Development. A Comparison of North American and
British Approaches. – Urban Studies, 1. pp. 75–104.
BELUSZKY P. – GYŐRI R. 2004: A budapesti barnaövezet határai. – In: Barta Gy. (szerk.): A budapesti barnaövezet
megújulási esélyei. – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 71–76.
BERKI M. 2014: Az egykori ipari területek funkcióváltásának példái Budapesten – A posztszocialista kontextus és
a földrajzi lépték szerepe az átalakulásban. – Doktori értekezés. Budapest.
BRISTOW, G. – HEALY, A. 2015: Crisis response, choice and resilience: insights from complexity thinking. –
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society.

789

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ I.
BRUNEAU, M. – CHANG, S.E. – EGUCHI, R.T. – LEE, G.C. – O’ROURKE, T.D. – REINHORN, A.M. – SHINOZUKA, M.
– T IERNEY, K. – WALLACE, W.A. – VON WINTERFELDT, D. 2003: “A Framework to Quantitatively Assessand
Enhance the Seismic Resilience of Communities.” – Earthquake Spectra 19(4).
CHRISTOPHERSON, S. – MICHIE, J. – TYLER, P. 2010: Regional resilience: theoretical and empiricalperspectives. –
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society.
DAWLEY S. – PIKE A. – TOMANEY J. 2010: Towards the Resilient Region? – Working Paper, 25., University of
Newcastle.
FOSTER, K. A. 2007: A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience. – Working Paper, 08.,
University of California, Berkeley.
GUNDERSON, L. H. – HOLLING, C. S. 2002: Resilience and adaptive cycles. – In: Gunderson, L. H. – Holling, C.
S. (eds.): Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. – Island Press,
Washington D. C.
HILL, E. W. – WIAL, H. – WOLMAN, H. 2008: Exploring Regional Economic Resilience. – Working Paper, 04.,
University of California, Berkeley.
KUKELY GY. – BARTA GY. – BELUSZKY P. – GYŐRI R. 2006: Barnamezős területek rehabilitációja Budapesten. –
Tér és Társadalom, 1., pp. 57–71.
MARTIN, R. – SUNLEY, P. – TYLER, P. 2015: Local growth evolutions: recession, resilience and recovery. –
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society.
SWANSTROM, T. 2008: Regional resilience: A Critical Examination of the Ecological Framwork. – Working Paper,
07., University of California, Berkeley.
SZABÓ P. – TÓTH B. I. 2016: Új fogalmak térnyerése a hazai területi kutatásokban és területpolitikában. – In:
Lengyel I. – Nagy B. (szerk.): Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. – 421
p. Szeged: JATEPress Kiadó, pp. 125-142.
TÓTH B. 2012: Regionális rugalmasság – rugalmas régiók. – Tér és Társadalom, 26. évf., 2. szám.
WINK, R. 2012: Economic resilience as the evolutionary concept for post-industrial regions: The case of Leipzig
and Halle. – Journal of Economics & Management. University of Economics in Katowice.
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/Oceanografia/ch06s02.html
http://hvg.hu/gazdasag/20090910_szeptember_11_wtc_gazdasagi_hatasok – 2016.08.20.
http://hvg.hu/gazdasag/20090910_szeptember_11_wtc_gazdasagi_hatasok
http://hvg.hu/nagyitas/20150829_tiz_eve_tombolt_katrina_hurrikan_nagyitas
http://www.biztositasiszemle.hu/cikk/elemzesek/10_eve_pusztitott_a_katrina_hurrikan.5066.html
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR08_06/SR08_06_HU.PDF
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oxford-typotex-biologiai/ch01s11.html – 2016.08.20.

790

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ II.

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ II.

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ II. MUNKÁJÁRÓL

A Társadalomföldrajzi Szekció II. néven megrendezett konferenciaegységben 7 előadást
hallgathatott meg a 12-15 főnyi közönség. Az előadók jelentős része a doktori tanulmányaik
második, illetve harmadik évében járó doktorandusz volt, ennek ellenére komoly elméleti
háttérrel és primer kutatási anyaggal érkeztek az előadók.
A szekció témái közül kiemelkedett a turizmus, amely 4 előadás tematikáját is érintette, a hazai
desztinációk (Keszthely, Tokaj-Hegyalja, Poroszló) mellett Sziléziába is elutazhattunk
képzeletben. Emellett a hazai településföldrajz kurrens problémáit, az elvándorlás, az
elnéptelenedés kérdéseit is megbeszéltük Makra Zsófia, illetve Horváth Ádám előadásai után.
A szekció többi előadásától kicsit különálló, ugyanakkor különleges témáját, az időskorúak
demográfiájának és élelmiszerfogyasztásának egyes témáit szolgáltatta Simonyi Péter
prezentációjában.
Összességében a szekció munkáját családias légkör, segítő kérdések, javaslatok jellemezték. A
doktoranduszok felkészültségüket kiváló prezentációkkal, jól felépített előadásokkal
bizonyították, amely sikeres előrelépésük egyik fontos záloga lehet.
BUJDOSÓ ZOLTÁN
szekcióelnök
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AZ ÚJ TURISZTIKAI IMÁZS ELEMEK VIZSGÁLATA TOKAJ-HEGYALJÁN
DROTÁR NIKOLETT
Nyíregyházi Egyetem, drotar.nikolett0411@gmail.com
THE STUDY OF NEW TOURISM IMAGE ELEMENTS IN TOKAJ REGION
Abstract
The last planning cycle (2007-2014) Tokaj tourism developments studied during my research. I was curious that
the investments realized to what extent contributed to the region's tourism image of the repairs. The developments
in the sights of 94.2%, 5.8% improvement in the attractions are served. The mere increase in the number of
attractions and optimizing the quality of the existing ones did not contribute to the improvement of the image. The
available funds were used only 5.8% of the tourist attraction and thus improve the area's image activities. 54 tourist
tender submitted 27 settlements of the Tokaj wine region, just such a development put in a Sátoraljaújhelyi
Adventure Park. This planning cycle should aim for the complex developments that are adapted to the needs of
tourists as well as the supply of the same sort items into clusters and tourist packages sold for sustainable
development.
Keywords: tourism, image, Tokaj region, competention, developement

1. Bevezetés
Tokaj-Hegyalja széleskörű turisztikai kínálattal rendelkezik, hiszen természeti erőforrásokban
(Megyer-hegyi Tengerszem) épített örökségekben (Sárospataki vár) egyaránt gazdag, de ami a
tájegység egyediségét adja az a világhírűvé vált Tokaji aszú.
A Zempléni-hegység területén a szőlő és borkultúra alapjai már az Árpád-korban kialakultak.
Az évszázadok folyamán az ország gazdaságában, és a kereskedelemben is egyre jelentősebb
szerepet kapott Tokaj-Hegyalján a szőlőtermesztés, és a Tokaji aszú. (BALASSA I. 2012) A
hagyomány szerint az első aszút, Szepsi Laczkó Máté készítette Lorántffy Zsuzsannának az
Oremus szőlő terméséből, az 1600-as években. Tokaj-Hegyalja, a kedvező társadalmi,
gazdasági tényezők hatására és a szorgalmas szőlőműveseknek köszönhetően gyors ütemben
fejlődött, és a 17-18. században a történelmi Magyarország leggazdagabb mikro régiója volt. A
belső fejlődés, és az innovációs folyamatok (szőlőművelés, és borkészítés során a technikai
újítások) lendítették fel Tokaj-Hegyalja gazdaságát. (FRISNYÁK S.–GÁL A. 2012) A 18.
században XIV. Lajos a „királyok bora, és a borok királya” néven illette, de nem csak a francia,
hanem a magyar-orosz kapcsolatokat is élénkítette, a tokaji bor külföldi értékesítése. (V.
MOLNÁR L. 2012) Ebben az időszakban Franciaország és Oroszország mellett,
Lengyelországba, és Svédországba is eljutott a Tokaji bor. (ZELENÁK I. 2012)
Ha tehát a 16-17. századtól kezdve megvizsgáljuk a térség imázsát, egyértelműen a Tokaji aszú
volt meghatározó. Az évszázadok során azonban három fordulópontot kell kiemelnünk, amely
Tokaj-Hegyalja imázsát meghatározta.
Az első fordulópont a 17-18. század, amikor is a Tokaj-Hegyaljai aszú egész Európában
ismertté, és keresetté vált. Egy olyan borkülönlegesség született, amit nem tudtak hamisítani,
és az egyediséghez hozzájárult a gönci hordó megalkotása. A gönci hordó, egy tokaji
hordótípus, amely nevét Gönc községről kapta, térfogata 160icce=136 liter. Kizárólag TokajHegyalján használták ezt a hordótípust. A gönci hordóban tárolták és szállították az aszúbort,
és a hordó jelentősége, hogy az aszúbor készítésénél űrmértékként szolgált. (BALASSA I. 2012)
A második világháború előtt, a jól működő szőlő és borgazdaságok, közép és
nagybirtokrendszerre épültek. A második világháború után, a szocialista korszakban, egy állami
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gazdaság tulajdonába tartozott a Tokaj-Hegyaljai borászat. A privatizáció során, 8- 10 olyan
nagyobb cég jött létre, amelyek kellő tőkével rendelkeztek és a szerepük egyre meghatározóbb
lett a bortermelésben, és a kereskedelemben.
Végül az utolsó sorsfordító esemény a külföldi cégek térnyerése Tokaj-Hegyalján. A ’90-es
években Tokaj-Hegyalján az állami borkombinátot 8 részre bontották, és a felvásárlók között
jelenleg, francia, angol, német, amerikai igazgatású birtokok is jelen vannak. A külföldi cégek
új borászati technológia alkalmazásával, új stílusú, friss gyümölcsös illatot adó aszúbort
állítanak elő. Az újfajta technológia, másfajta aszúval jelenik meg a hazai és nemzetközi piacon
egyaránt, ez azonban az oxidatív eljárással készült aszú egyediségét beárnyékolja. (SZAKÁL Z.
2003)

2. Kutatás témája, kutatási módszerek
Az elmúlt tervezési ciklusban (2007-2014) 54 turisztikai célú fejlesztés történt TokajHegyalján, amely kiterjedt a borturizmus fejlesztésére, a várak, kastélyok rekonstrukciójára, és
az aktív turizmus elemeinek kialakítására, javítására. A turisztikai fejlesztéseknél szem előtt
tartották az infrastruktúra fejlesztését, a marketinget, és a térség „image”-nak fejlesztését. A
pályázatoknak a 94,2%-a látnivalók fejlesztését, és 5,8%-a a vonzerő fejlesztést szolgálta.
Mivel a látnivalók fejlesztése önmagában nem járul hozzá az imázs javításához, a kutatásomban
arra törekedtem, hogy az az 5,8% amely a vonzerőfejlesztést foglalta magába, mennyiben
javította a térség turisztikai imázsát.
Kutatási módszereknél, a primer és szekunder kutatási formákat egyaránt alkalmaztam. A
primer kutatás során, Tokaj-Hegyalja 27 településén terepbejárást végeztem, és megvizsgáltam
a településeken végzett turisztikai vonzerők, illetve látnivalók helyzetét. Kérdőíves felmérést
végeztem a lakosság körében, amely főként arra irányult, hogy milyennek ítélik meg a
lakóhelyükön készített turisztikai fejlesztések imázs növelő hatását. Emellett interjúkat
készítettem a Tokaj-Hegyalján dolgozó hazai borászokkal, az oxidatív és reduktív borok
arányáról, valamint egyes településeken (pl. Sárospatak) a borkóstolókban és pincészetekben
vizsgáltam a reduktív borok eladásának arányát. Négy hétvégén keresztül Sátoraljaújhelybe,
Tokajba, és Sárospatakra érkező turistákat kérdeztem az utazási célok kiválasztásával
kapcsolatosan. Szekunder kutatásoknál, pedig a Tokaj-Hegyalja turizmusára vonatkozó
szakirodalmakat tanulmányoztam, a városfejlesztési stratégiákat, valamint a turisztikai
vonzerőkre, látnivalókra vonatkozó fejlesztési koncepciókat elemeztem.
A kutatásom során felállított hipotézisem, hogy a 2007-2014 közötti turisztikai fejlesztések nem
járultak hozzá az imázs javításához Tokaj-Hegyalján.

3. Turisztikai imázs fogalma
A turisztikai desztinációk imázs vizsgálata, Magyarországon mindössze pár éves múltra tekint
vissza, ezért az erre vonatkozó szakirodalom még hiányos. A nemzetközi szakirodalomban is,
az utóbbi 30 évben vált a kutatás tárgyává. A kutatók több szempontból is megközelítik a
fogalom magyarázatát, lehet például szociológiai, geográfiai szempontból, de ennek ellenére,
nincs egy általánosan elfogadott elméleti kerete. Az image fogalma a latin eredetű „imágó”
kifejezésre vezethető vissza. (SPIEGLER P. 2011) Elsődleges jelentése: kép, képmás. Azonban
az angol vagy francia értelmezés esetében, arculat, jó hírnévként fordítják. (HANUSZ Á. 2015)
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1. táblázat: A turisztikai imázs fogalma

Forrás: SULYOK J. 2006: A turisztikai imázs (Turizmus Bulletin 2006. X. évf. 4. szám p.56)

Feltehetjük a kérdést, miért is fontos a turisztikai imázs vizsgálata? Az egyre erősödő
globalizálódó világban, a turisztikai desztinációk között kialakult versenyben fontos, a
desztinációk közötti kategorizálás. A turisták motivációjának szempontjából játszik
kiemelkedő szerepet egy-egy térség imázsa, vagyis, melyik desztinációt részesíti előnyben a
turista. (HANUSZ Á. 2015) Ma az egymással versengő desztinációk közül az egyedi, és pozitív
imázsal rendelkezők lehetnek a legsikeresebbek.
Azért is fontos az imázs vizsgálata, mert nem csak a pozitív hatást, hanem a negatív elemeket
is feltérképezhetjük az adott térségben, amelyek távol tarthatják a turistát, a visszatérés
elmaradását eredményezhetik, esetleg a turistát más az adott desztinációhoz hasonló potenciális
terület felkeresésére ösztönözheti. (SULYOK J. 2006)

4. Turisztikai imázs tipizálása
Az előző fejezetben említettek alapján, miszerint a turisztikai imázs vizsgálata új keletű dolog,
és nincs egységes meghatározása sem, így a tipizálása is gondot jelent. A szakirodalmak több
szempontból különítik el az imázs fajtáit, ami az ezzel foglalkozó kutatók számára előny, hiszen
minden területre a legalkalmasabb imázs formát lehet kialakítani.
Ahhoz, hogy pozitív kép alakuljon ki, az ide érkező turistákban, a turisztikai szakembereknek,
a helyi TDM szervezeteknek, és a Tourinform irodáknak kell írott, és elektronikus eszközök
segitségével a turistát célzó, modern marketing munkát végezni, valamint célcsoportoknak
megfelelő turisztikai csomagokat létrehozni. Viszont ha nincs hatékony marketing, és a turista
nem tudja a fogadóterületet megkülönböztetni egy másik, hasonló adottságokkal rendelkező
desztinációtól, akkor csökken annak a valószínűsége, hogy felfigyelnek a térségre, és TokajHegyalja mellett döntenek. (HANUSZ Á. 2015)
Az imázst meghatározó területi jellemzők a következők:
-

természeti erőforrások
általános infrastruktúra
turisztikai infrastruktúra
turisztikai szabadidős és rekreációs lehetőségek
kultúra, történelem és művészet
politikai és gazdasági tényezők
természeti környezet
társadalmi környezet
az adott terület atmoszférája (BEERLI, A.–MARTIN, J. 2004).
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Ezek mellett a tényezők mellet azonban a helyiek fogadókészsége, fogadóképessége és
vendégszeretete is nagyban hozzájárul a térség imázsának pozitív képéhez. Hiszen ha a
látogató több napot tölt el a vizsgált térségben, élvezi a nyugalmat, a csendet, a helyiek
vendégszeretetét akkor ezen benyomások alapján egyrészt, nagyobb eséllyel tér majd vissza a
desztinációba, és a barátainak, ismerőseinek is ajánlani fogja. (HANUSZ Á. 2012) „A turisztikai
miliő sokszor az imázs megfeleltetése, azaz a ténylegesen átélt, megtapasztalt, értékelésen
átesett valóság” (MICHALKÓ G. 2005, p. 52).

5. Tokaj-Hegyalja turisztikai imázsának elemei
Tokaj-Hegyalja hazai és nemzetközi ismertségét a hagyományos oxidatív módon készült Tokaji
aszúnak a létrehozásával, elkészítésével vívta ki. A kistájnak a fő imázs eleme az aszú, és ehhez
párosulnak még a turisztikai fejlesztések során létrehozott új vonzerők, mint például a
Sátoraljaújhelyi Kalandpark, a Csodarabbik útja, vagy áttételesen a rekonstruált Füzéri vár.

6. 2007- 2014 közötti imázs javító turisztikai fejlesztések
Az alábbi táblázatban foglaltam össze, hogy a turizmusnak mely területeit fejlesztették 2007és 2014 között, majd a fejlesztések térbeliségét az 1. ábrán ábrázoltam.
2. táblázat: Tokaj-Hegyalja turisztikai célú fejlesztései 2007-2014
Tokaj-Hegyalja turisztikai célú fejlesztései 2007-2014 között

Sárospataki kistérség

Sátoraljaújhelyi
kistérség

Tokaji kistérség

-

Egészség turisztikai fejlesztések (Sárospatak Termálfürdő)
Borturisztikai fejlesztések (Hercegkúti pincesorok komplex fejlesztése)
Aktív turizmushoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések (pl. kerékpáros turizmus)
Épített örökségre vonatkozó turisztikai célú fejlesztések a sárospataki
Várnegyedben

-

Épített örökségre vonatkozó turisztikai célú fejlesztések (pl. Füzéri vár,
Füzérradványi Kastély)
Aktív turizmus fejlesztését célzó intézkedések (Zemplén Kalandpark,
kerékpáros turizmus fejlesztése Sárospatak-Pálháza- Kassa útvonalon)
Bor és pálinkaturizmus fejlesztése Tokaj-Hegyalján (Mikóháza – Kistoronya Sátoraljaújhely)
Ökoturisztikai Látogatóközpont létrehozása
Borturizmust célzó fejlesztések Tokaj-Hegyalján (Bodrogkeresztúr, Tolcsva)
Aktív turizmus fejlesztését szolgáló intézkedések
Kulturális turizmus fejlesztését szolgáló intézkedések

-

Forrás: LUDA SZ.–VÁRADI ZS. 2016: A Tokaji Borvidék helyzetértékelése, pp. 602-724.
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1. ábra: Az elmúlt tervezési ciklus fejlesztéseinek területi megoszlása Tokaj-Hegyalján
Forrás: Saját szerkesztés

7. Tokaj-Hegyalja turisztikai imázsának elemei
A kutatásomban a borturizmusra vonatkozó fejlesztéseket, az aktív turizmus elemire vonatkozó
fejlesztéseket és a várak kastélyok rekonstrukcióját és annak imázs javító hatását elemeztem.
a. Borturizmusra vonatkozó fejlesztések
A Tokaji borvidékhez négy borféleség kapcsolható, a furmint, hárslevelű és sárgamuskotály, és
a zéta, amelyekre az évek során bor utak is létrejöttek.
A Zéta útvonal, 11 települést foglal magába, azonban egy-két nap alatt a borút részét képező
településeket nem lehet megismertetni az ide érkező turistákkal, úgy hogy ehhez még a
természeti erőforrások és az épített örökségek is bemutatásra kerüljenek. (HANUSZ Á. 2015) A
probléma, hogy nincs egy utazási iroda, amely központi funkciókkal rendelkezne, a turisták
informálásának, és koordinálásának érdekében. Az információs rendszer hiányában, az ide
érkező turisták nem kapnak megfelelő tájékoztatást a borúttal kapcsolatosan. Alapvetően a
komplexitás hiányzik a bor utakból. Egy olyan központi utazási irodának kellene a kezébe fogni
a bor utak szervezését, amely gondoskodik a szállásról, étkeztetésről, a települések közötti
utaztatásról, a szőlészeti munkaformák bemutatásáról, a borászok által szervezett
borkóstolásról, és a turisztikai látnivalók, vonzerők bemutatásáról.
Tokaj Hegyalja napjainkban is meglévő problémája, a külföldi vállalkozások térnyerése, és a
szőlőtermő területek felvásárlása a borvidéken. A tokaji borvidék összterülete 6202 ha,
amelyből 10%-al rendelkeznek spanyol, francia, amerikai, német, angol tulajdonú cégek. A
borvidéken a külföldi és hazai szőlőbirtokkal rendelkező tulajdonosok is egyre nagyobb
mértékben előtérbe helyezik a reduktív borászati technológiát.
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A reduktív eljárás lényegi eleme, hogy a must erjedése zárt tartályokban, az oxigén kizárásával
történik, tehát a borban a primer illat, és íz anyagok lesznek az uralkodóak. Az ilyen borok
színe halványabb, fehérborok esetében zöldes árnyalatú. Az erjesztő teret a szüret után, nem a
hagyományos tölgyfából készült hordó adja, hanem az acéltartály, amit hermetikusan lezárnak,
és hűtéssel irányítják az erjesztést. Az fémtartályok előnye a gazdaságosság, nagyüzemi
bortermelési keretek, és a könnyű kezelhetőség. Ez az eljárás a nagyüzemi bortermelésre
alkalmas. Ennek a módszernek köszönhetően egy 6 puttonyos Tokaji aszú, már a 3. év után a
kereskedelmi üzletek polcán lehet.
Azok a vállalatok, akik kereskedelmi céllal készítenek bort, a céljuk, hogy minél hamarabb
tudják értékesíteni a piacon, ezért alkalmazzák a reduktív eljárást. A kereskedelem mellett, a
gasztronómiában is egyre jobban előtérbe kerülnek a reduktív borok, és bár a mai globalizált
világban a modern technológiát illik követni, de felmerülhet a kérdés, hogyha a reduktív eljárást
előtérbe helyezzük, mi történik majd a Tokaj-Hegyaljai pincékkel? Ez egy újabb kutatási
témára adhat okot, de összegezve, az új technológiai eljárás, kereskedelmi és gasztronómiai
szempontból előnyös, de a hagyományos oxidatív módon készült Tokaji aszúnak az
egyediségét beárnyékolja.
b. Tokaj-Hegyalja az UNESCO Világörökségi terület
A turisztikai imázs szempontjából pozitív, hogy a Tokaj-Hegyaljai borvidék 2002-től az
UNESCO világörökség része. A mintegy 88.124 ha kiterjedésű világörökségi terület 27
települést foglal magába.1 Feltehetjük a kérdést, hogy vajon miért is került fel, hazánk 22
borvidéke közül, pont a Tokaj-Hegyalja az UNESCO Világörökségi listára? Ennek oka, hogy
a világon egyedülálló, legalább ezer éves szőlészeti és borászati hagyományokat testesít meg a
borvidék. A történelmi települések megőrizték településszerkezeti sajátosságaikat, a tájjal való
kapcsolatrendszerüket, összefoglalóan a terület évszázados egysége ma is fennáll, amely a
szőlőbirtokok- települések- és a pincerendszerek köré szerveződik. Így nem csak a hazai, hanem
a nemzetközi turizmus számára is érdekes lehet ez a terület, főként azoknak, akik az UNESCO
Világörökségi területek keresik fel a világon.2
c. Az aktív turizmus elemeinek a fejlesztésére vonatkozó beruházások
Tokaj-Hegyalján a 2007- és 2014 közötti időszakban 8 pályázat született az aktív turizmus
fejlesztésére vonatkozóan, amely főként a tanösvények kialakítását, és a kerékpáros turizmus
fejlesztését foglalta magába. Minden pályázat a vonzerőfejlesztést célozta meg, de csak a
sátoraljaújhelyi kistérségben kialakított Zemplén Turisztikai és Idegenforgalmi Központ
esetében sikerült komplex fejlesztést létrehozni.
Az Észak-Magyarország Operatív Program keretében létrehozott turisztikai vonzerő első
ütemét 2010-ben fejezték be, viszont 2012-ben, és 2015-ben újabb élmény elemekkel bővült a
Kalandpark. A projekt célja, a Sátoraljaújhely mellett fekvő Magas-hegyen egy olyan
versenyképes turisztikai együttes létrehozása volt, amely hozzájárul a térségbe érkező turisták
számának növekedéséhez, valamint a turisták tartózkodási idejének meghosszabításához.3

1

http://whc.unesco.org/en/list/1063
http://www.vilagorokseg.hu/tokaj-hegyaljai-tortenelmi-borvidek-kulturtaj
3
http://sielok.hu/rovat/utazas/cikk/kalandparkok-magyarorszagon/
2
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A projekt keretében megvalósított elemek (2010):
•
•
•
•
•
•

2275 méter hosszú téli-nyári bob pálya
Hó fánk csúszda pálya
Sípálya kialakítása
Kilátó korszerűsítése
Tanösvény kialakítása a környék növény és állatvilágának megismertetésének
érdekében
Fedett pihenők, és központi épület kialakítása

2012-ben átadott élményelemek:
•

Görkorcsolya, és műjégkorcsolya pálya

2015-ben kialakított új elemek:
•
•

Mászó fal központ (A központban a falakon belül szálláshelyek kerültek
kialakításra.)
Átcsúszó pálya, és zárt kabinos kötélpálya a Magas-hegy és Szár-hegy között

A Zemplén Kalandparkban, az alsó-, középső-, és felső állomásokon összesen 13 élményelem
várja a Kalandparkba érkező vendégeket. Mivel széleskörű turisztikai kínálattal rendelkezik a
kalandpark, ezért a fiatalkorúaktól a szép korúakig igénybe vehetőek az élményelemek. Még a
fiatalabb korosztály az átcsúszó pályát valamint a bob pályát részesítik előnyben, a szép
korúaknak lehetőség van libegőzni, a bakancsos turisták és a bor kedvelői számára a kabinos
kötélpálya során a Szár-hegyen a folytathatják gyalogútjukat.
A Kalandpark turisztikai vonzerőnek számit a kistérségben, ezt is bizonyítják az
élményközpontba látogatók adatai. 2015. március 11-én került átadásra az átcsúszó pálya és a
kötélpálya, és 2015. április 20-ig ezt az élményelemet felkereső látogatók száma 1023 fő volt.
A Kalandparkba főként Debrecenből, Nyíregyházáról, Miskolcról érkeznek a látogatók, de a
szomszédos országokból, Szlovákiából, és Ukrajnából is vannak érdeklődők. A távolabbról
érkező turisták számára, akik a tömegközlekedési eszközöket veszik igénybe, pozitívum, hogy
a sátoraljaújhelyi vasútállomás és a Kalandpark között naponta 21 buszjárat közlekedik. A
Tokaji aszú, mint a térség fő imázs eleme mellett a Kalandpark igazi vonzerővé vált, és ha a
fenntartható fejlődést biztosítani tudja, akkor az imázs részévé is válik.
d. Várak, kastélyok rekonstrukciójára irányuló fejlesztések
Az elmúlt tervezési ciklusban 2 településen készült nyertes pályázat, a várak, kastélyok
rekonstrukciójára vonatkozóan. Golopon a Vay kastély rekonstrukcióját és Sárospatakon a
Rákóczi Múzeum külterületén egy ágyúöntő műhely létrehozását kell kiemelnünk. Az épített
örökségre vonatkozó fejlesztések nem járultak hozzá, a látnivalók nagyobb mértékű
vonzerejéhez, ezért a kutatásomban a Füzéri vár rekonstrukcióját és imázs javító hatását
vizsgáltam.
A füzéri vár, a középkori magyar történelem egyik meghatározó helyszíne. Nehezen
megközelíthető, meredek, 552 méter magas sziklabércre épült, és már emiatt is a legfestőibb
magyar várak közé sorolják. A Zempléni-hegységben lévő várak közül, két okból emeltem ki a
füzéri vár rekonstrukciójára vonatkozó fejlesztést. Egyrészt, mert itt őrizték a Szent Koronát,
valamint mert a fejlesztések 2016. márciusában fejeződtek be, tehát a legfrissebb fejlesztések
közé tartozó turisztikai látnivalót jelöli.
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A rekonstrukció célja az volt, hogy egy 16-17. századnak megfelelő korhű várat
szemléltessenek, korhű építészeti megoldásokkal, berendezésekkel, kézműves mesterségek
bemutatásával.
Az interaktív kiállításból a legkiemelkedőbbek:
-

a vár kincstári funkciója
16-17. századi hétköznapi élet
a vár építéstörténete
Perényi családhoz fűződő események bemutatása
Magyar Szent Korona őrzésének bemutatása

A kutatásom során arra a megállapításra jutottam, hogy a Füzéri vár rekonstrukciója nem járult
hozzá jelentősebb mértékben az imázs javításához, mint a sátoraljaújhelyi kalandpark
létrehozása. A füzéri várat látogatók száma az elmúlt 4 hónapban 7000-8000 fő között változott,
újdonságnak számit a térségben és a szomszédos területeken, de ahhoz hogy a fenntartható
fejlődést biztosítani tudja, folyamatos programokra lenne szükség a vár keretein belül. Jelenleg,
májustól-októberig 6 rendezvény kerül megrendezésre a várban például a Tavaszi várkapu
tárogató, Szent Iván éji vigasság, Perényi Péter íjászverseny vagy Várnapok. Ezen kívül,
lehetne koronaünnepet, vagy lovagi tornákat is rendezni, amelyben megismertetik a Füzéri vár
történetét, a történelemben játszott szerepét, és a várnak és a koronának a kapcsolatát az ide
érkező turistákkal.

8. További fejleszthető imázs elemek
Az elmúlt tervezési ciklus fejlesztéseinek ismertetése után, a további fejleszthető imázs
elemeket vizsgáltam. Természeti erőforrások közül a Megyer-hegyi Tengerszemet emeltem ki,
hiszen megőrizte a miocén kori vulkanizmus és a malomkőbányászat emlékét. Valamint
Erdőbénye délkeleti részénél található a Hubertus-kőfejtő, ahol tankönyvbe illő gombakalap
alakú andezit lakkolitot tártak fel. A növénylenyomatoknak és ásvány együtteseknek
köszönhetően nagy hírnévre tett szert, és akár geológiai tanösvényeknek a létrehozásával
turisztikai célterületként is kilehetne alakítani. (OSVÁTH R.–BUDAY T. 2006)
Társadalmi erőforrásoknál a zsidó vallási értékek fejlesztését, valamint a Zempléni Fesztivált
emeltem ki. A 2007-2014 közötti turisztikai célú fejlesztések a zsidó vallási értékeknek a
megújítását is szolgálták és próbálták ezeket tematikus útba rendezni. Létrejött a Csodarabbik
útja, amely Tokaj-Hegyalja 27 településéből 10 települést érint. A turisztikai fejlesztéseknek
köszönhetően a zsidó vallási értékeken kívül, Tokaj-Hegyalja kulturális értékeit is, például a
Tokaji Világörökségi Bormúzeumot, a Sárospataki várat vagy a Sárospataki Református
Nagykönyvtárat megtekinthetik a tematikus úton résztvevő turisták.
A társadalmi erőforrásoknál a Zempléni Fesztivált és annak fejlesztési lehetőségeit elemeztem.
Idén került megrendezésre a jubileumi 25. Zempléni Fesztivál, ahol Zemplén 15 településén a
komolyzenei koncertek mellett, a települések látnivalóit is megtekinthetik a rendezvényen
résztvevők szervezett kirándulások keretében. A primer kutatás egyik irányvonala a Zempléni
Fesztiválra irányult, hogy a rendezvényen résztvevők mennyire elégedettek a fesztivál
szolgáltatásaival, színvonalával. A primer kutatás során 150 résztvevőnek a válaszai alapján,
arra a következtetésre jutottam, hogy a komolyzenei koncertek mellett, gyermekprogramokra
is szükség lenne a fesztivál keretében, például kézműves foglalkozás a gyerekek számára. Ezen
kívül a könnyűzenei előadásokat a válaszadók 40%-a kiemelten fontosnak tartaná. A vizsgált
terület imázsát nagyban befolyásolta a korábban hosszú évekig megrendezett Hegyalja
Fesztivál. A kérdőíves felmérésekből kiderült, hogy a válaszadók 80%-a hallott a Hegyalja
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Fesztiválról, és a 45-50%-a újból szívesen részt venne a Hegyalja Fesztiválon, ha
megrendezésre kerülne Tokaj-Rakamazon.

Primer kutatás eredményei
A turisztikai imázs vizsgálatánál az imázs háromszög modellt helyeztem előtérbe, és annak
alapján végeztem el a felmérést. A primer kutatás során, arra voltam kíváncsi, hogy a három
csoport mit tart legfőképpen fő imázs elemnek, milyennek tartották az elmúlt évek
fejlesztéseinek imázs javító hatását, illetve mit fejlesztenének a jövőben, amely esetleg
vendégforgalom generálást okozna a desztinációban.
3. számú táblázat: A primer kutatás eredményei
Tokaji aszú

Épített örökség

Természeti érték

Egyéb

Turisták
Szakemberek

45%
51%

32%
28%

21%
20%

2%
1%

Helyi lakosság

55%

17%

28%

0%

Forrás: Saját szerkesztés

A primer kutatás eredményei azt mutatták, hogy mind a három vizsgált csoport, a legfőbb imázs
elemnek a tokaji aszút tartja. Ezután a vélemények megoszlottak, ugyanis a várakat, várromokat
a turisták és a szakemberek második helyre sorolták, a helyi lakosság azonban csak a harmadik
helyre rangsorolta. A természeti értékeket, a helyi lakosság első helyre, még a szakemberek és
a turisták a harmadik helyre sorolták. Még az épített örökségeknél a várak, várromok
felújítását, a természeti értékeknél a tanösvények illetve nemzeti park létrehozását emelték ki.
Az egyéb javaslat, mindhárom esetben nem releváns, hiszen az a 3%, amit a táblázat is mutat,
a rendezvényeket, falunapokat, és különböző programokat foglalja magába.

Konklúzió
A kutatásom során, arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az elmúlt tervezési ciklusban
végrehajtott turisztikai célú fejlesztések hozzájárultak-e Tokaj-Hegyalja imázsának a
javításához. Primer és szekunder kutatási módszerek segitségével, igyekeztem bebizonyítani a
hipotézisemet, miszerint a fejlesztések csak részben járultak hozzá az imázs javulásához.
A hipotézisre adott válasz az, hogy a Tokaji aszú mellett mindössze egy olyan beruházás volt,
amely pozitív hatással bírt imázs szempontjából a „Sátoraljaújhelyi Kalandpark” létrehozása,
és ehhez hozzájárult áttételesen a Füzéri vár rekonstrukciója.
Bár a Füzéri vár, nem a vizsgált terület részét képezi, azonban Hegyalját turisztikai szempontból
nem lehet önálló tájként kezelni. Bizonyíték erre Sátoraljaújhely, amely hivatalosan a
Hegyközhöz tartozik, de Tokaj-Hegyaljánál is szerepel. Bár természeti és társadalmi
erőforrásokban gazdag, de az Abaúji-hegyköz, és a Hegyköz turisztikai elemeivel lehetne
egységes egész.
Ahhoz azonban hogy a meglévő látnivalók és vonzerők kihasználásával méltóbb rangra
kerülhessen a desztinációk között (az egész Zemplén), komplex fejlesztésre lenne szükség. Ám
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ahogy ez Tokaj-Hegyalján sem valósult meg az elmúlt tervezési ciklusban, úgy az egész
Zemplénre vonatkozóan is csak egy-egy látnivalót korszerűsítettek, illetve hoztak létre
újabbakat például az Abaúji-hegyköz környékén (Hernádon a vízi turizmus fejlesztése).
A komplex fejlesztésekhez elengedhetetlen az összefogás a turisztikai szakemberek-,
szervezetek-, vállalkozások részéről, valamint a szakképzett humán erőforrás megléte. A
komplex fejlesztéseknél, bár jó úton kezdődött meg a Csodarabbik útjának a megteremtése, de
a komplexitáshoz még számos elem hiányzik.
A Csodarabbik útján a zarándokút mellett zarándokszállás is biztosítva van az ide érkező
vendégek számára, valamint 1-3-6 napos programcsomagok, ahol a zsidó vallási értékeken
kívül, a térség kulturális értékei is bemutatásra kerülnek.
A Hegyaljai zsidó emlékeket, legyen az zsinagóga, zsidó temető, vagy Csodarabbi sír,
Tokajban, Sátoraljaújhelyben vagy Bodrogkeresztúrban, nem csak a belföldi, hanem a külföldi
zsidók számára is vonzerőnek számítanak.
Az ide érkező zsidók, az elmúlt ciklus fejlesztéseinek köszönhetően a meglévő turisztikai
elemeket már programcsomagban tudják megvásárolni, mégis a fejlesztés még nem komplex
módon átgondolt, hiszen a hiányos elemek közzé sorolható például a csomagárak
meghatározása, az utazási feltételek megoldása. A Csodarabbik útja egy meghatározott
célcsoportnak szól, de Hegyalján a fejlesztett látnivalókat hasonló koncepció mellett
tematizálni lehetne, és célcsoportnak megfelelően, minőségi marketing munkával piacra
segíteni.
Kutatásom során arra a megállapításra jutottam, hogy az azonos kínálati elemeket össze lehetne
kapcsolni és klasztereket lehetne létrehozni Tokaj-Hegyalján. Hercegkúton a Gombos-hegyi
pincesort, a mádi aszúházat, a Tokajban létrehozott Világörökségi Bormúzeumot, és a tarcali
Borkultúra Központot összekapcsolva, azoknak a személyeknek lehetne főként „reklámozni”
akik szeretik a borokat, érdekli őket a szőlészeti és borászati folyamatok menete. A látnivalók
megtekintése, és a szőlészeti borászati folyamat bemutatása után, akár októberben Hegyalján
egy hagyományos szüreten is részt vehetne a turista, megismerve hogy milyen egy családias
hangulatban zajló szüret. A látnivalókon túl, ennek segitségével pedig élményszerzésben is
része lehetne, amely az egyedi, és sikeres turisztikai desztinációnak az alapja. Mindenekelőtt
azonban a látnivalókat csomagokba, majd turisztikai vonzerővé, és imázs elemmé kellene
formálni a jövőben.
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TURIZMUS, MINT TERÜLETFEJLESZTÉSI ESZKÖZ POROSZLÓN
GYURKÓ ÁDÁM
Doktorandusz hallgató, Debreceni Egyetem, gyurkoadam122191@gmail.com
TOURISM AS A TOOL OF REGIONAL DEVELOPMENT IN POROSZLÓ
Abstract
After the socialism regime change, Poroszló was in unfair economic and social situation in Hungary in the 1990s.
In social point of view, first of all, population decline and migration are mentionable, in economical point of view,
rising of unemployment meant the biggest problem. The tourism is the most significant development potential of
the settlement. In Hungary the significant economic recovery began after the accession to the European Union.
After accession, several supports appeared with the aim of tourism improvement. Within this framework a leading
project was implemented, the "Tisza-tavi Ökocentrum" which is the largest tourist attraction in Poroszló. As a
result of the improvement the number of guest and the tourism revenues have increased too. The positive tendency
had impact on the settlement’s economic and social conditions, the unemployment reduced and the amount of
municipal revenues increased. Poroszló is a great example of how touristic investments affect the region’s or
town's economy, society conditions. Sometimes the only chance for disadvantaged settlements for the better life
is the development of tourist attractions. So based on the above mentioned, it is important to determine whether
the tourism has prognosticable regional developmental effect, moreover can it be interpreted as a resource of
certain towns’, regions’ development. This study provides examples of the impact of tourism on disadvantaged
areas (regional development). Furthermore it considers the possibility whether the results of investments in tourism
can be positive on other regions or towns.
Keywords: tourism, development, disadvantaged situation, Lake Tisza

Bevezetés
Poroszló település helyi foglalkoztatásban sikeresen tevékenykedő periférikus fejlődését célzó
kezdeményezésének hatásai kerülnek bemutatásra. Ezen fejlődést célzó "kezdeményezések" a
település turizmusa és az Ökocentrum intézménye. Az Észak-Magyarországi Régióban több
turisztikai potenciállal rendelkező magterület is található, továbbá a turizmus napjainkban az
egyik legintenzívebben fejlődő iparág, amint az a későbbi fejezetekből is kiderül. A település,
mint egy jó gyakorlat kerül bemutatásra, amely a turizmusa révén sikeresen tevékenykedik a
foglalkoztatás javításban. A turizmus óriási potenciállal bír a foglalkoztatás javításban és a
területfejlesztésben. A vizsgálat további célja, hogy a poroszlói gazdasági, társadalmi fejlődés
más térségekben történő adaptációja megvalósulhasson.
Turizmus és a területfejlesztés kapcsolata
A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatának vizsgálata időszerű, hiszen a területi tervezés,
települési és térségi stratégiák meghatározó részévé vált. Ezen felül még mindig óriási
kihasználatlan potenciál mutatkozik ebben az iparágban. A gazdaságélénkítő, munkaerőpiacra
gyakorolt hatása mára már egyértelműsíthető.
Általánosságban a turizmusról elmondható, hogy napjainkban egyre fontosabbá váló iparág,
amely Magyarország nemzetgazdasági fejlődését is nagyban meghatározza. Egyes szcenáriók
szerint a turizmus a legmeghatározóbb gazdasági húzóerővé válhat a jövőben,
világviszonylatban is. Éppen ezért fontos, hogy a turizmus és a területi tervezés,
területfejlesztés kapcsolatának alakulását az előzmények és a jelenlegi helyzet pontos
ismeretében, összefüggéseiben tekintsük át. A jövőre nézve pedig a korábbi pozitív
tapasztalatok felhasználásával előremutató, továbbá az Európai Unió regionális politikájához is
igazodó jogi szabályozás és gyakorlat kerüljön kialakításra. (PÉTERI L. 2003)
803

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ II.

A következőekben a turizmus fogalmáról lesz szó. Igazán pontos definíció nem létezik, hiszen
nehéz éles határvonalat húzni, hogy mikor válik egy utazó turistává.
„A turizmus jelenlegi dimenzióiban viszonylag új jelenség, bár a szabadidőben, nem a
mindennapi életvitelhez kapcsolódóan történő utazások az ókortól kezdődően ismertek voltak
(gondoljunk például az ókori olimpiai játékokra vagy a középkori zarándoklatokra). A
történelem során azonban az utazás szinte kizárólag kiváltságos rétegek előjoga volt. A modern
turizmusnak a XVIII. sz. végén az ipari forradalom teremtette meg az alapját, mivel az
iparosodással és az azt követő urbanizációval és polgárosodással egyre nagyobb kör számára
váltak adottá az utazáshoz szükséges alapvető feltételek: a szabadidő, a diszkrecionális
jövedelem és a motiváció. Fejlődött ezen kívül a turisztikai kínálat is, bővültek a szállás- és
étkezési lehetőségek, az új technikai eredmények pedig elősegítették a közlekedési eszközök
átalakulását.” (LENGYEL 1992, SHARPLEY 1994, THEOBALD 1994, TASNÁDI 1998)
A pontos fogalmi és jogszabályi háttér megléte fontos lenne, hiszen az egyik legjelentősebb
iparággá kezdi kinőni magát az idegenforgalom, ennek mérhetősége és tervezhetősége
érdekében pontos jogi szabályozás és definíció szükséges.
„A turizmus elismert településfejlesztő hatása mellett mára bizonyított annak terület-és
vidékfejlesztésben játszott szerepe is. Ez vonatkozik a rendszerváltás előtti és utáni hazai
területi tervezésben megjelent dokumentációkra, fejlesztési koncepciókra és programokra
egyaránt. Modernkori turizmusunk a területi tervezés oldaláról 1996 óta nevesíthető, jelentős
forráshoz a Széchenyi Terv és az EU programozás során jutott. Az elkészült és a turizmus
szempontjából előremutató dokumentációk közül kiemelkedő fontosságú az említett Széchenyi
Terv mellett az NFT I., az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és a 2005-ben elkészült Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia (NTS), melynek prioritásai 2013-ig szólnak. Célunk tehát az, hogy a turizmust, mint
a gazdaság egyik versenyszektorát egy olyan összefüggésben is láttassuk, amikor a tudatos
tervezés keretében jelenítik meg, a térségi folyamatokkal való kölcsönhatások fényében nyer
igazolást a köz-és a magánszféra hatékonyabb együttműködése érdekében.”1
A fent olvasható idézetből kiderül, hogy az idegenforgalom a hazai tervdokumentumok,
fejlesztési irányvonalakra hatással van azok megalkotásakor. Így a magyar terület- és
vidékfejlesztés szerves részét képezi. Véleményünk szerint a területfejlesztés és a turisztikai
fejlesztés fogalmai a szolgáltatásokra koncentráló gazdaságokban erőteljesen
összekapcsolódnak. A turizmus és területfejlesztés integrált fejlesztésének szükségessége
elismert a turizmus multiplikátor hatása révén: a növekvő bevételek, az új munkalehetőségek,
az infrastrukturális beruházások, a helyi kultúra, a kedvező környezeti kép, a vállalkozói
tőkebeáramlás, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállása - jelzésértékű felsorolás annak
bizonyítására, hogy a turizmus erőteljes hatást gyakorol a rendszer egészére.”2
Az idegenforgalomnak tehát multiplikátor hatással bír, mely egy adott terület, térség
fejlődésének egészére hatással van, sőt annak egyik legfontosabb meghatározó tényezője. A
foglalkoztatás javításra gyakorolt befolyás a kiemelendő, amely lehet közvetett, továbbá
közvetlen. Közvetlen hatásként definiálható a turisták ellátásához elengedhetetlen munkakörök
létrejötte (például szállodai dolgozók). A közvetett oldalon a turizmusra települő szolgáltatások
emelendőek ki. Jelen bekezdésben tárgyalt foglalkoztatottságról a következő fejezetben
részletesebben is bemutatásra kerül.

1
2

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regioi/ch02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regioi/ch02.html
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A turizmus gazdasági, társadalmi hatása a területfejlesztésre, foglalkozásjavításra
Hátrányos helyzetből való kikerülés soha nem egyszerű feladat, illetve a megoldást sem egy
elképzeléstől kell várni. Nagyon fontos a valódi adottságokra való építés. A megoldást nagyon
sokszor tévesen kitörési lehetőségektől várják. Azonban egy periférikusnak mondható
település/térség számára kitörést egyetlen egy megoldás sem tud hozni. Minden lehetőségre,
mint kimozdulási pontként kell gondolni, így a feldolgozásra kerülő Poroszló település
turizmusa is egy ilyen opció, ami a jövőben mindenféleképpen továbbgondozást igényel majd.
Ezen felül természetesen más lehetőségekkel is élnie kell a településnek a negatív tendenciák
leküzdéséhez.
A következőekben az idegenforgalom gazdasági, társadalmi, továbbá foglalkoztatásra
gyakorolt hatásáról lesz szó részletesebben. Poroszló település tekintetében az összes
felsorolásra kerülő hatás kimutatható.
Társadalmi-kulturális hatások
-

az urbanizációs folyamat gyorsítása (infrastruktúra, szolgáltatások fejlődése)
a társadalmi mobilitás növelése (új és képzettebb rétegek a harmadik szektorban)
a család modernizálása (munkaalkalmak teremtése folytán a nők és a fiatalok
emancipációja)
a helyi értékek újjáélesztése (a népművészet, a kézművesség, a népszokások felélesztése
és fenntartása, a helyi építészet megőrzése)
a provincializmus visszaszorítása, az előítéletek leküzdése
a közösségi élet fejlesztése és a társadalmi-kulturális integráció erősítése (LENGYEL M.
2004)

Jelen tanulmány célterületén a társadalmi fejlődés felülreprezentált, hiszen a turizmus adta
pozitív hatások ellenére is még számos leküzdendő probléma adódik. Például aránylag nagy a
szakképzetlen munkaerő száma. A turisztikai fejlesztések hatására (pl.: Ökocentrum) pozitív
gazdasági és társadalmi folyamtok indultak meg, mint például a vándorlási egyenleg pozitív
iránya.
Gazdasági hatások
-

más módon nem értékesíthető erőforrások (például táj, napfény, vízpart, hagyományok)
hasznosítása
egyéni, vállalati és közösségi jövedelmek növekedése
munkahelyteremtés
devizabevételek növekedése, a fizetési mérleg javítása
a szolgáltatások bővülése
multiplikátorhatás a gazdaság többi területére
az infrastruktúra fejlesztése
a vállalkozói kedv növelése, kis- és közepes méretű vállalkozások ösztönzése
regionális fejlődés, az egyenlőtlenségek csökkentése (Lengyel M. 2004)

Jelen tanulmány keretében a turizmus gazdasági hatásai közül a legfontosabb a
munkahelyteremtés, amely Poroszló településen jelentős hatással volt a 2012-ben megnyíló
Ökocentrum. Megnyitása előtt is jelentős munkahelyteremtő hatása volt az építkezésnek. A
fejlesztések hatására tapasztalható volt a település infrastruktúrájának, szolgáltatásainak és még
számos pozitív gazdasági előrelépés.
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„A turizmus szociális struktúrák átalakulására gyakorolt hatásai közül ki kell emelni a
tradicionális családmodell meglazulásában és a helyi közösség erőviszonyait érintő
változásokban betöltött szerepét. A turisztikai desztinációkban jelentkező munkaerőigény
egyik sajátossága a női munkaerő iránti kereslet megjelenése, amelynek következtében a
munkaviszonnyal nem rendelkező, háztartásbeli asszonyok munkába állnak, éjszakai, hétvégi
beosztást vállalnak vagy a falusi turizmus keretein belül saját háztartásukban (amelynek része
a falusi szálláshely) válnak tevékenyebbé.” (MICHALKÓ G. 2012)
A nők a foglalkoztatásban betöltött szerepük a mai napig sérülékenyebb, hiszen például a
gyermekvállalás után nehéz ismét munkát vállalniuk. Ezért a turisztikai potenciállal rendelkező
területeken nem szokatlan a gyakori női foglalkoztatás. Így közvetett módon a turisztikai jellegű
beruházásokkal mérsékelhető a nők munkanélkülisége.
„A turizmus foglalkoztatási funkciója gazdasági oldalról a munkaerő-gazdálkodásban
jelentkezik. Miközben növeli a munkahelyek számát, hozzájárul a munkanélküliség
csökkentéséhez, amely megtakarítást és bevételt is jelent az állam számára, mert amíg a fizetést
és az utána befizetendő járulékokat a magánszféra állja, addig a munkanélküli segélyt az állam
fizeti. A munkahelyteremtés tekinthető a turizmus egyik legfontosabb gazdasági hatásának.”
(MICHALKÓ G. 2012)
Michalkó Gábor gondolatai alapján elmondható, hogy az idegenforgalom egyik legfontosabb
befolyása, hogy felmenti az államot a segélyek fizetése alól, hiszen a helyi társadalom tagjait
képes kiemelni a segélyezési rendszerből munkahelyteremtéssel.
„A turizmus gazdasági hatásai a küldő- és a fogadóterületen egyaránt jelentkeznek. A
társadalmi hatásokhoz hasonlóan itt is meg kell különböztetnünk a negatív és pozitív előjelű
effektusokat, bár a szakirodalom értelemszerűen az utóbbiakra koncentrál. A turizmus
gazdasági hatásainak értékelésénél lényeges szempont, hogy a mutatók nem tartalmazzák a
célállomáson jelentkező szociokulturális és környezeti hatások pénzben kifejezhető hasznát és
költségét, miközben a mérleg megvonásakor ezt is figyelembe kellene venni. A
foglalkoztatottság esetében a már említett mentális tényezők, a magasabb szintű szaktudás, a
nyelvismeret, a turisták értékrendjének átvétele egyaránt lendületet adhat a gazdaságnak.”
(MICHALKÓ G. 2012)
A legimpozánsabb beruházásnak is adódnak negatív előjelű hatásai, ez alapján az
idegenforgalomban sincs másképp. Ezzel jelen soron írója is tisztában van és nem kívánja az
„érem” negatív oldalát elrejteni. A jelentkező problémákkal foglalkozni kell, melyekre
megoldást a turizmus érdekeltjeivel együttműködve kell találni a pozitív területfejlesztési
mérleg megtartása érdekében.
„A magyar turizmus gazdasági jelentősége az elmúlt évtizedben – a látogatók száma alapján
elvártnál alacsonyabb bevételek ellenére is – felértékelődött. Ennek eredményeként a
turizmushoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek által realizált jövedelmi hatás a GDP 5
százalékára becsülhető (amennyiben a turizmus multiplikátor hatását is figyelembe vesszük,
akkor 8,5%). A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2009-ben a turizmusból származó,
hivatalosan regisztrált devizabevétel 4084 millió euró volt, ezzel szemben a kiadások 2610
millió eurót tettek ki. A nemzetközi idegenforgalom egyenlege 1474 millió euró aktívumot
mutatott. A nemzetközi idegenforgalmi bevételek rangsorában Magyarország 2009-ben a 43.
helyen állt.” (MICHALKÓ G. 2012)
Magyarország esetében a turizmus gazdaságilag nemzetgazdasági érdek a fent olvasott
tényadatok alapján. Tehát nem csupán helyi szinten jár pozitív területfejlesztő hatással, hanem
nemzetgazdasági szinten is, így mindenféleképpen ösztönzendő az országos, regionális területi
stratégiákban is kiemelt szerepet biztosítani az idegenforgalom számára.
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Összességében elmondható, hogy a turizmus területfejlesztésben betöltött szerepe
felértékelődni látszik a jövőben. Azonban ez a rendszer rendkívül sérülékeny, ezért nem elég a
prognózis tudatában hátradőlve szemlélni a történéseket. Fontos a területi, térségi tervezésben
nagyobb szerepet adni az idegenforgalmi beruházások megvalósítására. Így a turizmus a
foglalkoztatás javításban is kiemelt szerepkörrel fog bírni a jövőben is.

