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Bevezetés 
 

1. A témaválasztás indoklása 
 
Tudományfilozófiai megközelítésben létünk két alapvető mértéke közül a történettudo-

mány az idődimenzió jelentőségét, a földrajz- és regionális tudomány a tér, a természeti, 

gazdasági és társadalmi folyamatok, jelenségek területi jellemzőinek törvényszerűségeit 

hangsúlyozza. A telephelyelméletekkel összefüggő kutatások kivételével azonban a tér-

szemléletet nem vált a közgazdaságtan integráns részév. A mainstream közgazdaságtan a 

földrajzi hely és távolság kérdését a gazdasági folyamatok vizsgálata során nem kezelte 

kiemelten [Erdősi F., 2000; Nemes Nagy J., 1998; Varga A., 2009.].  

A térbeliség felértékelődésével, XX. századi „újrafelfedezésével” napjainkban a területi 

kutatások kiemelt témájává vált a tér és idő viszonyának vizsgálata, mellyel egyidőben 

folyamatosan növekszik az érdeklődés a közlekedési hálózatok, kapcsolatok modellezése 

iránt.  

A regionális gazdaságtani szakirodalom szerint közlekedési feltételek alakulása erős köl-

csönhatásban áll egy adott térség gazdasági helyzetével. A közlekedési hálózat alágazattól 

függetlenül
1
 térszerkezetet alakító elemnek tekinthető, amely alkalmas az ágazati és regio-

nális szerkezet, valamint mikroökonómiai szinten egyes vállalatok nemzetközi versenyké-

pességének javítására is. A vállalatok telephelyválasztási döntéseik során az input és output 

piacokról való távolságot fontos faktorként kezelik, melyet elsősorban a szállítási költsé-

gek minimalizálása indokol. A vonalas infrastruktúra állapota hatással lehet a belföldi és 

külföldi befektetések alakulására, ahogyan a gazdasági teljesítmény növekedése is előse-

gítheti a hálózatok bővítését. A közlekedési infrastruktúra erősen összefügg a vidék-és te-

rületfejlesztéssel, befolyásolhatja a regionális kapcsolatokat, ezért fejlesztésük iránti igény 

napjainkban egyre nagyobb szerepet kap [Baum H., 2002; Jensen-Butler C. N., 2005; 

Button K., Hensher D., 2005.]. 

A közlekedési feltételek, fizikai paraméterek, kiépítettség, lefedettség mellett a fekvés, 

elérhetőség regionális fejlődésre gyakorolt hatása egyre gyakoribb kutatási téma. A gazda-

ság térbeliségével kapcsolatban ugyanis számos jelentős probléma vetődik fel – pl. a válla-

latok telephelyválasztása, a termelés egyenlőtlen földrajzi eloszlásának jelensége, vagy a 

termelés koncentrációjából fakadó externáliák. A hálózatok az elérhetőség eszközei, ame-

lyek egy térség fejlődése szempontjából alaptényezőként szerepelnek. A megközelíthető-

ség sokirányúsága olyan kiépült, belső kapcsolatrendszer mellett érvényesül, amely képes a 

külső kapcsolatokból származó előnyök kihasználására. A többirányú kapcsolatok kívá-

nalma egyszerű fizikai előnyt rejt magában: nincs kiszolgáltatva a térség kevés számú pá-

lyának - amelyek hiánya ellehetetlenítené a külső kapcsolatokat - illetve nem áll fenn a 

kényszerkapcsolatok okozta gazdasági, társadalmi függőség. Magyarország főváros centri-

kussága például érezhető az országos térszerkezet alakulásában, a régiók egymás közötti 

kapcsolatában [Erdősi F:, 2005; Fleischer T., 2006a].  