Eredmények
Helyszíni tapasztalatok

1. kép: Viza és a vágótok
Forrás: Saját készítés

A Tisza tavi Ökocentrum, mint már korábban említésre került, Kelet-Magyarország egyik fő
turisztikai célpontjává vált. Az Ökocentrum több, változatos részekből épül fel, amelyek
bemutatják a Tisza-tó élővilágát. Nagyon gazdag elsősorban halakkal, hüllőkkel és madarakkal.
Személyes látogatás során tapasztalható volt, hogy milyen sokrétű a terület élővilága. A belső
akváriumrendszer Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszere, amely 735.000 liter
össztérfogatú, és ez a rendszer mind a hazánkban élő halfajokat tárja elénk, mind az Európa
édesvízi faunáját is. Az olyan jellegzetes fajtákon kívül, mint a -csuka, amúr, harcsa-,
különleges fajokkal is találkozhatunk, mint pl. a viza, vágótok vagy sőregtok (1. kép). A viza a
világ egyik legnagyobb édesvízi hala, korábban Magyarország vizeiben is megtalálhattuk,
azonban napjainkban már eltűnt, ezért is külön látványossága az akváriumnak.
A látogatók a beltéri látnivalók közül a legnagyobb érdeklődéssel a tömpeujjú vidrák etetését
várják (2. kép). Ők az Ökocentrum kedvencei, amelyeket naponta háromszor lehet megfigyelni
látványetetés közben, továbbá megtekinthető a viselkedésük, ügyességük.
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2. kép: Ázsiai tömpeujjú vidrák játék közben
Forrás: Saját készítés

3. kép: Az Ökocentrum térsége
Forrás: Saját készítés

Szintén az épület belső terében lett elhelyezve egy úgynevezett hüllőszoba, ahol a vidékre
leginkább jellemző állatokat ismerhetjük meg. Közelről megismerni, megtekinteni ezeket az
élőlényeket hatalmas élmény mind gyerekeknek, mind felnőtteknek. Az egész térség is
belátható az Ökocentrum kilátótornyából. Rálátás nyílik az egész Tisza-tóra, Poroszlóra és az
egész turisztikai központ kültéri részére is (3. kép).
Az épületen kívül több park is található, melyek szintén állatoknak ad otthont. Példának okáért
pelikánok, sakálok, teknősök, juhok, dámszarvasok. A centrum területén madárrezervátum és
vízi sétány található. Ez az út a tavon 1500 méter hosszan vezet, ahonnan elsősorban a terület
madárvilágát tekinthetjük meg közvetlen közelről.
808

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ II.

Mindezeket, azért tekinthetőek fontosnak bemutatni, - amellett, hogy rálátást nyerjen az olvasó,
hogy mennyire sokrétű élményt nyújt e turisztikai központ - hogy egy ilyen nagy és széles
szolgáltatást nyújtó turisztikai terület mennyi feladattal és mennyi munkával jár, hogy kielégítse
a mindennapi vendégek igényeit. Ezeknek köszönhetően is alakult pozitívan a munkanélküliség
a településen, ugyanis olyan munkahelyeket is teremtett ennek a turisztikai komplexumnak a
megépítése, amelyek nem igényelnek magas iskolázottságot. Gondolhatunk itt az akváriumok
tisztán tartására, az állatok etetésére, a kinti területek ápolására, vagy akár a vidrák
látványetetésére (4. kép).

4. kép: Vidrák etetése
Forrás: http://www.tiszataviokocentrum.hu/hu/okocentrum/europa-legnagyobb-edesvizuakvariumrendszere.html

Jelen tanulmány keretében bemutatásra kerül egy a Norvég Alap megvalósíthatósági
tanulmányának mintájára készített projektterv néhány eleme. Ez 8 lépcsőből, plusz egy nulladik
lépésből áll, amely a projektötlet kidolgozását jelenti. Ezt követi a jelenlegi helyzet vizsgálata,
amely tartalmazza jelen tanulmányban szereplő Poroszló település és az ott található
Ökocentrum vizsgálatát is. A következő lépések közül a 6-8-ig tartó lépések relevánsak. A
hatodik a környezeti, környezetvédelmi hatások elemzése, amely gyakorlatilag a turizmus
következtében fellépő pozitív és negatív hatások jelentik. A mérleg pozitív oldalára való
billentés érdekében szükséges a kompromisszum megteremtése, hogy mindenki érdekelt legyen
a turizmus fenntartásában. A kidolgozásra kerülő projekt erre törekszik. A hetedig a gazdaságitársadalmi hatások elemzése (1. ábra).

1. ábra: A fenntarthatóság pillérei
Forrás: http://fenntarthato.hu/epites/leirasok/telepules/telepules-terulethasznalat
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Az 1. ábra lényege, hogy a megvalósuló projekt célja nem a gazdasági hasznosítás, hanem
elsősorban a természeti hasznok legyenek túlsúlyban, majd ezt kövesse a társadalmi tényezős
és csak ez után a gazdaságiak. Ezt nevezik a fenntartható fejlődés alapjaként.
Végül a projekt megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése kerül említésre
nyolcadik lépésben, amely elméleti alapon tovább gazdagítja a térség turisztikai eseményeit.
Így javaslattétel történt a projekt gyakorlatban való átültetésére.
Jelen soron írójának volt szerencséje az Ökocentrum igazgatójával egy személyes és kötetlen
beszélgetésben részt venni. A beszélgetésen Kiss János ügyvezető igazgató Úr ismertette az
Ökocentrum humán erőforrás igényeinek legfontosabb tudnivalóit. A létesítmény 21 főnek
biztosít állandó munkaviszonyt, továbbá ez a szám nyáron (főszezonban) 40 főre duzzad, a
turizmusból eredő idénymunka miatt. Egy hátrányos helyzetű település számára ez óriási
lehetőségeket rejt a munkanélküliség csökkentésére. Nagyszámú munkaerő áll rendelkezésre,
azonban az Igazgató Úr elmondása szerint mégis szegényes a választék, hiszen szaktudással
alig rendelkeznek a környékbeli emberek. Így a magasabb iskolázottságot igénylő
munkakörökre szükséges más vidékről érkező emberek foglalkoztatása. Ennek ellenére mégis
bizakodóan tekintett a jövőre Kiss János, hiszen a Tisza-tó turizmusának fejlődése
fellendülőben van, így a jövőben Poroszló községe is számos pozitív előjelű folyamatokban
reménykedhet. A foglalkoztatás javításban már így is úttörő szerepet vállal a település, hiszen
társadalmi, gazdasági problémák ellenére is képes helyi embereknek munkát és megélhetést
biztosítani a turizmusra alapozva.
A turizmus szerepe a foglalkoztatás javításban
Az Észak-Magyarországi Régió megyéi közül, látogatottságot tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén
és Heves megyék még 2008-ban körülbelül azonos szinten álltak, azonban 2010-től Heves
megye jelentős növekedés ment végbe (2. ábra). Nógrád megye viszont jelentős lemaradásban
van. Heves megye növekedésben jelentős szerepet játszik a Tisza-tavi Ökocentrum is, ha annak
látogatottsági adatait összevetjük az összes látogatottság adataival.

A régióban megforduló turisták számának alakulása
megyék szerint, 2008-2014
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2. ábra: A régióban megforduló turisták számának alakulása megyék szerint, 2008-2014
Forrás: KSH adatbázis
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2015 augusztus 31-ig összesen 162.481 fő látogatta meg az Ökocentrumot (1. táblázat).
Jelenleg évi 200.000 fős látogatottsággal számol a komplexum. Csak összehasonlításképpen az
egri vár képes éves szinten több, mint 300.000 főt vonzani, azonban az Ökocentrum
látogatottsága felértékelődik, ha Eger és Poroszló közötti különbségeket nézzük.
1. táblázat: A Tisza-tavi Ökocentrum látogatottságának adatai, (Év/hó/fő)
2012

2013

2014

2015

Január

601

583

1141

Február

1454

1680

2702

Március

3717

4780

5891

Április

11590

11071

16049

Május

27142

27949

26069

Június

22121

26971

31808

Július

31741

31692

33233

Augusztus

38570

35153

42163

Szeptember

16221

11890

14216

Október

13462

11872

11010

November

3288

3462

3327

December

2967

2531

2666

Összesen:

155512

168882

182606

43016

Forrás: saját szerkesztés, adat: Poroszlói Ökocentrum

Konklúziók
Jelen tanulmány legfontosabb eredményeként elmondható, hogy a turizmus foglalkoztatás
javításban sikeresen lehet alkalmazni akár hátrányos helyzetű térségben is. Erre remek
példaként szolgál Poroszló település turizmusa, ahol a Tisza-tó idegenforgalmi adottságai
kerültek kihasználásra. Ezen eredményekhez nagymértékben hozzájárult a településen található
Ökocentrum is. A szakirodalmi feldolgozás rámutatott, hogy a turisztikai jellegű beruházások
területfejlesztésként definiálhatóak, továbbá, hogy az idegenforgalom napjaink legnagyobb
iparágává kezdi magát kinőni. Jelzésértékű, hogy az Ökocentrum 2012-es átadása
nagymértékben hozzájárult a település turizmusának fellendítésében. Továbbá említést érdemel
a társadalmi, gazdasági problémakör, amely hátrányos helyzet ellenére is kezelhető probléma,
sőt a létesítmény átadása óta a település minden tekintetben pozitív mutatókkal rendelkezik.
Ezen tényezők alapján elmondható, hogy a poroszlói jó gyakorlat adaptálható a vidék teljes
egészére, így az egész Tisza-tó vidéke belátható időn belül kiemelkedhetne a gazdasági és
társadalmi jellegű hátrányos helyzetéből is egyaránt.
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A MIGRÁCIÓ ALULNÉZETBŐL – A HELYBEN MARADÁS ÉS KÖLTÖZÉS
MOTIVÁCIÓI BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN
HORVÁTH ÁDÁM
PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola, horvathadam1414@yahoo.com
MIGRATION FROM DOWN UNDER – MOTIVATIONS OF MOVING AND SEDENTARINESS IN
SETTLEMENTS OF BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN COUNTY
Abstract
The value of real estates located on peripheral areas’ settlements begun to decline after the socialist regime-change
due to unemployment caused by closing of mines, factories and collecting farms, where the low-qualified people
could work. Thus, the possibility of underprivileged people’s moving in the direction of more prosperous areas
has serious difficulties. But just the real estates’ circumstances keep them in the underdeveloped areas or in case
of any chance, they would undertake the moving, by reason of the binding to their residence and other hindering
factors the people who live in backward areas would choose the sedentariness?
The survey conducted by questionnaires in segregated areas of the selected settlements of Borsod-Abaúj-Zemplén
county examined the composition of the population, the willingness of migration and their lifestyles. The results
of survey show a clear picture: the majority of underprivileged people have already thought to exchange of
settlement, which firstly caused by hope of better job opportunities and higher living standards. The moving of the
whole family seems unrealizable because of the above-mentioned reasons. Alternatively, only one family member
moves towards the prosperous areas with weekly migration to home. Even though it means difficulties for the
family life, a significant proportion of respondents would undertake this option, and the governmental support of
this opportunity could make improvement in the life of underprivileged families.
Keywords: hátrányos helyzetű térség, migráció, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

1. Bevezetés
A periférikus helyzetben lévő településeken található ingatlanok rendszerváltást követő
értékcsökkenése miatt a vizsgált területeken élő hátrányos helyzetű emberek - a többségében
képzetlen munkaerőt alkalmazó bányák, gyárak és termelő szövetkezetek megszűnése miatt
kialakuló munkanélküliség hatására - munkaerő-piaci szempontból prosperálóbb területek
irányába költözésének lehetősége jelentős nehézségekbe ütközik. Az esélyek pedig a település
méretének csökkenésével arányosan redukálódnak, amely megakadályozza az itt élőket, hogy
javítsanak helyzetükön.
Ezt a tendenciát erősíti az Észak-magyarországi régió, hazánk egyik legfejletlenebb területe,
amelynek leszakadását jelzi a rendszeres szociális ellátásban (szociális segély, rendelkezésre
állási támogatás, bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) részesülő
álláskeresők magas, 41 %-os aránya1, valamint a támogatott álláshelyek száma akár tízszerese
is lehet az elsődleges munkaerő-piaci helyeknek (FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL 2011). A régió
kistérségeinek közel kétharmada gazdasági szempontból stagnálónak vagy lemaradónak
tekinthető, közülük szigetszerűen emelkednek ki a nagyobb városok és vonzáskörzetük, úgy,
mint Miskolc, és Eger (FALUVÉGI A. 2004). A 2011. októberi adatok szerint a nyilvántartott
álláskeresők 40 %-ának (212,6 ezer fő) 8 általános vagy annál alacsonyabb iskolai végzettsége
van és ezen arány csak közel 26 %-át regisztrálták a három fejlettebb régióban, míg csak ÉszakMagyarországon 21,8% ez az arány. A középiskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők
száma 133,6 ezer fő, ezzel arányuk 25,2% a regisztrált álláskeresők között, amely arány Észak1

Ez az arány Közép-Magyarországon, Közép- és Nyugat-Dunántúlon 20%.
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Magyarországon 16,8% volt2 (FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL 2011). Magyarországon a
kedvezményezett térségeket meghatározó – 311/2007. (XI.17) – kormányrendelet 47
leghátrányosabb helyzetű kistérséget állapít meg, amelyen belül 33 komplex programmal
segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérséget, és további 47 hátrányos helyzetű kistérséget
mutat (KSH, 2008). A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben él Magyarország lakosságának
egytizede (962.500 fő), ezen belül Észak-Magyarországon 35.9 %-uk él, tehát több, mint
egyharmaduk lakik ilyen jellegű kistérségben ezen régióban, amely 346.200 fővel a
legmagasabb az országban (MAGYAR KÖZLÖNY 2007), és – Észak-Alfölddel, a Dél-Alfölddel
és a Dél-Dunántúllal együtt – Európa 20 legszegényebb régiója közé tartozik (EUROSTAT
REGIONAL YEARBOOK 2011). Ezekben a kistérségekben a legrosszabbak a gazdasági,
infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatási mutatók, és lényegesen alacsonyabb az
iskolai végzettség szintje is, amelyek eredményeképpen nagyobb arányban szorulnak szociális
segélyre (NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA 2011). Ezek a kistérségek főleg a
határmentén, külső perifériákon, illetve a gazdasági szerkezetátalakítás negatív
következményeként a belső perifériákon alakultak ki, ahol jellemző az alacsony vállalkozási
hajlandóság, a külföldi és belföldi működő tőke hiánya, a lakosságszámhoz viszonyítva kevés
munkalehetőség, ráadásul az ingázás jövedelmi szempontból nem vállalható. A térség eredeti
lakosságának tehetősebb rétege már az elvándorlás mellett döntve a közeli nagyvárosokba,
illetve Budapestre költözött munkavállalási célból, addig helyükre történő bevándorlás
eredményeként a perifériák aprófalvas területein és a városi külterületein szegregálódott falvak,
illetve városi szegregátumok, telepek jöttek létre.
A kiválasztott, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található településeken végzett kérdőíves
kutatás a szegregált lakókörnyezetben, vagy lakókörnyezeti szempontból hátrányos helyzetben
élő lakosság összetételét, migrációs hajlandóságát és életviteli szokásait vizsgálta. A felmérés
arra kereste a választ, hogy a hátrányos helyzetű területeken élőket kizárólag az olyan külső
körülmények, mint az alacsony ingatlanárak, vagy a közlekedési nehézségek akadályozzák az
elköltözésben, vagy a belső motiváció is hiányzik esetükben?

2. Célcsoport és célterület
A 2014. tavaszán végzett kutatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Ózdon,
Hernádkércsen, Cigándon és Göncön valósult meg, amely települések önkormányzatai részt
vettek az EU által finanszírozott TÁMOP 5.3.6 Komplex-telepprogramok megvalósításában. A
kutatás azon alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, valamint szociális és
anyagi gondokkal küzdő halmozottan hátrányos helyzetű személyek alkották személyre
irányult, akik egyben az önkormányzatok által irányított telepprogramok célcsoportját is
jelentették. A mintaválasztás alapját a felmérés időpontjában, a projekt képzésein jelenlévő 117
fő alkotta, akik a standard strukturált kérdőíveket önkitöltős formában, de kérdezőbiztos
segítségével töltötték, akik a kérdések esetleges félreértéseket tisztázták a részt vevők körében.
3. A kutatás elméleti kerete
Solt Ágnes szerint a telepeken élők világát meghatározó szubkultúrát jellemzi a sorsközösség
vállalása, viszont az egymás iránt érzett szolidaritás csak minimális szerepet játszik az
életükben (SOLT Á. 2009). A periférikus területeken élő helyi társadalmak nem rendelkeznek
olyan tudás-, pénz-, vagy kapcsolati tőkével, amely lehetővé tenné a helyzetükből való kitörést,
2
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akár migrációval, akár vállalkozóvá válással, akár helyi összefogással. Ez pedig tovább gyengíti
a térség demográfiai, társadalmi és gazdasági helyzetét (TIMÁR J.–NAGY E.–NAGY G.–VELKEY
G. 2015). Általában a fiatalok miután elvégzik középfokú tanulmányaikat, hosszú távú terveket
fogalmaznak meg és el szeretnék elkezdeni saját, önmaguk által fenttartott életüket és karrierbe
kezdeni. Viszont ha értékelik a lakóhelyüket, társadalmi kapcsolatokat és lehetőségeiket, az
aktuális élethelyzetük miatt sokan fontolóra veszik az elköltözés lehetőségét. A napi
megélhetési kényszerek természetesen kevésbé befolyásolják azon diákok terveit, akiknek még
nincs gyermekük, mint akiknek 17 – 19 éves korukban családot alapítottak és fiatal szülőkké
váltak (TIMÁR, J.–VELKEY, G. 2016). A hátrányos helyzetű térségben élők a perspektívák
hiánya miatt a tanárok, a barátok és még a szülők többsége is arra bátorítja a diákokat, hogy
költözzenek el a térségből (TIMÁR, J.–VELKEY, G. 2016).
A másodlagos munkaerőpiacon szerzett és a transzferjövedelmek által kapott bevétel csak a
szegénységi küszöb értékével azonos, vagy az alatti életszínvonalat enged meg, amelyet jól
mutat, hogy a kutatásban részt vevő személyek háztartásainak több mint fele (57.1 %) úgy látja,
szülei magasabb életiminőséget tudtak biztosítani családjuk számára, mint azt ők jelenleg
tehetik. Sőt, minden harmadik válaszadó (31.4 %) szerint a szülei sokkal jobban éltek, mint ők.
Pedig a szülők iskolai végzettsége a válaszadók képzettségi szintjénél is alacsonyabb fokozatot
mutat, hiszen míg az édesapák 7.1 %-a nem járt iskolába, egynegyedük (25.5 %) nem fejezte
be a 8 általános osztályt és minden második (54.1 %) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséget
szerzett, addig az édesanyák 7.6 %-a nem járt iskolába, egyötödük nem fejezte be az általános
iskolát és közel minden harmadik édesanya legfeljebb alapfokú végzettséget szerzett.
Ennek némileg ellentmond Tímár Judit és Velkey Gábor kutatása, amelynek eredményei szerint
azok a középiskolai diákok, akiknek a szülei magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek,
nagyobb az esélyük a sikerre és a kultúrához való hozzáféréshez (TIMÁR, J.–VELKEY, G. 2016).
Természetesen a piacgazdaság kereteit nem lehet ezen szempontok szerint összehasonlítani a
szocializmus munkaerő-piaci stratégiájával, hiszen míg a jelen kutatásban részt vevők szülei
egy olyan szocialista rendszerben vállaltak munkát, ahol kis túlzással mindenki, így az
alacsonyan képzett csoportok is könnyen jutottak munkalehetőséghez, addig Tímár Judit és
Velkey Gábor kutatási célcsoportjának szülei már egy kapitalista gazdaság keretei között
érvényes eredményt szemléltetnek. A két kutatás ilyen szempont szerinti összehasonlítása
viszont jól szemlélteti, mekkora szerepe van az iskolai végzettségnek a piaci alapú
gazdaságokban. Solt Ágnes eredményei alapján a munkához való hozzáállásban is különbséget
lehet tenni a szocializmusban és a rendszerváltás után szocializálódott telepen élő lakosság
között. Az idősebbek szerint a fiatalok nem szeretnek dolgozni, ezért mivel az idősebb
korosztályok törekednek a megbecsülés fontosságára, próbálnak elhatárolódni a fiatalabb
generációtól (SOLT Á. 2009).

4. Eredmények
A kutatásban résztvevők többsége (67.2 %) helyi születésű, a településekre költözők pedig
elsősorban városokból (62.5 %) érkeztek, de minden negyedik (25 %) nem helyben született
faluból érkezett. Nem elhanyagolható a fővárosból érkezők aránya sem, akik a nem helyben
születettek 12.5 %-át teszik ki.
Nem meglepő a helyben születettek magas aránya, hiszen a válaszadók átlag életkora 33 év,
amely második generációs betelepülőket valószínűsít, tehát a válaszadók szüleik a szocializmus
időszakában hozott döntések következtében költöztek jelenlegi településükre. Ebben közre
játszhatott az 1960 – 61-es téeszesítési kampány, valamint az 1961-es MSZMP KB határozata,
amely próbálta felszámolni Magyarország 2100 cigánytelepét, amely többnyire a városokat
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övező falvakat érintette hátrányosan (HAJNÁCZKY T. 2013). Ennek következtében
megkezdődött a népesség eláramlása a falvakból a városok irányába. Ezt a folyamatot a
fejlesztési források koncentrációjával tovább erősítette az 1971-es Országos
Településhálózatfejlesztési koncepció, amely nem vette figyelembe, hogy a magasabban
képzett, fiatalok elköltözését egy szegényebb, sok esetben cigány családok falvakba történő
beáramlása követte, amelynek eredményeként az 1980-as évekre kistelepülési gettók jöttek
létre (HAVAS G. 1999, LADÁNYI J.–SZELÉNYI I. 2005). A fentebb leírt folyamatok eredménye,
hogy a válaszadók fele (49.1 %) több, mint 26 éve él lakhelyén, és elhanyagolható azon
válaszadók aránya (3.6 %), akik 5 évnél korábban érkeztek a településre.
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1. ábra: Településen eltöltött időtartam, N=110, 2014

A településen belül gyakrabban fordul elő lakóhelyváltás, amelyet jól mutat, hogy míg a
településen átlagosan 27 éve élnek, jelenlegi lakásukban tartózkodás középértéke csak 15 év.
Ezek alapján a településen belüli migráció nagyobb valószínűséggel következik be, mint a
települések közötti lakóhelyváltás.
A kutatás szereplőinek többsége szereti az otthonául szolgáló településrészt, bár sokan (42.6
%) nem elégedettek lakóhelyükkel. A család közelsége természetesen sokat számít az
elégedettség megítélésében, minthogy a helyben születettek számára az is lényeges szempont,
hogy szülővárosukban, szülőfalujukban élhetnek. Ennek köszönhetően olyan összetartó
közösségben tudnak élni, amely napi szintű kapcsolatot enged a rokonokkal, barátokkal és
ismerősökkel. Ezt támasztja alá, hogy a kutatás szereplőinek közel háromnegyede (70.8 %)
szerint összetartóak a lakókörnyezetben élő emberek, igaz, csak minden ötödik válaszadó
említett kiemelt összetartást. A célcsoport tagjai ezen túl a táj szépségét, valamint a jó levegőt
és nyugodt környezetet emelték ki lakóhelyükkel való elégedettségük szempontjaként.
Ennek ellenére nem mindenki festett ilyen idilli képet a megyében fellelhető körülményekről;
többen csak amiatt laknak a településen, mert nincs lehetőségük költözésre. A munkahelyek
hiánya miatt a vizsgált területeken élőknek nincs állandó munkája, amely nehéz megélhetést és
szegénységet eredményez. A kistelepüléseken való elhelyezkedés esélye minimális, amely
mellett a hátrányos helyzetű kistérségekben található falvak ingatlanárai nem adnak lehetőséget
az itt élők számára, hogy településváltással javítsanak a helyzetükön (VIRÁG T. 2006).
Az emberek egyik napról a másikra élnek, amely felerősíti nyomorukat és a lopás, viták és
hangoskodás növeli a feszültséget, amely a közbiztonság színvonalát is jelentősen csökkenti.
Ennek némileg ellentmond, hogy a válaszadók kétharmada (67.6 %) biztonságban érzi magát a
lakókörnyezetében. A kevés és alacsony színvonalú szolgáltatás (élelmiszerbolt, orvos,
szórakozási lehetőség) miatt az ilyen jellegű igények kielégítéséhez utazni kell. A lehetőségek
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teljes hiánya főleg a kistelepüléseket jellemzi, amely a gyerekek kikapcsolódási és iskoláztatási
lehetőségeit is érinti, amelyet a 2000-es években véghezvitt „lopakodó körzetesítésként” ismert
folyamatok tovább nehezítették a társadalmi és térbeli szegregációt. Az aktuális kormány a
finanszírozhatatlannak minősített, önkormányzati és oktatási rendszer úgy próbálta átalakítani,
hogy kihasználtsági mutatókhoz kötötte a finanszírozást. A döntés következtében a kedvezőtlen
elhelyezkedésű területeken jelentősen hátrányosan érintette az oktatási rendszert és növelték a
kirekesztettséget (LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. 2005). Pedig éppen ezeken a településeken hiányzik
a legtöbb óvodai férőhely és itt található a legtöbb, alacsony oktatási színvonalat biztosító
szegregált iskola is (VIRÁG T. 2009).
A válaszadók szerinti – az ózdiak kivételével – közlekedési nehézségeket a falvakat érintő
buszjáratok alacsony száma, valamint a hernádkércsi és cigándi vasútállomás hiánya igazol,
tehát ezen településekről ilyen módon nem lehet közlekedni. Hernádkércsről a 31 km-re lévő
Miskolcra napi 6 közvetlen járat közlekedik, viszont se a 21 km-re fekvő Szerencsre, sem pedig
a 20 km-re lévő Encsre nem lehet közvetlenül eljutni. A cigándi tömegközlekedés sem sokkal
jobb, hiszen vasúttal innen sem lehet közlekedni, viszont míg a 60 km-re lévő Nyíregyházára
napi egy közvetlen buszjárat indul, a 30 km-re fekvő Sárospatakra már naponta 7 alkalommal
lehet eljutni közvetlenül, viszont a megye székhelyére, a 103 km-re található Miskolcra nem
indul közvetlen járat a településről. Göncön sem jobb a tömegközlekedési infrastruktúra,
Encsre, amely 26 km-re fekszik, napi 2 közvetlen járat indul, Sárospatakra viszont már nem
lehet átszállás nélkül eljutni, de Miskolcra is csak naponta egy közvetlen lehetőség nyílik.
A falvakhoz tartozó telepeken élők számára pedig fokozottan nehéz a bejutás, hiszen nekik
először a település központjába kell eljutni, a központ gyalogos, vagy kerékpárral történő
megközelítést pedig a közvilágítás hiánya is nehezíti. Mindezek ellenére a válaszadók jelentős
többsége (79.2 %) szeret a településen élni és minden harmadik ember (34.9 %) kifejezetten
szereti a települését, valamint pontosan ugyanilyen arányban jelezték elégedettségüket a
közvetlen lakókörnyezetükkel.
A kutatásban részt vevő hátrányos helyzetűek saját, vagyis szubjektív megítélésük alapján az
ingatlanok fele (44.6 %) közepes, míg minden negyedik (25.7 %) lakás rossz állapotban van,
amelynek egy része lakhatásra alkalmatlan.
A kutatás eredményei alapján vezetékes víz a házak kétharmadában (66.1 %) van, míg a gáz
csak kevesebb, mint minden harmadik házba van bevezetve. Villanyszolgáltatás viszont a
kutatásban részt vevő majdnem minden (94.9 %) hátrányos helyzetű családban megtalálható.
A lakások 67,6 %-ában van fürdőszoba, 62,6 %-ukban pedig van WC.
Összességében a válaszadók 53 %-a problémásnak látja lakáshelyzetét, hiszen a lakások
többsége felújításra szorul, amely során szükséges lenne szigetelések javítása, a nyílászárók
cseréje, vagy tetőcsere, esetenként a gázfűtés, valamint a fürdőszoba és a WC kialakítása. A
közművek bevezetése is sokat segítene a lakóknak, vagyis a víz, gáz, villany kiépítése
jelentősen jobbá tenné a válaszadók lakáshelyzetét, hiszen a víz minőségére is panaszkodtak.
A házak környezetére jellemző, hogy az utak állapota is felújításra szorul, főleg azok, amelyek
nincsenek lebetonozva, az aszfaltozott utakat pedig a víz gyakran alámossa, ezért ezek is
járhatatlanok. A kutatásban részt vevők lakókörnyezetére jellemző a sok üres, elhanyagolt
telek, amelyeken a sűrű gyomnövényzet miatti magas pollenkoncentráció eredményeként paz
allergia is problémát okoz. Az ingatlanok jelentős többsége (85.2 %) magántulajdonban van,
amely jelentősen megnehezíti a részt vevők mobilitását. A lakások többségét zsúfoltság és a
komfort alacsony szintje jellemzi, amelyet legtöbb esetben a fürdőszoba és a toalett hiánya – a
lakások közel egyharmadában nem található fürdőszoba és WC – példáz. A házak általában 2
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szobával rendelkeznek, és mivel a kutatásban résztvevőknek átlagosan 3 gyermekük van, ami
azt jelenti, hogy egy szobában több, mint 2 fő él együtt.
A válaszadók körének jelentős részében (60.4 %) felmerült már a lakóhelyváltás gondolata,
amelynek elsődleges oka természetesen a falvakban tapasztalható munkahelyek hiánya és
ennek eredményeként fellépő szegénység. A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a
fellelhető munkák és a közmunkaprogram által biztosított fizetés csak egy nagyon alacsony
életminőséget enged az itt élő családoknak. Tehát elsősorban a jobb megélhetés reményében
történő migrációs szándék jellemző, amelyet főleg a munkaerő-piaci szempontból prosperálóbb
országrészekben található nagyvárosok, vagy Budapest irányába tennének meg. Ezen
területeket olyan versenyképes fizetésekkel és magasabb életszínvonallal párosítanak, amely
egzisztenciális biztonságot nyújtana számukra, ahol a gyermekek számára is tervezhető jövőt
látnak. Az esetleges migráció második okát a lakókörnyezetben élő emberek adják, amely miatt
a költözni vágyók 9 %-a váltana lakóhelyet. Ők leginkább az emberek „elmaradottságát” és a
hozzáállásukat nehezményezik, de a lopások és betörések is növelik az elköltözési szándékot.
A lakókörnyezet állapota 7 %-ot ösztönöz költözésre, amelyhez leginkább a szeméttel teli
környék járul hozzá. A település periférikus elhelyezkedése szintén a költözni vágyók 7 %-át
motivál váltásra, hiszen marginális földrajzi helyzete kedvezőtlen tömegközlekedéssel párosul.
Ezen csoportba tartozó válaszadók leginkább olyan területekre költöznének, ahol a mindennapi
ügyek intézésének terei könnyen elérhetőek. A lakhatási körülményeknél (5 %) csak a családtól
való távolság (2 %) jelent alacsonyabb mértékű inspirációt a lakóhelyváltáshoz. Ezen kívül
további 2 %-uk egyéb okok miatt költözne.
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2. ábra: A migrációs szándék okai, N=53, 2014

A magas arányú költözési szándékhoz viszont csak alacsony arányban köthető megvalósuló
településváltás, hiszen az ingatlanárak települési és területi különbségei nem teszik lehetővé,
hogy a periférikus területeken élők a munkalehetőség után költözzenek (BASS L. 2010).
A hernádkércsiek elsősorban (43 %) a 13 km-re található Szikszóra szoktak átjárni, és csak
kevesebben (16 %) Miskolcra (32,5 km), míg 11 %-uk egyáltalán nem utazik. Ezzel szemben
a gönci válaszadók a tömegközlekedési nehézségek ellenére leginkább Miskolcra (45 %) és
Encsre (9 %) szokott utazni, míg 23 %-uk nem hagyja el a települést. Cigándról főlreg
Kisvárdára (31 %) és Sátoraljaújhelyre (28 %) járnak át, míg a megye székhelyére csak 15 %
közlekedik rendszeresen, viszont a közelebb található Nyíregyházára (9 %) és Sárospatakra (4
%) még kevesebben utaznak. Az ózdi válaszadók nagyobb arányban járnak a 155 km-re fekvő
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Budapestre (27 %), mint az 59.4 km-re lévő Miskolcra és a 46.9 km-re található Egerbe (11 –
11 %). A válaszadók elsősorban vásárolni (35 %) utaznak át más településekre, de sokan orvosi
vizsgálat (19 %) és rokonlátogatás (19 %) miatt szokott átjárni. A szórakozási lehetőségek
nagyobb választéka (6 %) kevesebbeket motivál utazásra, amelynél csekélyebb mértékben csak
munkakeresés (5 %), a munkavégzés (3 %), valamint az ügyintézés (3 %) késztet némi távolság
leküzdésére. Egyéb okok miatt a válaszadók 10 % vállal utazást.
A kutatásban részt vevő személyek kiemelkedő többsége (80.9 %) volt már Budapesten, amely
utazást legtöbb esetben (25 %) kirándulás céljából szerveztek, míg hasonló mértékben (24 %)
rokonlátogatás miatt valósult meg. A munkavégzés egyötödrészben (21 %) volt oka a budapesti
útnak, míg az életvitelszerű tartózkodás 8.5 %-ban játszott szerepet a fővárosiútban.
Ugyanilyen (8.5 %) arányban csak átutazóban voltak a fővárosban, míg az orvosi vizsgálat 3
%-ban, vásárlás, valamint iskolai tanulmányok 2 – 2 %-ban voltak céljai a budapesti utazásnak.
Egyéb célok 6 %-ban voltak motivációi a fővárosi látogatásnak.
A válaszadók elégedettségének alapját leginkább (53 %) a családjuk adja, hiszen legtöbben
gyermeküket, feleségüket és férjüket emelték ki, akikre minden esetben számíthatnak. Többen
(15 %) a lakásukkal, míg 11 % a munkájukkal van leginkább megelégedve, amelybe általában
az alkalmi, vagy az informális munkaerőpiacon vállalt munkák tartoznak, hiszen a kutatás a
célcsoportját regisztrált munkanélküliek alkotják. Az egészségi állapot csak negyedik (7 %) az
elégedettségi létrán, az emberi kapcsolat pedig csak 3 %-ban járul hozzá a kutatásban részt
vevők elégedettségéhez. Egyéb olyan összetevők, mint az életvitel, akaraterő, vagy az otthoni
kert 11 %-ban támogatja az elégedettségi szintet.
A válaszadók legjelentősebb problémáját (37 %) természetesen az anyagi és megélhetési
gondok jelentik, amelyen belül a jövedelem alacsony mértékét emelték ki, ennek
eredményeként pedig az aktív korúak nem tudják megfelelő szinten eltartani családjukat. Ezért
anyagi biztonság hiányában, nehéz körülmények között élik mindennapjaikat, élethelyzetük
kilátástalan, amelyet tovább nehezítenek az esetleges hitelek, de sok esetben a havi rendszeres
fix költséget jelentő rezsidíjak is problémát okoznak a családok számára, amely főleg azon
válaszadóknál jelent jelentős nehézséget, akik egyedül nevelik gyermeküket.
Az anyagi és megélhetési problémával szorosan összefügg a munkalehetőségek hiánya és az
ebből következő munkanélküliség, amely a problémák 34 %-át teszik ki. A kutatásban szereplő
célcsoport helyzetét tovább nehezíti, hogy többségük nem rendelkezik szakmával, vagy
meglévő szakmája nem számít piacképesnek a térségben, így nem tudnak megfelelő
munkahelyet találni. A generációkon átívelő munkanélküliségük, anyagi helyzetük és
iskolázatlanságuk pedig lehetetlenné teszi a helyzetükből való kitörést (SOLT Á. 2009).
A harmadik legnagyobb problémát (7 %) a lakáshelyzetből adódó nehézségek jelentik, míg az
egészségi állapot 6 %-ban járul hozzá a nehézségekhez. Egyéb problémák (16 %) között
szerepelt az élethelyzet, az egymással nem foglalkozó emberek, de problémaként merült fel a
ruha- és élelmiszerhiány, valamint a gyermekek felnevelésével járó nehézségek, a település
földrajzi elhelyezkedése és az ebből következő közlekedési nehézségek, valamint az unalom.
Mivel a hátrányos helyzetű családok többnyire a segélyekből és a szociális
transzferjövedelmekből nem tudnak megélni, a másodlagos munkaerőpiacon jutnak
jövedelemhez, ahol az alkalmi és feketemunka mellett jelenik meg a közfoglalkoztatás
lehetősége (BASS L. 2010). A telepeken élő hátrányos helyzetűek munkalehetőségei között
leggyakrabban helyi alkalmi munkák, vagy az önkormányzat által biztosított lehetőségek
találhatók. Ezen kívül növények terméseinek gyűjtéséből és ezek leadásából tudnak plusz
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jövedelmet szerezni, amit a távolabbi városokban végezhető alkalmi munkákból és fa-,
valamint vasgyűjtésből biztosítják megélhetésüket (SOLT, 2009). A kutatásban részt vevő
csoport munkalehetőségeinek kétharmad része (62 %) a közmunkaprogramhoz kapcsolódik,
míg a potenciális munkák negyede (24 %) a másodlagos munkaerőpiacon, vagy alkalmi
munkákhoz kapcsolódik. Ezen lehetőségek többségében mezőgazdasági, vagy kerti munkákat
– kapálás, gyümölcsszedés – jelentenek. Az elhelyezkedési opciók 14 %-át szakmákhoz, vagy
végzettséghez fűződő munkák jelentik, amelyek elsősorban kőműves, kereskedelmi vagy
óvodai dajka képzettséget igényelnek. Ezen kívül említették még a képzéseken való részvételt,
amely a megélhetési támogatást potenciális jövedelemforrást jelent.
Természetesen a kutatás nem terjedt ki annak a felderítésére, hogy konkrét ajánlat esetén miként
választanának a célcsoport tagjai, de a következő példa viszont jól szemlélteti, hogy a területi
hátrányokkal küzdő munkanélküliek nem a hozzáállásuk, hanem sokkal inkább a periférikus
területen megfigyelhető munkaalkalmak hiánya és az alacsony képzettségi szintjük miatt nem
tudnak elhelyezkedni.
A válaszadók több, mint fele (54 %) bármilyen munkát elvállalna, míg 8 %-nak egyetlen
feltételük, hogy ülőmunka legyen. Szintén 8 %-uk szívesen vállalna szakképzettséget nem
igénylő, takarító, vagy konyhai kisegítő állást, míg egynegyedük (27 %) csak
szakképzettségének megfelelő – asztalos, fodrász, felszolgáló, varrónő, magas építő, óvodai
dajka - állásban helyezkedne el.
A kutatásban részt vevő emberek fele (50.5 %) vállalna olyan munkát, amely miatt csak hetente
tudna hazajárni, míg a napi ingázást vállalók átlagosan 53 km-t utaznának munkahelyükre.
Az elvárt fizetés legkevesebb 40.000 Ft, míg a legtöbb 250.000 Ft, miközben átlagosan 117.000
Ft-os fizetést szeretnének elérni a marginális területeken élő hátrányos helyzetű válaszadók.
Ezzel szemben ezen családok átlagosan összesen 104.000 Ft-ból élnek havonta, amelyet ha
elosztunk a kutatásban részt vevők 5 fős átlagos háztartásméretével, akkor 1 főre 20.800 Ft jut,
amely jóval a szegénységi küszöbként megállapított 28.500 Ft-os nyugdíjminimum alatt
található.
A környékbeli munkalehetőségekről a kutatás szereplőinek lakókörnyezetében élők
munkahelyei, illetve bevételi forrásai alapján próbáltam információt kapni. A válaszadók
szerint a lakókörnyezetben élő emberek több, mint felének (56 %) elsődleges jövedelemforrása
a közmunkaprogramból származik, minden ötödik válaszadó szerint (22 %) szociális
transzferjövedelmekből – családi pótlék, tanfolyamokhoz kapcsolódó megélhetési támogatás,
szociális segély, nyugdíj – él, 19 %-uk alkalmi munkák bevételeiből – mezőgazdasági munka,
gombászás, vasazás, gyümölcsszedés, fagyűjtés – tartja fenn családját, és mindössze a
lakókörnyezetben élő emberek 2 %-a dolgozik a településen, vagy a környéken található
munkahelyeken. Ennek alacsony aránya nem meglepő, hiszen a lakóhelytől távolabb lévő
munkahelyeket a ritka és költséges tömegközlekedés miatt a városi munkaadók nem szeretnek
vidéki munkavállalókat alkalmazni (BASS L. 2010). Az életcélok között a materiális és
monetáris javak mellett leginkább a család anyagi biztonságát kifejező remények és biztos
munkahely igénye merült fel, amelyen túl az elköltözés is beteljesítendő vágyként jelent meg.

5. Összegzés és konklúzió
A kutatás eredményként kapott válaszok egyértelmű képet mutatnak: a hátrányos helyzetűek
többségében már felmerült a településváltás gondolata, amelynek elsőszámú okát a
munkalehetőség reménye és az ezzel járó magasabb szintű megélhetés jelentette. A költözés az
egész család számára a fentebb említett okok miatt viszont megvalósíthatatlannak tűnik. Ennek
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egyik alternatívájaként merülhet fel, ha a családnak csak az egyik tagja vált lakóhelyet a
munkaerő-piaci szempontból kedvezőbb helyzetben lévő térségek irányába, amely megoldás
során a távolság miatt csak hetente tudnának hazajárni családjukhoz. Ennek ellenére a
válaszadók jelentős arányban vállalnák ezt a lehetőséget is, amely lehetőség támogatása
fejlődést eredményezhet a hátrányos helyzetű családok életkörülményeiben.
A vizsgált periférikus helyzetben lévő településeken a munkanélküliség és az ezzel összefüggő
szegénység mellett a kilátástalan jövő okozza a legnagyobb problémát. A munkahelyek
hiányát, valamint a lakóhelyek térbeli elszigeteltségét pedig tovább nehezíti az ezen
településeken élők alacsony iskolai végzettsége, valamint – Ózdot kivéve - a tömegközlekedési
lehetőségek alacsony és hiányos szolgáltatási színvonala. A munkaerőpiaci szempontból
fejlettebb területekre költözést pedig megakadályozza a hátrányos helyzetű kistelepüléseken
az ingatlanok alacsony értéke, amely nem konvertálható egy városi lakásra.
A lakókörnyezetek higiénikus körülményei és a lakhatás minősége is fejlesztést igényelnek, és
mivel a gyerekek sem kapják meg a megfelelő oktatást, a jövőben sem várható változás. Az így
kialakult helyzetet kormányzati rendeletek is erősítették, többek között a „lopakodó
körzetesítésnek” is nevezett önkormányzati és oktatási átszervezés. A hátrányos helyzetűek
lakókörnyezetében sok a lopás, betörés, és az életük távol áll a civilizált életformától.

6. Közösségi kert, mint lehetőség
A közösség által támogatott mezőgazdaság egymástól függetlenül indult el Japánban és
Németországban az 1960-as években. A kisközösségeket alkotó, mezőgazdasággal nem
foglalkozó háztartások közös földvásárlással a kistermelők számára biztos megélhetést
nyújtottak, a fogyasztók pedig friss élelmiszerhez jutottak. A közösségi mezőgazdálkodás
többnyire ökologikus formában, a negatív környezeti hatások és a szállítási távolságok
csökkentésével történik. A folyamat során a fogyasztók nem a termékért, hanem a termelők
munkájáért és a termelés költségeiért fizetnek. Az ezt szolgáló előfizetéses „dobozrendszer”
pedig már Svájcban indult el. Magyarországon a közösség által támogatott mezőgazdaság a
nagyvárosok, elsősorban Budapest köré szerveződik (ÖMKI 2013).
A Pro Lecsó Program keretein belül dolgozó termelői csoport egy oktatási és foglalkoztatási
projekt során saját fogyasztásra és eladásra is termelnek. Így a fogyasztói csoport nem egy
termelőt, hanem egy hátrányos helyzetű termelői közösséget támogat és hozzájárul a hosszú
távon fenntartható fogyasztói szokások kialakításához (RÉTHY K. 2013). A program az agrobased social business szellemében lett létrehozva, amely a mezőgazdasági alapú település- és
közösségfejlesztést, valamint a megtermelt javak igazságok elosztását és a közösségen alapuló
innovációt gondolja leginkább fontosnak.
A projekt a helyi önkormányzatokkal és a hátrányos helyzetű, de ambiciózus emberekkel
együttműködve igyekszik kielégíteni a helyi és környékbeli élelmiszerigényeket. Az
élelmiszerértértékesítés ilyen jellegű, lokális központtal rendelkező formája a termelő és a
fogyasztó közötti közvetlen kapcsolatra épít, amely során a fogyasztók gyakran a bizalmukat
előrefizetéssel és hosszú távú elköteleződéssel garantálják. A Pro Lecsó Programban a
termelést egy hátrányos helyzetű termelői csoport végzi, így a fogyasztók egy egész közösség
számára teszik lehetővé a szegénységből való kilábalást.
A programban olyan hátrányos helyzetű emberek vesznek részt, akik munkanélküliek,
közfoglalkoztatottak, vagy nyugdíjasok, de jelentkezhetnek dolgozó emberek, nyugdíjasok,
kismamák és fiatalok is. A projekt eredményeként mind a települési közösségen belül, mind
821

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ II.

pedig a többi település közösségével együtt hosszú távú együttműködés alakul ki, amely a
települések és a régiófejlesztés esélyeit is nagyban erősíti3.
A program hosszú távú célja a kapcsolódó települések fejlődési irányát kijelölve biztosítani a
megélhetést a közösségek számára és a településvezetők szemléletmódját kiterjeszteni a
fenntartható fejlesztési irányok felé, ezen keresztül pedig mikro-regionális ökológiai fejlődés
és a civil társadalom megerősítése.
A Pro Lecsó Program két alapeleme a non-formális felnőttoktatás és az „empowerment”, vagyis
„képessé tevő” munka. Ennek eredményeként pedig kialakítják a felelősségérzetet,
megteremtik a belső kontrollt, kialakítják a részt vevőkben a munka-jellegű tevékenységekhez
kapcsolódó öröm és büszkeség érzését, valamint megtapasztalják az együttműködés előnyeit és
közösen megcélozzák egy jövőkép megteremtését. A közösségi mezőgazdálkodás előnye, hogy
megerősíti a közösségi tudatot, csökkenti a munkanélküliséget és hozzájárul a fenntartható
életmód kialakulásához, amely alternatívaként szolgálhat a felnövekvő generáció számára4.
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THE TRANSFORMATION OF TOURISTIC SUPRASTRUCTURE IN KESZTHELY
Abstract
The application of GIS toolbox appears as a new method in touristic researches with a geographic aspect. The aim
of the study is to analyse and interpret the spatial and temporal changes in the accommodation supply of a notable
destination on the Hungarian tourism market with the help of this method. The location of the case study is
Keszthely where the touristic demand decreased significantly in the past 20 years, as a result, its structure
transformed. The change of the demand had an influence on the supply side as well. The study not only analyses
the accommodation supply and deals with the questions of touristic space usage, but also focuses on the exploration
of connections in the two examined areas. To analyse the space usage of tourists, there has been a questionnaire
survey carried out among the arrival tourists to Keszthely and its surrounding area. As a next step, from the results
there can be inferred the location of the attractions and parts of town which are rarely visited by tourists. Moreover,
we are provided with data regarding the amount of the used services. Our study firstly introduces and analyses the
changes of supply in Keszthely, then secondly, focuses on possible causes of the present situation and attempts to
discover its future effects.
Keywords: GIS, tourism, accommodation supply, Keszthely

Bevezetés
A turizmus, különböző ágazatok részegységeinek szinergikus hatásából kifejlődő, komplex
tevékenység, amely összetettségéből fakadóan rendkívül sérülékeny is (HORVÁTH Z.–KÖBLI Á.
2016). Ahhoz, hogy egy település turizmusa hatékonyan működjön, és a desztinációt az oda
érkező vendégek jó helynek érezzék, minden elvárásuknak teljesülnie kell (MICHALKÓ G.–
RÁTZ T. 2011). A turizmus rendszerét vizsgálva a kínálat oldaláról az attrakció mellett az egyik
legfontosabb elem a szálláshelykínálat, annak kellő mennyiségű és megfelelő minőségű
jelenléte a településen (LENGYEL M. 2004, VERES L. 2008). A térszemlélettel rendelkező
turisztikai kutatások módszereinek AUBERT A. (2007) által publikált eredményeit megvizsgálva
új iránynak tekinthető a térinformatika alkalmazása a turizmusföldrajzban. Céljuk alapvetően a
szemléltetés, összetett térbeli elemzéseket elsősorban az idegen nyelvű szakirodalomban
találhatunk (SHOVAL, N. et al. 2011, LI, M. et al. 2015). Jelen tanulmányunk a földrajziinformációs rendszer alkalmazásával a szálláshelyek térbeli és időbeli változása mellett a
turisztikai térhasználat kérdéseire, a két tényező közti összefüggésre fókuszál.
Az esettanulmány mintaterülete Keszthely, amelynek turisztikai kereslete az elmúlt húsz évben
mintegy megfeleződött (HORVÁTH Z.–KÖBLI Á. 2016). A drasztikus vendégéjszaka szám
csökkenésből következtethetünk a kínálati oldal változásaira is. A város gazdag épített öröksége
és kulturális rendezvényei miatt továbbra is vonzó desztinációnak számít a turisztikai piacon,
kimagasló látogatóforgalommal rendelkezik a település. A Festetics-kastély hazánk
leglátogatottabb kastélya, amelynek kiállításait évente kétszázezernél is több látogató keresi fel,
2013-ban a harmadik leglátogatottabb vidéki muzeális intézmény (KSH 2014). Ennek ellenére
Keszthely 2015-ben a vendégéjszaka szám alapján csupán a 26. legnépszerűbb település volt
hazánkban (KSH 2016). Ezek alapján feltételezzük, hogy a Balaton Fővárosának hírneve,
vízparti és kulturális turisztikai kínálata és a szálláshelykínálat minősége és mennyisége nincs
összhangban egymással. Tanulmányunk célja a keszthelyi kínálat térbeli és időbeli
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változásainak bemutatása és elemzése, illetve a jelen helyzet lehetséges okainak és jövőbeli
hatásainak feltárása.

Módszerek
A kutatás során a turisztikai kutatásokban klasszikusnak tekinthető kvalitatív (kérdőíves
felmérés, mélyinterjú) és kvantitatív (KSH adatsorosok másodelemzése) módszerek mellett a
GIS eszközkészletét alkalmaztuk az adatok térbeli elemzéséhez.
Primer módszerként a keszthelyi székhelyű, térségi TDM szervezet (Nyugat-Balatoni
Turisztikai Iroda) ügyvezetőjével készítettünk strukturált mélyinterjút Keszthely turizmusáról.
Vendégkörfelmérést végeztünk 2016 nyarán a térségi TDM szervezetben tag helyi TDM
szervezetek településein. A vizsgált hét településen 50-50 kérdőívet töltöttünk ki, törekedve
arra, hogy mindenki hozzáférhessen a kitöltéshez. Tisztában vagyunk azzal, hogy kutatásunk
ezen része, nem tekinthető reprezentatívnak, mégis a vizsgálatból származó eredmények
érdekes színfoltot jelentenek az egész kutatásra nézve. A kérdőíves felmérésből származó
eredmények közül jelen tanulmány a keszthelyi szállással rendelkezők keszthelyi
tartózkodásáról és térhasználati jellemzőiről nyújtanak információkat.
A szekunder módszerek köre a szakirodalmi másodelemzést és KSH turisztikai mutatóinak
idősoros elemzését érintette. A szálláshelykínálat térbeli és időbeli változásainak elemzéséhez
Keszthely város önkormányzatától megkaptuk a szálláshelyek nyilvántartási jegyzékét. A
címek alapján 338 szálláshelyet digitalizáltunk, amely a térbeli elemzések alapját jelentették. A
szálláshely kínálatot városrészekre lebontva is vizsgáltuk, amelyhez a városrészek MORVA T.
(2013) az Integrált Városfejlesztési Stratégián alapuló felosztását használtuk. A turisták által
felkeresett célpontok és a szálláshelyek közötti térbeli viszony feltárásához az attrakciók térbeli
elhelyezkedését is digitalizáltuk, majd a kérdőíves felmérés alapján ezeket a megfelelő
attribútum adatokkal láttuk el. Ábráinkhoz a jobb szemléltethetőség érdekében az
Openstreetmap-ről származó adatokat is felhasználtunk.

Keszthely turizmusának történeti alakulása
Keszthely egész fejlődésében, így a helyi turizmus kialakulásában is a Festetics-családnak van
kiemelt szerepe. Festetics Kristóf 1739-ben lett a terület kizárólagos birtokosává, majd igazán
a 18. század végén, gróf Festetics György idején indult virágzásnak Keszthely, amikor
megépült a kastély (1745) és megalapították a Georgikont, amely Európa első közép- és
felsőfokú mezőgazdasági oktatási intézménye (1798) (TÖRZSÖK A. 2015). A 19. században
Keszthely szerzett vezető szerepet a térségben, a Festetics család kulturális programjai
(Helikon-fesztivál) országosan híresek voltak, és ekkoriban kizárólag ezen a településen voltak
találhatóak minőségi szállások (TÖRZSÖK A.–SIPŐCZ M. 2010).
A szocializmus éveiben a vízparti, nyári turizmus volt a meghatározó az egész Balaton, így
Keszthely életében is. Az ekkor megvalósuló infra- és szuprastruktúra fejlesztések (kempingek,
táborok, éttermek, szállodák) hosszú évtizedekre meghatározták a település jövőjét, és bizonyos
értelemben a mai napig érezni hatásaikat Ez különösen annak köszönhető, hogy a
rendszerváltás után elmaradtak a meghatározó fejlesztések, az új befektetések (különösen a
szálláshelykínálat esetében), és a lemaradást a mai napig nem sikerült teljesen behozni.
Keszthely turizmusa, összhangban a többi klasszikus Balaton-parti üdülőhellyel, átalakulóban
van, a 90-es évek vendégszámaihoz és nemzetiségi összetevőjéhez képest visszaesés
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mutatkozik. Keszthely esetében a visszaesés igen súlyos, az 1995-ös több mint 266 ezer
vendégéjszaka helyett (RÁTZ T. 1999), 2015-ben már csak 137 ezer vendégéjszakát töltöttek el
(KSH 2016), és eközben a város elvesztette külföldi vendégeinek nagy részét. Ennek oka, hogy
megváltozott a Balaton vendégköre és a szálláshely struktúra is átalakult, a szocializmus
éveiben politikai és társadalmi okok miatt (SLACHTA K. 2010) nagyon népszerű balatoni
kempingek nagy része bezárt vagy átalakult és az árak is megemelkedtek a minőség javulásával
arányosan. A Balaton és így Keszthely is elsősorban a belföldi turizmus kiemelt desztinációjává
vált. A Balaton turizmusa csak a 2000-es évektől kezdődött tudatos fejlesztések révén érte el
mai, magas minőségű állapotát, amely révén újra igazán népszerű kezd lenni a belföldi és
újabban külföldi (cseh, német) vendégek körében is (HORVÁTH Z.–KÖBLI Á. 2016).
Napjainkban Keszthelyen a hagyományos, nyári szezonhoz kapcsolódó vízparti turizmus a
legfontosabb vonzerő, és mindezt jól kiegészíti a város kulturális kínálata, amely elsősorban a
Festetics-örökségre épül. Az utóbbi években megtörtént a turisták által használt városi terek
revitalizációja és a vezető turisztikai attrakciók felújítása. Eközben a turisztikai infra- és
szuprastruktúra fejlesztése különböző nyomokat hagyott a település térhasználatában, amelyek
komplex vizsgálata időszerűvé vált.

Keszthely szálláskínálatának átalakulása
A szálláshelyek térbeli és időbeli változásának feltárásához a Keszthely Önkormányzata által
gyűjtött adatokat használtuk fel. Az elmúlt öt évben a város szálláshelykínálatában átalakulások
zajlanak (1. táblázat), az érzékelt folyamatok kedvezőtlenül hatnak a vendégfogadásra.
1. táblázat: Keszthely szállás-férőhelyeinek típus és településrészek szerinti megoszlása 2016-ban
Településrészek
(jelölésük az 1. ábrán)

Férőhelyek
száma

Egyéb
férőhelyek

Kereskedelmi
férőhelyek

Kertváros (1.)

188

184

4

Megszűnt
férőhelyek
(2011/2016)
98

Északi városrész (2.)

84

84

0

6

Gazdasági övezet (3.)

2

2

0

0

Kiskeszthely (4.)

20

20

0

42

Keleti városrész (5.)

72

32

40

2

Nyugati városrész (6.)

106

11

95

3

Belváros (7.)

1689

364

1325

82

Zámor (8.)

1890

799

1091

335

Balaton-part (9.)

1920

175

1745

197

Egyetemváros (10.)

633

117

516

93

Szendrey-városrész (11.)

0

0

0

0

Egyik városrész sem tartozik

54

0

54

0

6604

1788

4816

858

Összesen

Forrás: Keszthely Önkormányzata alapján saját szerkesztés

Az átalakulást ugyanakkor értelmezhetjük egyfajta változatlanságnak is, mivel a kereslet
csökkenésére nem a kínálat minőségének növelése fogalmazódott meg pozitív válaszként a
befektetői oldalon, hanem éppen ellenkezőleg, érezhetően szűkül a kínálat a kereskedelmi és
az egyéb szálláshelyeken, amelynek területiségében jelentős eltérések tapasztalhatók (1.
táblázat) (1. ábra).
825

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ II.

A férőhely-kapacitások számában a legnagyobb negatív változás Kiskeszthely településrészen
érhető tetten (1. táblázat), ahol a kapacitások 67 százaléka szűnt meg 2011 után, de jelentős a
csökkenés Zámor és Kertváros esetében is. Ez magyarázható egyrészt a Balaton-parttól mért
nagyobb távolsággal, de ha összevetjük a fő attrakcióktól szintén távolabb eső Északi
városrésszel, jól látható, hogy a távolság nem feltétlenül befolyásoló tényező, mivel ott
elhanyagolható mértékben szűntek meg kapacitások. Az önkormányzati adatokat alaposan
megvizsgálva feltárható a jelenség valódi oka. A kertvárosi településrész férőhelyeinek száma
34 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban, a férőhelyek megszűnése az egyéb
szálláshelyeken realizálódott. A jelenség hátterében a turizmus keresleti trendjeinek változása
következtében kialakuló alacsony kihasználtság miatti jövedelmezőség csökkenése áll.
Kertváros esetében a hévízi fürdővendég, valamint a Balatonban fürdőző turisták számára
egyaránt nagyok a leküzdendő távolságok, amelyen a megfelelő tömegközlekedés sem enyhít.

1. ábra: A kereskedelmi és egyéb szálláshelyek területi megoszlása Keszthelyen (2016/2011)
Forrás: Keszthely Önkormányzata alapján saját szerkesztés
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A kisebb szálláshelyek megszűnése mellett, nagyobb kereskedelmi szálláshelyek is szűntek
meg az utóbbi időben Keszthelyen. A szállodák közül kapacitását tekintve érzékeny veszteség
a 156 férőhellyel bíró két csillagos Hotel Via bezárása, amely 2016 tavasza óta nem fogad
vendégeket. Elhelyezkedésből adódóan jelentős probléma a Balaton-parti látképre gyakorolt
hatása is, ahol egy újabb üres, leromló állapotú épületen akad meg a turista szeme, hasonlóan a
korábban bezárt Hullám és Balaton szállóhoz.

A város turisztikai térhasználatának vizsgálata
A látogatók által felkeresett helyszínek és attrakciók megmutatják a turisztikai kereslet
térhasználatát, melynek területi megoszlásában erőteljes koncentráció figyelhető meg. A
vendégek térhasználata attól függően változik, hogy milyen motivációval érkeztek a térségbe
vagy a településre, mely szükségleteik kielégítése céljából keresték fel az egyes attrakciókat,
vagy vették igénybe az egyes szolgáltatásokat, a desztináció kínálatát.
A térségi vendégkörfelmérés egyik súlyponti része volt a Keszthelyre látogató vendégek által
meglátogatott helyszínek és turisztikai attrakciók azonosítása, az igénybe vett turisztikai
szolgáltatások feltárása. A legjelentősebb látnivalók és városrészek, valamint a turisztikai
szolgáltatások zárt kérdések formájában kerültek felmérésre. A kérdőívben szereplő attrakciók
a Keszthelyi Turisztikai Egyesület munkatársaival együttműködve kerültek kijelölésre.
Felmérésünk alapján a keszthelyi szállással rendelkező vendégek (n=59) átlagosan 5,3
vendégéjszakát töltöttek el a településen. Ez idő alatt a város tereit és látnivalóit nagyarányban
keresték fel. Az utazás előtti motivációik (2. ábra) között a Balaton-parti településként nem
meglepő, hogy a vízparti üdülést, pihenést említette a legtöbb vendég. A városnézés,
városlátogatás mintegy 60 százalékos említési aránya jelentős desztináció választási
szempontként jelentkezik. A térség termál- és élményfürdői, valamint az aktív
kikapcsolódáshoz köthető turizmusformák is vonzerőt jelentettek az utazási döntés
meghozatalában, arányuk azonban jóval alacsonyabb.

vízparti üdülés, pihenés
üdülés, pihenés
városnézés
termálfürdő, élményfürdő
természetjárás
wellness
kerékpározás
gyógykezelés
rokon, barát meglátogatása
borkóstoló, pincelátogatás
kulturális program
vízi sportok kipróbálása
0%

10%

20%

30%

40%

50%
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70%

2. ábra: A keszthelyi szálláshellyel rendelkezők utazás előtti motivációi
Forrás: saját felmérés
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A város térhasználatában erőteljesen megmutatkozik a látogatók motivációja és – a nyári
szezonból fakadó – magas átlagos tartózkodási ideje. A keszthelyi szálláshelyet igénybe vevő
vendégek által látogatott attrakciókat és helyszíneket a 3. ábra szemlélteti. A legnépszerűbb
látnivalók a tágan értelmezett belvárosban helyezkednek el. A Festetics-kastélyban működő
Helikon Kastélymúzeum és az 1880-as éveknek megfelelő, viktoriánus stílusban felújított
kastélypark vonzotta a legtöbb látogatót. Hasonló súllyal említették a Fő teret és a kastélyból
odavezető Sétálóutcát, azonban az ott található Belvárosi Múzeumokat már csak a
megkérdezettek egyharmada tartotta érdekesnek. Ennek hátterében a Keszthelyre visszajáró
turisták magas aránya, valamint a Belvárosi Múzeumok kiállításainak elaprózottsága, illetve az
interaktív interpretáció hiánya állhat. A turisták által intenzíven használt városi terek közé
tartoznak a Balaton-parti sétány és a hajókikötő. Keszthely strandjai között jelentős
különbségek láthatóak, jobb megközelíthetőségéből és a strandszolgáltatások mennyiségi és
minőségi különbségéből fakadóan jóval nagyobb arányban látogatott a Keszthely Városi strand
(Kék Hullám Zászló három csillag), mint a Libás és a Helikon strand (Kék Hullám Zászló egy
csillag). A város északi részén, az elkerülő főút melletti bevásárló központokat és
kiskereskedelmi egységeket a vendégek mintegy kétharmada kereste fel.

3. ábra: A keszthelyi szálláshelyet igénybe vevők által felkeresett attrakciók
Forrás: saját szerkesztés
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A kereslet térhasználata és szálláshely kínálat összefüggései
A város szálláskínálata és a városban megszálló vendégek turisztikai térhasználata közti
összefügéseket két megközelítésben vizsgáltuk. A szálláshelyek és az attrakciók
elhelyezkedésénél megállapítottuk, hogy a köztük lévő távolság átlagosan 522 méter. Ezután
az attrakciók köré egy-egy 522 méter sugarú kört illesztettünk, amelyek ezáltal a szálláshelyek
71,9 százalékát tömörítik a vizsgált távolságon belül (4. ábra). A látnivalóktól a legnagyobb
távolságban Kertváros, Zámor a Keleti városrész és Egyetemváros szálláshelyei találhatók. A
legnagyobb arányú szállásférőhely veszteség (1. táblázat) ezekben a településrészekben
jelentkezik.

4. ábra: A keszthelyi szálláshelyet igénybe vevők által felkeresett attrakciók és a szálláshelyek területi eloszlása
Forrás: saját szerkesztés

A másik aspektus a sűrűn látogatott terek és látványosságok területiségéből indul ki. A
kiválasztás során a 70 százalék feletti említési aránnyal rendelkező attrakciókat vettük
figyelembe. Fekvésük képzeletben egy észak-nyugat – dél-kelet vonal mentén vágják ketté a
várost a Festetics-kastélytól a Sétálóutcán és Fő téren keresztül egészen a Balaton-partig
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húzódva. Az említett célterületek köré megrajzolt bufferzónákban a szálláshelyek
koncentrációja kisebb mértékben jelentkezik (5. ábra). A jelentős látogatottságú attrakciókkal
szemben a szálláshelyek területi mintázatában a frenkventált területeket a Balaton-parthoz
közeli településrészeken találhatjuk. A település turisztikai kínálatának jellegadó terméke a
kulturális turizmus mellett a vízparti turizmus, amely természetéből fakadóan erőteljes
szezonalitással bír. A vendégforgalom a nyári hónapokban domborodik ki, a szállásadással
foglalkozók pedig a vendégek preferenciáit szem előtt tartva a tóparthoz és a strandokhoz közel
hozták létre férőhelyeiket.
4500
4000

Távolság (m)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Szálláshelyek
Összes attrakció

Kiválasztott attrakciók

5. ábra: A szálláshelyek távolsága az összes és a kiválasztott attrakciók helyzetéhez viszonyítva
Forrás: saját szerkesztés

Összegzés
A rendszerváltás utáni kereslet csökkenés Keszthely esetében a zsugorodó turisztikai
kínálatában is érezteti hatását. A közelmúltban jelentős attrakciófejlesztések valósultak meg a
városban, megújult a Festetics-kastély parkja, új látnivalóként jött létre a Festetics Imre
Állatpark, a lepkeházzal bővült Pálmaház, illetve az Amazon Ház Látogatóközpontban helyet
kapó új kiállítás. Emellett a város közterületei, köztük a Fő tér és a Balaton-part is megújultak.
Ennek köszönhetően, valamint hírnevéből fakadóan a Balaton Fővárosa a látogatók kedvelt
célpontja. A turizmus kínálati elemei közül a szálláshelyfejlesztések ugyanakkor elmaradtak,
Keszthely nem rendelkezik négy csillagos, minőségi szállodával, miközben szomszédjai
(Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Kehidakustány) szálláshelyfejlesztéseket is
megvalósítottak. A város szálláshelykínálatának térbeli változásait az elmúlt öt év időtávlatában
vizsgáltuk meg, és településrészenként szignifikáns különbségek tárhatók fel. Kiskeszthelyen
és a Kertvárosban volt a legjelentősebb szállásférőhely visszaesés, de érzékeny veszteség érte
a Balaton-parthoz közeli Zámor és Egyetemváros kapacitásait is. A szálláshelyek megszűnése
az egyéb szálláshelyek mellett a kereskedelmi szállás-férőhelyeket is érintette, azonban
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lényegesen kisebb mértékben. A városban megszálló vendégek turisztikai térhasználatában
erőteljes koncentráció mutatkozik egy képzeletbeli tengely mentén, amely a Festetics-kastélytól
tart a Sétálóutcán és Fő téren át egészen a Balaton-partig. A legjelentősebb látnivalók a város
turisztikai termékkínálatának megfelelően ezen a tengelyen helyezkednek el. Ezen attrakciók
ugyanakkor kisebb mértékben koncentrálják a város szálláshelyeit, melynek hátterében a
település funkcionális szerkezete állhat. Ha Keszthely növelni szeretné térségi turisztikai
szerepét, olyan jövőbeli fejlesztések szükségesek a szálláshely kínálat tekintetében, amelyek
figyelembe veszik ezeket a komplex tényezőket. A vizsgálatokat érdemes lenne folytatni, a
kérdőíves felmérés finomításával és több látogató megkérdezésével részletesebb elemzések is
elvégezhetők. A turisták által felkeresett célpontok pontosabb súlyozásával még jobban
feltárhatók lesznek a településeken belüli különbségek, így vizsgálataink a gyakorlati
alkalmazhatósága is megvalósulhatna.
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ÚJ DESZTINÁCIÓ(K) LENGYELORSZÁG TÉRKÉPÉN:
SZILÉZIA, MINT AZ IPARI ÖRÖKSÉGEN ALAPULÓ TURIZMUS HAZÁJA
PINTÉR RÉKA
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola,
reka1228@gamma.ttk.pte.hu
NEW DESTINATION(S) ON THE MAP OF POLAND:
SILESIA, AS THE HOME OF INDUSTRIAL TOURISM
Abstract
Both the economy and the image of the Upper-Silesian Region were determined by heavy industry and mining.
The industrial restructuring, the deindustrialization and the decline of mining significantly changed the lives of the
settlements. As a result, extended brownfields, neglected and abandoned buildings have remained at the surface
and underground, as well. However, the material and spiritual values can be regarded as the basis of industrial
heritage tourism and as a consequence one of the most industrialized regions of Europe can appear with new
tourism attractions, destinations, festivals among the multi-coloured Polish tourism supply. The revitalization
processes, winding up the temporary, degraded state, can not only give new tourism function and favourable image
to the former mines, factory buildings, power plants, railway lines or breweries, but can prolong their life circle,
as well. Namely, the characteristics of the ‘Silesian-model’ is that the original function does not disappear
completely, but the material and immaterial elements of industrial heritage are preserved and interactively
demonstrated. The study also would like to highlight the role of the industrial thematic route – Industrial
Monuments Route of the Silesian Voivodeship – working in the investigated region. As, the common market
actions, the cooperation among the different located, single tourism attractions can well prove the signs of
networking. So, the industrial heritage tourism fit well the international trends of destinations and tourism products
serving education and following innovative, experimental aims.
Keywords: Upper-Silesian Region, tourism, industrial heritage, function change

1. Bevezetés
A Lengyelország délnyugati részén elhelyezkedő Sziléziai Vajdaság – Európa egyik
legiparosodottabb régiójaként – neve évszázadokon keresztül összeforrt a feketeszén
bányászatával, a nehéz- és könnyűipar nagyfokú térnyerésével. Az első ipari forradalom
következtében kialakult ipari jelleg napjainkban is igen domináns, de messze nem bír olyan
jelentős szereppel a nemzetgazdasági ágazatokban, mint a rendszerváltozás előtt
(SULIMOWSKA-OCIEPKA, A. 2015). A vizsgált terület társadalomföldrajzi adottságai az ipar
térnyerésnek egyértelmű következményeiként írhatók le. A vajdaság1 nem csak az ország
legiparosodottabb (a foglalkoztatottak 40%-a iparban dolgozik), hanem a legsűrűbben lakott
(371 fő/km2) és a legurbanizáltabb (a lakosság 78%-a városokban él) területének is tekinthető.
A lakosságszám növekedése, illetve a beépített területek növekedése következtében létrejött
konurbáció hatására, a települések fizikai határai elmosódnak. A 4,6 millió lakosú vajdaság1
1200 km2 területét 1396 település alkotja, melyből csupán 71 bír városi jogállással. Napjaink
ipari öröksége 200 éves gyökerekkel rendelkezik, köszönhetően az ipari forradalom hatalmas
nyersanyag igényének. A terület gazdagságát a sekély széntelepekre, nyersanyagokra – ezüst,
ólom, cink, vasérc – épülő extenzív iparosítás jelentette. Ehhez nagymértékben hozzájárult a
Porosz Birodalom hatására kiépült kohászat, gépgyártás, textil-, élelmiszeripar; valamint a XX.
századi szocialista tervgazdaság alapjait meghatározó acélipar, vaskohászat és az ezekhez
szorosan kapcsolódó sűrű út- és vasúthálózat és szocialista lakónegyedek kiépülése is
1

http://stat.gov.pl
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(DOMANSKI, B. 2003, PRZYBYŁKA, A. 2013, SULIMOWSKA-OCIEPKA, A. 2015). Azonban az
1980-as és 1990-es években bekövetkezett gazdasági szerkezetváltás, a hagyományos iparágak
összeomlása és visszaszorulása, a dezindusztrializáció olyan gazdasági, társadalmi,
demográfiai és kulturális változásokat eredményezett, melyek az addigi harmonikus gazdasági
fejlődés aggasztó akadályaiként jelentkeztek. A kihasználatlanul, funkciót vesztetten maradt
rozsda- és barnamezők egyszerre jelentettek térbeli, illetve mentális akadályokat is. Az
elhagyatott gyárépületek, aknatornyok dezintegrálták a városok urbánus struktúráját, valamint
tovább mélyítették a koszos ipar imázs képét, eltaszítva ezzel a külföldi és belföldi működő
tőke megjelenését is. A fent említett folyamatok és súlyos következményeinek felismerésére és
kezelésére olyan Nyugat-európai jó példákat követő, modern és kreatív projektek és modellek
születtek, melyek előnyben részesítetik az ipar és a bányászat materiális és szellemi értékének
örökségként való értelmezését, illetve turisztikai, kulturális célú regenerációit.
A témaválasztás alapját tehát egy olyan térspecifikus turisztikai termék adja, mely a kulturálisés örökségturizmuson belül gyakorlati megoldást adhat az ipar területvesztésének
következtében kialakult területfejlesztési problémákra, sokszínűsítve ezzel az adott terület
turisztikai kínálatát (AUBERT A. et al. 2007). A termék alapját képező ipari örökség „magában
foglalja az ipari kultúra emlékeit, melyek történeti, műszaki, társadalmi és tudományos
értékekkel bírnak. Az ipari örökség tárgykörébe az ipari épületek, gépek, műhelyek, malmok,
gyárak, bányák, finomítók, raktárépületek, erőművek, közlekedési és infrastrukturális elemek
tartoznak; valamint az egyéb, iparral kapcsolatos, társadalmi célokat szolgáló lakónegyedek,
templomok és iskolák” (NYIZSNYIJ TAGIL KARTA2, 2003). A definícióból kitűnik, hogy a múlt
emlékei és örökségei mellett, legalább annyira fontos utalni a jelen idősíkjára, utalva az egyes
élménymanufaktúrák, csokoládé-, sör-, autógyárak vagy a különféle mezőgazdasági egységek
meglátogatására is (CSAPÓ, J. et al. 2010, OTGAR, A. H. J. et al. 2010). A turisztikai vonzerők
egyedi jellegzetessége tehát, hogy azok nem turisztikai vagy rekreációs céllal jöttek létre,
hanem valamilyen előállítási, gyártási, (ki)termelési, raktározási vagy szállítmányozási
feladatokat láttak, látnak el. Továbbá, a kulturális turizmus mellett az iparrégészet elemzi
azokat a kézzel megfogható és nem megfogható bizonyítékokat, melyek a (poszt)indusztriális
turizmus magját képezik (NÉMETH GY. 2005) (1. ábra).
PÁL V. et al. (2014) nyomán is kiemelendő, hogy az ipari örökségen alapuló turizmuson
egyszerre értjük:
1) Azokat a desztinációkat (pl.: gyárak, látványmanufaktúrák, tudományos parkok),
melyek a jelenben is termelő tevékenységet folytatnak és a turisták számára
elkülönített, látogatható részleggel rendelkeznek – ipari turizmus
2) Azokat a desztinációkat (pl.: bányajáratok, lakónegyedek), melyek az eredeti funkció
megőrzése mellett szolgálják annak turisztikai és oktatási célú interaktív bemutatását
is – poszt-indusztriális turizmus
3) Azokat a desztinációkat (pl.: felszíni aknatornyok, ipari épületek), melyek az eredeti
szerepkörüket elvesztve, új turisztikai vagy rekreációs funkcióhoz jutottak.
A fentiek függvényében olyan térspecifikus turisztikai formáról beszélhetünk, mely a
kitermelés folyamata, az infrastrukturális háttér és a szellemi emlékek hármas egységével
írhatók le.

2

http://ticcih.org/about/charter
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1. ábra: Az ipari örökség helye és felépítése
Forrás: CSAPÓ J. et al. 2016

A kutatás egyik fő kérdése és célkitűzése annak a felmérése, hogy a Sziléziai Vajdaság területén
mik lehetnek az ipari örökségen alapuló turizmus lehetséges vonzerői, illetve azok mekkora
arányt képviselnek a régió idegenforgalmán belül. Ezen felül a tanulmány feltérképezni kívánja
a rendszerváltás óta zajló gazdasági szerkezetváltás folyamatát és annak következményeit,
többek között a barnamezős területek turisztikai és rekreációs célú revitalizációit. Jelen
tanulmány alaphipotézise, hogy egy tradicionális ipari térség elhagyatott épületeinek és
területeinek regenerációja során a turizmus az egyik legjelentősebb eszköz lehet. A másik
fontos tényező, hogy az ipar és a bányászat által használt létesítmények turisztikai érdeklődésre
tarthatnak számot, melynek megőrzése és átörökítése nem csak a térségbe látogató kirándulók,
turisták, hanem a helyi lakosság számára is fontos lehet.

2. Kutatási módszerek
A primer kutatási módszerek alapját egyrészt strukturált mélyinterjúk képezték, melynek
eredményeképpen komplex képet kaphattam a terület turizmusát és fejlesztési stratégiáit
illetően. Kiemelném, hogy személyes mélyinterjú késztésére került sor 2016 tavaszán, a
vajdaság központjában, Katowice-ben, a régió területfejlesztéséért felelős szervezetének –
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Marshal Office of Silesia Voivodeship, Department of Culture, Unit for Promotion Industrial
Heritage –, az ipari örökségért felelős személyével, aki egyben a regionális, ipari örökségre
épülő tematikus út – Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship3 – koordinátora
is. A régió hiteles bemutatása érdekében terepbejárásra is sor került 2014 őszén, valamint 2016
tavaszán. Ezen felül statisztikai információgyűjtésre és –feldolgozásra került sor. A statisztikai
adatelemzés forrásaként a lengyel Központi Statisztikai Hivatal4 szolgált, amit GIS alapú
térképszerkesztéssel egészítettem ki.

3. Eredmények
3.1. Gazdasági szerkezetátalakulás
Az egykori és jelenlegi ipari létesítmények, gyárak, üzemek, manufaktúrák turisztikai és
kulturális funkcióval való megtöltése annak a folyamatnak az eredményének tekinthető, mely
az 1980-as – 1990-es évektől vette kezdetét. A nemzetgazdasági ágakban történt alapvető
átalakulásból, egyértelműen a tercier szektor, azon belül is a turizmus profitált. (DOMANSKI, B.
2003) alapján, az 1980-es évek végéig a kőszénbányászat, acélipar és a cinkolvasztás volt a
legjelentősebb tevékenység. Ezen tevékenységekben az ipari foglalkoztatottak kettő harmada,
valamint a gazdaságilag aktívak egy harmada dolgozott. Az elmúlt 35 év változását mutatja,
hogy 2015-ben, az iparban foglalkoztatottak aránya csupán 40%-ot tett ki a Sziléziában
foglalkoztatottakból. A folyamat mögött elsősorban a hagyományos ipari ágak és a bányászat
visszaszorulása és leépülése tudható be. 1997 és 2007 között a kőszénbányászatban 25%-os,
míg a benzin, gázolaj és fűtőolaj előállításában 100%-os visszaesés tapasztalható, mely
természetesen társadalmi következményekkel – munkanélküliség – is együtt járt. Ezen felül, az
1990-es évektől egyéb jelentős folyamatok is felismerhetők (DOMANSKI, B. 2003):
1) A gazdasági, politikai és kulturális mechanizmusok folytatása a hagyományos
iparágakban
2) Erőfeszítések az iparosítás okozta fokozódó negatív hatások – infrastrukturális,
lakhatási, oktatási, környezeti problémák – leküzdésére
3) A nem nyersanyagra épülő tevékenységek elterjedése
4) Az autóipar, valamint az arra épülő iparágak útfüggőségének növekedése
A szerkezetátalakulás folyamata leginkább az egyes ágazatokban foglalkoztatottak számával
írható le (2. ábra). Húsz év időtartamát tekintve (1995-2015), először is szembetűnk, hogy a
mezőgazdaság szerepe továbbra is a legcsekélyebb, s az abban dolgozók aránya folyamatosan
csökkenő tendenciát mutat (1995: 7%; 2015: 3%). Ezen felül, az iparban foglalkoztatottak
aránya 10%-al csökkent (1995: 50%; 2015: 40%), a tercier ágazatban pedig 15%-al nőtt (1995:
42%; 2015: 57%). Magyarán, Szilézia, mint hagyományos ipari térség továbbra sem veszítette
el iparának jelentőségét, csupán az 1997. óta nem a legmeghatározóbb ágazat, tehát az ipar már
messze nem tekinthető a fejlődés fő motorjának.

3
4

http://www.zabytkitechniki.pl
http://stat.gov.pl
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2. ábra: A foglalkoztatottak aránya Sziléziában (1995-2015)
Forrás: http://stat.gov.pl/

Az ipar térvesztése következtében egyéb gazdasági és tájképi problémák is jelentkeztek. A
létrejött kiterjedt rozsdamezők, mind a felszínen, mind a felszín alatt kialakult felhagyott,
barnamezős területek aggasztó akadályaivá váltak az addigi harmonikus gazdasági fejlődésnek.
Ezek egyszerre jelentettek térbeli akadályokat, hiszen dezintegrálták a városok urbánus
struktúráját; s egyszerre mentális akadályokat, tovább mélyítve a terület negatív imázs képét és
taszítva a további külföldi működőtőke megjelenését is (NAJDA-JANOSZKAA, M.–KOPERAA, S.
2014).
Fenti problémákat felismerve, vajdaság az akadályokból, részben a turizmus területfejlesztő
eszköztárán keresztül, lehetőségeket és egyedi turisztikai kínálatot kíván kovácsolni. A
turizmus és a rekreáció jelentősége először kapott hangsúlyos szerepet a térség 2013-2020-ra
szóló hosszú távú fejlesztési stratégiájában5. Ebben a turizmus infrastrukturális háttere,
valamint az egyéb rekreációs terek a hiányzó értékek között szerepelnek. Ezáltal általános
célkitűzésként, a szabadidő eltöltésének széles választási lehetőségének kiépítése, illetve az
ipari turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása szerepel. Ezen felül, a turizmus jelentőségét
mutatja, hogy a három főbb prioritás közül, a másodlagos, illetve a harmadlagos prioritások
között is cél a turizmusfejlesztés. A másodlagos „B” szintű prioritás célja, hogy a vajdaság
széles körű hozzáférést biztosítson a magas szintű szolgáltatások iránt, melynek egyik iránya
az elhagyatott városi negyed fejlesztése, valamint a terület turisztikai vonzerejének növelése. A
hozzá kapcsolódó projektek közül, egyértelműen a poszt-indusztriális területek revitalizációja
emelhető ki, mely a hosszú távú fejlődés kezdőpontja is lehet. A harmadlagos „C” prioritás
egyértelműen a kultúrát és a tudományt helyezi a középpontjába, melynek értelmében a
kulturális turizmus, valamint a térség pozitív imázsának kialakítása a végcél 2020-ig.
Összegezve, a hosszú távú fejlesztési stratégia több ponton is kitér a felhagyott ipari területek
revitalizációjára, amely kiindulópontja is lehet az európai gazdasági folyamatokba való
bekapcsolódásának. Továbbá, kiemeli a turizmus mennyiségi és minőségi feltételeinek
javítását, illetve az ipari örökségre alapozott turisztikai forma fejlesztését is.
3.2. Turisztikai kereslet
A vajdaság fejlesztési stratégiáiban meghirdetett célok eredményei hűen visszatükröződnek a
turisztikai kereslet mérőszámaiban. 1995 és 2015 között mind a turista-, mind a vendégéjszaka
5

A Sziléziai Vajdaság Regionális Fejlesztési Stratégiája (2013-2020).
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szám alakulása – kisebb ingadozást mutatva – átlagosan emelkedő tendenciát mutatott. 20 év
időtartamát vizsgálva, átlagosan csak csekély emelkedés látszik. A turisták száma átlagosan 2,
a vendégéjszakák száma 1%-al emelkedett. Azonban 2002-től megnézve szembetűnőbb a
változás, a turisták száma átlagosan 5,2, a vendégéjszakák száma 4,6%-al nőtt. A 2002-2003ban kezdődött növekvő kereslet egyrészt köszönhető az állami beavatkozásnak, a különböző
projektekben megfogalmazott fejlesztési céloknak; másrészt pedig az uniós csatlakozásnak,
mellyel Lengyelország támogatásokhoz juthatott a barnamezős területek revitalizációi kapcsán.
2000 és 2013 között, a strukturális intézkedésekből származó, ipari lés katonai területek
rehabilitációjára Lengyelország 322 354 313 EUR-t6 kapott, ami a források 10,2%-t jelentette.
Ennek eredményeképpen, 2015-ben Szilézia, Lengyelország turistaforgalmának 8%-át (2,1
millió fő), míg vendégéjszaka számának 7%-át (5 millió fő) könyvelhette el (3. ábra).

A turisták és a vendégéjszakák száma

A turisztikai kínálat sajátosságaiból adódóan azonban, nagyon egyenlőtlen a külföldi és belföldi
turisták megoszlása. 2015-ben a turistaforgalom 85%-át, míg a vendégéjszakák 87%-át belföldi
turisták tették ki. A rendszerváltást követően a tendenciában is csak kismértékben figyelhető
meg változás: a külföldi turisták átlagos tartózkodási ideje nőtt, több vendégéjszakát eltöltve a
térségben (1995: 6%; 2015: 14% külföldi). Ez a belföldi turistatöbblet igazodik az országos
trendekhez is, hiszen jellemző az egész országra a magas belföldi turistaszám (80% belföldi,
20% külföldi). A főbb küldő országokként Németország, Olaszország, Ukrajna és Csehország
emelhető ki, akik az ipari turizmus mellett, az aktív-, sí- és vallási turizmus attrakciói miatt
érkeznek a térségbe. Keresleti szempontból tehát, a térség elsődleges problémája a gyenge
külföldi érdeklődés, illetve az alacsony tartózkodási idő (2,3 vendégéjszaka). Ennek oka, hogy
igen magas az egynapos kirándulók aránya, akik nem – vagy nem a régióban – töltenek el
vendégéjszakát. Mivelhogy, a vajdaságban alacsony a turisztikai szuprastruktúra mennyiségi
színvonala, 2,1 millió fő turistára 630 kereskedelmi szálláshely és 46 000 ágy jut. Illetve
kiemelendő, hogy a turisztikai attrakciók maximum regionális vonzerőkörrel rendelkeznek,
ösztönözve az örökség-, kreatív- és városi kulturális turistákat.
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3. ábra: A turisták és a vendégéjszakák számának változása Sziléziában (1995-2015)
Forrás: http://stat.gov.pl/
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3.3. Turisztikai kínálat
A folyamatos és következetes turizmusfejlesztés eredménye, hogy a térségben jelen lévő
turisztikai attrakciók és termékek Szilézia imázs elemeié váltak. Az ipari turizmus mellett,
elkülöníthető az aktív-, egészség-, kulturális- és örökség- és a vallási turizmus is, melyek önálló
színekként megjelennek a vajdaság logójában is. Fontos kiemelni, hogy a 4. ábrán is jól
szembetűnik, hogy a viszonylag diverz turisztikai kínálat ellenére, részben az ipari turizmus
képviseli a legdominánsabb irányt. Ennek a terméknek a növekedési iránya már egyértelmű –
növekvő turisztikai kereslet –, azonban az alacsony piaci részesedés mellett nagy növekedés is
jellemzi. Ennek értelmében a 3. ábra szerint a „kérdőjelek”osztályba sorolandó, de jelentős
beruházások és támogatások hatására könnyen a „sztárok” kategóriába léphet elő.

"Csillagok"

"Kérdőjelek"

Ipari turizmus
Aktív turizmus
Vallási turizmus

Növekedési
ütem

Kulturális- és
örökségturizmus

Egészségturizmus

"Fejős tehén"

Relatív piaci
részesedés

“Döglött kutya”

4. ábra: A Sziléziai Vajdaság turisztikai kínálatának részesedési mátrixa
Forrás: saját szerkesztés, 2016

Az ipari örökségre épülő turizmus egyediségéhez tartozik, hogy a jelen turisztikai attrakciói
nem idegenforgalmi, rekreációs céllal jöttek létre, hanem azok más, ipari vagy bányászati
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funkciót töltöttek be a múltban. A kutatásaimból az is leszűrhető, hogy a kihasználatlan és
funkciót vesztett felszíni és felszíni alatti terek, materiális emlékek, valamint a szellemi
kulturális örökségben rejlő lehetőségeket Szilézia beépíti a turizmusába, egy új, kedvezőbb
imázs képet adva a térségnek. Ezzel a turisztikai attrakciók és szuprastruktúra elemek a
látogatók motivációinak kiszolgálása mellett egyszerre bírnak oktatási és identitásképző
szereppel is a helyi lakosság körében. Az ipari és bányászati objektumok turisztikai
potenciáljainak kihasználása érdekében, a revitalizációs folyamatokkal párhuzamosan,
megindult azok szelektációja is. Az 1396 településen található 1621 ipari objektumból 149 áll
örökségvédelem alatt (STASZEWSKA A.–ŻEMŁA M. 2013). Ezen felül, a Sziléziai Turisztikai
Ügynökség7 199 olyan turisztikai vonzerőt különböztet meg, melyeknek kötődésük van az ipar
vagy a bányászat múltjához és jelenéhez, tehát azok ipari turizmus desztinációivá váltak. Ez az
összes turisztikai attrakció 17%-át jelenti.
A termék turisztikai attrakciói kategorizálhatóak aszerint, hogy milyen céllal történt a
revitalizáció, milyen új funkció(ka)t töltenek be, milyen mértékben utalnak az ipar kultúrájára
és ennek értelmében milyen keresleti szegmenst vonzanak. Eszerint három nagy osztályba lehet
az ipari és poszt-indusztriális turizmus kínálati elemeit sorolni. A poszt-indusztriális turizmus
színhelyeit alkotják azok az épületek, berendezési tárgyak, gépek, technológiai folyamatok,
valamint az ezekhez kapcsolódó szellemi örökség elemei, melyek az ipari és a bányászati jelleg
megőrzése, bemutatása és átörökítése érdekében tudományos vagy oktatási célt töltenek be. Az
eredeti szerepkör tehát megmarad, azonban annak megszűnése vagy jelentőségét elvesztve, a
turisztikai beruházásokkal turistaérkezést válthatnak ki, meghosszabbítva azok
életpályagörbéjüket. Pl.: Tarnowskie Góry: ezüstbánya, Zabrze: Guido szénbánya, Katowice:
Nikiszoviec és Giszowiec lakónegyedei. Az attrakciókon kívül, az új szerepkör lehet turisztikai
infra-, szuprastrukúra elem is, melyek egyben lehetnek a kulturális turizmus új desztinációi is.
Ekkor azonban cél a teljes funkcióváltás, egy új, turisztikai vagy rekreációs jelleg kiépítése. A
felszíni épületek mellett, elsősorban a megőrzött ipari miliő jelentheti a turisztikai attrakció
magját, mely kiemelheti őket a hasonló feladatot betöltő célterületek közül. Pl.: Chorzów:
felszíni szénbányászati központból „Sztygarka” Wellness Club, Zabrze: felszíni szénbánya
épületeiből „Szyb Maciej” étterem, Swietochlowice: felszíni szénbánya épületeiből: kilátó,
múzeum, játszótér. Illetőleg, az ipari turizmus desztinációi közé sorolandók azok a jelenleg is
működő látványmanufaktúrák, gyárak és sörfőzdék, melyek részben vagy teljesen a turisták
számára látogathatók, turisztikai bevételre is szert téve. Következésképpen a múlt örökségén
kívül – gyártási technológia, gyártott termék –, nagy hangsúlyt kap a jelen idősíkja. Pl.: Tychy:
Tyskie sörgyár, Żywiec: sörgyár, Zawiercie: üveggyár.
Az említett turisztikai vonzerőkön kívül, az ipari turizmus jelentőségét mutatja a régióban 2006.
óta működő Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship tematikus út.
Lengyelország egyetlen, ipari örökségén alapuló tematikus útja (LAMPARSKA, M.–
CHMIELEWSKA, M. 2012), mint Szilézia vezető turisztikai területi márkája, terméke 27
településen 35 attrakciót fog össze (PINTÉR, R. 2016). A primer kutatásokból kiderült, hogy a
tematikus út sikerességének egyik oka abban rejlik, hogy a pontszerűen elhelyezkedő turisztikai
attrakciókat, az egységes, markering megjelenés és értékesítés érdekében egy regionális
koordináló szervezet – Marshal Office – fogja össze. A működése tehát a központi koordinációs
modellel (NAGY, K. 2012) írható le, melynek sajátossága, hogy fő menedzselő szervezet a
feladatait kiszervezi egyéb régiós egységeknek – Tourism and Sport Department, Unit for
Promotion Industrial Heritage –, melyek munkáját felügyeli is. Az út célja, hogy összekösse
az ipari történelem tárgyiasult elemeit, kedvezőbb turisztikai imázs képet adva a területnek. A
kínálatát elsősorban látogatható ezüst- és szénbányák, működő sörfőzdék, illetve kulturális és
turisztikai szolgáltatásoknak otthont adó egykori gyárak, üzemek, acélművek, erőművek,
7
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aknatornyok és lakónegyedek adják. Ezek fejlettsége és területi eloszlása is nagy
változatosságot mutat. Nagy területi koncentráció mutatkozik a vajdaság központi részén –
Katowice, Zabrze, Czeladz, Tarnowskie Góry, Gliwice –, ahol az erős politikai akarat és a
turisztikai hagyományok egyes városokat – Katowice, Zabrze – ipari turisztikai városokat
eredményeztek. Továbbá, az út növekedési üteméhez és piaci részesedéséhez is hozzájárul
azzal, hogy látogatószámát évről évre nagymértékben növelni tudja. A látogatók száma 2009.
óta 63%-al, míg az egynapos „Industriada” fesztivál látogatószáma 2010. óta 68%-al nőtt. Ez
azt jelenti, hogy a tematikus út éves látogatószáma megegyezik a vajdaság éves
turistaforgalmának 34%-kal. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a folyamatos fejlesztések, a már
működő attrakciók éves ellenőrzése, a marketingkommunikációs eszközök és a külső
együttműködő szervezetek bővítése következtében Szilézia egyértelműen az ipari örökségre
épülő turizmus hazája lehet.

4. Összefoglalás
Mind a szekunder, mind a primer kutatási eredmények kapcsán megemlíthető, hogy a FelsőSziléziai ipari régió kiváló példája annak, hogy az ipar és az abból adódó örökség, valamint a
turizmus kombinációjának sikeres együttélése meghatározó fejlődési irányt képviselhet.
Azonban ez a turisztikai forma mindenképpen kiegészítő kínálati elemként jelenhet meg, a már
meglévő desztinációkat kiegészítve. A tanulmány alaphipotézise csak részben nyert igazolást,
hiszen annak ellenére, hogy a turisztikai szektor súlya nagymértékben megjelenik a
regenerációs megoldások között, de nem élvez elsőszámú prioritást. A nyilvántartásba vett és
feltérképezett ipari objektumoknak jelenleg 12%-a jutott új, turisztikai szerephez. Összegezve,
a rehabilitált objektumokra, valamint a tematikus útra nem a turisztikai fejlesztési stratégia
végső megoldásaként, hanem egy eszközként, módszerként kéne tekinteni, mely a térség
látogatószámát, turisztikai bevételeit és imázsát növeli.
It can be concluded both from the secondary and primary investigations that the Upper-Silesian
region is a great example for the successful symbiosis of industry and its heritage, and tourism
can demonstrate a determinative way of development. However, this tourism product definitely
appear as a supplementary product, completing the existing destinations. The basic hypothesis
of the study can be partially justified, because although the tourism sector largely appear among
the revitalization solutions, but it is not of primary priority. Only 12% of the recorded and listed
industrial objects were given tourism function. To sum up, the rehabilitated objects and the
Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship should not be regarded as a final result
of tourism development, but as a tool for increasing the number of tourists in the region and
should be constantly developed.
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“MENNYIT ESZNEK AZ IDŐSEK?”
AZ IDŐSKORÚAK DEMOGRÁFIÁJÁNAK ÉS ÉLELMISZERFOGYASZTÁSÁNAK
EGYES KÉRDÉSEI
SIMONYI PÉTER
Ügyvivő, Aktív Társadalom Alapítvány, sapi109@gmail.com
„HOW MUCH FOOD ARE CONSUMED BY OLD MEN?”
SOME FEATURES OF DEMOGRAPHY AND FOOD CONSUMPTION OF ELDERLY PEOPLE
Abstract
Ageing and sustainability are key problems of modern societies. Firstly increasing proportion of elderly people in
population is becoming more important both for society and for economy. Economy takes into account needs of
old people as of consumers remarkable. Secondly sustainable development (SD) seems to be solution to many of
global problems. However SD is contested but implementation is indispensable. Role of elderly is not negligible
in it. Thirdly food consumption, as one of three essential needs, has exceptional importance in our days not only
in the history. The question is how to connect sustainability, food consumption and healthy nutrition. In this case
sustainability means to define criteria of foods which are better in terms of sustainability. The data is necessary
for the amount of food consumed by older people. Data in territorial level cause a few problems to solve. Healthy
nutrition is well known and it is compared to criteria of sustainability. Although all aspects cannot be outlined in
this paper but new ideas, approaches are hopefully given.
Keywords: elderly people, demography, food consumption, sustainable development, criteria of sustainability

Bevezetés
A globális problémák, amellyel a mai emberiség szembenéz komoly fenyegetést jelentenek a
jövő generációk számára. Számos út létezik a jövő felé, de felelősen kell kezelni a
fenyegetéseket.
A Föld népessége a probléma kulcsa, demográfiai képe egyre meghatározóbb eleme az elég
valószínű társadalmi és gazdasági folyamatoknak. Új kihívás az idősödés (ageing), ami idős
korosztály népességen belüli arányszámának növekedését jelenti. Ez megjelent a fejlődő
országokban is. Az idősek számának, arányának növekedése nem csak társadalmi jellegűek,
hanem gazdasági, politikai és kulturális következményekkel jár. A növekvő populációs hányad
növekvő súlyt jelent a társadalom életében. Növekvő figyelem fordítódik e korosztály
szükségleteire, igényeire, az élelmiszerfogyasztás területén is.
A fenntartható fejlődés, illetve az ezen az elven alapuló fenntarthatóság gyakorlati
megvalósításának kulcsterülete a fogyasztás. Az ENSZ elfogadott definíciója alapján napi
életünk, napi döntéseink során figyelembe kell(ene) venni a jövő generációk szükségleteit. („A
jövő generációk szükségleteinek mit tekinthetünk” problémát most nem vizsgáljuk.) Az idősek
számának növekedése ebből a szempontból is jelentős. E korcsoport élelmiszerfogyasztása
sajátos vonásokkal rendelkezik. Az árérzékenységen túl egészséges, egészségi állapotuknak
megfelelő élelmiszer jelentősége kiemelkedő fontosságú számukra.
A fenntartható (fenntarthatóságnak megfelelő) élelmiszerfogyasztás hármas „triumvirátusa”
(élelmiszerfogyasztás, egészséges táplálkozás, fenntarthatóság) kapcsolatainak vizsgálatához
jut el a dolgozat demográfiai ezekkel összefüggő kérdések után. A problémakör komplexitása
miatt a munka nem adhat teljességet, de remélhetőleg inspiratív lesz a továbbgondolás számára.
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A munka demográfiai oldala a várható népességarányokra és a várható élettartamok
bemutatására fókuszál. Az idősek felé irányuló kutatások nem hosszú múltúak, időskori
elvárások vizsgálatának eredményei a 2010-es évek elejéről már ismerte (ILLÉS S. 2011, ILLÉS
S. 2013). Az egyes államok határozott célja a várható élettartam növelése, legalábbis ahol
megfelelő állami szerkezet működik.
A múlt évszázad utolsó negyedében jelent meg a tényleges egészségi állapotot jobban jellemző
egészséges életévek mutatószám. Az egészségi állapotban pedig jelentősége van az
élelmiszerfogyasztásnak. Alapnak az tekinthető, hogy mennyi élelmiszert fogyaszt a lakosság.
Kiemelten érdekes az idősek élelmiszerfogyasztása, azaz „mennyit esznek az idősek”? A
látszólag egyszerű kérdés gyakorlatilag pontosan megválaszolhatatlan. Mégis fenntarthatósági
kritériumok alapján viszonyuk elemezhető, egy fogyasztási szerkezet értékelhető. A harmadik
kulcspont az, hogy az egészséges táplálkozás és a fenntarthatósági követelmények milyen
viszonyban vannak egymással? Pozitív összefüggésük kedvező, ha viszont ellentmondanak
egymásnak, az új problémahalmazt vetít előre. Mindezek az idősekre figyelemmel kerülnek
felvázolásra.

Szakirodalom és módszertan
A „triumvirátus” mindhárom területe hatalmas szakirodalommal rendelkezik. Széleskörű
élelmiszerhez, fogyasztásához köthető kutatások ezek számos oldalra világítanak rá (pl.
ZSÓTÉR, B. 2010, ZSÓTÉR B.–MOLNÁR M. 2015, KIS K. 2014, KIS K.–PESTI K. 2015). A
táplálkozás divatos területén kellő óvatossággal eljárni. Az élelmiszerfogyasztás adataival
foglalkozás különös figyelmet érdemel.
Az élelmiszerfogyasztási adatokat napi vagy éves értékkel publikálják, minimális területi
bontással (ország, régió szint Magyarországon). Külön problémát jelent az élelmiszerek
fajtáinak forrásonkénti szóródása. A magyar élelmiszerfogyasztási adatok két eltérő módszerrel
készített adatbázist alkotnak, melyet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkájának
eredményei. A két adatállomány egyes élelmiszerek esetén lényegesen eltérő adatokat ad. A
háztartás statisztikán alapuló, igen nagy, 10 000 körüli elemszámú. A másik adatbázis
kereskedelmi statisztikán alapul, a belkereskedelem adataira épül. Meglepően különbözik
némely esetben egyes élelmiszerekre a két 1 főre vonatkoztatott adat (pl. cukor).
Az ok az adatfelvételek módszereiből fakad. A háztartási adatfelvételek csak a háztartásokban
elfogyasztott élelmiszereket tartalmazzák. A házon kívüli fogyasztások nincsenek benne, mint
az étteremben, utcán, iskolai étkezésben, munkahelyi étkezdében fogyasztott élelmiszerek
mennyisége (KSH 2015b). A belkereskedelmi alapú adatokat az országon belüli
termékforgalomból, élelmiszer alapanyagokra kiszámítva adják meg. Magukban foglalják azt
az élelmiszermennyiséget is, amit a külföldiek nálunk fogyasztanak, de nem tartalmazzák a
magyarok által külföldön fogyasztott élelmiszert. A bevásárló turizmus eredményei is
megjelennek a forgalom alapú adatokban. Egyes típusoknál (cukor) külön vizsgálatot
érdemelne, hogy példánkban a 2,5-szeres eltérést mi okozza? A valós tényleges fogyasztás a
két adatsor között a legvalószínűbb, de az adatok konkrét értéke még nem is becsülhető. Az
időbeli változásaikból lehet megbízható következtetéseket levonni.
Területi adatok (regionális, Budapest) csak háztartás statisztikákra vannak. (Megjegyzésre
érdemes, hogy más szervezeteknek is vannak adataik, de költségük miatt elérhetetlenek.)
Az egészséges táplálkozás bár sok elemében ismert, közismert, de egyben számos tévhit is él.
Divat-irányzatok
(félre)vezetik
a
fogyasztókat.
A
ténylegesen
egészséges
élelmiszerfogyasztásnak tudományos eredményeken kell nyugodnia.
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A fenntarthatóság kritériumainak meghatározása sem egyértelmű. Bár általános szinten számos
triviális, de ezek alkalmazása már problémák halmazát vonja maga után.
Ha idősekről beszélünk külön kérdés az időskor határának megállapítása. A szakirodalmakban
eltérő adatokat találhatunk. Az ENSZ a 60. évet tekinti az időskor határának (UNITED NATIONS
2013), míg az Amerikai Egyesült Államok a 65. évet alkalmazza (U.S. DEPARTMENT OF
COMMERCE 1995). A magyar szakirodalmakban mindkettővel lehet találkozni. Némely
forrásban a nyugdíjas állapottal is, mely nem azonos az időskorral. (A nyugdíjkorhatár
folyamatosan változik/változhat, jelen jogszabályok szerint emelkedik 65 éves életkorig.)
Ráadásul a nyugdíjasok adata tartalmazza a 65/60 év alattiakat is: előnyugdíjasok,
korengedményes nyugdíjasok. A háromféle adat több forrásban előfordulhat.
Nemzetközi szinten a nyugdíjasokra vonatkozó adatok kezelése még inkább megköveteli az
óvatosságot. A legmagasabb nyugdíjkorhatár 70 év, Izraelben és Lesotho-ban van. A
legalacsonyabb nyugdíjkorhatárral afrikai, ázsiai és óceániai államok büszkélkedhetnek.
Kirívóan (rekord) alacsony korhatárral Kiribati, Kuvait, Nigéria, Salamon-szigetek és
Swaziföld állampolgárai rendelkeznek (50. év).
E munka, ha nincs külön jelölve, az időskor határának a 60. évet tekinti. Az
élelmiszerfogyasztást nem érték, hanem mennyiség és minőség (élelmiszerfajta) szerint
tárgyalja. Nem tér ki a munka az élelmiszerhulladékra.

Népesség és demográfia a 21. század elején
A világ népességét a World Population Clock 2016. október 31-én 7,461 md főre becsülte, ami
fél év alatt 44 millió fővel történt növekedés (2016.04.24-én 7,417 millió fő volt az adat1;2). Az
érték elfogadható, figyelemmel az ENSZ becslésére, ami szerint a Föld népessége 7,349
milliárd fő volt 2015 júliusában. USA adatforrások kisebb értékeket közölnek. A CIA szerint
ugyanabban a hónapban 7,256 milliárd lakos élt a Földön3. Az USA Népszámlálási Hivatala
(U. S. Census Bureau) napjainkban számol 7,349 milliárd emberrel4. A különbség döntő részét
India adja, 45 millió főt, amennyivel kisebb az U.S.C.B. értéke5. India Statisztikai Hivatala
(Statistical Bureau of India) még ennél is kevesebbre becsüli saját országának népességét,
mintegy 12 millió fővel6. Az kétségtelen, hogy ez év végén vagy a jövő év során a Föld
népessége eléri a 7,5 milliárd főt.
A Föld egészén három globális probléma érinti a demográfiát: túlnépesedés, idősödés és
migráció. Az utóbbi kettő nem régóta kutatott (ILLÉS S. 2013). Az idősök arányának növekedése
két fő oka: a növekvő várható élettartam és a csökkenő termékenység (UNITED NATIONS 2013).
Előbbi a javuló egészségügyi ellátásnak, utóbbi pedig a fejlett fogyasztói társadalom
következménye. A fejlett államok egyik legfontosabb hosszú távú kihívása az idősödés, ami
igaz a volt európai szocialista országok többségére, így Magyarországra is (JÓZAN P.–KATONA
1

worldometers, Current World Population, http://www.worldometers.info/ 2016.04.24.