  

Kutatásaim során a téma iránti személyes érdeklődés motivált: vizsgáltam a magyar közle-

kedési rendszert, a magyarországi közúti közlekedés infrastrukturális feltételeit, a gazdasá-

gi-társadalmi életben betöltött szerepét és a fejlesztések lehetséges irányait, foglalkoztam 

szállítási, szállítmányozási kérdésekkel. Az elemzés súlypontját kezdetekben a közúti köz-

lekedési hálózatok fizikai paramétereire helyeztem, a negatív hatásokat és a javítások, rá-

fordítások szükségességét értékeltem, végeztem összehasonlító elemzéseket az egyes ma-

                                                 
1
 Jelen kutatásomban a közúti alágazattal kapcsolatos hatásokra fókuszáltam. 
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gyarországi régiók és más tagállamok úthálózatának helyzetével. Tekintettel arra, hogy a 

közlekedési infrastruktúra szoros kapcsolatban áll a vidék- és területfejlesztéssel, egyik fő 

okozója lehet a regionális egyenlőtlenségeknek, ezt az irányt is kiemelt jelentőségűnek 

tartottam. A magyarországi hálózatok elemzését követően a doktorandusz éveim alatt vá-

lasztott témaköröm egyre inkább az elérhetőségi vizsgálatok felé irányult, melyet az adott 

területi egységek versenyképességének alakulása tükrében értékeltem.  

A Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet oktatási tevékenységébe PhD hallgatóként 

kapcsolódtam be. Oktatási feladataim szorosan kapcsolódnak kutatásaimhoz; kiemelten a 

Regionális gazdaságtan, a Nemzetközi regionális gazdasági kapcsolatok és a Nemzetközi 

szállítmányozás c. tárgyak, melyek tananyagainak kidolgozásában 2005-től részt veszek. 

Disszertációm készítése során a közúti  közlekedési infrastruktúrán keresztül az elérhető-

ség és a gazdaságfejlesztési potenciál javítása közötti kapcsolatokat vizsgáltam, kiemelten 

a centrum-periféria viszonyok szempontjából. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével a 

szakirodalom a közúti beruházások kapcsán elsősorban az elérési idők rövidülésével szá-

mol pozitív hatásként, ez azonban nem azonos a dolgozatban számszerűsített ’népességtö-

meg’ elérhetőségével, amely jelentős mértékben megváltoztatja a kistérségek egymáshoz 

viszonyított pozícióit. 

A relatív földrajzi helyzetet reprezentáló elérhetőségi potenciál, mint a közlekedési rend-

szer fő terméke, egy térség helyzeti előnyét, illetve hátrányát mutatja más térségekhez vi-

szonyítva. Kiemelendő azonban, hogy a vonatkozó szakirodalmak alapján a kulcsszó a 

térről a motorizáció hatására egyre inkább a mobilitásra terelődik át: a fizikai távolságok 

helyett tehát a megtételükhöz szükséges idő jelentőségét kell prioritásként figyelembe ven-

nünk. Az időtartamokat korábban a természeti viszonyok befolyásolták, ma a közlekedési 

infrastruktúra állapota. A térszemléletben tehát az idő egyre nagyobb figyelmet kap [Dusek 

T. – Szalkai G., 2007.;Watanabe, C., 1995.]. 

Vizsgálataimban kiemelten foglalkoztam az Észak-magyarországi régióval. A térség elér-

hetőségi viszonyait befolyásolja közúthálózatának korszerűtlensége, műszaki paraméterei, 

a főutak alacsony részaránya, a hiányzó összekötő és bekötőutak, nagy mértékben hátrál-

tatva a megfelelően el nem látott területek gazdasági és társadalmi fejlődését. Azok a kis-

térségek, amelyek az infrastruktúra hiányos kiépítettsége miatt viszonylagos elzártsággal 

küzdenek, felzárkóztatásuk is nehezebben kezdhető el. Ezen feltételek fejlesztése az élet-

minőség és a települési környezet javítása, a gyorsabb elérhetőség biztosítása, valamint a 

közlekedésbiztonság növelése érdekében is egyre inkább indokolt. 

 

1. 1. Kitűzött célok, alkalmazott módszerek 

 
A szakirodalmi áttekintés során a térbeliség kérdésének közgazdasági elméletekben való 

megjelenését vizsgáltam, amely szempont a tudományos kutatásban leggyakrabban a tá-

volsági viszonyok hatásának, szerepének vizsgálatával kezdődik.  