2

geohive, Current World Population (ranked), http://www.geohive.com/earth/population_now.aspx 2016.04.24.
CIA, The World Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
2016.04.24.
3

4

United States Census Bureau, U.S. and World Population Clock, http://www.census.gov/popclock/ 2016.04.24.
United States Census Bureau, U.S. and World Population Clock, http://www.census.gov/popclock/ 2016.04.24.
6
Indiastat: Estimated population … India, National Commission on Population Government of India
http://www.indiastat.com/popclockflash.aspx 2016.04.22.
5
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T. 2003). Sajátos, hogy az idősödés, a gyors népességszaporulat és a többé-kevésbé stabil
népesség az Földön egyidejűleg jelentkezik különböző országokban, illetve azokon belül is. Ez
egyedülálló jelenség a népesség történetében. Kétségtelen, hogy az idősödés általános jelenség
a világon, az viszont ismeretlen, hogy a folyamat mikor fogja elérni a csúcspontját. Az életkor
végső határát ma a 125 évet tekintik (WEON, B. M.–JE, J. H. 2009). E életkor potenciálra
tekintve valószínűsíthető, hogy 50 % fölé emelkedhet az idősek népességen belüli aránya, ha
kimagaslóan alacsony a termékenységi ráta.
Az idősek arányának gyors emelkedését jól mutatják az adatok. A világ népességének 8 %-a
volt idős 1950-ben, ami 1990-re 9,2 %-ra nőtt. (Innen számítható erős változás és arány
növekedés az idősek javára.) Az ENSZ alapján 2013-ban a 60 év felettiek közé tartozott a világ
népességének már 11,3 %-a. A folyamat megállíthatatlannak látszik. Igen valószínű, hogy
2050-ben a Föld népességének 21,1 %-a lesz idős, ugyanolyan arányban, mint ma a fejlettebb
országokban (UNITED NATIONS 2013). Az idősödés jelensége gyorsabb a fejlődő országokban,
mint a fejlettekben. A Világbank (World Bank) adatai szerint 2014-ben a 65+ évesek a
legalacsonyabb arányban (2 %) Afganisztánban, Angolában, Bahrainben, Burkina Faso-ban,
Burundiban, Csádban, Gambiában, Kuvaitban és Ugandában éltek. Bár Katarban és az Egyesült
Arab Emirátusokban 1 %-nyi a 65 év fölötti népesség. Oka a sok vendégmunkás, alkalmazott,
és a nagy gyerekszám, akárcsak Kuvaitban. (Jellemző ez a Perzsa-öböl gazdag olajállamaira.).
Ellenpólus Japán, ahol a lakosság negyede, 26 %-a 65 év feletti (THE WORLD BANK 2016).
A 80 éve felettiek (80+) esetén még dinamikusabb az idősödés folyamata. Az ENSZ adatai
szerint 1950-ben az idős népesség 7 %-a volt e korcsoport tagja, ami a világ össznépességének
0,6 %-át jelentette. Az idősökön belüli arány 2013-ra elérte a 14 %-ot, ami mintegy 120 millió
főt, a világ népességének 1,6 %-át jelentette. A növekedési ütem nagyobb, mint az idősek (60+)
növekedési üteme. Még gyorsabb növekedési ütem tapasztalható a legalább 100 éves korúak
(centenarians) vizsgálatakor. Becsült létszámuk 441 000 fő volt 2013-ban (idősek 0,05 %-a).
2050-re a várható 3,4 millió 100+ idős a becsülhető 9 md (milliárd) főnyi valószínű népesség
2 md idős emberének 0,2 %-át, az össznépesség 0,04 %-át adhatja. Az ENSZ 2100-ig
előrevetítése a 20,1 millió 100 év feletti személyt mutat. Ez a mérséklődő globális népesség
miatt lényeges dinamikusabb aránynövekedést eredményez. Elérheti az össznépesség 0,2 %-át,
ami a mai arányuk az időskorúak között (UNITED NATIONS 2013; UNITED NATIONS 2015).
Az idősödés dinamizálódását mutató, prognosztizáló adatok a fogyasztás, ezen belül az
élelmiszerfogyasztás területén is jelentőség teljesek. Előre jelezhető az egyes társadalmak
fogyasztási mintázatának változása, melynek egyik hajtóereje a korösszetétel változás.

Élettartam és egészség, egyes fogyasztási vonatkozások
A születéskor várható élettartam adat az egészségügy állapotát jelző szám. Társadalmi
jelentőségű, hogy az időskorúak milyen egészségi állapotban élik meg egyre hosszabb utolsó
életszakaszukat. Az ápolásra szoruló, idős ember nemcsak saját maga alacsonyabb értékű életet
él. Értelmetlennek érezheti életét, különösen, ha e létezés permanens fájdalommal jár (eutanázia
viták). A társadalomra is jelentős teher az ilyen betegek ápolása.. A mindennapi életvitelhez
szükséges napi segítség igénye egyik korcsoportban sem nulla, a kor növekedésével együtt nő.
Nem intézetekben lakók esetén arányuk az 1. táblázatban tanulmányozható (USA).
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1. táblázat: A napi életvitelhez segítséget igénylők aránya, korcsoportonként (USA, nem intézeti személyek,
1990-1991)
korcsoport (év)
15 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 –

napi életvitelhez segítséget igénylők
aránya (%)
2
9
11
20
31
50

Forrás: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE 1995, szerkesztett

A táblázatból az látszik, hogy a vizsgált időszakban a 75. életévtől kezd rohamosan emelkedni
a segítség iránti igény, ez jelentős életkori változást jelez. A 85 év felettiek 50 %-os aránya
inkább előnyösnek tekinthető, mert e szerint az ilyen korúak fele önálló életvitelre képes. Igen
valószínű, hogy azóta ezek az arányok javulhattak az idős korosztályok esetén. Az értékek a
várható élettartam növekedése, az egészségi állapot és az egészségügyi eredmények
függvényei. Az egyén számára kedvező a folyamat. Az egészségügy hatása kettős. Egyrészt az
orvostudomány fejlődésével egyenes arányú a kapcsolat. Azaz hányan képesek önálló
életvitelre. Másrészt viszont rontja az értéket, hogy – szerencsére – egyre reménytelenebb
állapotban lévő betegek életben tartására van lehetőség.
2. táblázat: A születéskor várható élettartam és az egészségben töltött életévek száma a születéskor
és 65 éves korban, országonként és nemenként (2013)
Ország
hu
sk
ro
at
cz
pl
de
fr
gb
ie
it
gr
mt
es
se
ch
no
EU 28
hu:
at:
de:
ie:
mt:
ch:

születéskor várható élettartam (év)
Férfi (M)
Nő (F)
Összesen
72,2
79,1
75,8
72,9
80,1
76,6
71,6
78,7
75,2
78,6
83,8
81,3
75,2
81,3
78,3
73,0
81,2
77,1
78,6
83,2
80,9
79,0
85,6
82,4
79,2
82,9
81,1
79,0
83,1
81,1
80,3
85,2
82,9
78,7
81,4
84,0
79,6
81,9
84,0
80,2
86,1
83,2
83,8
80,2
82,0
80,7
85,0
82,9
83,8
81,8
79,8
77,8
83,3
80,6

Magyarország
Ausztria
Németország
Írország
Málta
Svájc

sk:
cz:
fr:
it:
es:
no:

Szlovákia
Csehország
Franciaország
Olaszország
Spanyolország
Norvégia

egészségben töltött életévek száma (év)
M
F
M 65
F 65
59,1
60,1
6,2
6,1
54,5
54,3
4,2
3,7
58,6
57,9
5,8
5,2
59,7
60,2
8,9
8,8
62,5
64,2
8,5
8,9
59,2
62,7
7,2
7,8
57,8
57,0
7,0
7,0
63,0
64,4
9,8
10,7
64,4
64,8
10,6
10,7
65,8
68,0
10,9
12,1
61,8
60,9
7,7
7,1
8,0
6,8
64,7
65,1
71,6
72,7
12,8
12,7
63,9
9,7
9,0
64,7
66,9
66,0
12,9
13,8
61,5
58,4
10,4
10,6
71,0
68,6
15,0
14,8
61,4
61,5
8,5
8,6

Jelkulcs:
ro: Románia
pl: Lengyelország
gb: Nagy-Britannia
gr: Görögország
se: Svédország

65: 65 éves korban várható egészségben töltött életévek
vastag betű: 5 legmagasabb érték, dőlt: 3 legalacsonyabb érték
Forrás. Eurostat 2015, szerkesztett
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Az idős korban az egyén számára fontos a jó egészségi állapot. Ennek (egészségben eltöltött
életévek, healthy life years vagy disability-free life expectancy; a krónikus betegség nélküli
életévek, továbbiakban egészséges életévek) vizsgálata az 1970-es években kezdődött (USA).
A valódi életminőséget jelzi ez a mutatószám. Az EU a születéskor várható élettartam és az
egészségben töltött életévek számát évente közli (legfrissebb adatok: 2. táblázat, 2013).
Néhány jelentős következtetés hamar levonható:
•

a születéskor várható legmagasabb élettartamot mutató országok nem feltétlenül a
legmagasabb egészségben töltött évekkel rendelkezőek.

•

az egészséges életévek eltérése az egyes országok között nagyobb, mint a születéskor
várható élettartamé.

•

a nemek közötti különbség kisebb az egészséges életévek esetén, sőt némely ország
esetén meg is fordul - tovább élnek egészségesen a férfiak.

•

az egészséges életévek száma 65 éves kor felett összefügg a gazdasági fejlettséggel.

•

a 65 év felett elvárható egészséges életévek száma esetén még nagyobb a különbség a
volt szocialista országok és a fejlett országok között (kétszeres, háromszoros).

•

nem várt értékek figyelhetők meg. Németország, Ausztria és Olaszország gyenge adatai
ugyanúgy meglepők, mint Málta kiemelkedő adatai.

•

a mediterrán táplálkozás előnyeit csak kevéssé igazolják az adatok. A születéskor
várható élettartamot tekintve a mediterrán országok többsége az élmezőnyben van. Az
egészséges életévek számát nézve az előny eltűnik (Olaszország adatai). Északi típusú
országok egyenértékűvé válnak, vélhetően a magasabb szintű ellátás következtében is.
Nagyobb hangsúlyt fektethetnek a megelőzésre, más életmódot folytathatnak.

•

hatvanöt év felett még inkább előnybe kerülnek az északi országok, Norvégia,
Svédország, Írország. A Mediterrán térséget egyedül Málta képviseli. A táplálkozás
mellett más tényezők kerülnek előtérbe,

•

Magyarország sajnálatosan rossz mutatókkal bír, akárcsak a volt szocialista országok.
Romániát kivéve mindegyik bemutatott volt szocialista ország (cz, pl, sk) jobb
helyzetben van a születéskor várható élettartam tekintetében. Az egészséges életéveket
tekintve Szlovákiánál már jobbak voltak a mutatóink 2013-ban.

Az élelmiszerfogyasztásra kivetítve, s feltételezve, hogy az adatfelvételi módszerek nem
torzították az adatokat, valószínűsíthető, hogy a gazdasági fejlettség erősebb ható tényezőnek
látszik nemzet szinten a közismert táplálkozási szokásoknál. Ez az egészséges életévek
számában még erősebben jelenik meg. Felmerül az a kérdés is, hogy egyáltalán jól ismerjük a
tényleges étkezési szokásokat az egyes országokban? A jövedelmi szint olyan, egészségesebb
táplálkozásra ad lehetőséget, amely növeli a egészséges életévek számát időskorban? A
természetes (bio) táplálékok fogyasztását a magasabb árszint gátolja. Életmód kérdése is?

A fenntarthatóság lehetséges kritériumai az élelmiszerfogyasztásban
Fenntarthatóság alatt ma eltérő megközelítésből indítva egymásnak ellentmondó, az ENSZ által
megfogalmazottal szemben álló értelmezések is születnek. Gyakorlatilag a fenntartható,
fenntarthatóság divatszó, üzleti jelentőségű vált (leváltotta a környezetvédelmet). Tudományos
megalapozottsággal, ténylegesen a jövő iránti felelősséggel csak a brundtland-i
megfogalmazás, ennek megfelelő értelmezése fogadható el, bár vitatott a definíció. (Attól
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függetlenül, hogy a definíció számos problémával terhelt, messze nem tekinthető tökéletes
meghatározásnak, bármely másik sem kevésbé vitatható.)
Az eredeti megfogalmazás szerint: „ a fenntartható fejlődés olyan, anélkül elégíti ki a jelen
szükségleteit, hogy nem veszélyezteti a jövő generációk képességét, hogy kielégíthessék saját
szükséglegeiket” (BRUNDTLAND, G. H. 1987). A kulcsszavak a jövő generáció és a szükségletek
kielégíthetőségének a képessége, ami tartalmi szempontból a lehetőséget is magában foglalja.
Lényeges eleme, hogy Gyulai nyomán el kell különíteni a szükségleteket az igényektől.
(GYULAI I. 2012). Példaként egy pár cipő szükséglet, de a többedik pár már igény. Ennek
kielégítése ellentmond a fenntarthatóságnak. A fenntarthatóság igazi hívószava a
mértékletesség. Csak az ilyen szempontú megközelítés felel meg ténylegesen az ENSZ által
elfogadott megfogalmazásnak.
A fenntarthatóság legfontosabb kritériumai elég általánosak és jól ismertek – elméletben. A
kevesebb energia, anyag felhasználás (nem megújuló források esetén) alapkritérium. A zárt
ciklusú (mai kifejezéssel körkörös, körforgásos) gazdaság a termelési folyamatok
jellemzőjeként építendő ki, úgy, ahogy a zárt biológiai ciklusok működnek. A hulladékmentes,
hulladékszegény technológiák is ebbe a körbe tartoznak.
Mit jelent a fenntarthatóság az élelmiszerfogyasztás szempontjából a gyakorlatban? Az
élelmiszertermelés és élelmiszerfogyasztás folyamatának minden szegmensét meg
kellene/lehetne vizsgálni a növénytermesztéstől, állattenyésztéstől az élelmiszer hulladékig.
Csak egy példa bemutatása jól jelzi, mit jelent(het) a gyakorlatban a fenntarthatóság. Tipikus
példa a mai fogyasztói társadalomban, hogy az élelmiszerek kínálatában megszűnt a szezonális
(és jórészt a térbeli) különbség. Ennek megnövekedett energiaigénye ellentmond a takarékos
energiafelhasználásnak. Ami áttételesen anyagfelhasználást is jelent, a megnövekedett szállítási
igény miatt (ökológiai lábnyomok).
Az élelmiszerfogyasztási (termelési) kritériumok ténylegesen rendszert alkotnak. Ezek hét, itt
felsorolt szempontja:
a. a fogyasztás lehető legközelebb a termeléshez (helyi termék)
b. minél kevesebb anyag és energia felhasználása
c. zárt termelési ciklusra törekvés
d. természetes anyag, természetes alapanyag használat
e. a feldolgozás szintje lehetőleg minél kisebb legyen
f. minél kevesebb csomagolás
g. az élelmiszer típusa kisebb környezetterheléssel járjon
Az a. pontban foglaltak valójában többhasznúak. Nemcsak a szállítás mérséklődik, hanem nő
az élelmiszerbiztonság szintje is. A saját élelmiszeren túl az ismerőstől, helyi személytől történő
beszerzés garanciát jelent a megfelelő minőségre, személyessé válik, kinek termel a
gazdálkodó. Emellett a társadalmi kapcsolatok szintje is javul, továbbá a foglalkoztatás.
A b. és a c. pontok a fenntarthatóság alapelvei. A hagyományos paraszti gazdálkodásban
gyakorlatilag mindez így működött. A nagy volumenű, iparszerű termelés esetén azonban ez
jelentős erőfeszítéseket követel, megvalósítása kérdéses.
A d. pont a természet közeliséget, ökogazdálkodást, gmo mentességet takarja. A mesterséges
anyagok, különböző vegyi anyagok elkerülése indokolt.
Az e. pont nemcsak az anyag- és energiatakarékossághoz kötődik. Vannak olyan hagyományos
élelmiszertartósítás, azok megújított megoldásai (pl. napenergiával történő aszalás,
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hagyományos lekvárfőzés). A kevésbé feldolgozott állapotú élelmiszerek is ebbe a kategóriába
tartoznak, azonban léteznek élvezeti, esztétikai értékek is.
Az f. pont a fogyasztói társadalomban megjelenő, reklám, vonzerő célú jellemzőjét a gyakran
mértéket nem ismerő mennyiségű csomagolás csökkentését jelenti.
A záró g. pont egyáltalán nem elhanyagolható: az élelmiszer típusa. Az ökológiai lábnyom
számítások élesen elkülönítik az egyes élelmiszereket, attól függően, hogy mennyi
vízfelhasználással, üvegházgáz (szén) kibocsátással jár az előállításuk, teljes életciklusuk során.
A húsféleségek hátrányban vannak a növényi tápanyagokkal szemben, különösen a marhahús
előállítás környezetterhelő. (Az állatok által elfogyasztott növényi táplálék kb. tizede hasznosul
az állatok húsában.)
Az egészséges táplálkozás és a fenntartható táplálkozás viszonya
A fenntartható élelmiszerfogyasztás és az egészséges táplálkozás viszonya meghatározó a
fenntartható fejlődés megvalósítása szempontjából. Negatív, ellentétes kapcsolatuk (egyik
előnye hátrányos a másik szempontból) súlyos dilemma elé állíthatja az emberiséget.
Ma éljük meg, hogy az egészség jelentőségének megnövekedése az egészséges táplálkozás
igényével együtt jár. A bio-élelmiszerek, különböző táplálkozási szokások, így a paleolittáplálkozás reneszánszát éljük.
Az ember biológiai alapjai az őstörténeti időkben gyökereznek. Az akkori évezredes
táplálkozásra épülő biokémiai táplálékhasznosítási folyamatok evolúciója lényegesen lassabb,
mint amilyen sebességgel változott a II. világháború után a modern ember táplálkozása. Az
emésztésünket tekintve még ma is ősemberek vagyunk. Igazolja, hogy számtalan betegség
gyökere a megváltozott táplálékunkhoz kötődik. A rák, II. típusú diabetes (cukorbetegség) és a
szívbetegségek aránya növekvő. Ezek a betegségek szignifikánsan kötődnek az általunk ma
elfogyasztott élelmiszerekhez, egészségtelen táplálkozási szokásunkhoz.
Néhány jellemző vonása:
-

magas energiabevitel
túlzott finomított cukorfogyasztás
határérték feletti sóbevitel
elégtelen rostos anyag fogyasztás
mesterséges
(mesterségesen
(táplálékkiegészítők)

előállított)

vegyületek

fogyasztása

Mindezek mellett a napi fizikai aktivitás a negyede, ötöde annak, mint amit őseink a törzsi
környezetben megéltek. Táplálkozás szempontjából őseink mézet, édes gyümölcsöket
fogyasztottak cukor helyett. A gyűjtögetéssel sokkal többféle ehető növényt, magot
fogyasztottak. A ma paleolit táplálkozásként reklámozott egyik elvvel ellentétben
(táplálkozásuk jórészt hús alapú volt) a szakemberek szerint a húsnak jóval kisebb volt a
jelentősége, kivéve egyes szélsőséges körülmények között élő népeket (eszkimók). Mindezeket
naturális állapotban, legfeljebb sütve, később főzve fogyasztották el. Emésztési rendszerünk
ehhez alkalmazkodott évezredeken át.
A fenntarthatóság követelményeit összevetve az ősi törzsi táplálkozással nemhogy
ellentmondás nem látszik, hanem pozitív kapcsolat állapítható meg a kettő között. (Ami
könnyen igazolható azzal, hogy a prehisztorikus, földművelés előtti ember a legszorosabb
kapcsolatban élt környezetével, környezetkímélő volt.) Így egyértelmű, hogy a biotermékek
fogyasztása, a biogazdálkodás termékeivel, a vega-táplálkozás a fenntarthatóságot szolgálja. A
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kemikáliák, vegyszerek, mesterséges tápanyagok kerülése egyértelműen ilyen jelentőségű. Az
egészségesebb táplálkozás egyben a fenntarthatóságnak is jobban megfelel – állítható
általánosságban, de egyértelműen.
Az egészséges táplálkozás szerepét az idősek életében kutatás alátámasztja (HUSZÁR Á. 2008).
Az idősek fogyasztási négy szegmenséből kettő erősen kötődik az élelmiszerfogyasztáshoz:
élelmiszerközpontú, egészség orientált (otthon központú és gyakorlat orientált csoportok
mellett).

Mennyi élelmiszert fogyasztunk? Mennyit az idősek?
A magyar élelmiszerfogyasztási adatokat legnagyobb adatbázisból merítve a KSH közli, kétféle
módszerrel számítva. Az említett alapanyag alapú élelmiszerforgalmi statisztikák jövedelmi
szinten bontottak, míg a háztartási (élelmiszer)fogyasztási statisztikákra vannak korosztályi
adatok (KSH 2014, KSH 2016). Az idősekre vonatkozó publikált statisztikák már az időseket
is korcsoportokra bontva mutatják be (KSH 2015a). Ezek az adatok a családfő kora szerint
mutatják az idős családokat, tehát ahol a családfő kora eléri a 60 évet, az idős háztartás (KSH
2014). A több mint 60 élelmiszerre és élelmiszertípusra vonatkozó adatok minőségükben
értékelhetők, bár a fenntarthatóság szempontjából példaként a származási ország (szállítás) is
jelentős tényező lenne. A hazai regionális rendszer következménye, hogy megyei szintű adatok
nem kerülnek publikálásra.
Az idősekre kitérve jelen cikkben a konkrét adatok bemutatásától eltekintünk. A
háztartásstatisztikai adatfelvételek azt mutatják, hogy a biológiai és tényleges tapasztalati
értékekkel szemben az idősek élelmiszerfogyasztása az idősek háztartásában 1 főre magasabb,
mint az átlagos háztartásokban (KSH 2014; KSH 2016, KSH 2015a). Ráadásul jórészt minél
idősebb a háztartás, annál nagyobb a fogyasztás (!) – KSH 2015a. Ez az ellentmondás a KSH
kutatói számára is értelmezési problémát okozott. Háttere többrétegű:
-

idős, ha nagycsaládban él, gyerekei, unokái magasabb életkorúak (LAKATOS J. 2006)
többnyire egyedül, párkapcsolatban él
nem háztartásban él az idősek egy része, korfüggően (intézetbe, kórházba került)
a háztartáson kívüli étkezés kisebb arányú, mint aktív családban (KESZTHELYINÉ
RÉDEI M.–LAKATOS M. 1999)
az étel házhoz szállítás bár a XXI. században rohamosan nő (KSH 2015b), nem
kompenzálja az előbbi ételfogyasztás mértékét
az aktív korúak háztartásában több a – kisebb – gyermek (KSH 2007)
idős unokát, rokont lát el étellel, élelmiszerrel (SIMONYI et al. 2013, KESZTHELYINÉ
RÉDEI M.–LAKATOS M. 1999, LAKATOS J. 2006)
számottevő a saját élelmiszer (gyümölcs, zöldség) termelés (KSH 1997; KSH 2007)
idős tartalék élelmiszert halmoz fel (SIMONYI et al. 2013).

Mindezek a tényezők okozzák a szokatlan adatsort, hogy a háztartás-statisztikai adatok idős
háztartások esetén (családfő 60 év feletti) magasabb egy főre jutó élelmiszerfogyasztást
mutatnak, mint az országos átlag, holott biológiai szükségletükből nem ez következik.
Az viszont nagy bizonyosságú, hogy a fenntarthatóság szempontjai jobban érvényesülőnek
látszanak az idősek körében. Élelmiszerfogyasztásuk mélyebb hagyományokra épül, otthoni,
saját élelmiszerek előállítása, termesztése a fenntarthatóság gyökerét is jelentik, inkább
hagyományos fogyasztók, törekszenek a természetes élelmekre.
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Összefoglalás
Az idősek létszáma és társadalmi jelentősége folyamatosan nő az egész világon. A születéskor
várható élettartam bár a jólét indikátorának tekinthető, az egészségben töltött életévek száma,
mint új mutatószám jobban kifejezi a tényleges egészségügyi helyzetet, a boldog időskort. A
területi különbségek nem támasztják egyértelműen alá a mediterrán országok táplálkozásban
jelentkező előnyeit az EU adatai szerint. Sajátos, hogy nemek közötti különbség elenyészik. Az
élelmiszerfogyasztás egészségügyi hatásai különösen jelentőséggel bírnak az idősek számára.
Nem egyszerű az élelmiszerfogyasztás fenntarthatósági vizsgálata, Az adatbázisok sajátosságai
mellett már magának a fenntartható fejlődés fogalmi tartalmának értelmezése is problémákat
vet fel. Különösen jelentős a fenntarthatóságnak megfelelő táplálkozás és az egészséges
táplálkozás viszonyának értékelése. Az elméleti elemzés egyértelműen pozitív összefüggést
mutat, ami kiemelkedő jelentőségű a fenntarthatóság megvalósítása érdekében. Így a
biotermékek fogyasztása, a tényleges paleolit és vegetáriánus táplálkozás nemcsak az
egészséget, hanem a fenntartható fejlődést is szolgálja.
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BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOMFÖLDRAJZI SZEKCIÓ III. MUNKÁJÁRÓL

A szekcióban előadó doktoranduszok nagyon változatos és érdekes társadalomföldrajzi kutatási
témákat vonultattak fel. A témák bemutatása során volt olyan, ahol még kezdeti fázisban
tartanak a vizsgálatok, de számos olyan is akadt, ahol már kirajzolódott a doktori disszertáció
egy-egy fejezete, és megtörtént már az eredmények alapján egy-egy végkövetkeztetés levonása
is. Az első előadás a miskolci szuburbia településeinek vizsgálatával, a második a Nagy
körúton végzett objektív életminőség vizsgálatával, a harmadik a budapesti közösségi kertek
szerepének vizsgálatával, a szünet előtti negyedik előadás egy mátrai etikus étterem
bemutatásával foglalkozott. A szekció programjának második felében az első előadás az északalföldi start-up ösztönző gazdasági program tanulságait, a második a Debreceni Egyetem
kollégiumainak vonzáskörzetét, a harmadik a földtudományi szakos hallgatók szakválasztási
motivációit mutatta be.
Örömünkre szolgált, hogy az előadásokat követő viták során számos hozzászólás és kérdés
hangzott el, amelyek segítettek abban is, hogy a fiatal kutatók jövőbeni munkája még jobb és
előremutató legyen. A szekció munkájában részt vevők mindegyike jó előadói stílussal,
összeszedetten ismertette vizsgálatait. Bízom abban, hogy a következő konferencián a
megkezdett kutatások további eredményeit is megismerhetjük, addig is kívánok sikeres munkát
a doktoranduszoknak és témavezetőiknek is!
SISKÁNÉ SZILASI BEÁTA
szekcióelnök
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AZ OBJEKTÍV ÉLETMINŐSÉG TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEI A
NAGYKÖRÚTON
CSÉBI MÁRK
Doktorandusz, ELTE TTK RTT, csebimark@gmail.com
TERRITORIAL INEQUALITIES OF OBJECTIVE QUALITY OF LIFE ON THE GRAND
BOULEVARD
Abstract
My research local is one of the busiest street of Budapest, the Grand Boulevard. In this study I present grandiose
building history and its antecedents. It was established with one of the most important aim of increase the quality
of life in Budapest Thereafter I survey the socialist and post socialist transformation of this area. The capital is
usually relativity high on international quality of life rankings, and Budapest is on the podium in the region.
However territorial inequalities of quality of life in the city are significant. The residential area of Grand Boulevard
shows very mosaic picture. There are worst quality of life parts of the districts, but highest too. Grand Boulevard
is the ridge of CBD, so at the end of the study I examined the supply of city-functions in the sections of boulevard
both quantitatively and qualitatively.
Keywords: objective quality of life, grand boulevard residential areas, city rankings, post socialist city

1. Vizsgálati helyszín bemutatása
Vizsgálatom helyszíne Budapest egyik legforgalmasabb főútvonalának, a Nagykörútnak a
lakókörnyezete. A Margit híd (Jászai Mari tér) és a Petőfi híd (Boráros tér) között 4141 méter
hosszan és 45 méter szélesen1 köti össze a városfejlődést megszabó „sugárutakat” és Pest
központi kerületeit (XIII., V., VI., VII., VIII., IX.). A XIII. és az V. kerületet elválasztó Szent
István körút kivételével szakaszainak neve megegyezik a kerületek elnevezésével: Teréz
(Nyugati tér – Király utca), Erzsébet (Király utca – Rákóczi út), József (Rákóczi út – Üllői út)
és Ferenc körút. A tömegközlekedésben betöltött kiemelt szerepét jól jelzi, hogy hazánkban az
első villamos vaspályát a Nagykörút Nyugati pályaudvar és Király utca közötti részén nyitották
meg 1887-ben (CSAPÓ K.–KARNER K. 1999), mely a későbbiekben kibővült a Széll Kálmán
tértől a Móricz Zsigmond körtérig/Újbuda-központig – ma több mint napi 200 ezres
utasszámával Európa legforgalmasabb villamos vonala2.
Az 1867. évi kiegyezés jelentős pozitív változásokat hozott az akkor még önálló Pest és Buda
életében. A felgyorsult fejlődést azonban akadályozta a közigazgatás szervezetlensége és egyre
jobban hiányzott városképi szempontból is a tervszerűség (CSAPÓ K.–KARNER K. 1999). Az
általános rendezési terv kidolgozásának szükségességét Táncsics Mihály vetette fel először,
még kiegyezés évében (PREISICH G. 2004). Egy évre rá a „városok szépítése tárgyában”
összehívott ülésen expozéjában gróf Andrássy Gyula miniszterelnök a következőket mondta:
„… fővárosunkból, annak dacára, hogy szabad, nyílt és szellős síkon terül el, elhibázott
építkezés következtében szűk, keskeny utcájú várost alkottak, amelynek se jó levegője, sem
elég világossága nincsen… a minden terv nélkül való építkezés folyton halad és minél későbbre
marad a megállapított terv keresztülvitele, annál nagyobb mérvű rombolással lehet csak a
tervszerű építkezést biztosítani…”3. Andrássy tehát a székesfővárosi lakosság életminőségének
1

http://budapestcity.org/11-egyeb/utcak-terek/Nagykorut/index-hu.htm
http://index.hu/belfold/budapest/nagykor0414/
3
Jegyzőkönyv a fővárosok szépítése tárgyában alakult bizottság, Pesten, 1868. évi május 18-án tartott alakuló
üléséről, Fővárosi Leváltár.
2
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javításával indokolta a város modernizálását, melyet a párizsi Haussmann-féle átalakításnak a
mintájára képzeltek el, azaz a város belső területeinek átépítésével, a korszerűtlennek tekintett
középkori városszerkezet kinyitásával (KOCSIS J. B. 2009).
A londoni Metropolitan Board of Works mintájára 1870-ben létrejött a Fővárosi Közmunkák
Tanácsa alapvetően folyószabályozási és közlekedésfejlesztési célból a költségek fedezésére,
valamint a közmunkák végrehajtására. 1871 márciusában már ki is írták a nemzetközi
pályázatot „Budapest általános beosztási és rendezési tervére”. Az első Lechner Lajos, második
Feszl Frigyes és munkatársai, harmadik Klein–Fraser londoni tervezőpáros. E három pályázati
anyag figyelembevételével dolgozták ki a főváros szabályozási tervét. A Sugárút (mai Andrássy
út) mellett a FKT másik nagy városrendezési munkálata a Nagykörút kiépítése volt.
Megvalósításának előzménye Reitter Ferenc hajózási csatorna terve volt. Kereskedelmi célok
mellett a szennyvízelvezetést is így kívánták megoldani, azonban előbbi tervéről lemondva, a
megvalósítás fázisához érkezve a „pesti félkör sétányutak” létesítését javasolta, a
főgyűjtőcsatorna pedig a Nagykörút alatt kapott helyet (CSAPÓ K.–KARNER K. 1999). A
hajózható csatornának természetes előzménye is volt – ez sok telekhatár, illetve a Ferenc és
József körutak futásában is megfigyelhető – a Duna egyik mellékága, mely a római időkben
(Fossatum Magnuma) és később a középkorban (Rákos-árok) is szennyvízárokként, valamint
védelmi vonalként hasznosult (BEREI D. 2014)4 . „A fejlődésnek csakis azáltal lehet okszerűbb
irányt adni, ha a város területének közepén egy szép, tágas s az egész városon keresztbe
átvonuló út nyittatik, mely által egyrészt felébresztetik a kedv annak mentén díszesebben
építkezni, másrészt az az út mintegy határvonalat képezvén legalább a városnak ezen belül eső
részében célszerűbb tömörülést fog előidézni5…” mondta Andrássy6. Teljes megépítése 18721906-ig tartott, de a millennium évére, 1896-ra az egész útvonalat átadták a forgalomnak, a
fennmaradó néhány üres telket – építkezések kb. 25%-a – 1906-ig beépítették. A munka során
251 bontást (nagyrészt egy- és kétemeletes házak) követően 253 épületet emeltek, azonban ezek
légköbmétere közel tízszerese volt a régieknek. Ezekkel szinte egyidőben kezdődött a Belső
Körút (Kiskörút) szabályozása és kiépítése. Mindezen város építő, szépítő munkálatoknak
köszönhetően a kiegyezéstől az első világháborúig terjedő alig több mint fél évszázad alatt egy
provinciális középvárosból világvárossá fejlődött. Lényegében kialakult a mai városszerkezet,
városkép (CSAPÓ K.–KARNER K. 1999) ugyanis ez az úthálózat szolgáltatta azt a keretet,
amelyet a továbbiakban eklektikus építészetünk változó művészeti értékekkel töltött ki. A
grandiózus munkálatok egyik alapvető forrása a telekpolitika volt. Andrássy 1868-as
kisajátítási törvénye kimondta, hogy Buda és Pest városok területén ingatlan vagyon akkor
sajátítható ki, ha közegészségügyi, közlekedési vagy szépítési célokból új utcáknak vagy
tereknek nyitása, a létezőknek szélesbítése vagy egyenes irányban vezetése szükségessé válik
(PREISICH G. 2004). A 3-4-5 emeletes bérlakásoknak számos építettetői közül ki kell emelni a
pénzintézeteket és különböző biztosítóintézeteket, építő társulatokat (szövetkezetek,
részvénytársaságok), magánépíttetők (pénzmegtakarításokkal rendelkező középosztálybeliek),
különféle non-profit szervezetek, egyházak és építészvállalkozók (KÖRNER ZS. 2010).
Érdekesség, hogy a budai oldalon lényegesen szerényebb megoldásokat alkalmaztak (ennek
egyik fő oka a természeti környezet), így nem épült ki a főváros mindkét oldalára kiterjedő
gyűrűs-sugaras szerkezet. A pesti oldalon viszont folytatódott a radiális városszerkezet
meghatározó elemeinek kiépülése: Hungária körgyűrű, M-0-s autóút. A Nagykörutat az akkori
közvélemény kritikusan ítélte meg: a bécsi ringhez hasonlítva elmarasztalták reprezentáció
szempontjából. Mai kritikusai hiányolják a középületeket, szerintük kevés a tér, egyhangú,
4

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ilyen-lett-volna-a-csatorna-a-nagykoruton/
Ez a tömörülés be is következett, ugyanis gyakorlatilag a 6-9. kerület teljes belterületének kiépítése a Nagykörút
létesítésével áll szoros összefüggésben (PREISICH G. 2004).
6
FKT évi jelentése, 1871.
5
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sivár, egyes kereszteződések rosszul kivitelezettek, valamint a XXI. század megnövekedett
járműforgalmához viszonyítva keskeny. PREISICH GÁBOR (2004) azonban kiemeli, hogy
„elsősorban nem reprezentatív, hanem funkcionális szerepű főútvonal” (186. o.).
A főváros „aranykorát” az I. majd a II. világháború rombolása követte, valamint a Nagykörút
szempontjából fontos kiemelni az 1956-os események jelentős kárait. A leromlott
épületállományú körút bajait tetézte, hogy a szocialista urbanizáció fél évszázada alatt, mint
polgáriasult településrészt negatívan diszkriminálta a vezetés. A XIX. század végétől erősödő
lakáshiánynak köszönhetően a bérkaszárnyák lakosságának összetétele nagyon vegyes képet
mutatott: a felsőbb osztályok a jobb minőségű, nagyobb alapterületű és belmagasságú
reprezentatív utcai és első emeleti lakásokban, míg a társadalom alacsonyabb rétegei a felsőbb
szinteken lévő illetve udvarra néző kisebb, zömmel egyszobás lakásokban éltek7. A
szocializmus idején elterjedt volt társbérleti rendszer és az ágyrajárók jelensége (KOCSIS J. B.
2009).
A nagykörúti házak mai képe a pontszerű beruházásoknak (spotlight renovation) köszönhetően
elég vegyes: egymás mellett találhatjuk meg a felújított üzleti és lakófunkciót is ellátó
épületeket, valamint az elhanyagolt bérházakat (lásd VIII. kerület Corvin-negyed). Az ipari
területek és a lakótelepek számítottak a leginkább támogatott városi övezeteknek az
államszocializmusban (BODNÁR J. 2013). Mindezek alapján megállapítható, hogy a szocialista
városok övezeteinek gazdasági-társadalmi státusza jelentősen átrendeződött, többnyire a
korábbiakkal ellentétes irányú folyamatok vették kezdetüket, ezt SYKORA, L. (2009) „a
posztszocialista átalakulás paradoxonának” nevezi. A szociális és funkcióbővítő
tömbrehabilitációknak köszönhetően adott városrészek népessége is megújult, a rehabilitáció
társadalmi változásokat indított el (EGEDY T. 2005). Emellett vállalkozási alapon is sok épület
újult meg az elmúlt két évtizedben, melyek így általában elvesztették eredeti lakófunkciójukat,
szerepkörük ma vegyes, ami azt jelenti, hogy az alsó szinteken irodák, különböző
vállalkozások, míg a felsőbb szinteken többnyire luxuslakások találhatók. Budapest egyik
legnagyobb megújulása a PPP konsturkcióban készülő Corvin Sétány projekt, ahol több ezer
lakást újítanak/építenek fel irodákkal, kulturális, kereskedelmi intézményekkel és rekreációs
helyszínekkel (CSAPÓ T.–LENNER T. 2015).

2. Kutatási módszer bemutatása
Az egy főre jutó GDP (Gross Domestic Product) nagyon sokáig egyeduralkodó mutatószám
volt, ha egy területegység fejlettségét kellett górcső alá venni – és jelenleg is ez a
legelterjedtebb. Azonban a GDP csupán a gazdaság teljesítőképességét mutatja meg (ezt is
torzan, főleg települési szinten). A társadalmi, környezeti összetevőkkel pedig egyáltalán nem
számol. A. C. PIGOU már 1920-ban The Economics of Welfare című könyvében megállapította,
hogy „a gazdasági jóllét egy rossz index a teljes jóllétre” (PIGOU, A. C. 1920) A kvantitatív
forradalom idején a tudósok próbáltak minden jelenséget számszerűsíteni és a ’60-as években
megszületett a Társadalmi Jelzőszámmozgalom az USA-ban (EGEDY T. 2009) és már a
kezdetekben rámutattak arra a paradoxonra, hogy az anyagi kibocsátás szintje egy bizonyos
határpont felett egyre gyengébb kapcsolatot mutat a társadalmi jól-léttel, a népesség
elégedettségével és boldogságával (NAGY G.–KOÓS B. 2015). Ez Easterlin-paradoxonként
vonult be a tudomány világába, köszönhetően annak, hogy RICHARD EASTERLIN 1974-ben
megjelent Does Economic Growth Improve the Human Lot című tanulmányában adatokkal
támasztotta alá azt az állítását, miszerint a tehetősebb országok lakói nem feltétlenül
7

Ez a házfalak közé zárt szegregáció.
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boldogabbak, mint a szegényebb országok lakói, ha bizonyos alapvető szükségleteik
kielégítettek (EASTERLIN, R. A. 1974). A GDP leváltására a fenti okokból kiindulva sorra
születtek a komplex mutatók (pl.: HDI, ISEW, HPI, GPI), valamint különböző fogalmak –
boldogság, elégedettség, jól-lét, életminőség, élhetőség, humán fejlettség – születtek (általános
konszenzus nélkül), melyeket sokszor szinonimaként alkalmaztak és nem tisztázták a
különbségeket. Az általam használt életminőséget lehet objektívan és szubjektívan is mérni,
jelen tanulmányban az előbbi megközelítést mutatom be. Az életminőség definiálása nem
egyszerű feladat, ugyanis multidiszciplináris jellegéből adódóan a vele foglalkozó számos
tudomány más-más szempontokat hangsúlyoz, ennek köszönhetően több mint száz
fogalommagyarázat létezik (EGEDY T. 2009). Geográfusként saját definícióm leginkább Egedy
Tamáséhoz (2009) áll közel: az életminőség olyan komplex, többdimenziós társadalmi
jelzőszám mely számszerűsíti egyrészt a település társadalmi, gazdasági és környezeti
szegmenseit (objektív tényezők), másrészt bemutatja a mindezekről alkotott egyéni
véleményeket (szubjektív tényezők). Kutatása a 2009-es Stiglitz-jelentés óta került
fókuszpontba. Mind össztársadalmi szinten, mind egyénileg fontos az életminőség javítása,
mindkettő alakulásában kiemelt szerepe van a politikának, mely a különböző pártok
kommunikációjában egyre többször meg is jelenik. A továbbiakban a legelterjedtebb
nemzetközi városrangsorokban elfoglalt helyét mutatom be a fővárosnak, valamint több hazai
példát is bemutatok a nagykörúti lakókörnyezet életminőségének feltárása érdekében.

3. Budapest szereplése a nemzetközi, életminőséghez kötődő városrangsorokban
A nemzetközileg két legismertebb városrangsor az Economist Intelligence Unit, valamint a
Mercer által évente kiadott lista. Előbbi „liveability”, utóbbi „quality of living” szót használja,
melyek magyar megfelelője az élhetőség.
A The Economist8 évente megjelentet egy 140 várost tartalmazó rangsort, mely több mint 30
kvantitatív és kvalitatív faktorból áll, melyeket öt kategóriába oszthatunk:
-

biztonság (25%, különböző kriminalitási indikátorokból tevődik össze
terrorfenyegetettségből)
egészségügy (20%, privát- és közellátás minőségi indikátorai)
kultúra és környezet (25%, klimatikus viszonyoktól a szabadidő eltöltéséig)
oktatás (10% privát- és közoktatás minőségi indikátorai)
infrastruktúra (20% telekommunikáció, közutak minősége, stb.)

és

2016-ban sorozatban hatodszor Melbourne végzett az élen. Az első tíz között a győztesen kívül
még két ausztrál és három kanadai város mellett Bécs, Auckland, Helsinki és Hamburg végzett.
A polgárháború súlytotta Damaszkusz a sereghajtó és Afrikai, valamint Ázsiai városok közé
egyetlen európaiként képviselteti magát az utolsó tízben Kijev. Az utóbbi öt év adatát tekintve
megállapítható, hogy az index érzékeny a terrorfenyegetettségre, mutatja ezt számos nyugateurópai város visszaesése (Brüsszel, Párizs, London), valamint a negatív gazdasági
folyamatokat is jól jelzi (Chicago, Detroit, Athén). 2011-16-os időszakban az ideális élhetőség
irányába jelentős pozitív elmozdulást tettek kelet-közép-európai nagyvárosok, mint Budapest,
Pozsony és Varsó, valamint a szénhidrogénkészletekből meggazdagodott városok (Dubai,
Kuvaitváros, Baku, Teherán). 100 % jelenti a legjobb élhetőséget és az utóbbi öt évben
Budapest megközelítette a 90%-ot, a régióból csupán Bécs előzi meg.

8

http://www.eiu.com/home.aspx
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A Mercer9 16 éve közli rangsorát több mint 440 várost megvizsgálva (2016-ban 230-at). Indexe
39 faktorból áll, melyek tíz kategóriába csoportosíthatók:
-

politikai és társadalmi környezet (politikai stabilitás, bűnözés, jogi környezet, stb.)
gazdasági környezet (pl. banki szolgáltatások)
szocio-kulturális környezet (pl. személyi szabadság, cenzúra)
egészségügyi feltételek (pl. kórházak felszereltsége és szolgáltatásaik, légszennyezés)
oktatás (pl. nemzetközi szintű oktatási intézmények elérhetősége)
közszolgáltatások és közlekedés (pl. vízellátás, közösségi közlekedés)
rekreáció (éttermek, színházak, sportolási lehetőségek, stb.)
fogyasztási cikkek (pl. alapvető élelmiszerek elérhetősége, autók)
lakhatás (bérleti díjak, lakások felszereltsége stb.)
természeti környezet (pl. klíma, természeti katasztrófa esélye)

Míg az EIU rangsorában Bécs a 2. helyezett, a Mercernél 7 éve folyamatosan vezeti a listát. Az
első 10-ben szerepel még két svájci és három német város mellett Auckland, Vancouver,
Koppenhága és Sydney. Az utolsó tízben a háború által sújtott ázsiai városok mellet még
szerepel a természeti katasztrófák által többször romba döntött Port-au-Prince, valamint
szegény afrikai fővárosok. Budapest a középmezőnyben szerepel (77.), azonban a régióban
Bécs és Ljubljana után a harmadik. 2015-höz képest két helyett esett vissza, ennek
köszönhetően megközelítette az EIU rangsorában is jelentős előrelépést produkáló Varsó (79.),
azonban a régió többi városának adatai ebben a rangsorban is elmaradnak Budapestétől.
A 6. jelentés a gazdasági, társadalmi és a területi kohézióról (2015)10 tartalmaz lakossági
elégedettségi adatokat. Budapestet vizsgálva megállapítható, hogy az felmért városok medián
értékeinél csupán a lakhatás költségét és elérhetőségét, valamint a külföldiek beilleszkedését
ítélték meg pozitívabbnak – utóbbiban véleményem szerint már nem szerepelnénk ilyen jól – ,
míg a városi közigazgatás hatékonyságában átlagosan elégedettek, addig munkalehetőségekben
az amúgy is alacsony értékű medián alatti érték rajzolódik ki, a közbiztonsággal,
levegőminőséggel és a tömegközlekedéssel pedig nagyon elégedetlenek a fővárosi lakosok a
nemzetközi összehasonlítást is figyelembe véve.

4. A Nagykörút lakókörnyezetének életminősége
Mielőtt rátérnék az objektív mutatók vizsgálatára röviden bemutatom az ELTE TáTK 2013-as
Budapest kutatásának, a téma szempontjából releváns szubjektív életminőségre vonatkozó
eredményeit – a kiadott három ismertető alapján (KOLTAI J. et. al. 2013; CSIZMADY A.–GREGOR
A. 2013; KMETTY Z.–KOLTAI J. 2013). A kutatás kerületcsoportokra bontott adatokat közöl,
melyek közül a Belváros (V-IX. kerület) a XIII. kerület kivételével lefedi a Nagykörút által
érintett kerületeket. A lakások kis méretének problémája ebben a kerületcsoportban érhető
tetten a leginkább, valamint a válaszadók szerint a túl sok műszaki gond is az itteni lakásokat
súlytja. Zajártalmakkal, vizes, hideg, sötét, vagy repedt falakra kiugróan magas arányban
panaszkodtak az itt élők. A közterek és épületek rossz állapotát a Belső-pesti öv és Bel-Buda
mellett szintén a Belváros lakói sorolták a legfontosabb problémák közé. A kedvezőtlen
tisztasági állapotokra, a közbiztonságra, valamint a parkolásra is sok panasz érkezett a
kerületcsoportból. Nem meglepő ellenben, hogy a tömegközlekedéssel itt a legelégedettebbek
a főváros lakói és viszonylag gyorsan be is érnek a munkahelyükre.

9

http://www.mercer.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_hu.pdf

10
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4.1. Kerületi szintű egyenlőtlenségek
A hazai statisztikában az ezredfordulót követően indult meg egy olyan módszertani diskurzus,
mely a HDI (magyar megfelelője HFM) hazai adaptációját tűzte ki célul. Az egy főre jutó GDP
(PPP-ben) indexet az egy főre jutó adóköteles jövedelem váltotta fel, míg az oktatási indexet
(írni-olvasni tudás és oktatás egyes szintjein tanulók arányának komplex mutatója) a
felsőfokúak végzettségének arányára a 25 éven felüli korosztályban cserélték le. A születéskor
várható élettartamot, valamint az eredeti súlyozást nem módosították. A változtatásokkal így
elérték, hogy az MHFM (azaz a módosított HFM) egészen a települési (és fővárosi kerületi)
szintig könnyen és egyértelműen előállíthatóvá vált. IZSÁK ÉVA, PROBÁLD FERENC ÉS UZZOLI
ANNAMÁRIA (2010) is a módosított HDI segítségével mutatta ki az életminőség területi
egyenlőtlenségeit a budapesti kerületek között. Tíz év távlatának adataival pedig reprodukáltam
a vizsgálatot (1. ábra).

1. ábra: A Módosított Humán Fejlettségi Mutató értékei Budapesten 2001-ben (bal oldal) és 2011-ben (jobb
oldal)
Forrás: IZSÁK, É.–PROBÁLD, F.–UZZOLI, A. (2010), CSÉBI M. (2015)

A 2001-es adatokat tartalmazó térképről leolvasható egyrészt a budai kerületek előnyös
helyzete, másrészt az életminőség mozaikos térszerkezete a pesti oldalon (IZSÁK É.–UZZOLI A.
2013). A Nagykörutat érintő kerületek elég vegyes képet mutatnak, ugyanis minden
kategóriából megfigyelhetünk kerületeket. A 2001-es adatokat nézve megfigyelhető a belső
pesti kerületek kedvezőtlen helyzete (kivétel az V. kerület és részben a IX. is). Ezek fő okaiként
IZSÁK ÉVA és UZZOLI ANNAMÁRIA (2013) az idősödő korszerkezetet, a magas
munkanélküliséget, az elavult lakásállományt és az elszegényedő rétegek nagy arányát említi
meg. A IX. és XIII. – egykori ipari – kerületek javuló életfeltételeiben nagy szerepe van az ipari
szennyezés csökkenésének, valamint a barnamezők rehabilitációjának (IZSÁK É.–UZZOLI A.
2013). A pesti oldalon kirajzolódni látszik egy életminőségbeli törésvonal, mely a BelvárosTerézváros-Zugló-XVI. kerületek déli határával esik egybe. Ebből az életminőség
szempontjából kedvezőtlen térségből, egyedül Ferencváros emelkedik ki, 0,344-es MHFM
értékével épphogy alulról súrolja a fővárosi átlagértéket. A kerület objektív életminőségbeli
pozitív elmozdulását a sikeres városrehabilitációs projektek tovább erősíthetik. Pozitív
fejlemény, a VI. kerület átlag alattiból átlag felettivé javuló értéke, kisugárzó hatása lehet a VII.
kerületre nézve, melynek értékei szintén pozitív irányba mozdultak el, igaz a változás mértéke
csekély.
Az ingatlanárakra komoly hatással vannak az életminőség mutatók11. Az Otthon Centrum
életminőség indexe – egészségügyi, oktatási és munkahelyi lehetőségek alapján – és az
ingatlanárak közti kapcsolat 0,9-es korrelációs együtthatóval írható le, mely nagyon erős. Az
11

https://www.oc.hu/ingatlanpiac/hirek/ingatlanpiaci-hirek-vevoknek/itt-a-legjobb-elni-magyarorszagon
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ingatlanárak tovább erősítik a fővárosi kerületek pozícióit a vidéki városokkal szemben. Az OC
számításai alapján az alábbi rangsor áll fenn a Nagykörúti kerületek között: V., VI., XII., IX.,
VII. és végül VIII.
4.2. Kerületrészek közötti egyenlőtlenségek
Az utóbbi években Magyarországon is kezdenek szaporodni a különböző városrangsorok, a
legismertebbek ingatlanközvetítő cégekhez, valamint bankokhoz köthetők, tehát főként üzleti,
marketing célokat szolgálnak. Az FHB családbarátkörnyék-indexe környezeti és (zsúfoltság,
közparktól való távolság, játszóterek, sportpályák), intézményi (bölcsődei férőhely, óvoda és
gyerekrendelés távolsága, legközelebbi iskola kompetenciamérési eredménye) mutatókból
tevődik össze12. Ezek alapján az alábbi rangsor állítható fel a nagykörúti lakókörnyezetben,
mely egyfajta életminőség-indexnek is tekinthető (2. ábra).

2. ábra: A nagykörúti kerületek/kerületrészek családbarátkörnyék-index értékei
Forrás: https://csaladbaratkornyek.hu/ alapján saját szerkesztés

A index alapján megállapítható, hogy a Szent István körút (Lipótváros, Újlipótváros) és az
Erzsébet körút (Belső-Erzsébetváros, Külső-Erzsébetváros) tekinthető leginkább
családbarátnak. Józsefvárosból kiemelkedik a rehabilitált Corvin-negyed. Az index alapján a
Ferenc, valamint a Terézkörút kevésbé mondható családbarátnak, ebben szerepe van a szinte
minimális zöldterületek/zöldfelületek mennyisége és nagysága. Utóbbiakban nem bővelkedik
a nagykörúti lakókörnyezet, a city-funkciókat viszont érdemes részletesebben megvizsgálni.
Az addig organikusan fejlődő budapesti city az államszocializmus idején összezsugorodott és
nem fejlődött. A city gyengén fejlett szolgáltató funkciók központjaként szolgált, melynek a
lakóházak földszintjei biztosítottak helyet – ground floor kapitalizmus ma is megfigyelhető. A
rendszerváltozást követően a piacgazdaságnak köszönhetően elszaporodtak a pénzügyi-üzletigazdasági szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások. A revitalizációnak köszönhetően
vállalkozási célú ingatlanok piaca megélénkült főként kereskedelmi és idegenforgalmi célra. Új
épületek megjelenése is megfigyelhető, mint a bevásárlóközpontok és luxuslakások. Ma a city
legnagyobb kiterjedésű része az elsősorban profitorientált, üzleti-gazdasági szerepkörű, de a
főváros történelmi fejlődésének sajátosságainak köszönhetően non-profit (igazgatási,
12

https://csaladbaratkornyek.hu/
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kulturális, oktatási funkciók) és az egyre csökkenő mértékű lakófunkció is jellemzi. A CBD
gerince a Nagykörút, ennek megfelelően napjainkban ez az egyik leggyorsabban átalakuló és
megújuló területe Budapestnek (CSAPÓ T.–LENNER T. 2015). A továbbiakban sorra veszem a
Nagykörút city-funkcióinak számát, minőségét 2016 nyári terepbejárásom alapján.
Az ügyintézés tekintetében a két legnagyobb körút a József és a Teréz körút kiemelkedik, főleg
a bankok-biztosítók számát tekintve 13, illetve 8 darab. Érdekesség, hogy a legtöbb
ingatlaniroda a József körúton található, ez jelzi a kerület dinamikus ingatlanpiacát. Az állami,
hivatali intézmények száma csekély.
A bezárt/kiadó üzletek száma jól jelzi adott körút társadalmi/gazdasági folyamatait és státuszát.
Kiugróan magas, az ország egyik legforgalmasabb útjához képest meglepően sok 21 darab ilyen
üzlethelyiség található a József körúton. Ezt követi a Ferenc (6 db) és a Teréz (5 db) körút. Míg
az Erzsébet, valamint a Szent István körúton mindössze 3 illetve 1 darab.
A turizmus-vendéglátás illetve szabadidő eltöltésének lehetőségeiben is jelentős területi
egyenlőtlenségeket figyelhetünk meg. Adott terekben az eltérő társadalmi státuszúak
fogyasztását kiválóan jelzi, hogy míg büféből messze a József körúton találjuk a legtöbbet (16
db), gyorséttermekből és kávézókból a Teréz körúton van a legtöbb (10-8 db), míg étteremből
a Szent István körúton találunk a legtöbbet (6 db). Kocsma és bár viszonylag nagy számban van
jelen a Ferenc (7 db) és József körúton (8 db), azonban kiemelkedik az Erzsébet körútra
„kinyúló” Bulinegyed (20 db). Míg előbbi körutaknak inkább csak magyar vendégei vannak,
az Erzsébet körút kocsmáiban rengeteg külföldi fiatal is mulat. A kulturális fogyasztást jól
mutatja, hogy míg a Nagykörút északi három szakaszán egy-egy színház van, addig a Ferenc,
illetve a József körúton nincs.
A Nagykörúton rengeteg vásárlási lehetőséggel találkozhatunk. Az üzletek mind
mennyiségileg, mind minőségileg nagyon vegyesen helyezkednek el. Az alapvető fontosságú
üzletek, mint a pékségek, élelmiszerboltok/italboltok, gyógyszertárak/gyógyászati segédeszköz
üzletek térben kiegyenlített számban helyezkednek el. A népességi súlypont meglátszik a
vegyesboltok és a műszaki boltok/szervizek kiugró számában a József, illetve a Teréz körúton,
illetve a bevásárlóközpontok elhelyezkedésében is. A fogyasztók magasabb társadalmi
státuszát jól jelzik a Teréz és Szent István körúton nagyobb számban lévő drogériákparfümériák, márkás ruházati boltok, könyvesboltok-antikváriumok és antik üzletek.

5. Mit hoz a jövő?
A Nagykörút jelenleg gyorsan fejlődő fázisban van, azonban a jövőjével kapcsolatosan számos
kérdés vetődhet fel. A nagykörúti lakókörnyezetben több tömbön végeztek rehabilitációt,
melyeknek jótékony hatásiról részben írtam a tanulmányban. Kérdés, hogy folytatódnak-e ezek
a rehabilitációk, mert vannak még olyan részei a körútnak, melyek erősen rászorulnának,
ugyanis a műemléki védettség miatt a lakosok nehezen tudnák anyagilag állni, illetve nem is
rendelkeznek olyan mértékű megtakarításokkal melyek ezt lehetővé tennék. Az állami,
önkormányzati szerepvállalás mellett jelenleg fellendülő piaci befektetéseknek köszönhetően
is fejlődnek a Nagykörút bizonyos részei, kérdés, hogy a jövőben is képes lesz-e a terület a
befektetői tőkebevonzásra. Átolvasva a fővárosi és a kerületi fejlesztési terveket 2020-ig
megállapítható, hogy nincs egységes, közös tervezés a Nagykörútra, pedig véleményem szerint
ez elengedhetetlen lenne a jövőben. További kérdés az, hogy sikerül-e javítani a
levegőminőséget, a közbiztonságot, a közlekedés helyzetét, csökkenteni a zajterhelést és
növelni a zöldfelületeket, ugyanis jelenleg ezek befolyásolják leginkább az itt lakók
életminőségét negatív irányba.
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THE MOTIVATION IN EDUCATIONAL CHOICE OF STUDENTS IN EARTH SCIENCE
EDUCATION
Abstract

The presentation shows the results of the Interests and Recruitment in Science (IRIS) questionnaire survey about
the motivation in training choice, satisfaction and future planning of the students in earth science education from
some inland universities.
The determinative factors of the educational choice, the opinions, experiences in higher education and future
opportunities after spending one year in the training are also presented. Nevertheless we summarized the numbers
of the students of the last decade in earth science training. These data also strengthen the seriousness of the problem
and the importance of this and other researches in this field.
Keywords: higher education, international survey, career choice, student satisfaction

Bevezetés
A természettudományi és műszaki képzések - csakúgy, mint más felsőoktatási képzések -,
megosztják az embereket, hiszen ki jelentőséget tulajdonít nekik, ki közömbös irántuk. Annyi
bizonyos, hogy élete során mindenki találkozik természettudományos tárgyakkal a közoktatás
keretein belül. Ebből kifolyólag minden ember rendelkezik tapasztalatokkal, benyomásokkal e
tudományterületekre vonatkozóan. Vannak emberek, akik érdeklődnek irántuk –
pályaválasztásukat is meghatározzák –, s vannak, akik nem. Mindenesetre a műszaki- és
természettudományok
ismeretanyaga,
tudományos
eredményeik,
szükségességük
tagadhatatlanok. A mindennapi életünkben nagyon fontos szerepet játszanak kutatási
eredményeik, kifejlesztett technológiáik, eszközeik. Kijelenthetjük mindig szükség lesz jól
képzett természettudományos és műszaki szakemberekre. Sőt a növekvő számú népességnek,
a globális környezeti problémák megoldásához, a fenntartható fejlődés eléréséhez egyre többre.
Ezért különösen fontos, hogy a reál és műszaki szakokat népszerűsítsük a pályaválasztás előtt
álló diákok körében.
A felsőoktatás természettudományi és műszaki képzési területeinek helyzetét évek óta
figyelemmel kísérik a szakemberek, hazánkban és külföldön egyaránt (ÁDÁM P. et al. 2008,
FÁBRI I. 2008, 2010, H. NAGY A. 2008). Leginkább a képzésekre jelentkezők számának
csökkenése a probléma, de nem elhanyagolható a szakokról való lemorzsolódás sem. A hazai
felvételi statisztikát e kérdéskör tekintetében az utóbbi évtized vonatkozásában tanulmányunk
első részében mutatjuk be.
A fenti probléma megoldásához információval szolgál több tanulmány (SCHREINER, C.–
SJOBERG, S. 2004, KURKÓ N. 2008) köztük az Interests and Recruitment in Science
(továbbiakban IRIS 2008, HENRIKSEN, E. K. et al. 2015) című projekt – öt európai ország
intézményeinek együttműködésével 2010-ben létrejött Európai Uniós projekt –, amelynek a
szakválasztást meghatározó tényezők és a hallgatói tapasztalatok kutatása volt a célja. A
projekthez kapcsolódva, a magyarországi, 2011-ben és 2012-ben zajló kérdőíves felmérés
résztvevői közül a földrajz, földtudományi szakok hallgatóinak válaszai alapján próbálunk
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közelebbi képet kapni a diákok szakválasztási motivációjáról, hallgatói tapasztalataikról,
terveikről. Az IRIS kérdőívet, mint kutatásunk módszerét, és eredményeit is részletezzük.
A hallgatói válaszokat összesítjük és értékeljük, kísérletet téve arra, hogy a hallgatói létszám
emeléséhez javaslatot fogalmazzunk meg, amelyek a probléma megoldásában eredményt
hozhatnak.
Országos felvételi adatok: jelentkezők és felvettek
Országos szinten vizsgálva a felsőoktatásba felvételt nyert hallgatók számát, az 2004-et
követően csökkenni kezdett (1. ábra). Ezen csökkenés lehetséges okai között meg lehet
említeni a demográfiai adatokban mutatkozó változást, felsőfokú szakképzések megjelenését,
amelyek szerepet játszottak az egyetemi szintű képzések népszerűségének visszavetésében is.
2006-tól kezdődően a levelezős hallgatók száma valamint aránya is drasztikus lejtmenetbe
kezdett.
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1. ábra: Felsőoktatásba jelentkezők és felvettek számának alakulása az elmúlt évtizedben
Adatok forrása: https://www.felvi.hu/

A felvételi statisztikák adatait elemezve a természettudományi és műszaki képzési területek
szakjaira jelentkező hallgatók létszáma csökken, aránya egyre kisebb a felsőoktatásban tanulók
számához viszonyítva (EUROPEAN COMISSION 2004, 2007). Hazánkban egyes
természettudományos szakok „népszerűtlensége” lehetetlenné tette indításukat több
intézményben (NÉMETH J. 2003).
Némi növekedéssel mind a jelentkezők mind a felvettek számában 2009-et követően
számolhatunk. Vagyis a jelentkezők száma, ha lassan is, de növekedni kezdett, ellenben a
természettudományos képzésekben résztvevők aránya csökkent. Ebből kifolyólag is egyre
nagyobb szükség van ezen tudományágak népszerűsítésére.
A 2011-es évet követően a földrajz és földtudományi szakra jelentkezők és felvettek száma
mélyrepülésbe kezdett (2. ábra), olyannyira, hogy a tavalyi évben már a felvettek száma a felét
sem érte el a 2011-es adatoknak. A két szak hallgatóinak részaránya a felsőoktatásba jelentkező
összes hallgató számához viszonyítva 2011-ben még 2,3 % volt, 2016-ban már csak 1,3 %. A
felvett hallgatók részaránya 2013 óta az egy százalékot sem éri el, előző évben 0,6 %-os
mélyponton volt.
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2. ábra: Földrajz és földtudományi szakokra jelentkezett és felvett hallgatók
Adatok forrása: https://www.felvi.hu/

A kutatás eszköze, módszere, kutatási minta
A kutatás az IRIS projekt követelményeinek megfelelően egy kérdőív segítségével zajlott
(IRIS, 2008). A kérdőív mintegy 80 iteme zömében zárt végű (előre megadott válasz
kiválasztását kéri). A kérdésekre egy többfokozatú skálán kellet válaszolni, aszerint, hogy a
válaszadó mennyire tart fontosnak egy-egy állítást, mennyire ért egyet bizonyos
kijelentésekkel, illetve milyenek a képzésben szerzett tapasztalatai (rosszabb, olyan, jobb, mint
várta). A válaszok kiértékelése SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programmal
valósult meg, ami kifejezetten a társadalomtudományi kutatások számára, statisztikai
elemzések elvégzésére készült. A programnak fő előnye, hogy az adatbázis kezelésben
lényegében nincsenek határok. Ahhoz, hogy a diagramok minél szemléletesebbek, valamint
esztétikusabbak legyenek a Microsoft Office Excel programot használtuk.
A kutatásban összesen 1448 fő vett részt. A kérdőív kitöltése természetesen név nélküli volt,
figyelembe véve azt az alapvető szempontot miszerint nem adhatunk ki olyan információt,
amely esetleges kellemetlenséget okozhat a kitöltő személy számára. Ebből a földrajz és
földtudományi szakos hallgatók, vagyis 372 fő válaszainak az elemzése következik az
alábbiakban.

Eredmények
A válaszadók nemek szerinti megoszlását részletezi az 1. táblázat. Az Ön neme? kérdésre 4 fő
nem adott választ, a válaszadók közel 1%-a, amely az eredményeket nem torzítja. A két nem
közel megegyező arányban képviselteti magát, így a megállapításokat nyugodtan lehet mindkét
nemre vonatkoztatni.
1. táblázat: A válaszadók nemek szerinti megoszlása
Nem válaszolt
4 fő
1,1%

Nő
185 fő
49,7%

Férfi
183 fő
49,2%
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A válaszadók több mint 33%-a 1991-es születésű. Ezek a személyek a kérdőív kitöltésekor
voltak az életük azon szakaszában, amikor a tovább-tanulásukról kellett dönteniük. Erre a
kérdésre nem válaszolt mindenki (szám szerint 5 ember, vagyis a válaszadók 1,3%-a). Az 1990es (85 fő) és az 1992-es (62 fő) születésű korosztály képviselteti még magát jelentős arányban.
A felsőfokú tanulmányok kezdetében kor szerint mutatkozó eltolódás oka többféle lehet. Talán
vagy nem nyertek felvételt első jelentkezésükkor felsőoktatási intézménybe, tanulmányaikat
nem kezdték meg közvetlenül a felvételkor vagy esetenként nem voltak megelégedve a
képzéssel és inkább váltottak.
Külön kérdés vonatkozott arra, hogy volt-e már megelőzően valamely más képzésben hallgató.
A kérdezettek 17,5 százaléka nem válaszolt a kérdésre, ami jelentősnek mondható. Több mint
az igennel válaszolók aránya, amely 13,5 százalék.
Egyértelműen a legfontosabb egy felsőoktatási szak, szakirány választásánál, a kérdőív válaszai
alapján a személy érdeklődése. A 3. ábrán megjelenített válaszok alátámasztják ezt az állítást,
hiszen a válaszadók több mint 60%-a vélte úgy, hogy nagyon fontos az érdeklődésnek
megfelelő képzést választani, mivel jó esetben évekig, ha nem egy egész életen át fog az adott
tárggyal foglalkozni. Összességében az iskolai tapasztalatok nagy befolyásoló erővel bírnak a
továbbtanulás szempontjából.

Pontos visszajelzések
Matematika szükségessége
Nagyon fontos

Gyakorlati alkalmazás

4

A szak társadalmi szerepe

3

Terepmunka vagy kirándulások

2
Nem fontos

Kísérletek/laboratóriumi munkák

Nem válaszolt

Korábbi ismeretek
Érdeklődése e tárggyal kapcsolatban
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

3. ábra: Iskolai tapasztalatok/élmények fontossága a szak választásánál

A kérdéseknél a két legfelső (vagyis nagyon fontos, fontos) kategória kapta általában a jelölések
többségét. Adott szakon a matematika alkalmazásának szükségessége sem bír nagyon komoly
riasztó erővel. Ezen kérdés válaszai alapján feltételezhető, hogy a természettudományos szakok
(köztük a földrajz) népszerűsítése megvalósulhatna, ha az általános és középiskolai évek során
olyan támogató, erősítő impulzust kapnának a diákok a természettudományos tárgyak
ismeretanyaga, módszerei, hozzájuk rendelt idő alapján, amelyek ezen szakok irányába vinnék.
A 4. ábra sávjain jól látszik, hogy a szülők (anya, apa) véleménye még mindig számottevő a
középiskolás diákok pályaválasztásában. Mind a két szülőnél a legtöbb választást (a válaszok
több mint 50 %-át) a skála 3-as (anya kategóriában 26%, apa kategóriában 23%) és 4-es (anya
kategóriában 27%, apa kategóriában 26%) fokozat kapta. Ellenben a válaszolók jelentős része
nyilatkozott úgy, hogy számára nem fontos befolyásoló tényező a szülő véleménye (anya
kategóriában 19%, apa kategóriában 24%).
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Pályaválasztási tanácsadó
Testvérek vagy más rokonok

Nagyon fontos
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3
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4. ábra: Személyek véleménye a szak/szakirány választásánál

Elmondható, hogy igen nagy hatással vannak a diákok pályaorientációjára a tanárok is. Ez nem
meglepő, hiszen egy jó szaktanár fel tudja kelteni egy gyermek érdeklődését a szaktárgya iránt,
amiből sokszor következik az esetleges középszinten megszerzett tudás felsőfokon történő
tökéletesítése utáni vágy. A barátok, rokonok véleménye is befolyásoló erővel bír. Az ő
véleményüket, tanácsaikat is figyelembe veszik. A pályaválasztási tanácsadó kérdésben lett a
legnegatívabb az összkép. A válaszadók majdnem 30%-ának egyáltalán nem fontos ezen
szakemberek véleménye, amely azt is mutatja, hogy a pályaválasztási tanácsadó rendszer
kevésbé hatékony avagy nem meghatározóbb mint a többi tényező. Bár az adat elkeserítőnek
hathat, azonban közrejátszik eme rossz eredményben az is, hogy nem mindenki veszi igénybe
ezen szakemberek segítségét, szolgáltatását.
Iskolán kívüli, a pályaválasztásban igazán meghatározó tényezőt nem tudunk egyértelműen
megjelölni (5. ábra).

Más ismeretterjesztő mozgalom
Versenyek
Nagyon fontos

TV filmek vagy sorozatok

4

TV csatornák/programok

3

Múzeumok/tudományos központok

2
Nem fontos

Számítógépes játékok

Nem válaszolt

Sci-fi vagy fantasztikus…
Ismeretterjesztő könyvek és…
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

5. ábra: Iskolán kívüli tényezők szerepe a szak választásánál
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A különféle filmek, sorozatok, mozgalmak, játékok és a többi nem igazán bírnak nagy
befolyásoló erővel a válaszolókra, mivel a válaszok több mint fele a két utolsó lehetőségre (nem
fontos) érkezett. Ellenben az ismeretterjesztő csatornák, könyvek, múzeumok, igenis hatással
vannak az emberek érdeklődésére.
Napjainkban egyre több televíziót nézünk, amelyet – amint a válaszokból kiderül, megfelelő
„fegyverként” is használhatjuk a problémánk tekintetében, azaz toborzóként jelenhet meg, erre
irányítva az érzékeny korosztály figyelmét. Bizakodásra ad okot, hogy az olvasás és annak
szeretete sem veszett még ki teljesen az emberekből (nemkülönben ez azért is nagyon jó, mert
a felsőoktatásban is igen sokat kell olvasni, javítja az ember képzelőerejét és kreativitását,
amelyekre a későbbiekben még szükség lehet).
Az általános hallgatói tapasztalatokról ad összegzést a 6. ábra. Ezen itemekre kivétel nélkül
minden megkérdezett választ adott, s több mint 50%-uk válaszai egybecsengenek. A reflektálók
több mint 60%-a vált érdeklődőbbé képzése során. Közel 60%-a a feleleteknek a két legjobb
lehetőségre érkezett mind a közösségi kérdésekben, mind a szakmai kérdésekben.
Érdeklődőbbé váltam
Szak illik a személyiségemhez
Fontos amit tanulok

Teljes mértékben egyetértek

Jó tanulási feltételek

4

Tanári törődés

3

Személyes visszajelzést kapok

2

Lépést tudok tartani a tanítással

Egyáltalán nem értek egyet

Beleillek a közösségbe
Élvezem a hallgatói közösséget
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6. ábra: Földrajz és földtudományi szakok hallgatóinak felsőoktatásban szerzett általános tapasztalatai az első
év végén

Az összkép bizakodásra ad okot. Egyrészt azért mert ha a hallgatók meg vannak elégedve mind
önmagukkal, a környezettel, közösséggel, tanítással, vélhetően nem áll szándékukban
befejezetlenül hagyni a tanulmányaikat. Másrészt azért is ok az optimizmusra, mert a magyar
felsőoktatás minőségbiztosítási értékmérőjeként nézve, nem rossz eredmény. Ha pedig egy
személy meg van elégedve mind az iskolával általában, bátran ajánlja az ismerőseinek is.
Vagyis egy jól működő és jól reprezentált, reklámozott rendszer vonzza a hallgatókat.
A hétköznapok tekintetében sem okoztak különösebb meglepetést e képzések. Az elvárásokhoz
képest, minden kérdésnél a válaszok legalább 40%-a az „Olyan mint vártam” feleletre esett (7.
ábra). Általában meg vannak elégedve a kurzus tartalmával, az oktatás minőségével. Az
„Általánosságban a hallgatói tapasztalatai a szakon” kérdésben a reflektálók majdnem 70%-a
volt azon a véleményen, hogy eddig igen jó benyomások érték, olyanok, amik megfelelnek az
előzetesen elvártaknak. Társas kapcsolatok terén is elég jó eredmények születtek.
Egyedül a tanulásra fordított idő esetében negatív a kép, mivel majdnem 30% (egészen
pontosan 27%) érzi soknak a tanulásra fordított időt, ahhoz képest, amit előzetesen gondolt.
Elemzendő ezen válaszolok esetében az, hogy rosszul becsülte-e meg a várható helyzetet, avagy
a követelményeknek való megfelelés okoz nagyobb erőfeszítést abból kifolyólag, hogy nem
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igazán tud azonosulni az ismeretanyaggal, mert nem egy alaposan megfontolt, kellő
motivációra épülő választás révén került a szakra.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nem válaszolt
Rosszabb mint vártam
Olyan mint vártam
Jobb mint vártam

7. ábra: Hallgatói tapasztalatok az elvárásokhoz viszonyítva

Kifejezetten a tanulmányokhoz, eredményekhez kapcsolódó elégedettséget mutatja a 8. ábra.
A válaszokból kiolvasható, hogy a válaszadók jóval több, mint felének (egész pontosan 64%)
eszébe sem jut félbe hagyni a tanulmányait, annál inkább vélik úgy, hogy nagy késztetést
éreznek a tanulásra. (Válaszadók 2/3-a a felső három lehetőséget jelölte meg.)

Lehetséges, hogy itt hagyom a
szakot befejezés előtt
Nagy a késztetésem a szakon
tanulni

Teljes mértékben egyetértek
4
3

Elég jó vagyok a szak tárgyaiból

2
Egyáltalán nem értek egyet

Könnyen tanulom a tananyagot

Nem válaszolt

Jobb leszek a szakon mint az átlag
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
8. ábra: Földrajz és földtudományi szakok iránti elkötelezettség

De ugyanez a helyzet a motiváció, tanulás és az önértékelés terén is. Az ábra három utóbbi
kérdésére bíztató válaszok érkeztek (ismét a három legjobb kategória kapta a „szavazatok”
döntő többségét). Vagyis a feleletek egyértelműen tükrözik, hogy a megfelelő motivációval
bíró személyek, egész hatékonyan el tudják sajátítani a tananyagot, sőt mi több erős késztetés
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van bennük arra, hogy ne csak a „szürke átlag” közé tartozzanak, hanem kiemelkedő
teljesítményt nyújtsanak. Ami ugyebár nem csak számukra jó, hanem a szak, az intézmény
számára is, mivel így emelik a képzés színvonalát, valamint jó hírét viszik.
A 9. ábrán egyértelműen látszik, miszerint a földrajz képzésben résztvevők nyilvánvaló célja a
képesítésüknek megfelelő állást találni: a válaszok körülbelül 70%-a érkezett a „Nagyon
fontos” opcióra. Természetesen így fontos a mielőbbi pénz keresés is.
Magamat képezni
Tehetségemet, képességeimet…

Nagyon fontos

Olyat csinálni, ami érdekel
A fejlődéshez hozzájárulni

4

Embereken segíteni

3

Olyat csinálni, ami fontos

2

Mielőbb pénzt keresni

Nem fontos

Sok pénzt keresni

Nem válaszolt

Biztos állást kapni
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9. ábra: Földrajz szakok hallgatóinak jövőre vonatkozó prioritásai

De ez sem meglepő, hiszen a sok évnyi kemény tanulás után az emberek szeretnének a saját
lábukra állni, és önfenntartóvá válni. Nem elhanyagolható szempont a fizetés nagysága sem.
Vagyis a sok befektetett erőfeszítés és energia „gyümölcseként” fontos a megfelelő anyagi
juttatás az elvégzett munkáért. Ahogy a pályaválasztásnál fontos szempont volt az
érdeklődésnek megfelelő szak kiválasztása, ugyanolyan fontos az érdeklődésnek megfelelő
munka megtalálása és betöltése, vagyis valami olyat csinálni, ami érdekli az embert, amivel
kapcsolatban érez magában elég motivációt arra, hogy akár egy egész életen át képes legyen a
szakmában dolgozni, egy adott témával foglalkozni. Szerencsére magasztosabb célok is
szerepelnek a hosszú távú terveik között. Ilyen például a fenntartható fejlődés elősegítése (ami
a természettudomány és azon belül a földrajz szempontjából igen lényeges), vagy embertársaik
segítése, társadalmunk hasznos tagjává való válás. Ezek is lényegesek az alapvető mindennapi
és szakmai célokon kívül.
Összegzés
A természettudományi és műszaki szakok hallgatói létszámának évek óta tartó csökkenése
kutatások kiindulópontját jelentő probléma. Az Interests and Recruitment in Science
nemzetközi projekt e problémát a szakválasztást meghatározó tényezők és a hallgatói
tapasztalatok felderítésének oldaláról közelítette, hogy a szakok népszerűsítéséhez muníciót
szerezzen. A nemzetközi projekt kérdőíves felmérésre épül. A hazai kérdőíves felvételezés
adatai közül a földrajz és földtudományi szakok hallgatóinak válaszait vizsgáltuk, és a probléma
megoldására igyekeztünk azok kiértékelésekor megoldást találni.
Mindent összevetve arra a következtetésre jutottunk, hogy a pályaválasztásnál javíthatóak az
említett szakok esélyei, ha szükség szerint rendezésre kerülnek a természettudományi tárgyak
óraszámai, amellyel a gyakorlati oldal nyerhet kidomborítást az oktatás során. Utóbbi felkelti a
tárgy anyaga iránt az érdeklődést, amely meghatározó tényező a továbbtanulásnál. A képzési
rendszerrel, minőségével elégedettek a hallgatók, de a szakelhagyások megakadályozása
érdekében, a szakon átélt kudarcok elkerülése miatt a pályaválasztási tanácsadó rendszer
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hatékonysága emelendő. Jelentős ugyanis azon hallgatók aránya, akik a szak követelményeit
nehezen tudják teljesíteni, javarészt azért, mert egyéniségükkel nem összeillő. A tananyag
érdeklődésnek megfelelő rendezése, a tárgyak, a végzett szakemberek megbecsülése,
értéküknek megfelelő hangsúlyozásuk a társadalom életében sokat javíthat a szakok
presztízsén, mivel a pályán maradás meghatározói. A jól átgondolt szakválasztást követően
nem érik különösebb meglepetések a diákokat. A kérdésekre adott válaszok elemzése
alátámasztja azt a feltevést, hogy ha az ember alaposan átgondolja és az érdeklődésének
megfelelően választ a lehetséges képzések közül, nagy a valószínűsége annak, hogy a
tanulmányait befejezi, és eszébe sem jut félbehagyni azt. Már a tanulmányaik alatt sokan célul
tűzték ki az átlagostól való eltérést. Emellett még egy megfelelő motivációval rendelkező egyén
nemcsak sikeresen szeretné befejezni a tanulmányait, hanem akár egy egész életen át képes
lenne egy adott témával foglalkozni. Sőt mi több nagyon sokan voltak azon a véleményen mely
szerint nem csak a pénz (sok pénz) keresése a fontos, hanem az is, hogy valami módon
hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez, ami a természettudományok szempontjából igen
sarkalatos és kiemelkedő szempont.
Arra a problémára, mely szerint egyre kevesebben a jelentkező és a képzésben maradó végzős
és elhelyezkedő hallgató a természettudományos és műszaki képzésben, jelen esetben földrajz
és földtudományi szakokra, az lehetne a megoldás, hogy jobban népszerűsítsük ezen
tudományterületek, szakok hasznosságát, fontosságát és nélkülözhetetlenségét a közoktatás
egésze alatt és a pályaválasztás előtt álló diákok körében. Kedvező irányú változás elmaradása
szakember hiány kiteljesedésével okoz egyre nehezebben megoldható problémát az egész
társadalom számára.
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BESZÁMOLÓ A TERMÉSZETFÖLDRAJZI SZEKCIÓ MUNKÁJÁRÓL

A Természetföldrajzi Szekció munkáját Lendvainé Timár Edit (ELTE) a felvilágosodás
interdiszciplináris szemléletű előadásával kezdte, amely Göran Wahlenberg tudományos
munkásságát elemezve akár szemléletmód, akár módszertan szempontjából igen aktuális
kérdést vetett fel a geográfusok körében. A gyakorlati tapasztalatokra és ismeretekre,
kísérletekre épülő és pontos matematikai, kartográfiai módszereket alkalmazó felvilágosodás
korabeli szemlélet napjainkban is jelző értékű és követendő példát mutat. A Szekció további
előadásai e szemléletmód jegyében kerültek bemutatásra. Nagy Gábor – Ronczyk Levente –
Czigány Szabolcs és Plásztán József Zsolt – Tóth Csaba Albert – Jánószky Mihály – Csajbók
Zoltán előadásai a Pécsi-víz és a Berettyó folyó egy-egy szakaszának, mint mintaterületnek
elemzésével mutatta be a pécsi és debreceni Doktori Iskola növendékeinek vízföldrajzi
elemzések keretében elvégzett kutatásait. Eredményeik hűen tükrözték a természetföldrajzban
az új GIS módszerek alkalmazási lehetőségeit, a terepi munkák fontosságát és a
rendszerszemléletben és az alkalmazott tudományos kutatásokban való gondolkozás
szükségességét.
A szünetet követően egyrészt ártéri fluviális felszínformák terepi és LiDAR felvételek alapján
történő részletes térképezési lehetőségeit ismerhettük meg, másrészt betekintést kaptunk a
mikroformák kimutatásának új, domborzatmodelleken alkalmazott interpolációs módszereiről
és a felszínborítottsági vizsgálatok módszertani fejlesztéséről. A szekció e szakaszában a
debreceni és a szegedi Doktori Iskola növendékei mutatták be kutatási eredményeiket. Balogh
Márton – Kiss Tímea – Fiala Károly ártéri formakincs elemzését hajtotta végre nagy felbontású
LiDAR felvételek alapján a Maroson. Szabó Zsuzsanna egy rakamazi mintaterületen végezte
el a fluviális felszínformák osztályozását LiDAR felvételek felhasználásával és részletes
elemzésével. Kozics Anikó elsősorban a szikes mikroformák kimutatási lehetőségeit mutatta
be domborzatmodelleken interpolációs módszerek összehasonlításával. Végezetül Varga
Orsolya Gyöngyi a CA-Markov modell és hibamátrix alkalmazásával vizsgálta a felszínborítás
változásait.
A szekció munkájában a doktoranduszok mellett helyenként témavezetőik is részt vettek, akik
saját kérdéseikkel és javaslataikkal segítették és támogatták a hallgatók további tudományos
munkáját, fejlődését.
DOBOS ANNA – TÚRI ZOLTÁN
szekcióelnökök
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GEOMORFOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETTERHELÉSI VIZSGÁLATOK A
BERETTYÓ FOLYÓ HAZAI MEDERSZAKASZÁN
PLÁSZTÁN JÓZSEF ZSOLT1 – JÁNÓSZKY MIHÁLY2 – TÓTH CSABA ALBERT3
1

PhD hallgató, DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, plasztanj@gmail.com
Laboratóriumvezető, Synlab Hungary Kft. Mosonmagyaróvár, mihaly.janoszky@gmail.com
3
Egyetemi adjunktus, DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, toth.csaba@science.unideb.hu
2

STUDYING GEOMORPHOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS REGARDING A
SEGMENT OF BERETTYÓ RIVER LOCATED IN EAST HUNGARY
Abstract
The aim of this paper is to examine the channel deposit accumulated in the last few decades, in a segment of
Berettyó River near Szeghalom, from geomorphological, sedimentological and environmental protection points of
view. We examined fluvial forms with intense development by shallow boreholes and GPR (ground penetrating
radar) measurements. In case of a borehole we determined element concentration as well. In the paper conclusions
are drawn concerning either the capability of revealing antropogenous effect or effectiveness of the methods
applied in the assigned study area.
Keywords: Berettyó, riverbed sediment, ground penetrating radar, environment

Bevezetés
Napjainkban a folyóink vízminősége egyre nagyobb stratégiai értéket képvisel, így a jelenkori
ember egyre nagyobb figyelmet fordít annak minőségmegőrzésére. Hazai viszonylatokban
elmondható, hogy az antropogén forrásokból származó szennyezések a ’90-es évek elejétől
kezdve főként a szennyező üzemek bezárásának, a környezetvédelmi jogszabályok
megalkotásának, valamint a környezetvédelmi beruházásoknak köszönhetően folyamatosan
csökkennek. Tekintettel viszont arra, hogy a környezetvédelmi szabályozások és határértékek
nagyfokú eltérőséget mutathatnak nemzetközi kitekintésben, ezért a két ország területét érintő
felszíni vízfolyás, így a Berettyó vizének, valamint a mederben szállított és felhalmozott üledék
környezetvédelmi célú vizsgálatának van létjogosultsága és aktualitása.

A Berettyó szabályozásának és környezeti állapotának általános bemutatása
Egyes szerzők a Berettyó folyót tekintik hazánk legszabályozottabb folyójának, mivel a hazai
~78 km-es mederhosszból ~48 km mesterségesen kialakított. A kisebb-nagyobb meanderek
szinte mindegyikét mederátvágásokkal, vagy új csatorna kiásásával szabályozták, kialakítva
ezzel a mai állapotot (DÓKA K. 1997, SOMOGYI S. 2000). A Berettyó folyó egy alulról
(torkolatától kezdődően) szabályozott, szűk mederrel (8-35 m) és hullámtérrel (100-150 m,
helyenként 300-400 m) rendelkező belvízi főbefogadó, ahol a legtöbb csatorna (Ér-, Kis-Körös, Kálló-, Kutas-csatorna) a magyarországi szakasz középső és alsó részéhez kapcsolódik
(KORBÉLY J. 1916, 1917, IHRIG D. 1973). A vízrendszer szabályozásának 1865. évi befejezését
követően mind a hazai, mind pedig a romániai szakaszokon számos fejlesztés történt. E
munkálatok nemcsak a vízfolyás töltésrendszerét, hanem annak hullámterét és
mederszelvényeit is érintették (HECKER L. 1982).
Napjainkban a Berettyó folyó egésze fokozatosan ki van téve a vízgyűjtőjén előforduló diffúzés pontszerű szennyező források hatásainak (ANDRIKOVICS S. et al. 2001). Az utóbbi
évtizedekben az Ér-főcsatornán és a Berettyó folyón levonuló regisztrált, rendkívüli
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szennyezések túlnyomó része a magyarországi szakaszon kívülről eredtek. E szennyezések
jellege 98%-ban szénhidrogén eredetű volt. Biztató viszont, hogy ezen haváriák évenkénti
gyakorisága az elmúlt három évtizedben csökkenő tendenciát mutat (PÁDÁR I.–JUHÁSZ A.
1994).
A Berettyó hazai mederszakaszán elsősorban mezőgazdasági eredetű, valamint egyetlen
pontszerű ipari szennyező forrás, a Berettyóújfalui szennyvízbevezetés ismert (RÁCZ Z. et al.
2010). Az 1974-től kiépült berettyóújfalui Elzett Művek gyári termelékenysége és
szennyvízkibocsájtása habár a ’90-es évek elejétől folyamatosan csökkent, a szennyezés
vizsgálatánál fontos információt hordoz. A jogutód nélkül megszűnt fémipari gyárnak a
szennyvízkibocsátó (galvanizálás, horganyzás, nikkel-krómozás, eloxálás, barnítás,
zsírtalanítás, foszfátozás) és szennyvízkezelő technológiájának ismeretéből az alábbi elemek
kibocsájtása feltételezhető: Fe, Cu, Zn, Al, Sn, Pb, Ni, Cr (ORGOVÁN L. 1989). A folyó
öntisztuló képességére jellemző, hogy a magyarországi torkolatnál vizsgált víz már csak
közepesen szennyezett (PÁDÁR I.–JUHÁSZ A. 1994), míg a felsőbb, romániai szakaszon vagy
másodosztályú minőségi kategóriába, vagy osztályon kívüli degradált víznek tekinthető
(MAGYARI E. 1994).
A folyót ért antropogén eredetű terhelések oldott-, illetve kolloidokhoz kötött állapotban
kerülnek bele a felszíni vizekbe (WINKELMANN-OEI, G. et al. 2001). A finom
szemcseösszetételű, agyagos, iszapos mederüledékekben a kolloidokhoz kötődő
szennyezőanyagok (pl.: nehézfém) a folyó csökkentenergiájú szelvényein akár határértéket
meghaladó koncentrációkban is felhalmozódhatnak (WAIJANDT, J.–BANESI, I. 1989). A több év
eseménysorozata alatt felépült, toxikus fémekkel dúsult mederfenéki üledék potenciális
veszélyt jelenthet a folyók vízminőségére, hiszen az aktív mederben felhalmozódó üledéktestek
nem tekinthetők stabil képződményeknek (BALOGH K. 1991).

1. ábra: A mederáthelyezéssel érintett Berettyó torkolati szakaszának elhelyezkedése (Szeghalom), vizsgálati
terület
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A Berettyó folyó hazai mederszakaszán számos mikro-mezo-makro folyóvízi forma
megfigyelhető. A hazai teljes mederszakaszt vizsgálva megállapítható, hogy a folyó torkolati
mederszelvényén fejlődtek ki a legnagyobb recens ülepedésű üledéktestek (PLÁSZTÁN J. et al.
2015, 2016 a, b). Ennek oka, hogy a Berettyó torkolati, 1,8–2,4 fkm közötti mederszelvényét
1978–1979-ben töltésbiztonsági ok miatt áthelyezték, így a kiegyenesített folyó egy teljesen új
térszínen bevágódó és erőteljes feltöltő tevékenységet tudott végezni (1. ábra).
Tanulmányunk a Berettyó torkolati szakaszán megfigyelt recens ülepedésű folyóvízi formák
geomorfológiai és szedimentológiai bélyegeinek megismerését, az üledéktest fejlődési
mechanizmusának megértését, valamint az elemkoncentráció mérésekre támaszkodva a
folyószakasz környezetvédelmi irányú értékelését tűzte ki célul.

Anyag és módszer
A légi felvételek kiértékelését követően 2015 szeptemberében egy GSSI gyártmányú földradar
eszközzel a szeghalmi üledéktesteken hossz- és keresztszelvények sorozatát vettük fel. A
georadaros mérés során 200 MHz-es középfrekvenciájú antennát használtunk. A műanyag
csónakban elhelyezett műszer mellett egy Trimble GeoXT GPS eszközzel rögzítettük a
nyomvonalakat. A földradar szelvények rögzítésekor 10 fúrási mintavételezést végeztünk a
üledéktestek anyagában, melyek kizárólagos célja a földradar mérések hitelesítése volt. A
mederüledékek feltárását egy házi kialakítású PVC csőre szerelt lábszelepes iszapmintavevővel végeztük, mely lehetővé tette a tömörödés és roncsolás mentes, max. 1,5 m-es
üledékoszlop mintázását.
Az üledéktest mintázásakor további egy olyan fúrási mintavételt végeztünk, melynek célja a
laboratóriumi mérésekhez üledékminta gyűjtése volt. A zátony gerincén mélyített 80 cm-es
üledékoszlopot 5 cm-es közönként szeparáltuk. Az fúrásból származó mintákat 40°C-on
kiszárítottuk, majd 2 mm-es szitán átszitáltuk. Az üledékminták szemcseösszetételét Köhnpipettás módszerrel az érvényben lévő magyar szabványnak (MSZ-08-0205-1978) megfelelően
határoztuk meg. Az üledékek minta-előkészítését és az elemkoncentrációk mérését az érvényes
magyar szabvány alapján (MSZ 21470-50:2006) végeztük el. A feltárt minták
elemkoncentráció mérését induktív csatolású plazma-optikai emissziós spektrometriai (ICP–
OES) technológiával, THERMO iCAP 6200 készülék segítségével végeztük, centrális porlasztó
alkalmazásával (ZÁRAY GY. 2006).
A minták elemkoncentrációjának környezetvédelmi értékeléseit a 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM együttes rendelet 1. melléklet a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelethez c. jogszabályban megjelenő határértékek figyelembevételével végeztük el.

Eredmények
Mivel a mederben lejátszódó áramlási- és energiaviszonyok a vízfolyás hossz-szelvénye
mentén szinte minden esetben ritmikusan ingadoznak (BRIDGE J.S. 1993), emiatt egy
folyamatos átformálódás jellemzi a mederben felhalmozódó üledéktestek morfológiai
megjelenését. Megjegyzendő továbbá, hogy zátonytest szerkezetét vizsgáló fúrás és/vagy a
földradar szelvény kiértékelt eredménye eltérőséget mutathat, függően attól, hogy az üledéktest
melyik oldalát (folyás szerinti felső vagy alsó szakasza, partfelőli vagy mederfelőli szegély)
vizsgálta az adott módszer (BRIDGE, J.S. 2003). A fluviális formakincs és az alapkőzet (fosszilis
üledék) közötti határ, valamint a formakincs szerkezet földradar módszer segítségével jól
vizsgálható (BEST, J.L. et al. 2003).
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Geomorfológiai, szedimentológiai megfigyelések
Az alábbiakban két földradar szelvényrészlet és a hozzá kapcsolódó fúrások ábráin mutatjuk be
a vizsgálati területen végzett földradar szelvényezés, valamint a fúrások litológiai
meghatározása során kapott eredményeket.
A szelvények elhelyezkedését tekintve egy 120 m hosszú, a zátony gerincvonalán felvett A–B
hossz-szelvényt, valamint egy arra merőlegesen felvett 25 m hosszú, A’–B’ keresztszelvényt
mutatunk be, melyek mindegyikén feltüntetjük a fúrások helyzetét (2. ábra).

2. ábra: A földradar méréssel és fúrási mintavételezéssel érintett üledéktest helyzete

Érdekességként elmondható, hogy a földradar szelvényen markánsan megjelenő reflexiós
felszínek és a fúrások üledékanyagában megfigyelt réteghatárok összeillesztését a fúrások
oszlopmagasságának ~70% kicsinyítésével lehetett értelmezni. Ezt a differenciát a földradar
szelvények vertikális dimenzió számolásakor, a radarhullámok vízközegben való terjedésalapú
kiértékelésese okozta (TALLER, G. et al. 2016).
A korábbi eredményekre, a földradar szelvényekre, valamint a fúrások litológiai
anyagösszetételére alapozva a következő megállapításokat tettük.
•

•

•
•
•
•
•

•
•

A vizsgált mederszelvényen megfigyelt folyóvízi formákat a mederívet követő
mederközépi zátonyoknak (zátonykomplexum), egyes részeit pedig már mederközépi
szigeteknek tekinthetjük, melyek között nagyfokú kontinuitás figyelhető meg (1., 2.
ábra).
A zátonykomplexumokat körülvevő folyóágak közül a jobb oldali (konvex) tekinthető
a kisvízi főmedernek (2. ábra), melynek átlagos fenékmélysége a vizsgált időpontban
~3 méter volt (4. ábra).
A kisvízi konvex oldal viszonylag nagy mélysége mederkotrással való kimélyítéssel
magyarázható.
A folyó bal (konkáv) oldala erősen feltöltődött, feliszapolódott, így a vizsgált
időpontban 50-60 cm víz borította (3., 4. ábra).
A vizsgált időpontban 30-50 cm vízborítást tapasztaltunk a mederközépi zátonyok
gerincvonala mentén (3. ábra).
A zátonyok legkiemeltebb pontjain vegetáció (gyékény) telepedett meg (2. ábra).
Az anyagösszetételt feltáró fúrási minták esetében az üledékoszlop felső részét
helyenként növényi gyökerekkel átszőtt lágy iszap, alatta pedig a folyás irányába dőlő,
enyhén lefele durvuló finom homok alkotta (3., 4. ábra).
A folyó konkáv oldalára eltérő vastagságú (20-60 cm) iszapos fedő települt, amely a
folyó konvex iránya felé, a zátonyok jobb oldali peremi részén elvékonyodik (4. ábra).
A radarmérések a mederben megfigyelt üledéktestek topográfiáját jól a kirajzolják,
viszont az iszapos fedővel borított üledéktestek mélyebb szerkezetéről nem tudott
értékelhető képet adni (3., 4. ábra).
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•

•

A radarképeken két, jól azonosítható fizikai határfelület mutatható ki: a vízközeg és az
iszapos fedővel fedett üledéktest felülethatára, valamint az iszapos fedő és a finom
homokrész közötti határ (3., 4. ábra).
A kisvízi főmedernek zátony felőli ~30°-os rézsűoldalán suvadási nyomok, míg a
kisvízi meder aljzatán halomszerű felhalmozódások figyelhetőek meg (4. ábra).

3. ábra: A vizsgált zátonytest gerincvonala mentén felvett radarkép részlet

4. ábra: A vizsgált zátonytest gerincvonalára merőlegesen felvett radarkép részlet

Az elemanalitikai mérések során kapott eredmények, környezetvédelmi értékelés
Az elemanalitikai mérések során kapott eredményeket a mederüledék rétegminták
szemcseösszetétel és elemkoncentráció változása szerint értelmeztük. Vizsgálati szempontként
jelent meg a vizsgált elemek fúrási rétegekben való együttes előfordulása és koncentrációik
változása. A vizsgált fúrásminta valamennyi rétege recens ülepedésűnek tekinthető (5. ábra).

A mikroelemek (Ag, As, B, Co, Cr, Cu, Ni, Pb) esetében jellegzetes együttváltozások
figyelhetők meg. Az ezüst jellemzően nem kimutatható egy réteg kivételével, ahol 1mg/kg
koncentrációt mértünk. Az arzén a vizsgált rétegekben <12mg/kg koncentráció értékekkel
jellemező. A kobalt-tartalmak a rétegekben <10mg/kg, a króm <42 mg/kg, a réz <22 mg/kg,
nikkel <30 mg/kg, az ólom <18 mg/kg, a bór <42mg/kg koncentráció értékkel jellemezhetők.
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Megfigyelhető a koncentrációk szoros együttváltozás a nikkel, a réz, az ólom, az arzén, a króm,
a bór és a kobalt elemek esetében. A vizsgált mikroelemek esetében ezen rétegekben korreláció
figyelhető meg az elemek koncentrációinak változása és a homok részarányának értékei között.
A félmikro elemek vizsgálata során megállapítható, hogy mindkét elem (Ba, Zn) együtt
változása igen szoros, de ez az együttváltozás megfigyelhető a mikroelemek közül a nikkel, a
réz, az ólom, az arzén a króm, a bór és a kobalt elemek koncentrációinak együttváltozásával is.
A rétegekben a bárium <135 mg/kg és a cink <76 mg/kg koncentráció tartománnyal írható le.
Megfigyelhető a korreláció az említett elemek (Ba, Zn) koncentrációinak változásai és a homok
frakció részarány-változásai között is.
A makroelemek esetében megállapítható, hogy a foszfor <500 mg/kg, a kén <425mg/kg, a
mangán <1100 mg/kg és a nátrium <270 mg/kg koncentráció értékekkel jellemezhetőek. A
vizsgált makro elemek (Na, P, S, Mn) vizsgálata során megállapítható, hogy ezen elemek
koncentrációinak együtt változása a nátrium-foszfor esetében szoros, a kén és a mangán
esetében részleges. Fenti elemek koncentrációinak együttváltozása részleges a félmikro és a
mikro elemek koncentráció változásaival.
A százalékos koncentrációjú elemek (Fe, Al, K, Mg, Ca) esetében megállapítható, hogy a
rétegekben a vas <29000 mg/kg, az alumínium <32000 mg/kg, a kálium <3800 mg/kg, a
kalcium <5300 és a magnézium <6800 mg/kg koncentráció értékekkel jellemezhetőek.
Ezen öt elem esetében a vas-magnézium-kalcium trió és az alumínium-kálium duó esetében
szoros, míg a duó és a trió között részleges koncentráció együttváltozás figyelhető meg. Ezen
elemek (Fe, Al, K, Mg, Ca) koncentrációinak együttváltozása részlegesen megfigyelhető a
mikro, a félmikro és a makro elemek együttváltozó elemeivel.
A százalékos összetételű elemek koncentrációinak együttváltozása laza korrelációt mutat a
homoktartalom változásával is. A fúrás rétegeiben a homoktartalom-elemtartalom korreláció
egyenes arányosságot mutat.

5. ábra: A fúrás rétegenkénti szemcseösszetétele és elemkoncentrációja
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Az 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet határértékeit alapul véve megállapíthatjuk,
hogy a fúrás rétegeiben meghatározott elemek koncentrációi egyetlen esetben sem haladták
meg a jogszabályban előírt határértékeket.

Összegzés
Az archív légi felvételek, a mederfúrások és a földradar mérések segítségével bizonyítást nyert
a vizsgált szakaszon megjelenő üledéktestek jelenléte, azok morfológiai megjelenése, valamint
a zátonytestek anyagösszetételének felső ~1 métere. A földradar méréseknek köszönhetően a
mérési nyomvonalak mentén jól kirajzolódott a vizsgált üledéktest akkréciós topográfiája,
valamint az iszapos fedő vastagsága, melyet a fúrási üledékanyag is alátámasztott.
Tekintettel arra, hogy a radarhullám az iszapos fedő jelenléte miatt nem tudott értékelhető képet
adni az üledéktest belső szerkezetére vonatkozóan, valamint a fúrási mintavételezés nem
harántolta a zátonytest egészét, emiatt az üledéktest szerkezetére vonatkozóan csak hipotetikus
megállapításokat tudunk tenni. Ez vonatkozik a környezetvédelmi megállapításokra is. Ez
utóbbi bizonytalanságot támasztja alá, hogy például az 5 cm-es mintaközök túlságosan alacsony
felbontásúak, ami az esetleges szennyeződés maximumok homogenizálását eredményezheti.
Továbbiakban pedig, mivel a szemcseösszetétel rétegenkénti változása szoros korrelációban
volt a mért mikroelem koncentráció rétegenkénti együtt változásával, ezért az ásványi
elemkioldódásból fakadó dominanciát is feltételezhetjük (mint természetes háttérkoncentráció).
A légi képanyagokon tapasztaltak, a földradar mérések, a fúrási litológia alapján kijelenthető,
hogy a vizsgált zátony az aktív mederben megfigyelt helyzete, akkréciós topográfiája, valamint
az anyagösszetételében megfigyelt szedimentológiai bélyegek alapján transzlációs
fejlődésmechanizmusról tanúskodik. Mivel a transzlációs mechanizmus és a feltételezett
mederkotrások az üledéktestek anyagának folyás szerinti áthalmozódását eredményezi, ezért az
antropogén többletterheléssel érintett zátonyrészek kimosódnak, keverednek, felhígulnak.
Összességében elmondható, hogy a Berettyó folyó szeghalmi szakaszának üledékeiben ugyan
nem zártható ki az antropogén terhelés jelenléte, viszont a geológiai forrásból származó
elemkoncentrációk dominanciája miatt mindenképpen alárendeltnek tekinthető.
Irodalomjegyzék
ANDRIKOVICS S. – KRISKA GY. – MÓGA J. 2001: A Berettyó vízgyűjtőjének felszínalaktani, hidrológiai és
hidrobiológiai vizsgálata. – In: Proc. Földrajzi konferencia, JATE, Szeged, 12 p.
BALOGH K. 1991: Szedimentológia I. kötet. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 131-187.
BEST, J.L. – ASHWORTH P.J. – BRISTOW, C.S. – RODEN J. 2003: Three-dimensional sedimentary architecture of a
large, midchannel sand braid bar, Jamuna River, Bangladesh. – Journal of Sedimentary Research 73, pp.
516-530.
BRIDGE, J.S. 1993: The interaction between channel geometry, water flow, sediment transport and deposition in
braided rivers. – In: Best, J.L. – Bristow, C.S. (eds.): Braided Rivers. – Geologyical Society of London,
Special Publications, 75, pp. 13–72.
BRIDGE, J.S. 2003: Rivers and Floodplains. – Blackwell Publishing, p. 491.
DÓKA K. 1997: A Körös és Berettyó vízrendszer szabályozása a 18-19. században. (Egy táj átalakulása). – Békés
Megyei Levéltár házinyomdája, Gyula, 345 p.
HECKER L. (szerk.) 1982: Árvízvédelmi nyilvántartási tervek, 09.04. és 09.06. – Árvízvédelmi szakaszok műszaki
leírása, Kézirat. – TiVIZIG adattára, Debrecen, 50 p.
HUM L. – MATSCHULLAT, J. 2002: A Tisza és mellékfolyói üledékeinek nehézfém- és arzéntartalma 1999/2000
őszi-téli állapot. – Hidrológiai Közlöny 82 (1): pp. 23-30.
IHRIG D. (szerk.) 1973: A magyar vízszabályozás története. – Országos Vízügyi Hivatal (OVH), Budapest, 389 p.