A tér, térbeliség megjelenése a klasszikus német telephely-elméleti iskolában már felfe-

dezhető, azonban a mainstream közgazdaságtan felfogásában a gazdasági folyamatok a 

térbeli távolság kérdését nélkülözik. A térbeliség XXI. századi újrafelfedezésével a közle-

kedési infrastruktúra, mint centrifugális erő jelenik meg kiemelten a centrum-periféria mo-

dellekben, melyen keresztül az elérhetőség, illetve annak gazdaságban betöltött szerepét 

vizsgáltam [1. ábra].  

Az elérhetőség többféle módon és tartalommal mérhető, melyet disszertációmban ismertet-

tem. Kiindulópontja leginkább annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy azok a térségek, ame-

lyek kedvezőbb elérhetőségűek, egyértelműen fejlettebbek-e. Elsősorban arra kerestem a 

választ, hogy a közúti infastruktúra fejlesztése az elérhetőség javításán keresztül milyen 
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tovagyűrűző hatásokkal járhat, hogyan hathat egy adott térség gazdasági-társadalmi hely-

zetére, milyen várható hatásai lesznek a felzárkózás folyamatára, egyáltalán beszélhetünk-e 

közvetlen hatásokról.  

 

Disszertációm fő célja volt, hogy a magyarországi centum-periféria térségeket kistérségi 

szinten lehatároljam, vizsgálva a kérdést – vajon a földrajzi értelemben vett periféria fo-

galma azonos-e a gazdasági értelemben, negatív jelentéstartalmú perifériával, egybeesik 

vagy elválik a helyzeti és függési perifériatartalom viszonya.  

Az elérhetőséget, illetve a relatív földrajzi helyzetet nem egyszerű elérhetőségi modellek-

kel, azaz időbeni távolsági viszonyokkal számszerűsítettem. A kiszámított potenciálértékek 

segítségével az egységnyi idő alatt elérhető „népességtömeg”, illetve a „jövedelemtömeg” 

nagysága határozható meg, ez alapján a kistérségek egymáshoz viszonyított centrum-

periféria, ill. relatív földrajzi pozícióit rangsorolhatjuk. 

A gravitációs- és potenciálmodellek adaptálása során abból a feltételezésből indulunk ki, 

hogy a gazdasági tevékenység intenzitása részben magyarázható a térségi központi szere-

pet betöltő várostól számított távolsággal. Az alapfelvetés értelmében a forgalom nagysá-

ga, sűrűsége két település között közvetlenül arányos a népesség számával és fordítottan 

arányos a két település közötti úttávolság négyzetével. A modellek a települési, illetve re-

gionális tömegek és a térségek közötti távolságok alapján határolják le a teret (a ’tömeg’ 

általában a népességszám, vagy a GDP abszolút volumene, esetemben ez utóbbit az SZJA 

alapot képező jövedelemmel helyettesítettem).  

Mivel a modell jelen elemzésben saját és belső potenciálból épül fel, a módszertan szerint 

azok a helyek, térségek minősülnek a legjobb elérhetőségűnek, azaz a legnagyobb potenci-

álúnak, amelyek maguk is nagy gazdasági erőt (népesség, vagy jövedelem abszolút volu-

mene) tömörítenek, vagy a legfontosabb erőközpontok közelében fekszenek. 

Vizsgálataim során annak számszerűsítésére is törekedtem, hogy egy adott dimenzióban 

centrumpozíciót betöltő térség vagy társadalmi csoport más viszonylatban milyen szerepet 

kaphat, és az elérhetőség kapcsán milyen ok-okozati összefüggések mutathatók ki. 

 

Egyes megyeszékhelyek pozíciója népességpotenciál (népesség tömegértékű centralitási 

index) alapján  nagy mértékben eltér attól az egyszerű elérhetőségi mutatókkal számított 

sorrendtől, amelyek csak az időbeni elérhetőséggel kalkulálnak. Azt feltételeztem továbbá, 

hogy a vizsgált időintervallumban (2000 és 2009) nőtt a vonzereje a periférián lévő kistér-

ségeknek, azaz oldódott a földrajzi centrum-periféria viszony. Itt nem csupán az elérhető-

ségi idők rövidülését feltételeztem, hanem az elérhető népességtömeg növekedését is. 