879

TERMÉSZETFÖLDRAJZI SZEKCIÓ
KORBÉLY J. 1916: A Körösök és a Berettyó szabályozása. Első rész. – Vízügyi Közlemények, Budapest pp. 173221.
KORBÉLY J. 1917:A Körösök és a Berettyó szabályozása. Második rész. – Vízügyi Közlemények, Budapest pp. 1150.
MAGYARI E. M 1994: A Berettyó vízminőségének román területi kérdései. – In: Proc. A Kárpát-medence
vízkészlete és vízi környezetvédelme kongresszus Eger, I. kötet. – Magyar Hidrológiai Társaság, pp. 474488.
ORGOVÁN L (szerk.) 1989: Felületvédelmi kézikönyv. – Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 682 p.
PÁDÁR I. – JUHÁSZ A. 1994: A Berettyó vízminőségének magyar területi kérdései. – In: Proc. A Kárpát-medence
vízkészlete és vízi környezetvédelme kongresszus Eger, I. kötet. – Magyar Hidrológiai Társaság, pp. 489509.
PLÁSZTÁN J. – JÁNÓSZKY M. –TÓTH CS. 2015: Geoinformatikai és környezetanalitikai módszerekkel történő
korbecslés recens fluviális üledéktestekben. – VI. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás
konferenciakötete, Debrecen, pp. 339-347.
PLÁSZTÁN J. – CSAJBÓK Z. – TÓTH CS. 2016a: Archív légifelvétel alapú morfológiai vizsgálatok a Berettyó folyó
hazai szakaszán. – VII. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás konferenciakötete, Debrecen pp. 387395.
PLÁSZTÁN, J. – JÁNÓSZKY, M. – MCINTOSH R. W. – TÓTH, CS. 2016b: Studying environmental load in the river
bed sediments of Berettyó river at Berettyóújfalu, East Hungary. – Carpathian Journal of Earth and
Environmental Sciences (megjelenés alatt).
RÁCZ Z. – FÓRIÁN S. – BODNÁR I. 2010: A Berettyóújfalui szennyvíztisztító hatása Berettyó folyó vízminőségére.
– Műszaki tudomány az Észak-Alföldi régióban konferenciakötet, Debrecen, pp. 283-289.
SOMOGYI S. (szerk.) 2000: A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai. –
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 302 p.
ZÁRAY GY. (szerk.) 2006. Az elemanalitika korszerű módszerei. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 636 p.
TALLER, G. – PRÓNAY, ZS. – PLÁSZTÁN, J. 2016: Ground Penetrating Radar developments and investigations. –
Ifjú Szakemberek Ankétja, Tiszafüred, poszter.
WAIJANDT, J – BANESI, I. 1989: A Tisza és mellékfolyói vizének és üledékének nehézfémtartalma. – Hidrológiai
Közlöny 69/2, pp 83-87.
WINKELMANN-OEI, G. – VARDUCA, A. – GEISBACHER, D. – PINTER, GY. – LISKA, I. 2000: Analysis of Accidental
Risk Spots in the Catch-ment area of the Danube. – In: Inventrory of Potential Accidental Risk Spots in the
Danube River Basin. – International Commission for the Protection of the Danube River. ARS-ad-hoc Expert
Panel of the AEPWS EG 131 p.

880

OKTATÁS-MÓDSZERTANI ÉS
FÖLDRAJZTANÁRI KONFERENCIA

881

OKTATÁS-MÓDSZERTANI ÉS FÖLDRAJZTANÁRI KONFERENCIA

BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS-MÓDSZERTANI ÉS FÖLDRAJZTANÁRI
KONFERENCIA MUNKÁJÁRÓL

A Földrajzi Napok keretében első alkalommal került sor az Oktatás-módszertani és
Földrajztanári Konferencia megszervezésére. A Konferencia célja az volt, hogy egyrészt
lehetőséget teremtsen a felsőoktatás és a köznevelés, a földrajztanár-képzők és a
földrajztanárok találkozására, a szakmai párbeszédre, másrészt segítse a földrajzoktatás
megújulását támogató kutatás-fejlesztés eredményeinek széleskörű megismerését, a
módszertani kultúra megújítását.
A konferencia délelőtti, plenáris előadásai a földrajzoktatás aktuális kérdéseivel foglalkoztak.
Arday István előadásából a résztvevők megismerhették a kísérleti földrajzkönyvek
kifejlesztésének koncepcióját és a tankönyvek kipróbálásának tapasztalatait. Előadás hangzott
el a földrajz érettségiről, amelyben Ütőné Visi Judit az eddigi tapasztalok mellet a 2017-től
várható változásokról is beszámolt. Pajtókné Tari Ilona előadásából tájékoztatást kapott a
hallgatóság a köznevelés módszertani megújítását támogató Komplex oktatási alapprogram
(KOALA) céljairól, a fejlesztés földrajzoktatásit is érintő kereteiről. A délelőtt befejezéseként
izgalmas konferenciaközi panelvitára került sor, melynek témája a társadalomföldrajz
oktatásának tartalmi-szemléleti megújítása volt. Czirfusz Márton vitaindító előadása és a
hozzászólások egyaránt igazolták a téma fontosságát, aktualitását és további szakmai
diskurzusok szervezésére ösztönözték a résztvevőket.
A konferencia délután két szekcióban folytatódott.
Az I. szekcióban elhangzott előadások köz- és felsőoktatási kutatásokat és gyakorlati
programokat mutattak be. Hevesi Attila nyitó előadásában a kísérleti földrajz könyvekkel
kapcsolatos hibákat ismertette. Felhívta a figyelmet arra, hogy a földtudományi szakmának
össze kell fognia a jobb tankönyvek készítéséért, amelyhez időt és anyagi erőforrások
mozgósítását ajánlotta. Ezt követően Homoki Erika, majd Farsang Andrea Kádár Anettel illetve
Balázs Brigittával közös kutatási eredményeiket osztották meg. Mindhárom előadás egyik fő
közös konklúziója, hogy a tanulók, hallgatók földrajzi tudása több területen sem éri el az
előzetesen elvárt szintet. Homoki Erika az egyetemi hallgatók tudása, Balázs Brigitta pedig
középiskolások felmérése alapján állapította meg, hogy a társadalomföldrajzi ismeretek
elsajátítása mutat jobb eredményt. Kádár Anett előadásából ugyanakkor megtudtuk, hogy az
oktatásnak több szintjén működnek mélyen gyökerező téveszmék, keringenek hibás
információk. Ezek felülírása komoly kihívás és új, gyakorlatias oktatási módszerek elsajátítását
követeli meg a földrajztanároktól. A szünet utáni előadások során a környezeti neveléshez és a
klímaváltozáshoz kapcsolódó általános iskolai oktatási módszereket és ezek gyakorlati
tapasztalatait osztották meg az előadók. Tóth Piroska a hazai Globe-iskolák környezeti nevelési
programját elemezve komoly hiányosságokat tárt fel a környezeti nevelés közoktatási
megjelenésében. Tóth Boglárka és Rázsi András az általuk kidolgozott játékos szakköri
foglalkozással rávilágítottak arra, hogy megfelelő módszerekkel már igen korán eredményeket
lehet elérni a helyes környezettudat kialakításában, mint azt a foglalkozásokat követő
felmérések eredményei is igazolták. Összességében a szekció munkája sok érdemi hozzászólást
hozott. A beszélgetések rámutattak arra, hogy a földrajzoktatás komoly kihívásokkal küzd, és
a jelenlegi alacsony óraszám illetve kedvezőtlen oktatási szerkezet miatt csak jelentősen
megújított oktatási módszerekkel érhet el eredményeket.
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A II. szekció tágabb értelemben kapcsolódott a földrajz tanításához és a témák több esetben is
túlmutattak a hagyományos tanórai kereteken. A csillagászati, térképészeti, geoinformatikai és
idegenforgalmi földrajzi témák feldolgozását bemutató előadások és az ezek során megismert
jó gyakorlatok hűen tükrözték a földrajzoktatás sokszínűségét. Jász Erzsébet előadása a
középfokú szakképzésben tanulók létszám-változásának földrajzi összefüggéseivel
foglalkozott. Irás Krisztina és Ungvári Zsuzsanna arra vállalkoztak, hogy a földrajzoktatást
egykor segítő, régi szertári eszközöket „leporolják”. A megújult, a mai igényeknek megfelelően
átformált eszközök érdekes színfoltjai lehetnek a földrajztanításnak. Dékány Krisztina
bemutatója meggyőzött bennünket arról, hogy a geoinformatikának helye van az iskolában, és
sok diák számára vonzóvá teheti a földrajzi ismeretek elsajátítását. Tóth Piroska előadásában a
csillagászati földrajzi ismeretek gyakorlatorientált oktatását segítő digitális Stellarium program
földrajzórán való felhasználásának tapasztalatait ismerhettük meg. Angyal Zsuzsanna és
Ballabás Gábor a felsőoktatási képzési programokban megjelenő szakmai és terepgyakorlatok
szerepéről beszélt. Előadásukban az ELTE példáján a geográfus és környezettudományi
alapképzés illetve a tanárképzés tantervi hálóit hasonlították össze a gyakorlatok aránya
szempontjából. A szekció záró előadásában Debrecenre látogattunk, és földrajzi sétán
vehettünk részt a Nagyerdőben. A Kapusi János vezette virtuális séta igazolta, hogy a terepei
ismeretszerzés fontos része kellene, hogy legyen a földrajzi-környezeti oktatásnak. A
hallgatóság végig aktívan kapcsolódott be a szekció munkájába, szépszámú kérdést illetve
javaslatot fogalmaztak meg az elhangzottakhoz kapcsolódóan.
Összegzésképpen megállapítható, hogy az oktatási-módszertani kérdéseket a középpontba
állító konferencia elérte célját. A helyszíni vélemények alapján a résztvevők hasznosnak ítélték
a rendezvényt, amelynek során több olyan módszert is megismertek, amelyek sikerrel
alkalmazhatók az élményközpontú földrajztanításban. Megfogalmazódott, hogy nemcsak a
leendő tanárokat, hanem a gyakorló pedagógusokat is mind szélesebb körben lenne szükséges
bevonni az új módszerek megismerésébe. Ha ez nem következik be, félő, hogy a földrajz – a
többi pozícióját kereső tantárgy között – elveszíti a még meglévő minimális presztízsét is, és
felmorzsolódik. Ez pedig a felsőoktatás geográfus- és földrajztanár-képzését valamint a
földtudományi szakmák utánpótlását is veszélyezteti. A földrajzoktatás kutatásával és az új
módszerek kialakításával napjainkban is foglalkoznak elhivatott kollégák, ami reményt adhat a
mindennapok megértéséhez nélkülözhetetlen földrajzi-környezeti tudás fennmaradására és a
jövő generációinak történő átadására.
ÜTŐNÉ VISI JUDIT – SÜTŐ LÁSZLÓ
szekcióelnökök
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NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL AZ ÁLTALÁNOS- ÉS GIMNÁZIUMI
FÖLDRAJZOKTATÁS JELENLEGI HELYZETÉRŐL HÁROM „IDŐSZERŰ”
FÖLDRAJZTANKÖNYV (9., 7, 9) TÜKRÉBEN
HEVESI ATTILA
Kiszolgált egyetemi tanár (professor emeritus), Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet,
ecoheves@uni-miskolc.hu
SOME REMARK ON THE CURRENT STATUS OF THE GEOGRAPHIC EDUCATION IN THE
PRMARY AND SECONDARY SCHOOLS BASED ON THREE RECENTLY PUBLISHED
GEOGRAPHY TEXTBOOKS
Abstract
In the last two years, the importance of geographic education in the primary and the secondary schools has
decreased significantly for unknown reasons. Geography has lost both time and space! Unfortunately this fact is
reflected in the currently published textbooks as well. I would like to draw the attention of our society to the
anomalies and their consequences that can be found in these textbooks.
Keywords: public education, geographic education, textbook writing, professional responsibility

2013-ban, éppen itt Egerben, volt szerencsém elmondani véleményemet a földrajznak, mint
közismereti tantárgynak oktatási helyzetéről az általános iskolák fölső tagozatát és a
gimnáziumokat illetően (HEVESI A. 2013). E helyzet napjainkra annyit változott, hogy a
mesterséges megtermékenyítés után megszülesztett ún. szakgimnáziumokban, amelyekben az
új tantervek szerint az idén (2016) szeptemberében megkezdődik az oktatás, a földrajz további
időt és teret veszít. Tudomásom szerint úgy, hogy erről a földrajztanárokat képző főiskolák és
egyetemek illetékes tanszékeit és a földrajzoktatás módszertanának oktatóit éppúgy nem
kérdezték meg, ahogy a Magyar Földrajzi Társaság Oktatásmódszertani Bizottságát
sem…Vagyis mi, földrajzosok a saját tárgyunk sorsához érdemben nem szólhattunk, nem
szólhatunk hozzá…. (Erről ennyit…).
Marad tehát annak taglalása, hogy az új, immár forgalomban kapható és a még kísérleti
állapotban lévő tankönyvek mennyiben segítik tantárgyunk(„szakmánk”) elsajátítását. Az
alábbiakban a 9. osztály „elfogadott” (2014), a „9” és „7” osztály kísérleti tankönyvéről (2015)
foglalom össze észrevételeimet.
9. 2014 Földrajz
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó ZRT
4 szerző (2 †)1
3 (1+2) szakmai bíráló (lektor)
1 felelős szerkesztő
3 tankönyvvé nyilvánításban közreműködő szakértő
1

A (2 †) jelölés két olyan Szerzőre utal, aki már nem él. Ez azonban sem a könyv címborítóján, sem másutt a
könyvben nincs föltüntetve….
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9 2015 Földrajz
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
3 tananyagfejlesztő
1 vezetőszerkesztő
1 alkotószerkesztő
1 szerkesztő
1 tudományos-szakmai szakértő
1 pedagógiai szakértő
1 a kiadásért felelős személy

7 2015 Földrajz
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
4 tananyagfejlesztő
1 vezetőszerkesztő
1 alkotószerkesztő
1 szerkesztő
1 tudományos-szakmai szakértő
1 pedagógiai szakértő
1 a kiadásért felelős személy

Ezek ismertetése előtt szükséges fölvázolnom a tankönyvírás eszményi föltételeit:
Lehetőségek:
1. kapcsolatok, pályázatok (pályázati-kapcsolatok; kapcsolati pályázatok)
2. elegendő idő(!)
3. megfelelő anyagi háttér: 1 évre a szerző(k) kapják – a tiszteletdíj mellett – meg tanári
fizetésüket havonta, tanítás nélkül!
Föltétel és felelősség:
Jó, szakmáját tudó és szerető szerző(k) – csaknem ugyanez a bíráló(k) és a szerkesztő(k)
esetében! Megfelelő tanári adottságok, megfelelő tanári gyakorlat! Naprakész tudás.
A föltételek között szereplő körülményekről úgy vélhetjük, hogy azok eleve elvárhatóak, sőt
kötelezőek. Hozzáteszem, hogy elvárható a szerzők, bírálók és szerkesztők kölcsönösen jó,
felelős kapcsolata is!
Napjainkban pályázatok, pályázati kapcsolatok és kapcsolati pályázatok nélkül tankönyvírói
megbízatást kapni szinte lehetetlen. (A kevés magányos, magántörekvés – ha egyáltalán van
ilyen - kivételével.)
Az alig közelmúlt és napjaink tapasztalata, hogy föladatuk legalább jó (4) érdemjegyet elérő
megoldásához sem a szerzőknek (tananyagfejlesztőknek), sem a bírálóknak, sem a
szerkesztőknek nem volt elég ideje. S ebből – csak ebből ? – következően a fönnemlítettek
kölcsönös és felelős együttműködésére sem. És másra sem, sőt másuk sem volt elég…
Tankönyvírásunknak régi gondja, hogy a szerzők nemcsak elegendő időt nem kapnak
munkájukhoz, hanem megfelelő díjazást sem. Már az 1970-es években (lehet korábban is ?)
fölvetődött olyan javaslat ≈ igény, mely szerint a tankönyvíró tanár kapjon 1, de legkevesebb
½ éves alkotói szabadságot, és a szerzői díj mellett ez időre a havi fizetés is megillesse! Ennek
megoldása természetesen a tankönyvkiadók és „fölötteseik”, azaz az illetékes
minisztérium(ok), sőt az országgyűlés (!) pártpolitika fölötti gondja, föladata és felelőssége!
Rátérve a korábban jelzett három földrajzkönyvre (9., 7, 9), először néhány olyan kérdéskört
elemzek, amelyek mindegyiket érintik.
1. A tankönyvíró-tanár – akár átérzi ennek felelősségét, akár nem – egyelőre a mindössze 14
milliós magyarsághoz tartozik. Nálunk lényegesen nagyobb lélekszámú nemzetek, – pl. a
németek – az idegen szavakat akkor is anyanyelvükre fordítják, ha azokat „csak”
hosszabbakkal, bonyolultabbakkal helyettesíthetik. Ők tudják, hogy az anyanyelv óriási kincs,
önazonosság-tudatunk egyik – alighanem legalapvetőbb – tényezője. A tanítónak és a tanárnak
nemcsak legfontosabb és legszebb föladata, hanem kutya(?) lelkiismereti(?), hivatásbéli(?)
kötelessége, hogy – szakjától függetlenül – óvja és ápolja saját és tanítványai anyanyelvét! A
„tudományos” szakkifejezések említése, sőt értelmezése természetesen szükséges. De úgy,
hogy attól a megfelelő magyar szó – szakkifejezés – értéke nőjjön és gazdagodjon!
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A 1. táblázatban a három könyvben előforduló idegen szavak és szakkifejezések és magyar
megfelelőjük után zárójelben föltüntettem szótagszámukat, mert gyakran halljuk, hogy az
idegenek, főleg az anglo-amerikaiból átvettek rövidebbek (1. táblázat). Számoljunk utána! És
legalább kicsit gondolkodjunk. Mert megfelelő és létező magyar szavaink a
tömegtájékoztatás(≈ média) jóvoltából egyre hátrébb szorulnak, kiveszőben vannak. Ma már
szinte csak motiválhatunk, motiváltak lehetünk. Serkenteni, ösztönözni, késztetni, ösztökélni
alig tudunk, s mi, tanárok, a magyar(!) értelmiség(!) képviselői(!) sem lehetünk serkentettek,
ösztönzöttek, ösztökéltek, késztettek. Amennyiben nem vesszük figyelembe tanári
felelősségünket.
1. táblázat

„hétköznapiak”

szakszavak

viszonylagos (4) = relatív (3)
előadás (4) = prezentáció (5)
szakasz (2) = fázis (2)
jel (1), jelkép (2) = ikon (2)
időszerű (4), pillanatnyi (4), jelenlegi(4),
mostani (3) = aktuális (4)
ingerli (3) = irritálja (4)
jegyzék (2) = lista (2)
korszerű (3) = modern (2)
erős (2), hatékony (3), hathatós (3) =
intenzív (3)
jelvény (2), jelkép (2) = logo (2)
mondás (2), jelmondat (3) = szlogen (2)
világháló (4) = internet (3)

hőcserélő (4) = konvekciós (4)
hegységképződés (5) = orogenezis (5)
rezgésközpont (4) = epicentrum (4)
bucka (2) = düne (2)
tömb (1) = blokk (1)
moszat (2) = alga (2)
földrész (2) = kontinens (3)
töbör (2) = dolina (3)
éghajlat (3) = klíma(2)
füstköd (2) = szmog (1)
szurdok (2) = kanyon (2)
ibolyántúli (5) = ultraviola (5)
vörösön inneni (6) = infravörös (4)
időjárástan (5) = meteorológia (7)
kanyarog (3) = meanderezik (5)
project = ? , folpack fólia = ? (7/10)

És akkor mihez kezdjünk még a mindhárom tankönyvben gyakran előforduló „project” szóval,
amelyet mind a tömegtájékoztatás, mind bármilyen szakma ráhúz bármire, anélkül, hogy tudná
és értelmezné a szó igazi (eredeti) jelentését? „Segít az internet”? És végül, hogy kerül
tankönyvbe a „folpack fólia” (7/10.o.)?!
Lényegében e tárgykörhöz tartozik a „füves puszta” szak(?)kifejezés is. A puszta szláv
származású szó, igazi jelentése sivatag (pusztyinja), félsivatag (polipusztyinja). Mi azokat a
falvakat és határukat neveztük pusztának, ahol a tatárjárás után vagy a török hódoltság alatt a
lakosság kisebb részét megölték, java elmenekült (később ezek jelentős hányada tanyahellyé
lett). Vagyis a mi puszta szavunk nem a növényzettelenséget, hanem az elnéptelenedést jelöli!
Nincsen tehát füves puszta, mert annak összefüggő gyep- és talajtakarója van! Eurázsiában,
tőlünk K-re ukránul-oroszul ez nem puszta, hanem sztyepp, Észak-Amerikában ez a préri
(francia eredetű szó), Dél-Amerikában pampa (spanyol?), magyarul mezőség!!! A Kárpátmedence ú.n. „pusztái” – néhány szélsőségesen szikes területtől eltekintve – füves mezőségek!
Ezt őrzik tájneveink (Mezőföld, Borsodi-, Erdélyi-Mezőség) és mezőgazdaság szavunk is!
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2. Elvi kérdések
2. a) Kik, mikor s főleg miért(!) egyeztek meg abban, hogy a – jól értelmezhető – belső- és
külső erőket ezután földtani(geológia), ill. földrajzi erőknek nevezzük?!
2. b) Nem lehet a tavak medencéjét csak aszerint csoportosítani, hogy „kivájással” vagy
„elgátolással” jöttek e létre. Hová soroljuk akkor a vetődés létrehozta süllyedékekben meg a
kráterekben és kaldérákban kialakult tavakat?
2. c) A szóbanforgó 3 tankönyv egyikében sincs egyértelműen le(oda)írva, hogy a
hegységképződésnek 3, azaz három alapvető folyamata van: magmás (ezen belül: mélységi- és
kiömlési, azaz tűzhányó) tevékenység; törés-vetődés, gyűrődés; s arról sincs, hogy ezek aránya
hely- és helyzet szerint különbözhet (pedig ennek fontosságát a tanulók java könnyen
megérti…).
2. d) Bár volt Tanáraink tudományos írásában is előfordul néha, hogy a törmelék és hordalék
fogalmát összecserélik, a mai, sőt korszerűnek mondott tankönyveinkben ennek nem szabadna
előfordulnia!
2. e) Helyes-e éghajlati öveket, területeket természetes növénytakarójuk nevével megjelölni?
Mit mond az adott terület éghajlatáról a tanulónak a tundra-, a tajga- vagy a szavanna éghajlat
megnevezés? Ráadásul ezeknek van jól bevált magyar és földrajzi helyzetre vagy éghajlatra
utaló szakkifejezése: sarkköri-, hidegmérsékelt-, forró átmeneti öv! Továbbá: minthogy a
természetes növénytakaró milyenségének fő meghatározója az éghajlat, annak ismerete és
következményeinek megtárgyalása nélkül, hogy érti meg a tanuló, hogy miért olyan a tundra,
a tajga vagy a szavanna amilyen?
3. Mindhárom szóban forgó tankönyv nagyobb hányada természetföldrajz, és mindháromban
előbb szerepelnek a kőzetlemezek és mozgásaik, mint a kőzettani alapismeretek. Vagyis úgy
találkozik a tanuló pl. az andezittel, riolittal, mészkővel (stb.), hogy még nem világos számára,
hogy mit, s miért nevezünk magmás (mélységi, kiömlési), üledékes és átalakult kőzetnek, és mi
jellemzi azokat?!
4. Alapkérdés, amelyet a földtanosokkal köllene – köllött volna már néhány(?) éve egyeztetni
(megbeszélni):
Amennyiben – immár szinte félévszázada(!) tudjuk – hogy a kőzetburok átlagos vastagsága 100
km, miért köll ahhoz ragaszkodni, hogy a földkéregé 30-40 km? És ebből következően azt köll
tanítanunk, hogy a kőzetburok a kéregből és a fölső köpeny legfölső részéből áll….? A
földtanosokat a természetföldrajzosoknak óvatosan és körültekintően meg köllene győzni arról,
hogy az Ők és a Geofizikusok kutatásainak immár csaknem 50 éves eredményeként a Föld
kéregének alsó határa nem a hagyományos Mohorovičić (Moho) szint, vagyis vastagsága
átlagosan nem 30-40, hanem mintegy 100 km! Mohorovičić, ha még élne, bizonyára
egyetértene ezzel!
5. A kőzetlemezek határait illetően mindhárom tankönyv megmagyarázatlanul hagyja azt az
egyik fő kérdést, hogy az óceáni hátságok miért ott vannak, ahol vannak, és hogy mindig ott
voltak-e, ahol jelenleg. Ennek megmagyarázásához tisztázni köllene a „hőgóc” fogalmát, és azt
is, hogy ezek helyenként sávokba sűrűsödnek, rendeződnek; azután bevallani, hogy ennek okait
egyelőre nem tudjuk, és, hogy a hőgóc sávok fölött jönnek létre a hasadék-völgyek! Mindezek
elmondása (megmagyarázása) nélkül a lemezmozgások nem érthetőek!
Ide tartozik az is, hogy mindhárom könyvben szerepel Afrika kettészakadásának jövőképe. Ha
bármelyik értelmes tanuló ránéz a lemezeket, lemezhatárokat ábrázoló térkép(ek)re, látja, hogy
az Afrikai-lemezt a Dél-Atlanti-hátság magma- és lávaföláramlásai K, az Indiai-óceán
hátságaié Ny felé tolják. Afrika kettészakadása csak akkor következhet be, ha az említett
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hátságok alatt a hőgócsáv hőtermelése gyöngül, a Kelet-Afrikai-hátság alatti hőgócsáv
hőtermelése viszont megerősödik. Megemlítve esetleg, hogy tudunk elvetélt hasadékvölgyekről
is… Ha nem tanítjuk meg, hogy vannak gyöngülő és elhaló, meg új és erősödő hőgócsávok,
hogy érthetik meg a tanulók, hogy nem mindenhol ugyanott játszódnak le az egymást követő
hegységképződések?! És, hogy hogy jöhetett létre a Pangea és miért darabolódott föl?
6. Ahogy a korábbi középiskolai tankönyvekben, ugyanúgy a szóban forgó háromban is,
sablonosan, csak kétféle kőzetlemez szerepel, óceáni és szárazföldi. Pedig elég csak ránézni a
térképekre, ábrákra és szinte kiabál, hogy a többség és a nagyobbak vegyes lemezek! Ez utóbbi
megnevezés egyik könyvben sem fordul elő! És marad az a szintén sablonos – és nem igaz –
állítás, hogy ha óceáni-lemez ütközik szárazföldivel akkor…, holott többnyire óceáni-lemez
ütközik vegyes lemez szárazföldi szegélyével…pl. a Csendes-óceáni, vagy a Nazca-lemez a
Dél-Amerikai lemez szárazföldi szegélyével.
A három tankönyv egyéb fogyatékosságait a 2. táblázatban foglaltam össze.
2. táblázat
Elemista, óvodás dolgok

9.oszt. NAT

9 oszt. OFI 7 oszt. OFI

Összesen

7

13

3

33

„Előrejött” fogalmak „előzmény” nélkül

11

8

10

29

Ezért? Miért? Pontatlanul
megmagyarázott jelenségek és
fogalmak

11

19

7

37

Alig érthető, sőt értelmetlen
mondatok, tagmondatok,
félrefogalmazások

26

20

20

66

Pontatlan és fölösleges kérdések

14

6

3

23

Hiányok

14

5

2

21

Magyarázatlanul hagyott fogalmak

11

12

7

30

Pontatlan ábrák, képek, táblázatok

49

50

47

146!

Szakmai tévedések, hibák

77 !

21

21

119!

Helyhiány miatt példaként közülük csak néhányat emelek ki.
Elemista, óvodás dolgok: „Miből áll a légkör, mit lélegzünk be?”, „Hol találkozhatsz időjárásjelentéssel? Milyen információkat adnak az időjárás-jelentések? Miben veszed hasznát
azoknak?”
Ezért? Miért? Pontatlanul megmagyarázott jelenségek és fogalmak: „A Nílus összes
vízmennyiségének fele, hordalékának viszont mintegy 90%-a a Kék-Nílusból származik.”
„Viszont” miért?

888

OKTATÁS-MÓDSZERTANI ÉS FÖLDRAJZTANÁRI KONFERENCIA SZEKCIÓ I.

Alig érthető, sőt értelmetlen mondatok, tagmondatok, félrefogalmazások:
1. „Hazánkban Mátraderecskén épült mofetta”.
2. „Az egyenlítői öv állatvilága gazdag, de nehezen látható, mert a sűrű növényzet csak
igen rövid látótávolságot tesz lehetővé.” Ezért(?); a tankönyvben erről egyéb nincs…
3. „Minden nem szerves (nem növényi vagy állati eredetű) anyagot és számtalan élőlény
vázelemeit (pl. a kagylók meszes héját, az állatok csontjait) szerves eredetű ásványok
alkotják.” Ezek szerint a kalcium-karbonát (CaCO3) szerves eredetű ásvány?
4. „Artézi vízről akkor beszélünk, ha a mélyből a természetes nyomás hatására fúrt
kútban a felszínre jut a víz. Artézi víz-viszonyok az üledékekkel kitöltött medencék
megcsapolási területei alatt alakulnak ki.”.
5. „Az egyenlítői öv kiterjedését az esőerdők jól mutatják. Változó szélességben kísérik
az Egyenlítő sávját, de kiterjedésüket természetesen a hőmérsékleti egyenlítő
helyzetének helyi sajátosságai és a domborzat is befolyásolja.” Mit értsünk a
„hőmérsékleti egyenlítő helyzetének helyi sajátosságain”?
Hiányok: Egyik könyvben sem esik szó a következő, alapvető fogalmakról: hőgóc, hőgócsáv,
surlódási hő, közvetlen- és szórt sugárzás, homokfodrok, garmada, hőzivatar, frontzivatar,
laguna
tavak,
szélvájta
tavak,
tengermaradványok,
karsztperemi
víznyelők,
jégárak→jégpajzsok→jégtakarók fejlődési kapcsolata, az óceáni éghajlatú területek hosszú
átmeneti évszakai és magyarázatuk.
Megmagyarázatlanul hagyott fogalmak: cunami, olivin, piroxén, plagioklász,
peroxivegyületek, Dobson egység (ez a tárgymutatóban sem szerepel), gázló, ENSZ nyelvek;
táblás vidék, abráziós terasz, polder, hullámtér, foggara; kristályrács, forró övezeti monszun
vidék, ebola, Héraklész oszlopai, europid-, negrid emberfajta, infrastruktúra, kapuéra.
Pontatlan ábrák, képek, táblázatok (1-6. ábra):

1. ábra – Ezen az ábrasoron a szélirányok nem változnak!
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2-3. ábra – És Kazahsztántól K-re az már nem Eurázsia?

4. ábra – Ilyen dús cserje- és gyepszinttel…?
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5.ábra – Ez az ábra az ún. „állatorvosi ló”: 1. Milyen irányú a metszet? 2. A metszeten föltüntetett földrajzi
helyek nem fekszenek azonos földrajzi szélességen. 3. Az Északi-fok (a valóságban) és Helsinki csaknem azonos
földrajzi hosszúsági körön található! 4. Az ábra azt sugallja, hogy az Északi-fok Finnországban van…

6. ábra

Szakmai tévedések, hibák, következetlenségek:
1.

„Az 1970-es évektől földtudományi forradalom kezdődött. Míg korábban úgy
tartották, hogy a földkéreg összefüggő egységes burok, a földrészek pedig mindig ott
helyezkedtek el, ahol a mai térképek jelölik azokat, az új ismeretek ennek gyökeresen
ellentmondtak!” Azt, hogy a földrészek korábban összefügghettek, már Buffon (17071788) föltételezte, és 1824 óta magyarul is olvashatunk erről Katona Mihály (17641822) „Közönséges természeti földleírás” c. könyvében. Ez természetesen nem fér
bele a középiskolai tananyagba, de azért ez tény. Továbbá attól, hogy fölismerték,
hogy a kőzetburok lemezekre tagolódik, attól az még összefüggő maradt! Ráadásul
néhány oldallal később Wegenerről és elméletéről olvashatunk….(Szerkesztő!)

2.

„Maguk a hullámok tehát nem mozognak, a kiemelkedő hullámhegy besüllyedő
hullámvölggyé huppan vissza. A mozgás látszatát a hullámhegyek és –völgyek
ritmikus váltakozása kelti.” Vagyis a besüllyedés és a visszahuppanás csak
látszatmozgás…
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3.

„7. Földünk külső burka
A talaj ……………32” Földünk külső burka nem a talaj, hanem a légkör!

4.

„Minél keményebb, összeállóbb, tömörebb a meder kőzetanyaga, annál lassabban vés
bele völgyet a folyóvíz.” A mederbe völgyet…

5.

„A lefűződött meander, a holtág nem más, mint a már korábban megismert morotvató”
Meander ≠ holtág ≠ morotvató.

6.

„Ausztrália….a legkésőbb felfedezett kontinens.” ?!

Arról már nem is szólva, hogy Gyöngyösvisonta nevű település nem létezik, a Sajón 2010-ben
nem „villámárvíz” vonult le, hogy a Colorado nem „Vörös”, hanem Színes folyó, és, hogy a
darnó-hegyi párnalávát szemléltető kép a Hawaii-szigetek tengerpartja alatt készült
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Párnaláva), a darnó-hegyi pedig ilyen (7-8. ábra):

7-8. ábra: A bal oldali kép „9.”-es (2014) tankönyvből, a jobb oldali a Darnó-hegy „Nagy-Réz-oldal”-a
Forrás: Magyarország földtana | Digital Textbook Library www.tankonyvtar.hu550 × 360Keresés kép alapján

Ennyi.
Utóirat: A 9. osztályos földrajzkönyv másolatának „összefirkált” példányait az érintetteknek
már elküldtem, a másik kettőével ezt még ebben az évben megteszem.
HA
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Irodalomjegyzék:
HEVESI A. 2013: Gondolatok a földrajztudomány jelenlegi helyzetéről, különös tekintettel a közép- és felsőfokú
oktatásra. – Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 2013. Nemzetközi Tudományos
Konferencia, Eger, 212-219.o.
Földrajz 9. 2014 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest 216o.
7 Földrajz 2015 Kísérleti Tankönyv, OFI, 159(?)o.
9 Földrajz 2015 Kísérleti Tankönyv, OFI, 139(?)o.
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FÖLDRAJZI KI MIT TUD, AVAGY EGY 2015-BEN VÉGZETT MÉRÉS
EREDMÉNYEI
HOMOKI ERIKA
Tanársegéd, Nyíregyházi Egyetem, homoki.erika@nye.hu
WHAT DO YOU KNOW ABOUT GEOGRAPHY? RESULTS OF A MEASUREMENT IN 2015
Abstract
Education policy has no mercy for geography subject since the Regime Change as it has been limited and cut
continuously. The view and knowledge level of geography is very different regarding the various levels and groups
of the society. This knowledge and attitude are decisive regarding the future of the subject. Studying the knowledge
and attitude two measurements have been made and the results of the measurement in 2015 are presented in this
paper.
The questionnaire and the screening sheet were composed so that long term conclusions related to geography
education could be drawn similar to the surveys performed according to international standards (PISA, TIMSS
and InterGeo test, GCSE, measurement in 2009). The sample was given by 420 BSc students graduating in 2015.
Within this group the knowledge and attitude of geography, earth sciences students and that of students in other
trainings were compared. The survey included students of the University of Miskolc, University of Debrecen and
at that time College of Nyíregyháza.
Based on the results, attitude of geography is still ambiguous, its position weakened slightly. Measurement of
knowledge yielded differences expected between different fields of science but the grade and special distribution
of the differences are different from those expected.
Keywords: Higher education, geography, knowledge measurement, opinion

Elméleti háttér és módszerek
A bemutatásra kerülő kutatásom során azt az igen aktuális kérdéskört jártam körbe, milyen
szerepet tölthet be a földrajzoktatás a jelentősen megváltozó társadalmi környezetben. Azaz, a
kissé provokatív cím sugallta sztereotip képpel szemben, a földrajzoktatás eljutott-e, eljuthat-e
egy megoldásorientált, környezetérzékeny tartalom társadalmi közvetítéséhez.
Kutatási céljaimat három fő csoportba osztottam:
Elsőként azt vizsgáltam hogyan jelenik meg a földrajzi tartalom az oktatásban és a
hétköznapokban.
Másodikként megnéztem milyen szintű a földrajzi tudáselemek társadalmi ismerete.
Harmadikként a földrajztudással, tantárggyal kapcsolatos véleményeket és attitűdöket
elemeztem.
A kutatás jellege alapján a tartalomelemzés és kérdőívezés módszereit alkalmaztam. A
tartalomelemzést, mely során a kiválasztott lapok teljes szövegét digitális állományba
rendeztem, majd ezeket Atlas.ti kódoló és kódvisszakereső szoftver alkalmazásával elemeztem.
Tartalomelemzésnek nevezzük azokat az eljárásokat, ahol a mögöttes tartalomból vonunk le a
nyers szöveg olvasása során elsődlegesen nem látható következtetéseket (ANTAL L. 1976;
KRIPPENDORFF, K. 2004). Ehhez a Krippendorff által meghatározott módszer hét fő
komponensét használtam (LENGYELNÉ MOLNÁR T. 2011):
Az adatbázist a kiválasztott média szövegének adatokká történő átalakításával nyertem.
Elemzési egységként – szavak, mondatok, egyéb nyelvtani egységek közül – a földrajz
tantárgyhoz köthető szavakat választottam.
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A statisztikai mintavétellel meghatározott szöveg kategorizálása után a célnak
megfelelő adatredukciót végeztem.
Ezután következett az adatbázis elemzése, majd a földrajzi szóanyagból a tartalmi
következtetések levonása.
Később a kapott szószedetet hasonlítottam össze a tantervi kulcsfogalmak rendszerével. A
kiválasztott médiumok a HVG és az Origo. A konkrét lapszámok kiválasztása egyszerű véletlen
valószínűségi mintavételi eljárással történt. A 2000.01.01. és 2012.12.31. közötti időszakot
ölelte föl a kutatás. Így tantervi változások időszakát is érintettem (például kétszintű érettségi
bevezetése), továbbá a közéletben az ország helyzetét befolyásoló események zajlottak (például
európai uniós csatlakozás stb.). A minta reprezentativitásának eléréséhez (FERCSIK J. 1982;
BABBIE, E. 2001) a kezdő lapszámot egyszerű véletlenszám-generátor segítségével határoztam
meg. A minta nagyságát pedig a pedagógiai kutatásokban elfogadott 95%-os konfidencia
intervallum mellett, 5%-os hibahatárt szem előtt tartva számoltam ki egy mintaméret kalkulátor
segítségével (SAMPLE SIZE CALCULATOR 2012) http://www.raosoft.com/samplesize.html –
Letöltés: 2013.07.20. (1. táblázat).
1. táblázat: A vizsgálandó lapok száma 95% konfidenciaszint és 5% hibahatár esetén (saját)

Origo

Megjelenési
gyakoriság
Internetes napilap

HVG

hetilap

Teljes Vizsgálandó
Éves
Kezdő dátum
lapszám
lapszám
lapszám
365
2000.01.01.
4749
356
51
2000.01.01.
663
244

Összesen

5412

600 (11%)

*Forrás: szerkesztőségek

A lapok teljes elemszámából véletlenszám-generátorral kaptam meg a 356 db HVG és 244 db
Origo lapszámot (1. táblázat). Az adatnyerés során mindkét lap teljes mintaszámának kb. 98%át értem el. A digitális állományból a 12 évre vonatkozóan 44 332 szimpla sortávú A4-es
oldalnyi doc kiterjesztésű adathalmazt generáltam. Ezt Atlas.ti szoftverben lefuttatva, a 813 576
sorból álló 17 007 521 darabos szószedetet Excel fájlba exportáltam és vetettem össze tantervi
kulcsfogalmakkal. A kapott topográfiai fogalmak geoinformatikai adatbázisba való
feltöltéséhez gpsvisualizer és Google Earth szoftvert használtam, amelybe kb. 30 000 fogalom
került. Az elkészült gyakorisági, pontsűrűségi térképeket ArcGIS szoftver segítségével
jelenítettem meg.
A méréseket két időpontban végeztem (2009 és 2015), melyből a 2015-t mutatnám be
részletesebben. A második felmérésben végzős BSc hallgatókat választottam. Ebbe a halmazba
soroltam minden államvizsgázót, aki ideális esetben 2012-ben kezdte felsőoktatási
tanulmányait. A vizsgálathoz három intézményt választottam ki, a Debreceni és Miskolci
Egyetemet, valamint az akkori Nyíregyházi Főiskolát (2. táblázat), amelyekbe az ország
elmaradottabb térségeiből is jelentős számú hallgató érkezik (FÉNYES H. 2009).
A teljes, 420 fős mintavételnél két részhalmazra koncentráltam: a földrajz vagy földtudományi
végzettségűekre és ezzel a képzettséggel nem rendelkezőkre (2. táblázat). Azonban előbbiek
közül a statisztikai próbákhoz szükséges 174 fő nem jutott el államvizsgáig (DE 49,2%, ME
29,0%, NYF 88,52%), az igen magas lemorzsolódásnak köszönhetően. Ezért a mintát 57 fő,
döntően földrajzos hallgatóval egészítettem ki a NYME, PTE és az EKF intézményeiből (2.
táblázat). A kérdőíveket a potenciálisan elérhetők átlagosan kétharmada töltötte ki (ME
73,68%, DE 66,66%, NYF 61,1%). A minta normál eloszlásúnak bizonyult, ezért alkalmas volt
különböző statisztikai próbák lefuttatására.
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2. táblázat: A kapott mérőlapok intézményenkénti megoszlása 2015-ben (saját)
Szak
földtudományi végzettségű
földtudományi végzettség nélkül
hiányzó adat
Összesen intézményenként

ME

DE

NYF

28
24
9
61

46
79
2
127

33
134
8
175

Egyéb felsőoktatási
intézmény
51
5
1
57

összesen
158
242
20
420

Eredmények
A tartalomelemzés során kapott földrajzi fogalmak rendszere a közoktatásban és a médiában
eltérő, utóbbi felé jelentős társadalomföldrajzi többlettel. Általános természetföldrajzból
nagyobb (+32,83%), társadalomföldrajzból kisebb (–41,3%) mennyiségben szerepelnek a
tananyagban ezek a fogalmak. A várttal ellentétben se a turizmus, se a természeti katasztrófák,
se a környezeti problémák stb. nyomán nem kerültek elő magasabb arányban a földtudományok
a médiában. Általános társadalomföldrajzból a pénzpiaci, a gazdasági, demográfiai, etnikai és
szociálgeográfiai fogalmak magasabb előfordulási gyakorisággal rendelkeznek a tantervi
arányukhoz képest. Ez jelzésértékű a közoktatási ismeretanyag szakmai szempontú
felülvizsgálatához, azonban a médiaarány a tantárgy komplexitása miatt nem feleltethető meg
egy az egyben az oktatott tartalomnak.
A topográfiai fogalmak segítségével elkészült térkép alapján elmondható, hogy Dél-Amerika,
Afrika, ill. Ausztrália topográfiai fogalmai kevesebb figyelmet kapnak a médiában, míg ÉszakAmerika, Európa és DK-Ázsia kiemelt fontosságú (1. ábra). Ez visszatükrözi a tantervi
arányokat. Ázsián belül Kína, Japán és India gyakorisága a legmagasabb. Európában
Magyarországot (40%) Németország (6,86%), majd az Egyesült Királyság (5,22%) és
Oroszország (5,14%) követi, de egy nagyságrenddel lemaradva. Az amerikai kontinensen a
hazánk után következő abszolút gyakoriságú ország az Amerikai Egyesült Államok, melynek
aránya a kontinensen belül kimagasló.

1. ábra: Az országokhoz köthető földrajzi fogalmak gyakorisága (saját) (5,19 – kontinensen belüli relatív
gyakoriság)
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A legnagyobb gyakoriságú fogalmak, itt már nem csak a topográfiaiakat vettem figyelembe,
képezték a 2015-ös mérőlap alapját. A mérőlap kidolgozása során a szélesebb körű
összehasonlíthatóság miatt a PISA, a TIMMS és az InterGeo II. és érettségi feladatokat is
felhasználtam.
A megoldások alapján legsikeresebb témakörök a teljes mintára nézve: Magyarország, globális
problémák, világgazdaság, földrajzi övezetesség. Összességében a 2015 évi minta három
témakör kivételével (kőzetburok, földrajzi övezetesség, népességföldrajz) jobb eredményeket
hozott, mint a 2009-es. Véleményem szerint ennek hátterében a földrajzos kitöltők közel 40%os aránya áll, ahogy ezt a kapcsolat vizsgálatok is alátámasztják. Kitűnik, hogy a
társadalomföldrajzi témakörök magasabb jó megoldást értek el, mint a természetföldrajziak.
3. táblázat: A témakörök abszolút rangsora a jó kitöltők aránya alapján (saját)
Témakörök helyezések változása 2009 2015 rangsor átlag
Európai Unió
2
2
Földrajzi övezetesség
1
4
2,5
Globális problémák
4
2
3
Adott ország földrajza
5
1
3
Világgazdaság
6
3
4,5
Népességföldrajz
3
7
5
Légkör
7
6
6,5
Térképészet
9
5
7
Kőzetburok
8
8
8
Geomorfológia
9
9
Kárpát-medence
10 10
10
Vízburok
11 11
11
Csillagászat
12
12

Többet mutat a témakörök abszolút rangsorát bemutató 3. táblázat. A jó válaszok aránya
alapján egy helyezési számot kaptak a témakörök mindkét időpontban és ezek átlaga alapján,
egy abszolút skálán nézhetjük meg időponttól független sikerességüket. A legszembetűnőbb
megállapítás, hogy a lista első felébe társadalomföldrajzi témakörök kerültek, a globális
problémák egy része is oda sorolható, a második részben foglalnak helyet a természetföldrajzi
témakörök, vagyis egy trend rajzolódik ki. Ez a trend alátámasztja a természettudományok
oktatási válságát, hiszen a földrajz tantárgy természeti oldalát kevésbé kedvelik és kevésbé
sikeres a mérés eredményei alapján is.
Tudásszintek alapján a reprodukciós tudásszinten érték el a leggyengébb teljesítményt
(40,67%), 2009-ben ez a különbség még magasabb volt. A legjobbat eredmények megnevezési
tudásszinten születtek (74,84). Szerintem ez földrajzból is alátámasztja a funkcionális és az
elméleti tudás között feszülő paradigmaváltási problémát. Az információs társadalom egyik fő
oktatási problémája, hogy a diákok kevésbé képesek/hajlandóak nagyobb mennyiségű ismeret
elsajátítására. A kérdés, hogy ez elegendő-e az alkalmazáshoz. Feltételezésem szerint jártasság
bármely tudásszinten megszerezhető, hiszen ez automatikus felidézést és végrehajtást jelent, de
nem kell hozzá feltétlenül a mélyebb összefüggések megértése, elegendő a gyakori ismétlés,
amely megállapítás segítheti a Bsc-Msc képzés átgondolását.
Ismeretkategóriák alapján a topográfia, a fogalmak és az elemi összefüggések bizonyultak a
legkönnyebbnek (50% feletti teljesítmény). A reprodukciós tudásszint nehézségével
összhangban a tények visszaadása volt a legnehezebb, és itt volt a legnagyobb eltérés a
földtudományi minta és a kontrollcsoport között, több mint 15%.
Ki kell emelni, hogy mindkét szempont alapján az egyéb felsőoktatási intézményből érkezett
válaszok a legjobbak, hiszen ezek csak földtudományi szakos hallgatók voltak, de az
eredményeik a többi intézmény földtudományi szakos hallgatóihoz képest is átlagosan több
mint 10%-kal jobbak.
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A legnehezebben megoldható feladatnak: fogalommegnevezés és a szabad rajzolás bizonyult,
ezt a szintet a szabad válasz és az egy a többhöz illesztés követte. Az elemzési feladatok
bizonyultak a legkönnyebbnek, hiszen itt az információk általában rendelkezésre állnak. A
feladattípus erőteljes hatását mutatja a teljesítmények változása egy-egy témakör esetében.
A legjobb teljesítményt a hallgatók 2015-ben Magyarország témakörében mutattak a
2009. évi felméréshez képest kimagaslóan magas eltéréssel (+36%). 2009-ben csak 6. a
témakör a jó válaszok abszolút aránya alapján. A feladat megoldását segítette a
vaktérképen megjelenő vizuális információ is.
Népességföldrajz témakörben rosszabb eredmények születtek, mint 2009-ben, holott a
feladat tartalmilag itt is hasonló volt. Azonban az első mérés alternatív választásként, a
második táblázat elemzésként jelent meg alkalmazási tudásszinten. Szembeötlő, hogy
egy nehezebb feladattípus mennyire visszaveti a feladatmegoldás sikerességet.
Alapvetően a nemzetközi mérésekhez és az érettségihez képest is romlott a teljesítmény. A régi
InterGeo II. teszt 1991-es felmérés témakörönkénti eredményei markánsan jobbak, mint a mi
mérésünk esetében bármelyik témakört is vesszük alapul. A PISA 2003-as méréséből származó
feladatában, viszont jobb teljesítményt értünk el a nemzetközi átlagnál, de a magyar részminta
átlagánál az indoklás részben, már rosszabb volt a 2015-ös teljesítményünk.
A földrajz oktatási és hétköznapi szerepének különbsége a társadalmi véleményekben is
megmutatkozik, utóbbit szignifikánsan hasznosabbnak tartják (2. ábra). A vélemények alapján
továbbtanulási szempontból mindkét időpontban tízes skálán 6. helyen szerepelt a földrajz,
hétköznapi hasznosság alapján a 4. helyet foglalta el, de 2015-ben a közgazdaságtannal
osztozva. Összességében pozíciója a természettudományok között a legjobb, de az átlagai
alapján mindkét esetben romlás figyelhető meg.
Hasonló eredményekről számolt be, Ütőné Visi J. 2003-as kutatásában, ahol a földrajz a
mindennapi életben 3-4. helyen állt, továbbtanulásban viszont a 8. helyen szerepelt. Ezekhez
képest továbbtanulási szempontból javult a helyzet a felmérések idején. Véleményem szerint
ennek hátterében a felsőoktatási szakhoz nem igazodó érettségi tárgy és az előérettségi
lehetősége áll, amely mára megszűnt. Ezért várhatóan további pozícióvesztés figyelhető majd
meg a közeljövőben.
Az eredmények nem mutatják egyértelműen a földrajz kedveltsége és a tantárgyi tudás közötti
kapcsolatot. 2009-ben, aki fontosnak tartotta a földrajzot a továbbtanulásban, az jobban is
teljesített, de 2015-ben a kapcsolat iránya negatívra változott.

2. ábra: Tantárgyak rangsora a továbbtanulás és a mindennapi hasznosíthatóság szerint
(saját és Ütőné Visi J. adatai alapján)
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A nagyobb érdeklődéssel övezett témakörökből sem rendelkezünk egyértelműen magasabb
tudással. A témakörök hasznosságának rangsorolásával kapott kumulatív értékek alapján a
térképészeti, a globális problémák és Magyarország ismeretei végeztek az első három helyen.
Ha ugyanezen témakörökben a mérőlapok helyes megoldási arányát vizsgáljuk,
megállapíthatjuk, hogy a 2015-ben végzett mérés esetében a térképészet témakör kivételével a
tudás és megítélés találkozott egymással, ami pozitív változás 2009-hez képest, amikor egyik
témakör sem végzett ezek közül a jó megoldások alapján az első három helyen. Nyilván az
eredményt a feladattípus és a feladat tudásszintje is befolyásolta, ahogy ezt már a Magyarország
témakör esetében említettem is. Vagyis számtalan oka lehet egy tantárgy megítélésének,
amelyből csak egy elem a tudás.
A földtudományi képzettségűek az elvárásoknak megfelelően szignifikánsan jobb teljesítményt
mutattak, de átlagosan csak 7,45%-kal. Kérdés, hogy mennyire tekinthető pozitívnak egy
alacsony átlagteljesítmény (49,21%) mellett ekkora eltérés egy nem képzett kontrollcsoporthoz
képest? Ráadásul, ha a témakörök szerinti eredményességet vizsgáljuk, akkor a földtudományi
képzettség a természetföldrajzi témakörök esetében eredményez markánsan (akár 22%-kal)
jobb eredményeket a szakos részminta esetében, míg a társadalomföldrajzi és regionális
témakörök esetében az eltérés maximuma csak 11%. Két témakör esetében pedig a
kontrollcsoport eredményei bizonyultak jobbnak: a vízburok és a globális problémák
témaköreiben.
A teljesítményt befolyásoló paramétereket vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a második
legbefolyásosabb faktor 2015-ben a kitöltő intézménye volt. A Debreceni Egyetemtől várt
legjobb eredményeket azonban a felsőoktatási rangsorokban gyengébb pozíciót elfoglaló
intézmények hallgatói érték el (4. táblázat). Ha a kitöltők teljesítményét pontokra konvertáljuk
(4. táblázat), a földtudományi minta esetében az ME érte el a legjobb eredményt (pontok
65,9%-a), mögötte kissé elmaradva (2,4%) az egyéb intézményből kitöltők. A DE hallgatóinak
hátránya 9,2%, míg az NYF 23,5%-kal erőteljesen lecsúszott a többi intézmény mögött.
Amellett, hogy utolsó az NYF, még az is szembetűnik, hogy a nem földtudományos részhalmaz
eredménye jobb, mint a szakosoké, sőt a maximumot sem földrajzos végzettségű hallgató érte
el. Ez jelezheti a felsőoktatás esélyegyenlőség kiegyenlítő szerepének lehetőségét is, mellyel
nem minden intézmény tud élni.
4. táblázat: Az intézményenkénti eredmények alapstatisztikai mutatói (saját)
intézmény
ME

DE

NYF

részminták

Mean

Max.

Min.

teljes minta

64,87

107,0

0,0

67,5

26,69

földtudományi végzettséggel

78,43

107,0

31,0

81,0

17,46

földtudományi végzettség nélkül

49,48

103,5

0,0

45,75

27,64

teljes minta

60,26

111,5

12,5

61,0

26,27

földtudományi végzettséggel

67,46

111,5

17,0

70,25

30,40

földtudományi végzettség nélkül

56,03

97,5

12,5

58,0

21,83

teljes minta

55,33

106,5

13,5

55,0

20,51

földtudományi végzettséggel

50,41

83,0

24,0

49,5

15,54

földtudományi végzettség nélkül

57,10

106,5

20,0

58,5

21,38

teljes minta

74,28

107,0

21,5

76,5

18,88

75,53

107,0

27,5

76,5

17,69

58,10

86,0

21,5

59,0

25,64

Egyéb földtudományi végzettséggel
földtudományi végzettség nélkül
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Összegzés
A magyarországi eredmények voltak a leggyengébbek 2009-ben (46,61%), jóllehet a mérőlap
elsősorban óhatatlanul a hazai tananyaghoz igazodott. A 2015-ös 49,5%-os magyar
teljesítmény is alatta marad a nemzetközi átlagnak. Igen gyenge eredmények születtek a
mérőlapon, különösen, ha azt vesszük figyelembe, hogy a kitöltő hallgatók államvizsgára
készülve értek el a földtudományi mintában is 3,77%-kal rosszabb eredményt, mint a 2009-es
mérés idején, holott akkor a minta összetétele sokkal heterogénebb volt (HOMOKI E.–SÜTŐ L.
2011; HOMOKI E. 2014).
Nevezhető-e a szakmai végzettség megfelelőnek, ha 3-5 évnyi felsőfokú többlettanulás csak
maximum 10 %-os átlagos eltérést mutat egy nem képzett kontrollcsoporthoz képest? Sőt nem
minden esetben hoztak jobb eredményt a földtudományi végzettséggel rendelkezők. A szakmai
csoport nem elég magas teljesítménye annak is köszönhető, hogy nincs felvételi a képzésben,
azaz nincs megfelelő szűrő (gyakran földrajz érettségi nélküli felvétel, a felsőoktatási
finanszírozásnak köszönhetően szinte mindenkit felvesznek).
A klasszikus felsőoktatási centrumok – Szeged, Debrecen (esetleg Pécs) – esetén bizonyos
szempontú elitképzésre van lehetőség a regionális merítés alapján, míg a kisebb főiskolák csak
a megyéből (vagy ahhoz kapcsolódó vonzáskörzetből merítenek, ahol 25-30 középiskola adja
a diákok jelentős részét. Emiatt a képzési színvonal fenntartása nem lehetséges.
Szembetűnő a hiányos gondolkodási és problémamegoldó képességek megléte: általános
elterjedt a statikus visszakérdezés, a reproduktív tudás mérése, melyben bizonyítottan gyengébb
eredmények születtek. A földrajz összetettsége, tér- és időbeli szintetizáló jellege miatt még
jobban kiütközik a problémamegoldó képesség hiánya.
Jellemzően gondot jelent a „kompetenciafejlesztés” sikertelensége a kevés alapismerettel. Az
alacsony óraszámhoz túlzsúfolt ismeret, kevés gyakorlati lehetőség kapcsolódik, elmélyítés
hiányában nem lesz alkalmazóképes tudás birtokában a tanuló. A tananyag drasztikus
csökkentése esetén félő, hogy az alacsony óraszám így sem lesz elegendő készségek
fejlesztésére.
Ha az oktatás teljes vertikumát figyeljük fontos kiemelni az alapozásra alkalmatlan alsó
tagozatos óraszámot. A tárgy alacsony összes óraszáma és magasabb évfolyamokon hiányzó
oktatása már az ismeretátadást és a képességfejlesztést döntő mértékben befolyásoló
háttérprobléma. Az elemi tanítók természettudományokhoz való hozzáállása (legyen az negatív
vagy pozitív), esetleges tárgyi hiányosságai erőteljesen befolyásolják a szaktárgyhoz való
későbbi attitűdjét a diákoknak.
Sok esetben nincsenek összhangban a természettudományos tárgyak (és a történelem)
ismeretanyagai és haladási ütemük, ezért az ok-okozati összefüggések gyakran
összekeverednek. A földi környezet globális természeti és társadalmi változásai tudományos
ismeretek nélkül is szembetűnőek a hétköznapokban (tűzhányókitörések, globális
klímaváltozás, vízproblémák, népesedés stb.). Ehhez képest Magyarországon a földrajz
„tölteléktárgy”-szindrómában szenved. Oktatáspolitikai oldalról „lesüllyedt” azon tárgyak
közé, amelyeket a társadalom se tart fontosnak az életben, miközben a NAT (110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet, 2012) által kiemelt 8 európai uniós kulcskompetencia fejlesztésében is fontos
szerepet játszik. Szembetűnő sajátosság, hogy a földrajz rendre kimarad az oktatásfejlesztési
elképzelések közül, ismeretanyaga beolvadni látszik a természettudományok és a történelem
tantárgy között, miközben ezekben a szakos tanárképzésben nincs erre vonatkozó tartalom..
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A KÖRNYEZETI NEVELÉS MEGJELENÉSE
A GLOBE-ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁBAN
TÓTH PIROSKA
Középiskolai tanár, Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, toth.piroska.hu@gmail.com
THE APPEARANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN PEDAGOGICAL PROGRAM OF GLOBE-SCHOOLS
Abstract
The GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) Programme is an international
environmental education program which Hungary joined in 1999. In our country high schools and through them
elementary schools participate in the work. Weather, soil, biological and water quality measurements and
observations are carried out, the data are shared online with the participants in 14 000 schools in more than 110
countries. These data can be used freely by anyone.
The pedagogical program is one of the most important document of schools. In my essay I analyze the pedagogical
programs of the GLOBE-schools with special emphasis of environmental education.
Keywords: environmental education, pedagogical program

A GLOBE-program
A GLOBE szó jelentése kettős: egyrészt jelenti (angolul) magát a bolygót, másrészt (betűszóként) a Global Learning and Observations to Benefit the Environment kifejezésből lett
megalkotva. Magyarul nemzetközi környezeti nevelési hálózatként ismert. A program 1994ben Al Gore kezdeményezésére az Amerikai Egyesült Államokban indult az általános és
középiskolás korosztályok környezeti nevelését célozva meg. A következő évtől a program
nemzetközivé vált (1. ábra: a GLOBE-program évfordulós logója).

1. ábra: A GLOBE-program évfordulós logója

A tanárok által vezetett diákcsoportok környezetkutató tevékenységét természettudósok segítik.
Különböző környezettudományi szakterületek közül választhatnak a program résztvevői.
Figyelhetik az atmoszféra és a bioszféra jelenségeit, talajtani és vízminőségi méréseket
végezhetnek (2. ábra: mérések végzése).
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2. ábra: Csapadékmennyiség mérése esőben, és víz átlátszóságának mérése a Dongéri-csatornánál

A mérések, megfigyelések kiválasztását segítik a program honlapján (www.globe.gov)
megtalálható leírások. Ezek az ún. protokollok részletesen leírják, milyen elméleti alapokon,
milyen eszközökkel, milyen típusú méréseket, megfigyeléseket végezhetünk, a kapott
adatokból milyen következtetéseket vonhatunk le. A mérési eredményeket ezután számítógépre
viszik és az internet segítségével a GLOBE-központba továbbítják. A résztvevők egymás
mérési eredményeihez is hozzáférhetnek, és összehasonlíthatják a világ más pontjain mért
eredményeket. A program vonzereje abban rejlik, hogy megvalósítja a „Gondolkozz globálisan,
cselekedj lokálisan!” elvet. Vagyis miközben a diákok méréseik révén közvetlen kapcsolatba
kerülnek a ter-mészettel s fejlesztik számítógépes ismereteiket, tudatában vannak annak is,
hogy egy világméretű hálózatnak a tagjaiként fontos szerepet játszanak a Föld tudományos
megismerésében.
Magyarország 1999-ben csatlakozott a programhoz. Az Oktatási Minisztérium és a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felhívására 25 középiskola jelentkezett. Az iskolák
létszáma az évek során változott: egyes iskolákat összevontak, míg új iskolák csatlakoztak a
programhoz. Ma a résztvevő iskolák száma 28 (3. ábra: a GLOBE-programban résztvevő
iskolák elhelyezkedése).

3. ábra: GLOBE-iskolák Magyarországon
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A pedagógiai program
A Nemzeti alaptanterv (NAT) valamennyi változata kiemelt területként kezeli a környezeti
nevelést. Az iskoláknak az 1990-es évek végére el kellett készíteniük (és a változásokhoz
folyamatosan hozzá kell igazítaniuk) az intézmények pedagógiai programját, illetve a – NATra és a kerettantervekre alapozva – a helyi tantervet. Ez a két dokumentum tartalmazza az iskola
céljait, tevékenységét a környezeti nevelés területén.
Az iskola pedagógiai programja tartalmazza:
-

az intézményben folyó nevelés és oktatás céljait,

-

az iskola helyi tantervét,

-

a tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeket,

-

a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését
segítő tevékenységeket,

-

a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,

-

a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot,

-

szakmai képzés esetén a szakmai programot.

A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete dolgozza ki, és a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
A pedagógiai program vizsgálata
Vizsgálatomban az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában Buránszkiné Sallai Mártával közösen kialakított szempontrendszert vettem alapul. A
szempontrendszer kialakításakor Varga Attila: A környezeti nevelés helyzete a magyar
közoktatásban és Magyar István – Sándor József – Dr. Gaál Gabriella – Mogyorósi Zsolt: Az
iskolai nevelés alapjai című e-learning tananyaga voltak a segítségemre.
A pedagógiai program és helyi tanterv elemzésének szempontjai:
1. a település, az iskola statisztikai adatai,
2. a pedagógiai program terjedelme, abban a környezeti nevelési program aránya,
3. a környezeti nevelés megjelenése a pedagógiai programban,
4. a környezeti nevelési program alapelvei, céljai,
5. a környezeti nevelés területei,
6. a környezeti nevelés színterei,
7. a környezeti nevelés alkalmazott módszerei,
8. a környezeti nevelés tárgyi feltételei és finanszírozása,
9. kommunikáció a szülőkkel, diákokkal,
10. a pedagógusok továbbképzési lehetőségei a környezeti nevelés területén,
11. az iskola együttműködése más szervezetekkel a környezeti nevelés területén,
12. a GLOBE-program megjelenése a pedagógiai programban,
13. a GLOBE-program megjelenése a környezeti nevelési programban.
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A 28 iskola közül csak 27-nek elérhető a pedagógiai programja, ezért az elemzés erre 27
pedagógiai programra vonatkozik.

A vizsgálat eredményei
1. a település, az iskola statisztikai adatai
Az iskolák több jellemzőben is különböznek:
- elhelyezkedés, a település nagysága (4000 és 200000 fő között),
- tanulói és tanári létszám (190 é 1500, illetve 30 és 120 között),
- fenntartó (egyház, település-tankerület),
- képzési forma (4-6-8 osztályos gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola),
- kapcsolódás a GLOBE-programhoz (1999-től vagy később).
2. a pedagógiai program terjedelme, abban a környezeti nevelési program aránya
A pedagógiai programok között a legnagyobb csoportot (12 db) az 50-99 oldal terjedelmű
programok jelentik, és egyenlő számban (5-5 db) fordulnak elő az 1-49, a 100-149 és a 150199 terjedelműek (4. ábra: a pedagógiai programok terjedelme).
19%

0%

0%

18%

0-49 oldal
50-99 oldal
100-149 oldal
150-199 oldal

19%

200-249 oldal
250 oldal felett
44%
4. ábra: A pedagógiai program oldalszáma

A környezeti nevelési program a pedagógiai program kötelező része, ennek ellenére csak 26
iskola pedagógiai programban található meg. Terjedelme azonban még a környezeti nevelésben erősen érintett iskolákban is jellemzően 10% alatt marad, mindössze 3 iskolában
haladta azt meg (5. ábra: a környezeti nevelési program aránya).
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5. ábra: A környezeti nevelési program aránya a pedagógiai programban
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3. a környezeti nevelés megjelenése a pedagógiai programban
A vizsgált iskolák egyikében sincs önálló órakerete a környezeti nevelésnek. A kötelezőn
túli részletességgel csak 8+8 iskola foglalkozik vele külön: kevésbé vagy jobban részletezve
azt (6. ábra: a környezeti nevelés megjelenése).
0% 0%4%

A programban egyáltalán nem jelenik
meg
Nincs önálló órakeret, minden tantárgy
közös feladata
Nincs önálló órakeret, de a program
külön foglalkozik vele
Nincs önálló órakeret, de a program
külön, részletesen foglalkozik vele
Van önálló órakeret

30%
37%

Van önálló órakeret és a program
részletesen foglalkozik vele

29%

6. ábra: A környezeti nevelés megjelenése a pedagógiai programban

4. a környezeti nevelési program alapelvei, céljai
Az iskolák többségének (16 iskola) környezeti nevelésében csak általános elvek és célok
jelennek meg. Kidolgozott cél- és tevékenységrendszer mindössze 9 iskola pedagógiai
programjában olvasható. Egy-egy iskolánál pedig csak célkitűzések, illetve azok sem
találhatók (7. ábra: a környezeti nevelési program alapelvei, céljai).

4% 0%

Általános elvek, célkitűzések,
tevékenységek jelennek meg

4%

Kidolgozott cél- és
tevékenységrendszer jelenik meg
Csak célkitűzések jelennek meg

33%
59%

Csak tevékenységek jelennek meg
Egyik sem jelenik meg

7. ábra: A környezeti nevelési program alapelvei, céljai

5. a környezeti nevelés területei
Mindössze 3 iskola környezeti nevelési programjában jelenik meg, hogy mely tantárgyak
milyen témaköreiben folytatnak környezeti nevelést.
6. a környezeti nevelés színterei
A környezeti nevelés leggyakoribb színtere a hagyományos tanóra, ezen kívül a legnépszerűbbek a kirándulások, az akciókban és pályázatokban való részvétel, illetve a zöld jeles
napok megtartása. Mivel egy iskolában több színtér is megtalálható a válaszok száma több
26-nál, 4 iskola viszont nem jelöl meg környezeti nevelési színteret (8. ábra: a környezeti
nevelés színterei).
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nincs válasz
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8. ábra: A környezeti nevelés színterei

7. a környezeti nevelés alkalmazott módszerei
A környezeti nevelésben alkalmazott módszerek 18 iskola környezeti nevelési programjában jelennek meg. Mivel a leggyakoribb színtér a hagyományos tanóra – nem meglepő
módon – a leggyakoribb módszer is a tanórai módszer. Második helyen az akciókban,
pályázatokon való részvétel, a játékok és versenyek, illetve a projektmódszer osztozik (9.
ábra: a környezeti nevelés módszerei). A különböző (hazai és nemzetközi) környezeti
nevelési programokban való részvétel csak a 6. és a 7. a sorban, ami azért meglepő, mert
ezek az iskolák mind résztvevői egy nemzetközi programnak (a GLOBE-nak).
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Részvétel nemzetközi környezeti nevelési
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7

Részvétel hazai környezeti nevelési programokban

5
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13
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Projektmódszer
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Hagyományos tanórai módszerek

17
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9. ábra: A környezeti nevelés módszerei

8. a környezeti nevelés tárgyi feltételei és finanszírozása
A környezeti nevelés tárgyi feltételeit négy iskola elemzi a környezeti nevelési programjában. A program megvalósításához szükséges pénzt két iskola az iskolai alapítványok és a
szülők segítségével biztosítja. Az iskolák többsége (23, illetve 24) semmit nem ír a tárgyi
eszközökről és a finanszírozásról.
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9. kommunikáció a szülőkkel, diákokkal
Mindössze 3 iskola részletezi a szülőkkel és a diákokkal való kommunikáció módszereit:
elsősorban ímélen, iskolai facebook-csoporton keresztül tartják a kapcsolatot. A diákok
munkáit kiselőadásokon, posztereken mutatják be a szülőknek.
10. a pedagógusok továbbképzési lehetőségei a környezeti nevelés területén
A pedagógusok szakmai fejlődésének lehetőségeiről 4 iskola pedagógiai programjában
történik említés, itt minden esetben a továbbképzésen való részvétel jelenik meg.
11. az iskola együttműködése más szervezetekkel a környezeti nevelés területén
Az iskoláknak kevesebb, mint fele (12 iskola) említi meg a környezeti nevelési programjában, hogy milyen szervezetekkel működik együtt a környezeti nevelés területén. A legtöbb
intézmény civil és szakmai szervezetekkel, nemzeti parkokkal és környezetvédelmi igazgatóságokkal működik együtt (10. ábra: az iskolák együttműködése más szervezetekkel).
Nincs válasz
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10. ábra: Az iskola együttműködése más szervezetekkel a környezeti nevelés területén

12. a GLOBE-program megjelenése a pedagógiai programban
Annak ellenére, hogy az iskolák részt vesznek a GLOBE-programban, mindössze 7 említi
meg a környezeti nevelési programban vagy az iskola nemzetközi programjai között (11.
ábra: a GLOBE-program megjelenése a pedagógiai programban).
0%

4%

Nem jelenik meg

22%
Nevesítve a környezeti nevelési
programban
Nevesítve az együttműködő
szervezetek között
74%

Nevesítve a nemzetközi
programok között

11. ábra: A GLOBE-program megjelenése a pedagógiai programban
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13. a GLOBE-program megjelenése a környezeti nevelési programban
A 7 iskola közül, amelyek pedagógiai programjában megjelenik a GLOBE-program, egy
iskola részletezi a program céljait a saját környezeti nevelési programjában, a másik 6 csak
megemlíti a GLOBE-programot, mint nemzetközi kapcsolatot (12. ábra: a GLOBE-program
megjelenése a környezeti nevelési programban).
4%
Nem jelenik meg
22%
Csak említés szintjén
jelenik meg

74%

A program céljai
részletezve jelennek
meg

12. ábra: A GLOBE-program megjelenése a környezeti nevelési programban

Összegzés
A nemzetközi környezeti nevelési hálózathoz, a GLOBE-programhoz csatlakozó iskolák pedagógiai programját elemezve részletes környezeti nevelési programot vártam, de az iskolák
többsége csak a törvényben előírt minimális információkat írta bele pedagógiai programjába.
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TEREPGYAKORLATOK ÉS SZAKMAI GYAKORLATOK SZEREPE ÉS
JELENTŐSÉGE AZ ELTE TTK KÉT KÉPZÉSI TERÜLETÉN
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COURSES OUTSIDE THE UNIVERSITY: ENVIRONMENTAL EDUCATION IN TWO DEGREE
PROGRAMS OF THE EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY
Abstract
In many fields of Hungarian higher education in natural science, there is a long tradition and importance of courses
offered outside the school. The fieldwork, visits and internships are an important part of the trainings of the ELTE
Faculty of Science. The main aim of our study was to introduce the objectives of two degree programs
(geographical and environmental sciences) which are of general and specific characteristics of different fields and
professional training methods; further, to compare them. In addition, introducing and discussing conventional,
undivided and shared trainings, and exploring and presenting the main similarities and differences between the
teaching and research faculties have also been amongst our goals. Our main method included studying the training
materials, descriptions of objects and examining regulations; other than these, we relied on our personal experience
as well.
Keywords: university, environmental education, environmental science, geography, field trip

Bevezetés
A földrajz és a környezeti problémákkal foglalkozó szakterületek gyakorlati vonatkozásai
mindenki számára vitathatatlanok. Ahhoz, hogy egy geográfus vagy egy környezetkutató
szakember szaktudása hiteles legyen, az elméletben megtanult információk mellett alapvető
fontosságú a terepi tapasztalatok megszerzése is. A mai gyakorlatban ezeket a gyakorlati
tapasztalatokat a fiatalok általában az életbe kilépve, az első munkahelyükön szerzik meg, mivel
az egyetemi képzés során idő és/vagy pénzhiány miatt korlátozottak a lehetőségek a tantermen
kívüli gyakorlatok megvalósítására.
Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy hazánk egyik vezető egyetemén, az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen hogy alakul a tantervben előírt terepi tevékenységek rendszere a
geográfus és a környezettudományi szakterületeken. Külön megvizsgáljuk az alapszakos és a
mesterszakos tanterveket, ezek tartalmát összevetjük a szakok akkreditációs anyagában
megfogalmazottakkal, illetve az adott szakra vonatkozó Képzési és Kimeneti
Követelményekkel. Azt reméljük, hogy ezzel az elemzéssel sikerül rávilágítanunk a vizsgált
szakok gyakorlati képzéseinek problémáira, hiányosságaira és a jövőbeli tantervátalakításoknál figyelembe veszik eredményeinket.

910

OKTATÁS-MÓDSZERTANI ÉS FÖLDRAJZTANÁRI KONFERENCIA SZEKCIÓ II.

A terepgyakorlatok rendszere a vizsgált képzésekben
Az utóbbi évtizedben számos, nagy léptékű átalakítás valósult meg a hazai felsőoktatásban, ami
hatással volt a terepgyakorlatok rendszerére is minden képzési forma esetén. Megemlítendő
például az osztott képzés (BSc és MSc) 2006-os elindítása a korábbi öt éves időtartamú
osztatlan képzések helyett és a tanár szakos képzés 2013-tól történő osztatlan képzésre való
visszaalakítása, amely valamennyi magyarországi felsőoktatási intézmény esetében megtörtént.
A megváltozott időkeretek és a kutató és tanárszak közötti képzési különbségek jelentősen
átalakították a korábban jellemző tanterveket, ezen belül a terepgyakorlatokra szánt időkeretet
is. Különösen drasztikus a geográfus és a földrajz tanári szakokon látható csökkenés (1. ábra),
amely többek közt a hallgatói létszámok jelentős emelkedésével és még inkább a
terepgyakorlatok finanszírozásának nagymértékű csökkenésével és sajnos időnként
elmaradásával magyarázható. A környezettudomány és környezettan szakokon a legújabb
tanrendi hálóban ezzel szemben kis léptékű emelkedés figyelhető meg részben összefüggésben
az évfolyamok létszámának jelentős csökkenésével.

1. ábra: A terep- és szakmai gyakorlatok hosszának változása az elmúlt másfél évtizedben földrajz és
környezettan szakokon

Terepgyakorlatok a geográfus képzésben
Az ELTE-n 1993 óta folyó geográfus és évtizedek óta folyó földrajz tanár szakos képzés
egyetemen kívüli képzési formáinak (terepgyakorlatok, szakmai gyakorlatok) több alapvető
jellegzetessége volt az elmúlt évtizedekben és van ma is.
Az alapozó képzési időszakban (geográfusoknál például napjainkban a BSc-n) megtaláljuk a
tavaszi (évközi) és a nyári (évvégi) az iskolai helyszínektől elkülönülő terepgyakorlatokat,
továbbá a geográfusok képzésében (napjainkban az MSc-n) azokat a szakmai gyakorlatokat,
amelyeket különféle szakmai szervezeteknél például minisztériumokban, dekoncentrált állami
szerveknél, önkormányzatoknál, szakmai civil szervezeteknél, kutatóintézetekben vagy
cégeknél folytatnak hallgatóink. Ezek célja a szakirányuknak megfelelő első gyakorlati
tapasztalatok megszerezése. A legtöbb esetben megfelelnek a környezeti nevelés
kritériumainak, vagyis, hogy a környezetben, a környezetről, a környezetért folyik a képzés és
nevelés.
Az alapozó képzéshez kapcsolódó földrajzi terepgyakorlatok szépen mutatják a földrajzképzés
sajátos kettős jellemzőjét, vagyis azt, hogy a tanrendekben társadalom- és a természetföldrajzi
terepgyakorlatok döntően egymástól elkülönülten jelennek meg, és gyakran külön is kerülnek
megszervezésre.
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Terepgyakorlatok a környezettan és a környezettudomány képzésben
Hazánkban a környezeti témákkal foglalkozó, nem mérnöki képzések közül először a
környezettan tanár szak indult be, majd 2004-től ezt követte az osztatlan környezettudomány
képzés. A már említett felsőoktatási változtatások hatására 2006-ban kezdődött a környezettan
alapszak, amelyre 2009-ben ráépült a környezettudomány mesterszak. 2013-tól a régi
környezettan szak hagyományaira támaszkodva új tanári szakként indítottuk először a
természetismeret-környezettan tanár szakot. Környezettan alapszakon 4 specializáció volt
2016-ig jellemző (környezetkutató, geológus, geofizikus és meteorológus), hallgatóink 90%-a
a környezetkutató szakirányon végez, így a további elemzéseinkben ezt a szakirányt fogjuk
vizsgálni. A környezettudomány mesterszakon négy specializáció indul a képzés kezdete óta
(alkalmazott ökológia, környezetfizika, környezet-földtudomány, műszeres analitika). A
hallgatók között a szakirányok megoszlása viszonylag egyenletesnek mondható, így ebben az
esetben az összes szakirányt áttekintjük.
Minden szakunknál a kezdetektől fogva jellemzőek voltak a terepgyakorlatok, igaz, azok sem
a képzési időn belüli, sem a szakterületek közötti megoszlásukban nem voltak egyenletesek.
Helyszíneiket tekintve elsődlegesen a természetben történő terepi megfigyelések, mérések, de
néhány tárgyhoz köthetően beszélhetünk üzemlátogatásról is. Fontos megjegyezni azt is, hogy
az ELTE TTK-n egyetlen szakként 2012-től a környezettan szakon kötelező a nyári hathetes
összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, amelynek helyszínei cégek, önkormányzatok, civil
szervezetek vagy oktatási intézmények lehetnek. Több hallgatónk a szakmai gyakorlatnak
köszönhetően el tudott helyezkedni a gyakorlati helyén.
A terepgyakorlatok elemzése különböző szempontok alapján
A tanrendben szereplő terepgyakorlatok száma
Az ELTE Természettudományi Karán jelenleg érvényes tanrendi hálók alapján a geográfus
BSc-n 5 terepgyakorlat (3 évközi és 2 nyári), valamint a geográfus MSc-n egy nyári szakmai
gyakorlatot teljesítenek hallgatóink. Az osztatlan öt éves tanárképzés esetében mindösszesen
egy évközi, térképészeti és két nyári, komplex földrajzi terepgyakorlatot kell teljesíteni
hallgatóinknak, amely jelentős csökkenés a korábbi osztatlan és osztott tanári képzésekhez
képest.
A környezettan alapszakos tantervi hálót tanulmányozva elmondható, hogy a környezetkutató
szakirányon, 2006-tól kezdve 3 terepgyakorlat volt, kettő a földtudomány szakterülethez
kötődik (Ásványtan és kőzettan), míg egy a biológia szakterülettel rokon (Állattani növénytani
alapismeretek). A 2015-től érvényes tantervi hálóban az előbbi három tantermen kívüli
tevékenység kiegészül egy szintetizáló jellegű alkalmazott természetvédelem terepgyakorlattal,
illetve a fizika és a kémia szakterületeket is bevonó két üzemlátogatással. A terepgyakorlatokat
kiegészítve a negyedik félév után szerepel a tanrendben az összefüggő szakmai gyakorlat.
A környezettan alapszakon megjelenő terepgyakorlatok közül a természetismeret-környezettan
tanár szakon csak az ásványtan terepgyakorlat jelenik meg, azonban a lista kiegészül
kifejezetten tanításmódszertani gyakorlatokra is, úgy mint a Komplex környezettani
terepgyakorlat, a Regionális helyismerete és a regionális természetismeret. Ezek célja
kifejezetten a tanári terepi kompetenciák fejlesztése.
A környezettudomány mesterszak tantervi hálójában három félévben is megjelenik a környezeti
mintavételezés kurzus, ami minden szakirányon kötelező. Ez az integráló jellegű tárgy minden
élő és élettelen természeti elem mintavételével foglalkozik, részben terepgyakorlatok
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formájában. Alkalmazott ökológia szakirányon két ökológia terepgyakorlat van, a többi
szakirányon azonban nem találunk terepi tevékenységre utaló órát. Ez többek között azért
sajnálatos, mert a szak akkreditációs anyaga kifejezetten hangsúlyozza a környezettudomány
mesterszak gyakorlati jellegét.
Összességében elmondható tehát, hogy alapszakon jelenleg 6, tanárszakon 4, mesterszakon
összesen szintén 4 terepgyakorlattal számolhatunk.
A terepgyakorlatok helye és eloszlása a tanrendekben (1. táblázat)
A terepgyakorlatok a földrajzos képzések esetén döntősen alapozó tanegységeknek számítanak,
így általában a 2. és 4. féléves tárgyak a geográfus alapképzésben, míg a szakmai gyakorlatok
a két éves MSc képzés nyarán teljesíthetőek. A két földrajz tanári terepgyakorlat közül a
térképészeti a 2. félévben évközben, míg a komplex földrajzi a 6. félévben van.
1. táblázat: A terepgyakorlatok helye és megoszlása az aktuális tanrendekben

Félévek

Földrajz
Kutató

Környezettan

Tanár (osztatlan)

Kutató

Tanár (osztatlan)

10
9
8

Nyári szakmai
gyakorlat

Környezeti
mintavételezés
1Komplex földrajzi
3.
nyári

7

Ásványtani

Regionális term.
ismeret 1.
Komplex
terepgyak.

Komplex
(természet-,
társadalom- és
táj)földrajzi nyári

6

Regionális
természetismeret
2.

Regionális
helyismeret

5

4

Állattaninövénytani

Évközi
terepgyakorlatok
(2*); Nyári terepgyakorlatok (2*)

Üzemlátogatás
Szakmai
gyakorlat

3
2

Ásványtani
Térképészet

Térképészet

1

Kőzettani
Ásványtani

A geográfus képzésben jelenleg csak az alapképzésben vannak terepgyakorlatok, míg a
mesterképzésben egy nyári szakmai gyakorlat szerepel. Ezt időnként kiegészíti az a tendencia,
hogy bizonyos kurzusok oktatói a szemináriumokon és gyakorlatokhoz kapcsolódóan vezetnek
1-1 napos terepgyakorlatokat. Ezek azonban nem szerepelnek a tanrendekben.
Az osztatlan tanárképzés esetén az első három évben elsősorban az alapozó tárgyakhoz
kapcsolódik a két terepgyakorlat, pedig a környezeti nevelésnek a későbbi évek módszertani és
szakmódszertani óráinak esetén is nagy jelentősége lehetne.
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A környezettan alapszak és a természetismeret-környezettan tanári szak esetében a
terepgyakorlatok tantervben betöltött helye és így funkciója is kettős. Egyrészt megtalálhatóak
az első három félévben, így megfelelő gyakorlati tapasztalattal támogatják az elméletben
megtanultakat. A terepi tevékenységek másik része pedig a képzés végén, a 6. félévben kerül
megrendezésre. Ezek a terepgyakorlatok, illetve üzemlátogatások szintetizáló funkciót töltenek
be, mind kémia, mind fizika, mind biológia, mind pedig szakmódszertan szakterületen. A
mesterszakos terepgyakorlatok szerepe ettől egy kicsit eltérő, hiszen alapvetően a kutatói
pályára felkészítő, a diplomamunka megírását segítő, gyakorlati jellegű tevékenységekről van
szó. Emiatt a tantervben elfoglalt helye a képzés középső és utolsó szakaszára tehető.

A tanrendben szereplő terepgyakorlatok hossza (nap)
Az évközi terepgyakorlatok jellemző hossza általában három nap, míg a nyári terepgyakorlatok
általában öt naposak. Szakmai gyakorlatok minimális hossza tíz napos.
Hosszabb időtávú összehasonlítás alapján mindkét képzési formánál jól látható, hogy a
terepgyakorlatok száma és időtartama mind a kutatói, mind a tanári szakirányokon jelentősen
csökkent különösen a tanár szakosok esetén. Ennek fő okai, hogy az osztott képzésbe jóval több
hallgató lépett be, a képzések és az egyetemek finanszírozása jelentősen csökkent, és ennek
eredőjeként a személyi és anyagi feltételek (például egyetemei belső forráselosztás)
bizonytalanná váltak, és jelentősen romlottak. Ez súlyos gond, hisz a terep- és szakmai
gyakorlatok a legfontosabb, közösségformáló, élményalapú felsőoktatási gyakorlati képzési
formák közé tartoznak.
A környezeti jellegű szakokon a terepi tevékenységet alapvetően két csoportra lehet osztani;
egyrészt beszélhetünk a szorosan a tanórához köthető, azt évközben kiegészítő, általában
egynapos terepgyakorlatokról, illetve vagy évközben, vagy a nyári időszakban lebonyolított
többnapos terepgyakorlatokról. Az utóbbi években gyakran előfordult, hogy a többnapos
gyakorlatok alkalmával közelebbi helyszínek választásával sikerült a szállásköltségeket
megszűntetni, így ezek több egymást követő napon, de ott alvás nélkül valósultak meg.
Általánosságban elmondható, hogy a terepgyakorlatok hossza ezeken a szakokon nem csökkent
az évek során, az oktatók azt egyéb módszerekkel próbálták költséghatékonyabbá tenni, illetve
többször előfordul, hogy a finanszírozásba a hallgatókat is be kell vonni.

A tanrendben szereplő terepgyakorlatok helyszínei
Az évközi terepgyakorlatok helyszíneinek kiválasztása során elsődleges szempont ma már,
hogy minél egyszerűbben, gyorsabban és főleg olcsóbban elérhetőek legyenek. Éppen ezért a
terepgyakorlatok vezetői Budapestet és Budapest térségének természet- és társadalom-földrajzi
jellegzetességeit mutatják be a hallgatóknak általában gyalogosan vagy a közösségi közlekedés
eszközeit igénybe véve.
Nyári terepgyakorlatokon, ha ritkán is, de előfordul, hogy Magyarország vidéki térségei,
Budapesttől távolabbi tájai vagy szomszédos országok tájai, régiói lesznek a terepgyakorlatok
célpontjai, bár az egyetemi forráshiány nagymértékben beszűkíti a szervezés és a megvalósítás
lehetőségeit.
A geográfus MSc szakmai gyakorlatok helyszínei a mindenkori partnerszervezetek
fogadókészségétől vagy az egyetemi terepi kutatásoktól függenek, így itt nincsenek állandó
helyszínek.
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2. táblázat: A földrajz szakok jellemzői helyszínei

Terepgyakorlat

Földrajz BSc + Geográfus MSc 2015-től
Helyszín

Téma

Térképészeti terepgyakorlat
(BSc)

Budapest és Budapest
környéke

Térképészeti módszerek

Társadalomföldrajz – évközi –
tavaszi terepgyakorlat (BSc)

főleg Budapest és Budapest
környéke

Gazdaság, társadalom,
regionális és települési
jellemzők, környezetvédelem

Természetföldrajz – évközi –
tavaszi terepgyakorlat (BSc)

főleg Budapest és Budapest
környéki természeti
képződmények és objektumok

Természetföldrajz,
tájmorfológia

Társadalomföldrajz – nyári
terepgyakorlat (BSc)

főleg Budapest és Budapest
környéke, hazai városok;
hazánk vidéki régiói, külföld

Gazdaság, társadalom,
regionális és települési
jellemzők, környezetvédelem

Természetföldrajz – nyári
terepgyakorlat (BSc)

Budapest környéke, hazai
természeti közép- és kitájak;
külföldi kistájak

Természetföldrajz,
tájmorfológia

Változó helyszínek

Változó

Szakmai gyakorlat (MSc) – 5
specializáció*
* Regionális elemző, Terület- és
településfejlesztés,
Geomorfológus, Táj- és
környezetkutató,
Geoinformatika

A környezetes szakok esetén nagyon hasonló tendencia figyelhető meg, mint a geográfus
képzésen. Az egynapos terepgyakorlatok szinte kivétel nélkül Budapesten, tömegközlekedéssel
elérhető területeken kerülnek megrendezésre. A többnapos gyakorlatok esetén jellemző inkább
a vidéki helyszín bérelt buszos megközelítéssel és szállásfoglalással. A helyszínek, illetve az
útvonal a legtöbb esetben már jól bejáratott, állandó helyszínek, ami jelentősen megkönnyíti a
szervezést.
3. táblázat: A környezettanos és környezetkutató terepgyakorlatok jellemzői helyszínei

Környezetkutató BSc + MSc 2015-től
Terepgyakorlat
Helyszín
Téma
Ásványtan
Hazánk vidéki tájai
Hazánk ásványai
Kőzettan
Hazánk vidéki tájai
Hazánk kőzetei
Állattani és növénytani
Hazánk növény- és állattani
alapismeretek
Hazánk vidéki tájai
értékei
Budapest és Budapest
Élő és élettelen természet
Alkalmazott természetvédelem környéke
védelme
Üzemlátogatás
Budapest
Változó
Környezeti mintavételezés 1.
Budapest
A kőzetmintavétel módszerei
A levegő- és a vízmintavétel
Környezeti mintavételezés 2.
Budapest
módszerei
Környezeti mintavételezés 3.

Budapest

Környezeti ásványtan

Hazánk vidéki tájai
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Fizikai mintavételezési
módszerek
Környezeti szempontból fontos
ásványok elemzése
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A terepgyakorlatokon résztvevő átlagos hallgatói létszám
Az évközi és nyári terepgyakorlatok létszáma alapvetően a mindenkori évfolyamok létszámától
függ, hiszen a terepgyakorlatokon történő részvétel kötelező. A geográfus BSc-n az elmúlt öt
évben (2010-2015) 110-120 fős összlétszámról 80-90 főre mérséklődött a résztvevők száma,
míg a geográfus MSc-n is megfigyelhető a jelentős csökkenés körülbelül 60-70 főről 30-40
főre. Az új osztatlan képzés tanár szakosai jelenleg lépnek be, így várhatóan 40-50 fős
létszámokkal számolhatunk. Ekkora összlétszámok mellett a terepgyakorlatokat általában 2030 fő kisebb csoportokra bontva valósítjuk meg.
A terepgyakorlatokon részt vevő hallgatói létszám tekintetében hasonló tendencia figyelhető
meg a környezetes szakoknál is, de a hallgatószám csökkenése nagyobb mértékű, ami
terepgyakorlati létszámokra is hatással van. Míg a 2011-2012-es tanévben 150 fő felett volt a
felvett hallgatók létszáma, addig a 2015-2016-os tanévben ez a szám alig érte el a 30-at. Az
osztatlan tanárképzés létszáma viszont nagyon egyenletes képet mutat, 10-12 hallgatót veszünk
fel évente, amiből a felsőbb évfolyamokra 8-9 hallgató marad. A kisebb létszámú évfolyamok
esetén természetesebb sokkal könnyebb, költséghatékonyabb és szakmailag is eredményesebb
a terepi tevékenység szervezése, a drasztikus hallgatói létszámcsökkenés mégis aggodalomra
adhat okot. 2015-ben komolyan felmerült a környezettan alapszak megszűnésének a terve.

A terepgyakorlatok célja, témája
Az évközi terepgyakorlatok elsődleges célja, hogy hallgatóink az egyetemi előadásokon és
gyakorlatokon elsajátított ismereteket elmélyítsék, általában egy vagy néhány kistáj, térség
vagy település földrajzi jellemzőinek, értékeinek, problémáinak megismerésével. Eközben,
különösen a nyári terepgyakorlatokon, fontos cél, hogy néhány terepi vizsgálati módszer és
kiértékelése alapjait is elsajátítsák (például felszínalaktani térképezés, mikroklíma mérések,
vagy társadalomföldrajzi összeírások, kérdőívezések, mélyinterjúzások). Sajnos a
terepgyakorlati napok számának csökkenésével ez az utóbbi cél egyre inkább háttérbe szorul.
A témák (természetföldrajz, tájföldrajz; társadalom- gazdaságföldrajz) szempontjából
markánsan elkülönülnek a társadalom- és természetföldrajzi terepgyakorlatok.
A környezeti témájú terepgyakorlatok célja alapszakon a különböző környezeti elemek
megismertetése a hallgatókkal, az alapvető terepi kompetenciák elsajátítása. Mesterszakon a
terepi tevékenységek a különböző szférák mintavételi módszereire és az in situ vizsgálati
módszerek elsajátítására terjed ki. Itt már fontos szempont az is, hogy a hallgatóknak segítséget
nyújtson a gyakorlat a diplomamunka megírásához, aminél kötelező saját kutatási
eredményeket felmutatni. Tanárszakon a szűk szakmai kompetenciák megszerzése mellett, a
képzés végén megtartott, szintetizáló jellegű terepgyakorlatoknak komoly szakmódszertani
szerepe is van.

A terepgyakorlatok módszerei
Az ELTE évközi földrajzi terepgyakorlatainak alapvető módja a terepi vezetéssel egybekötött
frontális, egész csoportnak (20-60 fő) szóló előadásokkal tűzdelt táj- vagy városi séták. Emellett
a társadalomföldrajzi évközi terepgyakorlatokon termelőüzemek, önkormányzatok,
kormányzati háttérintézmények, kutatóintézetek stb. felkeresése is szerepel, az ottani vezetők,
munkatársak előadásaival vagy szakmai vezetésével. A számonkérés az elkészített
terepgyakorlati jegyzőkönyvek értékelésével történik. A nyári terepgyakorlatokon általában
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jóval komplexebb módszertan a jellemző. Az adott táj, térség vagy település előbb ismertetett
megismerésén túl az önálló, kiscsoportos vagy páros terepi mintavételezés és annak
számítógépes és írásos kiértékelése is feladat a legtöbb esetben.
A környezetes szakok esetében a terepi vizsgálatok alkalmával a frontális és a tevékenykedtető
módszerek is jellemzőek. Előbbiek a nagyobb évfolyamok esetén voltak megfigyelhetőek, a
mostani kisebb évfolyamoknál a tanárok szívesebben vállalkoznak hallgatói vizsgálatok
szervezésére is. A terepi vizsgálatokat elsősorban a mesterszakon laboratóriumi vizsgálatok is
kiegészítik, így a területen nem elegendő az adott közeg vizsgálata, a mintavétel és a
mintatartósítás módszereit is megtapasztalják a hallgatók. Az üzemlátogatáson a frontális
előadások a meghatározóak. A természetismeret-környezettan tanár szakon a tevékenykedtető
munkaformák a tanulmányok végén mindenképpen támogatják a módszertani képességek
fejlesztését is, így módszertani szempontból ezek a terepgyakorlatok számítanak a
leggazdagabbnak.
Hallgatói vélemények a terepgyakorlatokról – kérdőíves tapasztalatok
Az előbbi jellemzők feltérképezése után 2016 júniusában egy kérdőíves felmérést végeztünk
azért, hogy árnyalt képet kaphassunk a földrajzos és környezettanos hallgatók véleményéről,
tapasztalatairól a terepgyakorlatok és szakmai gyakorlatok vonatkozásában. Ehhez egy rövid
(7 kérdés), alapvetően zárt kérdésekből álló, anonim kérdőívet állítottunk össze. A kérdések a
következők voltak:
-

Mennyire tartja fontosnak a földrajz/környezettan képzésben a terepgyakorlatok
szerepét?
Véleménye szerint elegendő a terepi tevékenységek, terepgyakorlatok száma a
földrajz/környezettan szakon?
Ön szerint a terepgyakorlatok mennyiben járulnak hozzá a hallgatók tudásának,
ismereteinek növeléséhez?
Ön szerint a terepgyakorlatok mennyiben járulnak hozzá a hallgatók képességeinek
növeléséhez, javításához?
Ön szerint a terepgyakorlatok mennyiben járulnak hozzá a hallgatók egyetemi
motívációjának, közösségépítésének javításához?
Ön szerint szükséges lenne-e a földrajz alapszak/geográfus mesterszak/környezettan
alapszak/környezettudomány mesterszak tantervébe új terepgyakorlatokat beépíteni?
Ön tanulmányai során hány terepgyakorlaton (terepgyakorlatok száma!!) vett részt és
melyiket ítéli szakmai fejlődése szempontjából a leghasznosabbnak?

Az utolsó kettős kérdés kivételével többi kérdésre a válaszadóknak négy, egymástól jól
elkülöníthető és pontozással kiértékelhető zárt kérdés közül kellett választaniuk. Ezzel az volt
a célunk, hogy az esetleges középértékre (bizonytalanság esetén) adott válaszok torzító hatását
elkerüljük. Emellett a kitöltőre vonatkozó általános adatokat (szak, szakirány, évfolyam,
életkor, nem) is felvettünk a későbbi elemzéshez, értékeléshez.
A kérdőívezést tehát önkéntes alapon, anonim, tömör (max. 10 perc) önkitöltő kérdőív
felvételezése és kiértékelése segítségével hajtottuk végre.
A felvételezés során az értékelhető kérdőívek száma földrajz BSc-n, illetve kis számban
geográfus MSc-n: 37 db (zömmel II., III. évfolyamos BSc-sek); és környezettudomány
szakokon 34 db kérdőív volt. A felmérés így egyelőre csak tájékoztató jellegű, hisz az egyes
évfolyamokat nem arányosan reprezentálják, illetve a tanár szakosok egyelőre kimaradtak a
felmérésből. Az elsőéves hallgatókat tudatosan hagytuk ki, hisz kisszámú kivételtől eltekintve
917

OKTATÁS-MÓDSZERTANI ÉS FÖLDRAJZTANÁRI KONFERENCIA SZEKCIÓ II.

nekik nincsenek terepgyakorlati tapasztalataik. A későbbiekben 2016 telén tervezzük a
kérdőíves felmérés kiterjesztését.
A hat zárt kérdés pontozása (1-4) alapján, átlagok és százalékos arányok számítását,
összehasonlítását, az extrémumok rögzítését, diagramok készítését és kiértékelését végeztük el.
A hetedik nyitott kérdésnél a válaszok rögzítését, összegzését hajtottuk végre.

2. ábra: A kérdőívezés fő eredményei

A tájékoztató jellegű eredmények alapján először is kiemelendő, hogy mindkét szakterület
hallgatói általában nagy jelentőségűnek tartják a terepgyakorlatokat szakmai képzésükben.
Mind az ismeretek átadásában, mind a készségek, képességek fejlesztésében, mind a
közösségépítésben és a motiváció fejlesztésében nagyon fontosak a gyakorlatok hallgatói
szempontból, kiugró eredményeket rögzíthettünk mindkét szakterület hallgatói körében.
Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a környezettan szakterületen mérhetően magasabbra
értékelték a terepgyakorlatok jelentőségét mindhárom szempontból mint a földrajzos
hallgatók, miközben a kérdőívezésben résztvevő földrajzos hallgatók átlagosan több
terepgyakorlaton vettek részt mint környezettanos társaik (2. ábra).

3. ábra: Elégedettség a terepgyakorlatok számával az adott szakok hallgatói körében
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Markánsan magasabb ugyanakkor az a vélemény, hogy több terepgyakorlatra lenne szükség
mindkét szakterületen (összesen környezettan 76%, földrajz 65%), míg a jelenlegi számmal
a környezettanosok 24%-a, a földrajzosok 35%-a elégedett. Senki nem javasolta
ugyanakkor a terepgyakorlatok számának csökkentését (3. ábra). Új terepgyakorlatok
tantervbe való beépítését a környezettan szakokon a megkérdezettek 76%-a, a földrajz
szakokon pedig 87%-a támogatna, amely szintén hangsúlyos eredmény (4. ábra).

4. ábra: Javaslat új terepgyakorlatok beépítésére a vizsgált szakok hallgatói körében

Összefoglalás
Összességében megállapítható, hogy a terepgyakorlatok és szakmai gyakorlatok az ELTE TTK
földrajzi és környezettanos képzéseinek hagyományos oktatásszervezési formái szerint folynak
évtizedek óta. Jelentőségük abban áll, hogy nagymértékben segítik a gyakorlati ismeretátadáson
túl a képességek, készségek elsajátítását, továbbá nagyon lényeges, hogy az élményeken
alapuló, közösséget formáló oktatás és (környezeti) nevelés színterei. Éppen ezért sajnálatos
súlyuk és szerepük fokozatos csökkenése az elmúlt évtizedekben különösen a földrajzi
képzések területén (földrajz Bsc, földrajz tanár). Kérdőívezésünk is megerősíti ugyanis azt,
hogy hallgatóink nagy jelentőséget tulajdonítanak a terep- és szakmai gyakorlatoknak, és
messzemenően támogatnák e képzési formák számának növelését.

Irodalomjegyzék
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kérelme Környezettudomány mesterképzési szak indítására (2007). –
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar.
BABBIE, E. 2003: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. – Balassi Kiadó, Budapest.
A geográfus és földrajz szakok szakmai háttéranyagai (szakindítási akkreditációs anyagok, tanrendi hálók).
A környezettan és környezettudomány szakok szakmai háttéranyagai (szakindítási akkreditációs anyagok, tanrendi
hálók).
http://to.ttk.elte.hu/kornyezettan-alapszak (Utolsó letöltés: 2016. október 27.)
http://to.ttk.elte.hu/foldrajz-alapszak (Utolsó letöltés: 2016. október 27.)
http://to.ttk.elte.hu/mesterszakos-tantervek (Utolsó letöltés: 2016. október 27.)
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GEOINFORMATIKA AZ OKTATÁSBAN
DÉKÁNY KRISZTINA
Földrajz – matematika szakos pedagógus, Budapest II. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium,
tanarno.dekany@gmail.com
PhD hallgató, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, dekrisztina@caesar.elte.hu
GEOINFORMATICS IN EDUCATION
Abstract
Motivating students is a central theme in the public education, there are a lot of tools how to learn/teach the lessons
better, faster at home/ in the classroom. Abroad, this is achieved in the education system, which examples could
be used in Hungary as well. Geoinformatics has been released slowly in education, but better results have been
achieved with it. International organizations give us many opportunities to work with them to develop their projects
to engage students in the spatial analysis capabilities of information technology. Many countries have also been
incorporated the basic GIS application into their national curriculum, and furthermore, helps for teachers: provides
data and software, in some places training, textbooks, which I think is a prerequisite for proper application. Month
after month many innovations will be displayed in different languages in the world (although most of in English),
we could take advantage of this education method in our education system.
Keywords: GIS, education, curriculum

A geoinformatika alapja és eredete
A Nemzetközi Térképészeti Társulás szerint a térkép a földrajzi valóság szimbolizált
megjelenítése, amely tetszés szerint kiválasztott elemeket elsősorban a térbeli kapcsolatok
szemléltetése érdekében ábrázolja. Kartográfiai szemléletben a térkép nem más, mint a
valóságról alkotott térhez kötött információ szerkezeti modellje (FARAGÓ I.–GERCSÁK G.–
HORVÁTH I.–KLINGHAMMER I.–KOVÁCS B.–PÁPAY GY.–SZEKERKA J. 2010).
A digitális térképek megjelenése az informatikai gyors fejlődésével magyarázható. Az első
kartográfiai céllal létrehozott digitális térképek 1958-1960-as években Kanadában és az
Egyesült Államokban voltak fellelhetőek (BURIS K. 2008), ezek komplex, más területeken való
hasznosítása azonban későbbre tehető.
A geoinformatika fejlődése angol nyelvterületről indult: GIS (Geographical Information
System) olyan térinformációs rendszert jelent, ahol nem csak az információkat, adatokat,
eseményeket tárolják, hanem mindezek pontos, térbeli elhelyezkedését is (LONGLEY, P. A.–
GOODCHILD, M. F.–MAGUIRE, D. J.–RHIND, D. W. 2005).
A geoinformatika több területen fejlődött az utóbbi években: vállalatok használják optimális
szállítási útvonalaik megtervezéséhez, nemzeti parkok vezetik karbantartásra váró területeiket
naprakészen, de akár sorolhatnánk az összes nagyobb transznacionális vállalatot, akik a
tervezéshez, új üzlet nyitásához megfelelő helyet keresnek.
Az oktatásba később került csak a térinformatika, amikor észrevették azt, hogy bizonyos
geoinformatikai rendszerek felhasználhatók a tanórákon képességfejlesztés és motiváló
lehetőségeik miatt. Talán a legismertebb nemzetközi hálózattal és külön oktatási oldallal
rendelkező vállalat a hazánkban is megtalálható ESRI (Environmental Systems Research
Institute).
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Vélhetően egyre több helyen alkalmazhatják a geoinformatikai rendszereket az iskolákban,
ugyanis geostatisztikai számítások is elvégezhetők bennük, valamint kitűnően felhasználhatóak
térbeli elemzések, kapcsolatok feltárására, így vizualizálhatóak az összefüggések a térképeken.
Már jelenleg is elérhetőek a különböző webatlaszok, térképes enciklopédiák, amelyek
segíthetik a tanítási folyamatot. Főleg külföldön van ezekre példa egyelőre.