A népesség mellett a térségi összjövedelem „erőterét” is vizsgáltam abból a feltételezésből 

kiindulva, hogy az SZJA alapot képező jövedelem elérhetősége, azaz a jövedelempotenciál 

a népességi vonzerőtől jelentős mértékben tér el, megbontva a központi vonzáskörzet ho-

mogenitását. Azaz a kistérségek jövedelempotenciálja esetében – ellentétben a népességi 

súllyal – kevésbé érvényesül a Budapesti agglomeráció központi szerepe. 

Alaphipotézisem szerint a vizsgált területegységek gazdasági fejlettséget jelző indikátorok 

szoros összefüggést mutatnak a centralitási indexek nagyságával. Azt feltételeztem, hogy a 

gazdasági értelemben vett centrum-periféria helyzet az esetek nagy számában egybeesik a 

földrajzi centrum-periféria kategóriával.  

Kutatásaim során az elérhetőség közvetlen és közvetett hatását is vizsgáltam. Az utolsó 

fejezetben arra tettem kísérletet, hogy számszerűsítsem az elérhetőség térségi SZJA alapot 

képező jövedelemre irányuló közvetlen, illetve a vizsgálatba vont társadalmi-gazdasági 

mutatókon keresztül érvényesülő közvetett hatását.  
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Munkám során összefoglalva a következő feltételes állítások vizsgálatából indultam ki [1. 

ábra]: 

 

1. hipotézis: A közúti infrastruktúra bővítések hatását a helyi gazdaságra a térség/település 

elérhetőségi idejének csökkenésével mérik a gyakorlatban, ez azonban torzíthat a tényleges 

eredményhez vélhetően jobban közelítő, egységnyi idő alatt elérhető népesség arányához 

képest.  

 

Hipotézisem tesztelésére potenciálmodellt alkalmaztam, centralitás-számításokat vé-

geztem. 

 

2. hipotézis: A hazai megyeszékhelyek kistérségeinek népességpotenciálja jelentősen szó-

ródik, amin a fejlesztések nem változtatnak érdemben, vagy csak gyengén befolyásolnak. 

 

Hipotézisemet klaszteranalízis segítségével teszteltem. 

 

3a. hipotézis: A 2000-2009 közötti infrastrukturális fejlesztések ellenére a földrajzi perifé-

riára szorult kistérségek felzárkózása lassú, vagy nem teljesül. 

b: Az Észak-magyarországi régió kistérségeiben a felzárkózás vélhetően nagyobb ütemű, 

mert fajlagosan nőtt a régióban végzett közúti hálózatbővítések aránya. 

 

Hipotézisemet potenciálmodellel és klaszteranalízis segítségével teszteltem. 

 

4. hipotézis: A megyeszékhelyek kistérségeinek többsége jövedelempotenciál alapján 

vélhetően kedvezőbb elérhetőségi kategóriába kerül, mint népességpotenciál alapján. 

 

Hipotézisemet jövedelempotenciál alkalmazásával teszteltem. 

 

5. hipotézis: Valószínűsíthető, hogy a földrajzi értelemben vett periféria azonos a gazda-

sági perifériával.  

 

Hipotézisem tesztelésére megoszlási viszonyszámokat alkalmaztam.  

 

6. hipotézis: A földrajzi értelemben vett periféria esetében nagyobb valószínűséggel jel-

lemző a többtényezős versenyhátrány. 

 

Hipotézisemet multiplikatív tényezőkre bontás módszerével teszteltem 

 

7. hipotézis: A gazdasági fejlettséget jelző mutatók alakulása részben magyarázható a 

központi szerepet betöltő településektől számított távolsággal, az elérhetőség közvetlen 

hatása azonban vélhetően nem jelentős. 

 

Hipotézisemet regresszió analízissel, útmodellel teszteltem. 

. 
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1. ábra: A dolgozatban megfogalmazott hipotézisek 

Forrás: saját szerkesztés
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1. 2. A dolgozat szerkezeti felépítése 

 
A szakirodalmi áttekintés során a térbeliség, hely és helyzet kérdésének közgazdasági el-

méletekben való megjelenéséből indultam ki.  

A tér, térbeliség problematikája a klasszikus német telephely-elméleti iskolában már felfe-

dezhető, azonban a mainstream közgazdaságtan felfogásában a gazdasági folyamatok a 

térbeli távolság kérdését általában nélkülözik. A térbeliség XXI. századi újrafelfedezésével 

a közlekedési infrastruktúra, mint centrifugális erő jelenik meg kiemelten a centrum-

periféria modellekben, melyen keresztül az elérhetőség és annak gazdaságban betöltött 

szerepét vizsgáltam [2. ábra].  

 

 
 

2. ábra: A szakirodalmi feldolgozás folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Az elérhetőség számszerűsítésére több példát találhatunk a szakirodalomban. A különböző 

analógiákon alapuló módszerek közötti különbségekre is rávilágítottam azzal a céllal, hogy 

kimutassam, hogyan pozícionálhatjuk eltérően egy-egy kistérség helyzetét, torzítva a valós 

viszonyokat. Az elérhetőség szerinti pozíciókat végül centralitási indexek számításával 

támasztottam alá, meghatározva ezzel a térségek népesség- és jövedelempotenciálját. Az 

elérhetőség számszerűsítésével kategorizáltam a térségeket fizikai centrum-periféria hely-

zet alapján, mely csoportokat tovább elemezve kísérletet tettem a gazdasági értelemben 

vett periferialitás kimutatására. Ezen indikátorokon keresztül vizsgáltam a különböző elér-

hetőségi csoportokhoz tartozó térségek gazdasági fejlettséget jelző mutatóit, értékelve a 

területi különbségeket.  

A potenciálmodellel képzett elérhetőségből adódó közvetlen és közvetett hatások becslésé-

re útmodellt alkalmaztam. A 3. ábra a dolgozatban alkalmazott főbb indikátorokat és mód-

szereket foglalja össze.  
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3. ábra: A vizsgálati módszerek  

Forrás: saját szerkesztés
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2. A tér, térszerkezet megjelenése a közgazdaságtani elméletekben 
 

2. 1. A gazdaság térbeliségének kérdései 
 

„Nincs a társadalom működésének olyan szelete, amiben a térbeliség ne volna jelen.” 

Nemes Nagy József 

 

Napjainkban a társadalom térbeli jellemzőit és hatásait jól elkülönült, intézményesült tu-

dományterületek vizsgálják. Bár a térfogalom fejlődésében mindmáig a fizika játssza a 

legnagyobb szerepet, a gazdaság területi folyamatainak vizsgálatában kiemelkedik a regio-

nális gazdaságtan térökonometriai irányzata és a gazdaságföldrajz [Nemes Nagy J., 2009.]. 

A térszemlélet csak a XX. század utolsó harmadától integráns része a közgazdaságtani 

elemzéseknek. Bár a tér, térbeliség a telephely-elméleti iskolában már a szállítási költségek 

vizsgálatán keresztül megjelent, azonban a mainstream közgazdaságtan felfogásában a 

térbeli távolságok gazdasági folyamatokra irányuló hatását, a gazdaság térszerkezetéből 

adódó kérdéseket nem kezelik kiemelten. 

 

2. 1. 1. A térgazdaság megjelenése a közgazdaságtanban 

 
A térbeliség szempontjának megjelenése a tudományos kutatásban leggyakrabban a távol-

sági viszonyok hatásának, szerepének vizsgálatával kezdődik: „amikor a közgazdaságtan 

kilép az „egy pont gazdaság” szemléletből, elsőként a szállítási költségeket fedezi fel, mint 

optimalizációs és egyensúlyi tényezőt.”
2
 

Az „egy pont” gazdaság egyetlen, egységes piacot feltételez, ahol minden árunak egyetlen 

ára van. A gazdasági viszonyok ezen az egységes piacon realizálódnak, jellemző a verseny 

hiánya. A térgazdaságban ezzel szemben a gazdasági térben megosztva megjelenik a ver-

senyhelyzet, amelyet a térbeli egymásmellettiség teremt, a piac egységessége bizonyos 

távolságokon túl megszűnik [Varga A., 2009].  

 

1. táblázat: „Egy pont” gazdaság és térgazdaság 

„Egy pont” gazdaság  Térgazdaság 

egységes Piaci ár térben osztott 

átlagos Ráfordítás térben elérő 

tökéletes Verseny tökéletlen 

azonosak Gazdasági reakciók eltérőek 

tökéletes Informáltság térben eltérő 

racionális Magatartás térben korlátozott racionalitás 

homogének Fogyasztói preferenciák térben inhomogének 

korlátlan Helyettesíthetőség térben korlátozott 

általános Gazdasági egyensúly térben parciális egyensúly 

Forrás: Nemes Nagy J., 2009. 

                                                 
2
 Nemes Nagy J. [2009]: Terek, helyek, régiók. pp. 219. 
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A tér fogalma a gazdasági elemzésekben Adam Smith ’Nemzetek jóléte’ c. munkájában 

1776-ban megjelent; ahol a gazdasági növekedés okainak vizsgálata már a tér dimenziójá-

nak figyelembevételével történik. A térrel kapcsolatos vizsgálatok ezt követően a telep-

helyelmélet, a regionális közgazdaságtan, a városgazdaságtan és a gazdaságföldrajz elem-

zési kereteiben történtek elsősorban, egészen az 1990-es évekig [Varga A., 2009.]. A XXI. 

századtól kerültek előtérbe a gazdaság térbeliségét meghatározónak tartó irányzatok, me-

lyek az országon belüli területi koncentrációkat tekintik a vizsgálatok alapegységének, tár-

gyalják a területi verseny és versenyképesség kérdését. Jelen dolgozatban a tér és távolság 

kapcsán elsősorban a földrajzi és társadalmi aspektusból vizsgált egy-egy formáló irányvo-

nalat emelnék ki. 

Annak ellenére, hogy a térszemlélet nem vált a közgazdaságtan uralkodó irányzatává, a 

gazdaság térbeliségével kapcsolatban számos jelentős kérdésvetődik fel. A térszerkezet 

valószínűsíthetően hat a makrogazdasági növekedés mértékére azáltal, hogy a gazdasági 

tevékenységek a térben mennyire koncentráltan helyezkednek el; ennek nyomán pozitív, 

illetve negatív externáliákkal kell számolnunk [Varga A., 2009; Horváth Gy., 1998; 

Krugman P. et al., 2002.].  

A térbeli helyzet hangsúlyozottan jelenik meg a telephelyválasztás mikrogazdasági dilem-

májában: az azonos, vagy rokon profilú vállalkozások egymáshoz viszonyított települési 

döntései eltérőek: egyes esetekben a közelség agglomeratív előnyökkel járhat – tevékeny-

ségtől függően – más esetben a közelség hátrányt jelent, felaprózhatja a piacot [Nemes 

Nagy J., 2009; Sikos T., 1990.].  

Krugman a világgazdaságtannal, nemzetközi kereskedelemmel foglalkozva emelte ki a 

térbeli sűrűsödés, földrajzi koncentrációk és externális gazdaságok jelentőségét. Krugman, 

aki helyenként Alfred Marshall megállapításaira támaszkodik, a külső gazdasági hatások 

fontosságát emeli ki, egy általános térbeli egyensúlyelmélet megoldására törekszik; a gaz-

dasági tevékenységek térbeli struktúrájának kialakításához vezető okok feltárását a köz-

gazdaságtan központi feladatának tekinti [Lengyel I., 2003; Varga A., 2009.]. 

Ugyancsak koncentrációnak tekinthetők a fejlődési tengelyek és folyosók, amelyeket a 

szakirodalomban jól kirajzolódó térformának említenek. A koncentráció itt nem pontszerű, 

hanem vonal-, illetve zónajellegű. A termelő tevékenységek mellett a legnagyobb közleke-

dési hálózatok uniformizálták leginkább a fejlett országok karakterisztikáját, befolyásolva 

a területi tagoltság viszonyait [