Geoinformatika az oktatásban
Sok országban már a nemzeti tantervekben is megjelennek a geoinformatika alkalmazásai, de
egyelőre még mindig kevés országot jelent és nem sok óraszámban, ill. tantárgyban lehet
felfedezni, azt is főleg Kanadában és az USA-ban. Európa oktatási térképén már sok helyen
megjelennek az amerikai kontinensen már kitapasztalt tanítási eszközök ebben a témában.
(1. ábra)

1. ábra: GIS elterjedése Európában az oktatásban

• A GISAS (GIS applications for schools) projekt 2003-2006 között készülő program volt,
ahol a mai napig találhatunk az iskoláknak fejlesztett geoinformatikai applikációkat, amiket ki
lehet próbálni tanítási környezetben.
• Az EDUSPACE (Earth Observation applications for education) műholdas megfigyelési
adatokat tesz elérhetővé az oktatás számára.
• Az iGuess (integrating GIS use in education is several subjects) talán a legsokrétűbb hálózat,
ahol a pedagógusok számára könnyen használható eszközöket publikálnak és különböző
kurzusokat is tartanak – a projekt 2008-1010 között volt fejlesztési fázisban.
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Geoinformatika a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban
A geoinformatika használata ma már az állami és vállalati szférában elterjedt, azonban az
oktatásban még nem annyira fellelhető. Ezért indítottam kísérletképpen egy GIS szakkört az
iskolában, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján hazánkban is lehetne-e alkalmazni a
különböző technológiákat. Sajnos csak néhány diák jelentkezett a délutáni szakkörre, de ők
mindvégig lelkesek voltak. Kollégáimat az ő tanácsukra kérdeztem meg, hogy a saját
tantárgyukon belül milyen térképre lenne szükségük, így bevonva minél több pedagógust.
Mint minden oktatási program elindításához, így a szakkörhöz is készült egy tanmenet,
amelyben megfogalmaztam azokat a feltételeket, témákat, követelményeket és jövőbeli célokat,
amely segítségével beilleszthető a Nemzeti Alaptantervbe (NAT). Mivel eddig sehol nem
tanítottuk mélyebben a térképezést, így ezek alapjaival kellett kezdenem és onnan építettem fel
az egészet odáig, hogy már valós kérdésekre a geoinformatikai eszközökkel tudjanak választ
adni a tanulók. (2. ábra)

2. ábra: GIS tanmenet (részlet)

Nem állítom, hogy a mai oktatási rendszerbe könnyen beépíthető a geoinformatika, mert bizony
– főleg a kezdeteknél – elég sok időt kell az előkészítésre szánni, ill. át kell gondolni, hogy
megfelelőképpen elősegíti-e a hatékony tanítást, de mindenképpen hasznos a GIS, ahogy
látható a NAT kulcskompetenciáihoz is szervesen kapcsolódik. (3. ábra)
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3. ábra: A NAT és a GIS összefüggései

Elindítottam egy honlapot (4. ábra), amit magam készítettem, azóta is folyamatosan frissítem,
ahol a szakkör eddigi teljes tananyaga megtalálható. A weboldal motorja és így fenntartása
teljesen ingyenes és könnyű használni, diákok is szerkeszthetik (különböző hozzáférési
jogokkal rendelkeznek), projekteket is meg lehet szervezni beadandó feladatokkal.

4. ábra: Szakköri honlap
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Mivel a mostani földrajzoktatás nem teszi lehetővé, hogy sok tanórában foglalkozzunk a
térképészettel, így a szakkör résztvevőivel az alapoknál kellett kezdenem. A legfontosabb
menüpontok és megtanult tanyanyagok a tanév során a következők voltak: térképi alapok,
térképkészítés, feladatok térképekkel, alapműveletek GIS-ben. A honlap tartalmaz még egyéb
érdekességet a térképészet témájában, további ismeretterjesztő anyagokat is.
Iskolánk 2014-ben részt vett a Nemzetközi GIS-day programsorozaton is (ennek keretében a
diákok népszerűsítették a szakkört is), erre készültek el a következő térképek különböző online
térképkészítő applikációkban, ill, a tanév során az ArcGIS és QGIS programokat ismerték meg,
többek közt. (5. ábra)

5. ábra: Tanulók által készített interaktív térképek

Végezetül felsorolok néhány példát, ahol geoinformatika alkalmazásával rövid idő alatt
elkészíthetünk egy-egy ötletet, ami kezdőlépésnek foghatunk fel ebben a témában:
•
•
•
•

GPS keresztrejtvény (6. ábra)
hírek elhelyezése térképen
ökológiai lábnyom számítása
globalizáció fogalmának megjelenítése egyes korokban.
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6. ábra: GIS alapú keresztrejtvény

Befejezésül
A legnagyobb problémának jelenleg azt tartják a pedagógusok, hogy nehéz megtanulni egy új
módszert, és nehézkesnek találják a geoinformatika bevezetését. Nemzetközi, jól bevált
feladatok alapján lehetne a példát követni itthon is: alapfokú térinformatikai ismereteket lehetne
oktatni, amihez GIS tankönyvek és munkafüzeteket kellene biztosítani a tanároknak, ill.
természetesen továbbképzések keretein belül ismerhetnék meg a használatát, mint oktatási
módszert. Elérhető számos olyan ingyenes, ún. „Desktop GIS” szoftver a világhálón, amikhez
tartoznak olyan ingyenesen hozzáférhető adatbázisok, jó gyakorlatok, pontosan leírt didaktikai
dokumentációval. Már csak a tanári társadalom lelkesedése és kíváncsisága hiányzik.
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SZERTÁR.ELTE.HU – RÉGI FÖLDRAJZOKTATÁSI ESZKÖZÖK ÚJ
KÖNTÖSBEN
IRÁS KRISZTINA1 – UNGVÁRI ZSUZSANNA2
1

Adjunktus, iras@map.elte.hu; 2 Tanársegéd, ungvarizs@map.elte.hu
Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
SZERTÁR.ELTE.HU – WEB-BASED RECONSTRUCTION OF OLD EDUCATIONAL
INSTRUMENTS OF GEOGRAPHY
Abstract
Since the 18th century, teachers have used instruments to help understanding difficult issues of geography. The
most characteristic tools were maps, globes and armillary spheres but there were other useful instruments as well
such as sun pointers, country guides or comparative time wheel. Unfortunately, the most of these old instruments
went wrong in frequent and long term usage and nowadays we can find them only libraries. The goal of this
research is to create interactive reconstructions of three antique instruments (a so-called) „Wheel of Europe” (mid
1930’s), a sun pointer (beginning of the 20th century), and a comparative time dial (end of 19th century-beginning
of 20th century) preserved in the cartographic collection of the Department of Cartography and Geoinformatics of
ELTE, and to ensure their way back to education in a web page named szertar.elte.hu. This web page besides the
applications, shows scanned images and short description as well. Web applications of these instruments are
written in JavaScript, attributes of the databases are maintained with PHP and graphic visualization is based on
SVG. Some details had to be a little modified and the geographic data needed to be updated. These three pieces
complete education of geography at primary, secondary and university levels respectively. Educational purposes
and the year of creation of these instruments were determined by the detailed analysis of their geographic content.
Nowadays, web-based reconstructions of such objects are able to bring pupils and students closer to geographic
topics. On the other hand, with digitalization, we are able to protect them from falling into oblivion and to present
them to the new generations.
Keywords: educational instruments of geography, interactive web application, Wheel of Europe, sun pointer,
comparative time dial

Bevezetés
Az embert körülvevő szűkebb és tágabb környezet vagy a bolygónkat magába foglaló
Univerzum szerkezetének modellezése és ábrázolása hosszú múltra tekint vissza. A ma
általánosan ismert, térbeliséget láttató plasztikus modellek és grafikus ábrázolásformák
tartalma és optimalizált megjelenítése évszázadok, esetenként évezredek alatt alakult ki, s ezzel
párhuzamosan apránként beépültek a földrajzoktatásba. Ma már nyilvánvaló, hogy az
ismereteket alternatív, kevésbé szokványos, módon közlő eszközök használata jelentősen
növeli a tanítás és a tanulás hatékonyságát. A vizualizáció elősegítésére a földrajzoktatásban
különösen nagy szükség van, hiszen a térbeliség felfogása és értelmezése föld-, ég- és armilláris
gömbök, különféle térképek és makettek nélkül szinte lehetetlen.
Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének térképtára több, a 20. század első
feléből származó, német nyelvű taneszközt őriz. Ezek a tárgyak eredeti formájukban már
nincsenek használatban, tartalmuk némiképp elavult, és annak ellenére, hogy elsődleges
feladatuk a könnyed szemléltetés, egy időre a feledés homályába merültek. A digitális
lehetőségek napról napra bővülő eszközkészlete azonban lehetőséget kínál arra, hogy a jelenkor
vizuális elvárásainak megfelelően újraalkossuk az átadni szándékozott tartalom megjelenítését.
E munkálatoknak elengedhetetlen része a lexikális információ szükség szerinti aktualizálása. A
cikkben ismertetett taneszközök interaktív változata a szertar.elte.hu című honlapon érhető el.
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Az eszközök digitális újraalkotásakor megőriztük jellegzetes kialakításukat, de a legfontosabb
szempont a háttérben működő adatbázisok és a látványt meghatározó vektorgrafika könnyű
szerkeszthetősége volt. Ennek érdekében a weboldal interaktivitását JavaScript kliensoldali
szkriptnyelvvel oldottuk meg, a leíró adatok adatbázisában PHP szerveroldali szkriptnyelv
segítségével végezzük a lekérdezéseket, az egyes eszközök rajzolata pedig SVG (Scalable
Vector Graphics) grafikai elemekből épül fel (1. kép). A honlap szerkesztése és az eszközök
programozása Ungvári Zsuzsanna munkája.

1. kép: A szertar.elte.hu portál felépítése

Összehasonlító időtárcsa (Vergleichende Zeittafel)
Az Összehasonlító időtárcsa a Föld bármely pontjában mért helyi idő meghatározására alkalmas
(2. kép). Két részből áll, amelyen a felső, elforgatható tárcsa az éjszaka és a nappal
megkülönbözte-tésével az órákat mutatja, míg az alsó kartonlapon, a belső tárcsa körül, a
földrajzi hosszúsági körök helyzetének megfelelően osztott sáv fut körbe. E sáv mellett
városok, országok és egyéb területek nevei olvashatók. A külső skálán leolvasható a két
választott város vagy terület földrajzi hosszú-ságának különbsége, a belső tárcsán pedig
meghatározható a két pontban mért helyi idő különbsége. Az eszköz a zónaidők
meghatározására nem alkalmas. A feltüntetett névanyag 116 földrajzi névből áll, ezek többsége
nagyváros (pl. London, Madras, Rio de Janeiro), de van néhány nagyobb sziget és szigetcsoport
(pl. Azori-szigetek, Cook-szigetek), egy-két nagyobb terület (pl. Kamcsatka, Bering-szoros,
Tanganyika-tó) és állam (pl. Új-Guinea, Mexikó, Kuba) is.
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2. kép: Összehasonlító időtárcsa (26x31,5 cm, J. Redtenbacher, Freytag & Berndt,
19. század vége-20. század eleje, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Térképtára)

Az itt bemutatott időtárcsát J. Redtenbacher állította össze és a bécsi Freytag & Berndt kiadó
jelentette meg. A kiadás idejére csak a rajta látható földrajzi nevek elemzésével
következtethetünk, amit némileg megkönnyít néhány, ma már történelmi érdekességnek
számító tétel. Ezek egyike „Christiania” (eredeti és mai nevén Oslo). Norvégia fővárosát 1624ben, az ott pusztító tűzvész utáni újjáépítést elrendelő és finanszírozó IV. Keresztély dán király
tiszteletére nevezték át. Eredeti norvég nevét csak 1925-ben kapta vissza. Hasonlóan könnyen
datálható a „Neu-Pommern” (Új-Pomeránia) megnevezés is. A sziget a Bismarck-szigetek
legnagyobb tagja, mely szigetcsoport 1884 és 1914 között Német Új-Guinea protektorátus része
volt. Ma „Neu-Pommern” Pápua Új-Guineához tartozik, és „New Britain” (Új-Britannia) néven
találjuk a térképen. A tárcsa névanyagában különálló területként szerepel „West-Australien”
(Nyugat-Ausztrália), a brit fennhatóság alatt álló tartomány, amely 1901-ben lett Ausztrália
tagállama.
Az eszközön látható földrajzi hosszúságokat jelző sáv kiindulópontja London (Greenwich).
Annak ellenére, hogy az 1884-ben megrendezett Nemzetközi Meridián Konferencia óta a
greenwichi obszervatóriumon áthaladó hosszúsági kört tekintjük kezdő meridiánnak, itt Ferro
szigetet is feltüntették. Az eszköz készítési idejét a fenti adatok alapján az 1884 és (1901) 1914
közötti időszakra tehetjük.
A webes változatban először a megjelenített listából ki kell választanunk a kiindulási helyet és
meg kell adnunk az ott mért helyi időt, majd az összehasonlításhoz meg kell adnunk a második
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földrajzi helyet is (3. és 4. kép). Az alkalmazásban a két adat eltérő színekkel jelenik meg, így
könnyen leolvasható a közöttük lévő hosszúságkülönbség, a helyi idők különbsége és az
időzónák szerint helyesbített időkülönbség. Az eszköz eredeti tartalmát a webes felületen
helyenként módosítottuk és kiegészítettük, így például az eredeti földrajzi neveket a magyar
névlakok mellett németül és angolul tüntettük fel (4. kép).

3. kép: Adatbeviteli panel az
Összehasonlító időtárcsa
webalkalma-zásban

4. kép: A városok kiválasztása után leolvasható a közöttük lévő időkülönbség. Az elsőként választott várost piros, a másodikként választott
várost kék vonal jelzi

Napmutató (Sonnenzeiger)
A 20. század első évtizedében a Freytag & Berndt a taneszközök sorában egy napmagasságmutatót is megjelentetett, melynek hátoldalán egy hosszabb, német nyelvű ismertetőt találunk
(5. kép). Ebből tudható, hogy az eszközt W. Schmidt szerkesztette 1902-ben, oktatási célú
felhasználását a felsőfokú földrajztanár-képzésben 1909-ben engedélyezte az osztrák Kulturális
és Oktatási Minisztérium.
Az eszköz felépítése és grafikai megjelenítése az elsőként ismertetett időtárcsához hasonlít.
Alapja egy, a földrajzi szélességeket ábrázoló körgyűrű. Erre egy osztásokkal ellátott, könnyen
forgatható, átlátszó műanyag elem került, amely a hónapok és órák beosztásait tartalmazza. A
Nap horizont feletti magassága e műanyag elem megfelelő beállításával olvasható le.
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5. kép: Napmutató. Az eszköz közepén az év hónapjait és nap óráit jelző, elforgatható műanyag elem látható
(23,5x33,5 cm, Freytag & Berndt, 20. század eleje, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
Térképtára)

6. kép: A Napmutató webalkalmazás által számított napmagasság Budapesten, február 3-án, 12 óra 27 perckor
25,5 fok. Az érték leolvasását a függőleges piros vonal segíti
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A Napmutató webes átdolgozásában a napmagasság meghatározásához a felhasználónak meg
kell adnia a választott terület földrajzi szélességét, a szóban forgó hónapot, napot, órát és percet
(6. kép). Ez az adatbevitel lehet manuális vagy automatizált. Utóbbi esetben a JavaScript
szabadon felhasz-nálható programmodulja, a GeoLocation API lép működésbe. Az interaktív
napmutató a Nap magassága mellett megadja annak irányát, továbbá a napkelte és napnyugta
időpontját. Ezen adatok meghatározásakor a választott terület időeltolódásával és a földrajzi
hosszúságával is számolni kell.

Európa kerék (Europa-Rad)
Gyűjteményünk harmadik darabja a stuttgarti Kosmos Kiadó Europa-Rad (Európa kerék)
elnevezésű taneszköze (7. kép). Ez is két, egymáson elforgatható kartonlapból áll, amelyek
közül az alsó tartalmazza az európai országok különféle adatait, míg a felsőn az adatokat
megjelenítő „ablakokat” és az adatok típusait látjuk. Az egyes országok neveit az alsó, nagyobb
átmérőjű lap szélén körbe futtatva találjuk, az adatokat pedig úgy olvashatjuk le, hogy a felső
lapot a rajta látható piros nyíl segítségével a megfelelő pozícióba forgatjuk, így az ablakokban
láthatóvá válnak az országra vonatkozó alapvető információk. Megismerhetjük az egyes
országok államformáját, összlakosságát, a főváros nevét, a fővárosban lakók számát, az ország
zászlaját, a legfontosabb folyó nevét és hosszát, a legmagasabb hegy nevét és magasságát, az
ország területét, népsűrűségét és azt az azonosító számot, amellyel az eszközön lévő térképen
megtaláljuk. A kis méretarányú térkép erősen sematizált, csak a feltüntetett 34 ország határait
és egy-két vízrajzi nevet (Földközi-tenger, Fekete-tenger, Északi-tenger, Atlanti-óceán)
tartalmaz. A cikkben ismertetett példányról a rajta olvasható tartalom (pl. Danzig szabad város,
1920-1939; Jugoszláv Királyság 1929-1941) alapján megállapítható, hogy az 1930-as években
készült. Az első két eszközzel ellentétben, melyek felső és középfokú tanulmányok elősegítését
célozták, az Európa kerék az alapfokú földrajzoktatás eszköze volt.
A „kerékszerű” oktatási eszközök nemcsak a múlt század első felében, hanem még a
rendszerváltás környékén is népszerűek voltak. A földrajzi tematika mellett történelmi és
kémiai témakörök is elérhetőek voltak a Koronglexikon sorozatban. A NyomdaCoop
kiadásában a földrajzi sorozat öt részből állt. Mindegyik korong kétoldalas, ezeket az 1.
táblázatban a-val és b-vel különböztettük meg.
1. táblázat: A Koronglexikon sorozat részei
Sorszám

Cím

Osztások száma

Ablakok száma

Földrajz I/a

Magyarország megyéi

21

6

Földrajz I/b

Szovjetunió

15

6

Földrajz II/a

Ausztrália és Óceánia

11

8

Földrajz II/b

Európa

34

8

Földrajz III/a

Dél-Amerika

23

8

Földrajz III/b

Észak és Közép-Amerika

13

8

Földrajz IV/a

Ázsia

20

8

Földrajz IV/b

Ázsia

21

8

Földrajz V/a

Afrika

27

8

Földrajz V/b

Afrika

28

8
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A sorozat két részre bontható: az egyes országokat bemutató, illetve a kontinensek országait
ismertető korongokra. Az első Magyarország megyéit mutatja be: az egyes osztásokban
leolvasható a kiválasztott megye területe, népessége, népsűrűsége, legfontosabb terméke, az
erdő területi aránya, a székhelye és a székhely lakosainak száma. A másik, Szovjetuniót
ábrázoló minilexikon hat ablakos, amelyekben a szövetségi állam tagországainak adatai
olvashatók, úgymint a főváros neve és lakosainak száma, a tagállam területe, lakossága,
nagyobb városai, fontosabb természeti kincsei és mezőgazdasági termékei.
A kontinensek országait bemutató lexikonokon mindegyikén nyolc ablak van: a főváros neve
és lakosságszáma, az ország gazdasági jellege és az GNP mennyisége (fő/dollár), a
legmagasabb hegy magassággal, valamint a legjelentősebb folyó. Ezeken kívül a pénznem, a
hivatalos nyelvek, az államforma, az ország területe és lakossága ismerhető meg.

7. kép: Európa kerék (átmérője 24,8 cm, Kosmos, 1930-as évek, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai
Tanszék Térképtára)

Az Európa kerék interaktív webes formájában a választott ország nevére kattintva a kerék
elfordul és automatikusan megmutatja az aktualizált adatokat. Ezzel egy időben az ország piros
színnel jelenik meg a térképen (8. kép). Az interaktív Európa kerék jelenleg magyarul és angolul
érhető el.
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8. kép: Az Európa kerék webalkalmazás aktualizált adattartalmat mutat

Összefoglalás
Az itt bemutatott taneszközök azt bizonyítják, hogy az ismeretek játékos vagy látszólag játékos
közlése nem új keletű pedagógiai eszköz (TARI A. 2011). Azonban napjainkban, a digitális
technológiák egyre szélesebb körű elterjedésével egy érdekes, ellentmondásos helyzet
rajzolódik ki, amely elsősorban a fiatalabb korosztályok körében tapasztalható. Egyrészt
folyamatosan növekszik a digitálisan elérhető, lehetőség szerint az interaktivitás (és gyakran a
játékosság) magasabb fokán kidolgozott, minőségi tartalmak iránt mutatott igény, és az így
közölt ismeretanyag egyértelműen felértékelődik. Ugyanakkor az „analóg világban” fellelhető
ismeretek (és tárgyak) elfogadottsága és megítélése erodálódik, és gyakran „eleve” elavultnak
minősül. Tantermi tapasztalatok azt mutatják, hogy az analóg eszközök iránt is felkelthető az
érdeklődés, de ez a digitális változatokkal összehasonlítva lényegesen nehézkesebb. A régi
taneszközök webes átdolgozása a digitális környezetben szocializált generációk elvárásainak
megfelelően segíti az eredeti eszközök megértését, használatuk elsajátítását, ezáltal az egyes
témakörök ismeretanyagának átadását. Így ezek a különleges, ám méltatlanul elfeledett tárgyak
megújult formában teljesíthetik feladatukat.
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FÖLDRAJZI SÉTA A DEBRECENI NAGYERDŐ TERÜLETÉN1
KAPUSI JÁNOS
Földrajz-angol szakos középiskolai tanár
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma
Tóth Árpád Gimnázium Nemzetközi Érettségi (IB) Program, Debrecen
geo.bethlen@gmail.com
GEOGRAPHY FIELDWORK IN THE GREAT FOREST OF DEBRECEN, HUNGARY
Abstract
The purpose of this project is to improve students’ geographic thinking and environmental awareness by visiting
the recently renewed Great Forest, a popular recreational area in the city of Debrecen. The project relies on
geographical inquiry and makes use of the forest’s outstanding location, its natural and cultural values, tourist
attractions, study trails, sports and other facilities. The field trip is actually a walk through the forest by stopping
at certain points (’stations’) where students are given interactive tasks about the various features of the Great Forest
to reveal some of the pieces of the mosaic that makes this area one of the most complex urban parks of Hungary.
By stepping out of the classroom comfort zone, this fieldwork encourages students to be active observers of their
environment, while it also promotes peer group cooperation. The project aims to link Geography with other
subjects and fields of study (Biology, Environmental studies, Meteorology, Literature, Tourism, Local history,
Urban planning, Transport, Sports) to show how colourful this area is in terms of the topics to be touched and
questions to be answered. The project is framed by warm-up lessons as preparation and revision lessons for
summary, report and evaluation. Tasks and routes are designed in advance in a way that it could be adapted to
specific student groups and teaching goals.
Keyword: complex fieldwork, education, geography, secondary schools, urban renewal

Bevezetés és személyes motiváció
A debreceni Nagyerdő parkerdei területe az utóbbi évek ráncfelvarrásának köszönhetően
nemcsak egy, a korábbinál vonzóbb rekreációs övezetté vált, de meglévő turisztikai
adottságaihoz képest új funkciókkal is bővült. Elhelyezkedése, megközelíthetősége és
mozaikossága révén szinte kínálja magát, hogy - a tanterem, a tankönyv és a technika alkotta
komfortzónát elhagyva - megismertessük a diákokat az erdő jelentőségével, adottságaival és a
város életében betöltött szerepével. Ez a földrajzi séta valójában egy kisebb terepgyakorlatnak
is tekinthető: az egyes állomásokon interaktív feladatok, csapatversenyek keretében
ismerkedhetnek meg a diákok a Nagyerdőt alkotó szövet rétegeivel, hiszen Debrecen
legnagyobb zöldövezetében egymást érik a földrajzhoz tartozó vagy azzal határos témák.
Ökológia és városklíma, építészet és helytörténet, irodalom és idegenforgalom, sport és
közlekedésföldrajz kitűnően megférnek egymás mellett, egymást erősítve pedig elősegítik a
diákok földrajzi ismereteinek elmélyülését, a környezeti összefüggések megismerését, egyfajta
komplex térélmény kialakulását.
A hazai természettudományos oktatás formális keretei között alig vagy egyáltalán nincs
lehetőség arra, hogy a természettudományos gondolkodást természeti környezetben, valódi
terepen, az iskolai falai közül kilépve fejlesszük. Terepgyakorlatokra, kirándulásokra
legtöbbször iskolai szünetekben és az iskolától, lakóhelytől viszonylag távol eső helyeken kerül
sor.
A szaktárgyhoz kötődő kirándulások gyakorlati hasznát nehéz felbecsülni, a vele együtt járó
(többnyire szervezési) kellemetlenségektől viszont nehéz elvonatkoztatni. A közelmúltban és a
1

A szerző itt szeretné megköszönni dr. Teperics Károly és Vargáné Matolcsi Mária segítségét.
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jelenben hatályos kerettantervek nagyon kevés mozgásteret engedtek és engednek a
szaktanároknak a terepi programok megvalósítására, a földrajz számára biztosított szaktárgyi
óraszámok csökkenése (és ezzel párhuzamosan a diákok óraterheinek érezhető növekedése)
pedig még nehezebbé teszi azt, hogy egy-egy terepi programnak helyet találjunk a tanév
tervezésekor. Bár a tantermek kívüli, aktív ismeretszerzés jelentősége látványosan
visszaszorult, tanárként nem feltétlenül kell elfogadnunk ezt a helyzetet, főleg akkor, ha azt
tapasztaljuk, hogy az efféle tanulási környezet növeli a diákok motivációját és kreativitását.
Egyetemi tanulmányaim során többször vettem részt terepgyakorlatokon, tanári pályám kezdete
óta viszont csak a tervezés fázisáig jutottam, megvalósítani egyik ötletet sem sikerült. A
bemutatásra kerülő gyakorlat megvalósítása óta viszont megnőtt az érdeklődésem a terepi
ismeretszerzés és -átadás különböző módszerei iránt. Úgy veszem észre, egyre több kolléga
próbálja a tanterv és tankönyv által behatárolt gyakorlatát kibővíteni, még akkor is, ha ezzel
egy körülményes munkát vállal is fel. Nem véletlenül vált a terepgyakorlati lehetőségek
megvitatása a szakmai fórumok egyik rendre visszatérő témájává.
Ennek a projektnek a célja ezzel szemben éppen az, hogy a kedvező helyi viszonyokat, a terep
sokrétű természeti, kulturális és turisztikai adottságait kihasználva próbálja közvetlen
lakókörnyezetük mélyebb megismerése felé terelni a diákokat, úgy, hogy mindeközben
szaktárgyi ismereteiket, készségeiket fejleszti.
A terepgyakorlat összeállításánál több szempontot is figyelembe vettem, melyek közül az egyik
legfontosabb a sokrétű felhasználhatóság, a többféle képzési igényhez2 való illeszkedés volt.
Olyan terepgyakorlatot szerettem volna létrehozni, amely ugyanolyan sikerrel valósítható meg
különböző iskolatípusok tanulóival, szakképzésben résztvevő diákokkal és nemzetközi vagy
idegen nyelvű képzésekben résztvevő tanulócsoportokkal. A célcsoportot alapvetően a
középiskolás diákok jelentik, de a séta tartalma és jellege miatt osztálykiránduláson lévő iskolai
csoportok, külső érdeklődők, egyetemi hallgatók számára is hasznos lehet.

A minta
Miután számos vezetett szakmai és turisztikai programon vettem már részt, ezért a nagyerdei
séta koncepciója hamar kialakult bennem, még a Parkerdő felújításának időszakában. A tartalmi
megvalósítás szakmai hátterét illetően remek mintát és sok segítséget nyújtott a Debreceni
Egyetem Földrajzi Intézetének Tájvédelmi és Környezettani Tanszéke – és a tanszék oktatói –
által összeállított Városökológiai sétaút Debrecenben3 c. jegyzet. Ez a jegyzet nemcsak egy
útvonalat kínál, hanem ismeretterjesztő sétára invitálja az érdeklődőket Debrecen belvárosán át
a Nagyerdőbe. A séta állomásai során rengeteg helytörténeti, földrajzi és ökológiai érdekességet
tudunk meg a városról, annak földrajzi adottságairól, természeti és épített környezetéről,
kulturális értékeiről, turisztikai kínálatáról – és az azokat övező problémákról, kihívásokról. A
jegyzet kiemelt terjedelemben foglalkozik a Nagyerdővel, a közelmúlt változásai azonban –
lévén a jegyzet 2008-ban készült – nem szerepelnek benne. A sétaút összeállításának
szempontjait, más tudományterületek felé mutatott nyitottságát végig szem előtt tartva
próbáltam kialakítani a nagyerdei séta útvonalát, állomásait is.

2

A szerző turisztikai profilú két tanítási nyelvű osztályokban és nemzetközi képzésben dolgozik, angol nyelven
tanítja a földrajzot, továbbá a szakmai idegen nyelvet a szakképzésben tanulók számára.
3
A jegyzet elérhető: http://geo.science.unideb.hu/taj/dokument/telkonf/dokument/varosoko_setaut.pdf (Utolsó
letöltés: 2016. október 21.).
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A terep bemutatása
A terepgyakorlatra egy könnyen megközelíthető, jól bejárható, kompakt, mégis mozaikszerűen
összetett terepen, a Magyarország egyik ellátogatottabb városi parkjaként ismert debreceni
Nagyerdő területén kerül sor. A város első számú rekreációs övezetének számító parkerdő az
utóbbi 3-4 év során jelentős átalakításon, funkcióbővülésen esett át, így ma már vonzó,
gondozott környezetben, új „attrakciókkal” és közösségi terekkel várja látogatóit, akik között a
Debrecenben és vonzáskörzetében élőkön, valamint az egyetemen tanuló diákokon kívül
jelentős – és egyre növekvő – létszámban jelennek meg a városba látogató turisták is.
A Nagyerdő szinte a kezdetektől fogva hozzátartozott a város történetéhez. Debrecen
növekedésével az erdő egyre közelebb került a város lakóihoz, ezzel párhuzamosan pedig
szerepköre is bővült. Az erdő városközponthoz közeli, ma körúttal körülölelt részlete a 19.
századtól kezdődően parkerdővé alakult, fürdőházzal, víztoronnyal, sportlétesítményekkel
bővült, szomszédságában pedig egyetemi és klinikai tömbök létesültek, ahol manapság
hallgatók tízezrei tanulnak. A Nagyerdő jelentőségét támasztja alá az a tény is, hogy
Csokonaitól indulva Tóth Árpádon, Szabó Lőrincen át Térey Jánosig számos költő
munkásságában megjelenik versek és inspiráció formájában. A felújítást megelőző
évtizedekben kialakult állapotokra, elhanyagoltságra, romló közbiztonságra azonban nem
lehetett büszke a város. Nemcsak a helyi lakosoknak, de a Debrecenbe érkezőknek is sokáig
hiányérzete volt a Nagyerdővel kapcsolatban.
A 2013-ban induló stadionrekonstrukcióval azonban új korszak kezdődött az erdő életében. Az
átalakított parkerdő központi eleme a nemzetközi szakportálokon csak „Robin Hood”
stadionnak4 aposztrofált Nagyerdei Stadion, amely egyedi építészeti megoldásaival szervesen
illeszkedik környezetébe. Előbb a parkerdő központi része újult meg (a stadiont körbevevő
lebegőjárdán futópálya, a csónakázó tó helyén park, ködszínház, szökőkút, alatta mélygarázs
létesült), majd a szomszédos Békás-tó és környéke is új értelmet nyert. Látogathatóvá vált a
hosszú évekre elfelejtett Szabadtéri Színpad, kiépült egy land artokkal szegélyezett tanösvény,
rendezettebbé vált a szoborpark.
A felújítás utolsó elemeként élénk közösségi térré változott a Víztorony és a stadion is további
szórakozási lehetőségekkel gazdagodott. A város tervei szerint az utcabútorok és a parkosított
területek folyamatos gondozásán túl a Nagyerdei Kultúrpark is kibővülhet és a Nagyerdei
Gyógyfürdő méltatlan állapotban lévő strandfürdője is új arculatot kaphat, hogy ezzel akár
Hajdúszoboszló versenytársa is lehessen (1. kép).
A Nagyerdő turisztikai vonzereje eddig sem volt titok. Azt viszont meglepő volt látni, hogy a
debreceni lakosság mennyire várta, hogy újra birtokba vehesse az erdőt. A parkerdei részeket
hamar sikerült belakni: a Békás-tó és a stadion környéke nem sokkal a felújítás befejezése után
már nagyrendezvények színhelye volt (Campus fesztivál, gasztronómiai, zenei programok), a
kisebb helyszínek (Szabadtéri Színpad, Víztorony) pedig a város kulturális életének új
szereplőivé váltak. A stadion épülete az északi oldalon szórakozóhellyel, a délin ajándékbolttal
és szurkolói klubbal gyarapodott. Ezzel gyakorlatilag Kósa Lajos korábbi debreceni
polgármester célja valósult meg, aki a város új rendezvénytereként vizionálta a Nagyerdőt.5

4

Kozma
Gábor:
„A
Nagyerdei
Stadion
szerepe
a
Nagyerdő
megújításában”
http://human.geo.science.unideb.hu/sites/default/files/publ./kozma_nagyerdei_stadion_ismeretterjeszto.pdf
(Utolsó letöltés: 2016. október 21.).
5
„Elkészült a Békás-tó – szebb, mint valaha!” (dehir)
http://www.dehir.hu/debrecen/elkeszult-a-bekas-to-szebb-mint-valaha/2014/08/05/ (Utolsó letöltés: 2016.
október 25.).

938

OKTATÁS-MÓDSZERTANI ÉS FÖLDRAJZTANÁRI KONFERENCIA SZEKCIÓ II.

1. kép: A felújított Parkerdő madártávlatból6(Fotó: Derencsényi I. 2015)

A parkerdőben jól elkülönülő terekkel, tájelemmel találkozunk, ezért színesnek, mozaikosnak
mégis nagyon természetesnek hat az összkép. A kritikusok által csak látványberuházásnak
titulált átalakítás valójában nagyon is sok hozzáadott értékkel bír, melynek köszönhetően ma
hazánk egyik legösszetettebb városi parkjaként fogadja látogatóit. Hogy a látogatók között
találunk-e diákcsoportokat, osztályokat, egy másik kérdés.
Tapasztalataim szerint a Nagyerdő természettudományos oktatásba történő integrálása helyi
szinten eléggé szórványos és a terepi dimenzióknak csak egy szűkebb hányadát fedi le. Az
aktuális kerettantervek fogalmi szinten pártolják és elő is írják a tantárgyi koncentrációt, a
tantárgyköziséget, a tanárok munkáját övező elvárások pedig azt sugallják, hogy a
módszereknek az élményszerű, felfedeztető oktatás irányába kellene eltolódnia. Ugyanakkor az
erre alkalmas projektek megvalósítására szánt időkeret teljesen hiányzik, így leginkább csak az
érdeklődő, alkotó tanárokon múlik, hogy megvalósul-e egy-egy ilyen kirándulás vagy projekt.
A főként az általános iskolás korosztályt megszólító erdei iskola és tanösvény kialakítása,
illetve egyes egyetemi tanszékek által szervezett tanulmányi séták mellett nem igazán hallani
olyan kezdeményezésről, amely a Nagyerdő új arculatára épülne és célcsoportja a középiskolás
korosztály lenne. (Ebben az is szerepet játszhat, hogy az átalakítás óta még nem sok idő telt el.)
Ezért is választottam az új parkerdőt a gyakorlat helyszínéül. Diákcsoportok mozgatásánál nem
elhanyagolható szempont a bejárhatóság és a megközelíthetőség, ami az erdő esetében
rendkívül kedvező. A villamosvonal mellett-között fekvő terepen rengeteg ösvény, pad,
találkozási pont került kialakításra, ahol lehetőség van a tervezett vetélkedők, feladatok, kisebb
előadások lebonyolítására anélkül, hogy a járókelőknek fennakadást, kellemetlenséget
okoznánk.
6
A fotó forrása: „Fotók: Debrecen felülről, ahogy még sohasem látta!” Derencsényi István (Hajdú Online, 2015.
augusztus 17.) http://www.haon.hu/fotok-debrecen-felulrol-ahogy-meg-sohasem-latta/2897390 (Utolsó letöltés:
2016. október 25.).
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2. kép: A rugalmasan módosítható és átértelmezhető útvonal térképe7

Napjainkban egyre inkább elvárás, hogy az ember kicsit mindenhez értsen, „reneszánsz
emberként” tekintsen az őt körülvevő világra. Ebből a szempontból is igen érdekesnek tűnik a
terep, hiszen városi park lévén különböző tudományterületek és témakörök (pl. biológia,
meteorológia, építészet, idegenforgalom, irodalom, helytörténet, közlekedés, sport)
metszetében helyezkedik el, ezáltal többféle vizsgálati módszer használatára is alkalmas, ezzel
is elősegítve a komplex földrajzi szemlélet kialakulását. Sőt, érdeklődéstől függően különböző
tematikus terepgyakorlatok megvalósítására is alkalmas, hiszen a parkerdő egymással szorosan
összefüggő, de mégis különálló, önállóan is vizsgálható rétegekből áll, így a turisztikai
szakirányon tanulók, az irodalom és kultúra iránt érdeklődők vagy a biológia és ökológia felől
érkező látogatók számára más és más részlet válik izgalmassá.
Fontos megemlíteni azt is, hogy a Debrecenben tanuló diákok jelentős része már rendelkezik
konkrét információval, megfigyelésekkel, emlékekkel a park térszerkezetét és funkcióit
illetően, hiszen családdal, barátokkal már többször is sétáltak az erdő területén. Különösen
érdekes számomra látni, hogy ők mit látnak meg a környezetben, és amit meglátnak, vajon
releváns-e a vizsgálataink szempontjából. Ugyanez igaz a parkot illető fejlesztési
lehetőségekre: korábbi látogatásaink időpontjában a terület egyes részei még átépítés vagy
funkcióbővítés alatt álltak, tehát egy korántsem teljes parkrendezési projektet vizsgáltunk, ez
pedig lehetőséget teremtett a diákoknak arra, hogy a továbbfejlesztés lehetőségeit is
mérlegeljék. Mivel újabb fejlesztésekre is sor kerülhet a közeljövőben, így azok
létjogosultságát, illetve környezetre gyakorolt hatásait is érdemes lehet megvizsgálni.
A gyakorlat elsődleges célja a komplex földrajzi gondolkodás elősegítése, a tantárgyi
kompetenciák megerősítése, együttes fejlesztése. A másodlagos célok már inkább a gyakorlati
tevékenységekhez, az eredmények feldolgozásához, szintetizálásához (pl. térképrajzolás,
adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszerek, táblázat- és diagramszerkesztés, prezentáció
készítése, stb.), és nem utolsósorban a tanulói önállóság fejlesztéséhez köthetők. Talán nem
nagyképűség azt állítani, hogy egy-egy ilyen terepi program – a felvezető és összegző
foglalkozásokkal együtt – tanulás-módszertani projektként is megállja a helyét.
7

A felhasznált alaptérkép forrása: http://www.openstreetmap.hu/?zoom=16&lat=47.55257&lon=21.63086
(Utolsó letöltés: 2016. október 25.).
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3. kép: Gimnáziumi diákcsoport cserediákokkal (2015. november)

Módszertan és megvalósítás
Felkészülés és szervezési feladatok
Nyilván a legfontosabb kérdés minden hasonló volumenű program szervezésénél: iskolaidőben
vagy azon kívül kerül megvalósításra? Bár a válasz az intézmény vezetésének rugalmasságán
múlik, néhány alapvető szervezési feladat akkor is felmerül, ha iskolaidőn kívül kerül
lebonyolításra a terepgyakorlat.
Tapasztalatom szerint a hétvége és a szünidő terhére csak nagyon ritkán és nagyon alacsony
létszámban motiválhatók a tanulók, ezért az iskolai napok jóval alkalmasabbnak tűnnek a
sétára, különösen az őszi (október) és tavaszi (március-április) hónapokban, amikor az időjárás
még megfelelő és az erdő is az igazán szép arcát mutatja. Fontos azt is figyelembe venni a
tervezésnél, hogy a résztvevő diákoknak és tanároknak a kiválasztott napokon hány órája
maradna el vagy kerülne helyettesítésre, illetve hogy mikor adódnak olyan viszonylag
„ütközésmentes” alkalmak, amikor talán kevésbé sértjük más kollégáink óráit, érdekeit és nem
ütközünk más iskolai programokkal.
A tanév során több olyan nap is van, amelyet az intézmények rövidített napok vagy
tanításmentes munkanapok formájában oldanak meg. Ezeket a napokat „projektnappá”
minősítve alkalmassá tehetjük a terepgyakorlat megvalósítására. Az is egy megoldás lehet, ha
a sétát a diákönkormányzati nap hetére ütemezzük, azokat a heteket ugyanis az iskolaközösség
jellemzően lazábban értelmezi, a tanárok nem feltétlenül terhelik a diákokat annyi házi
feladattal és dolgozatra történő készüléssel, mint egyébként, ezért talán felszabadultabban
érkeznek a terepgyakorlatra a tanulók (3. kép).
Szintén lényeges kérdés, hogy amennyiben a parkerdő egyes létesítményeiben (pl. stadion,
víztorony, Aquaticum) látogatást kívánunk tenni, mely napokon és időpontokban mutatkozik
erre lehetőség, fogadókészség. Tapasztaltam már rendkívül pozitív hozzáállást (vezetett
stadiontúra előre egyeztetett időpontban), állandó fogadókészséget (a víztorony akár osztályok
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fogadására is alkalmas), ugyanakkor volt olyan helyszín is, ahonnan a megkeresést követően
semmilyen visszajelzés nem érkezett. Az „ideális ív” – azaz a legjobbnak gondolt útvonal –
meghatározásánál ezeket az információkat is érdemes mérlegelni (2. kép).
Fontos kiemelni, hogy a terepgyakorlat nem a terepen indul, hiszen azt a tanár és a diákok
részéről is némi felkészülés előzi meg. Az előkészületek során kiválasztott cikkek, internetes
források és személyes tapasztalataik révén ismereteket gyűjtenek a Nagyerdő történetéről,
múltjáról és jelenéről, a város életében betöltött szerepéről, turisztikai adottságairól. A
felkészülésre szánt projektórákon, csoportos feladatmegoldás és vetélkedő keretében kerül sor
a terepi feladatokhoz szükséges ismeretek összegyűjtésére és rendszerezésére.
A séta
A projekt központi része a terepgyakorlat, amely lényegében egy egész napos interaktív séta.
A diákoknak az erdő különböző pontjain („állomásokon”) az egyes funkciókhoz kapcsolódó
feladatokat kell megoldaniuk (3. kép). A gyakorlathoz jóval több feladat készült (és készül),
mint amennyi a séta során megvalósítható. Arra törekedtem, hogy rugalmasan változtatható,
tanulócsoportokra és pedagógiai célokra adaptálható feladatgyűjtemény készüljön, amelyből
aktuálisan válogatom ki azokat a témákat és feladatokat, amelyeket relevánsnak, hasznosnak és
a rendelkezésre álló idő szempontjából hatékonynak érzek. A feladatgyűjteményt, illetve az
egyes állomásokhoz szövegeket, képeket terepnapló tartalmazza, melynek aktuális verzióját a
diákok a séta előtt megkapják, menet közben pedig ebben gyűjtik megfigyeléseiket, válaszaikat.
Az állomáslista tematikájában is tükrözi a terep összetettségét, változatosságát, így minden
megoldott feladattal újabb réteg válik láthatóvá a Nagyerdő szövetéből (4. kép). Minden
állomáshoz tartozik valamilyen játékos feladat vagy készségfejlesztés is, mint például
térképrajzolás és térképkiegészítés (pl. egyéni jelkulcs készítése), képelemzés, kvíz vagy akár
turisztikai felmérés (5. kép).

4. kép: Állomások és feladattípusok
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A „then and now” feladat például a felújítás előtti és utáni állapotok összevetéséről szól
internetes fotógyűjtemény felhasználásával. A Békás-tó melletti állomáson megismerhetik a
parkok funkciót, a városklíma jellegzetességeit és a hősziget jelenségét, miniversenyben
összegyűjthetik a parkerdőben tapasztalt károkat és potenciális veszélyforrásokat (ezeket akár
fotókkal is dokumentálhatják), de megadott adatokból klímadiagramot is szerkeszthetnek. A
szoborvadászat során a Medgyessy sétány szobraival ismerkedhetnek a diákok, a stadionnál és
az egyetemnél totót tölthetnek ki, az Aquaticumnál az egészségturizmusról gyűjthetnek
ismereteket. A víztorony kilátószintje pedig tökéletes lehetőséget biztosít panorámafotók
készítésére, amelyeket aztán annotációkkal ellátva igen látványos módon használhatnak fel.
A feladatok tantárgyspecifikusan cserélhetők, bővíthetők és a bejárt útvonal is módosítható, a
rendelkezésre álló idő, a célok és a rendelkezésre álló eszközök (pl. turisztikai felmérés IKT
eszközök segítségével) függvényében. A terepgyakorlat láncszerű felépítése lehetőséget teremt
a korosztálynak megfelelő adaptációra, az állomáslista és az útirány változtatására, illetve a
parkerdő egyes változásaihoz kötődő új elemek beemelésére (pl. kvízfeladatok aktualizálása).

5. kép: Diák által kitöltött térképvázlat a terepnaplóból (2016. május)

Fontosnak tartom, hogy egy földrajzi program ne csupán földrajzi ismereteket adjon át. A séta
célja a természettudományos látásmód kialakítása, fejlesztése, de legalább ennyire fontos cél
az is, hogy más tantárgyak és tudományterületek irányába is kapcsolatokat teremtsen, részben
a terep adottságai, részben pedig a földrajz mint tudomány hídjellege miatt. A cél az, hogy a
terepi feladatok végére a diákok térérzete fejlődjön, az erdő „rétegei” és a köztük lévő
kapcsolatrendszerek, összefüggések láthatóvá váljanak, és a résztvevők komplex egységként
tekintsenek arra a helyre, ahol korábban talán csak sétálni vagy fagyizni jártak. A terepi
programot egy rövid vetélkedő zárja.
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Feldolgozás
Úgy gondolom, a terepgyakorlat akkor tekinthető valóban sikeresnek, ha a megszerzett
ismeretek, élmények, eredmények bemutatásával nemcsak a diákok, hanem az iskolaközösség
is gyarapszik.
A disszemináció az iskola helyi adottságainak megfelelően történhet projektnapon való
prezentációk, kiselőadások vagy tematikus kiállítási anyag formájában (pl. a terepen készített
képek, térképek, annotált rajzok bemutatásával, poszterekkel, honlapra feltöltött galériák
formájában, kreatív megvalósítással). A terepgyakorlat – jellegéből fakadóan – alkalmas arra
is, hogy a munkafolyamatot és az eredményeket szélesebb kör számára is bemutassuk, ezzel is
kiemelve, hogy az oktató-nevelő munka iskolán kívüli környezetben is megvalósítható. Egy
diákcsoport például a Debreceni Egyetem Földrajzi Intézetének Kari TDK-ján is bemutathatta
eredményeit 2015 novemberében.
A jelenlegi tanévben a 2017 tavaszi fenntarthatóság-környezettudatosság témahét lehet az egyik
remek alkalom arra, hogy a terepgyakorlat eredményeit bemutassuk. A témahét – esetleg
projekthét – lehetőséget teremthet a különböző képzési formában tanuló diákok, illetve az egyes
munkaközösségek együttműködésére is. Ezen felül jó kiindulási pont lehet akár nemzetközi
iskolai együttműködések számára, legyen szó szakmai jellegű programról vagy
közösségépítésről. A tavaszi program megvalósításába szeretnék több olyan kollégát is
bevonni, akik szakmai meglátásaikkal, ötleteikkel már eddig is segítettek, a jövőben pedig
szeretnének aktívabb részt vállalni a gyakorlati megvalósításban is.
Fontos kiemelni, hogy a megvalósításnak nincs számottevő anyagi vonzata (közlekedési jegy
és belépődíj merülhet csak fel), az eszközigénye sem jelentős, így az iskolák által támasztott
fenntarthatósági és költséghatékonysági kritériumoknak is megfelel.

Tanulságok, korlátok, nehézségek
Legfontosabb tanulságnak azt látom, hogy a terepgyakorlatoknál, tanulmányi sétáknál aligha
van jobb módszer vagy program arra, hogy a diákok természettudományos gondolkodását
fejlesszük, ezért kicsit sajnálom, hogy nem ismertem fel ezek jelentőségét korábban.
A fentebb említett szervezési nehézségek mellett vannak olyan technikai korlátok, amelyekre
meglátásom szerint célszerű odafigyelni. Ezek közül az egyik a létszámkorlát, hiszen minél
nagyobb a csoport, annál nehezebb mozgatni, koordinálni őket, ezzel párhuzamosan pedig a
tanulók koncentrációja is lankad, ami a hangulatra nyilván jó hatással van, a munkafegyelemre
viszont már kevésbé. Tapasztalataim szerint két kísérő tanár mellett kb. 20 főben lehet
meghúzni a gyakorlatra egyszerre elvihető diákok létszámának felső határát.
Szintén a korlátok között említeném az időjárást és annak alkalmanként kiszámíthatatlan
változásait, amelyekre csak részben lehet felkészülni. (Jó példa erre a hirtelen lezúduló jégeső
miatt halasztásra ítélt kérdőíves felmérés.) A túltervezést is értelmezhetjük egyfajta korlátként,
hiszen ha a kijelölt feladatoknak egy fennmaradó részét nem sikerül a rendelkezésre álló
időintervallumban megvalósítanunk, a sikerélményünk is valamelyest csökken. Minden
gyakorlatra több feladattal készülök, mint ami valójában megvalósítható: ez rugalmassá,
átszervezhetővé is teszi a sétát a körülmények megváltozása esetén.
A terepi feladatok összeállítása közben nemcsak arról győződtem meg, hogy a tantárgyak és
tudományterületek sokkal szorosabban kapcsolódnak egymáshoz és sokkal átjárhatóbbak, mint
ahogy azt korábban gondoltam, de technikai és szervezési ismereteim is bővültek, ezeket a
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pedagógusi munka más területein is tudom majd hasznosítani. Ebből a szemszögből nézve a
terepgyakorlat összeállítása tekinthető akár önképzésnek is.

Továbbfejlesztés
A séta angol nyelvre ültetett és adaptált változata sikerrel szerepelt a természettudományos
tanárokat és projektjeiket tömörítő Science on Stage szervezet magyarországi válogatóján 2016
októberében.8 A ”Feeling the Forest” névre keresztelt projekt a 40 kiválasztott projekt
egyikeként képviselheti az országot a debreceni Kölcsey Központban megrendezésre kerülő
nemzetközi fesztiválon 2017 nyarán. Ez azért is számít sikernek, mert a Science on Stage
projektjeinek döntő többsége a fizika, a kémia, a biológia, a matematika és az informatika
tantárgyak köréből kerül ki, a földrajz gyakorlatilag alig képviselteti magát.

Összegzés
A tanulmányban bemutatott terepgyakorlat körülbelül két év munkáját öleli fel és egy aktuális
állapotot tükröz, nem pedig végeredményt. A fenti ötletekből, tervekből is látszik, hogy a
projekt folyamatosan fejlődik, minden egyes megvalósítással tovább kristályosodik majd. Sőt,
reményeim szerint inspirációja, mintája, kiindulópontja lehet más olyan földrajzi sétának, terepi
programnak, amellyel sikerül valamelyest kimozdítani a földrajztanítást a tantermekből.

Irodalomjegyzék
HOMOKI E. – SÜTŐ L. 2015: A szemléltetés szerepe a földrajztanításban, a közvetlen szemléltetés lehetőségei,
terepi vizsgálatok. – In: TEPERICS K. – SÁRINÉ GÁL E. – NÉMETH G. – SÜTŐ L. – HOMOKI E.: Földrajztanítás
– válogatott módszertani fejezetek. Szaktárnet. – Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 49-56.
http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/foldrajztanitas.pdf
KOZMA
G.:
„A
Nagyerdei
Stadion
szerepe
a
Nagyerdő
megújításában”
http://human.geo.science.unideb.hu/sites/default/files/publ./kozma_nagyerdei_stadion_ismeretterjeszto.pdf
(Utolsó letöltés: 2016. október 21.)
„Elkészült a Békás-tó – szebb, mint valaha!” (dehir) http://www.dehir.hu/debrecen/elkeszult-a-bekas-to-szebbmint-valaha/2014/08/05/ (Utolsó letöltés: 2016. október 25.)
„Fotók: Debrecen felülről, ahogy még sohasem látta!” (Derencsényi István, Haon, 2015. augusztus 17.)
http://www.haon.hu/fotok-debrecen-felulrol-ahogy-meg-sohasem-latta/2897390 (Utolsó letöltés: 2016.
október 25.)
„Magyar
Science
on
Stage
2016,
Díjazottak
listája”
http://www.szinpadon-atudomany.hu/?page_id=1050#projekt (Utolsó letöltés: 2016. október 25.)
OpenStreetMap http://www.openstreetmap.hu/?zoom=16&lat=47.55257&lon=21.63086 (Utolsó letöltés: 2016.
október 25.)
Városökológiai sétaút Debrecenben. – A Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
oktatóinak jegyzete (2008. március)
http://geo.science.unideb.hu/taj/dokument/telkonf/dokument/varosoko_setaut.pdf (Utolsó letöltés: 2016.
október 21.).

8

„Magyar Science on Stage 2016, Díjazottak listája”
http://www.szinpadon-a-tudomany.hu/?page_id=1050#projekt (Utolsó letöltés: 2016. október 25.).

945

WWW.FOLDRAJZINAPOK.HU

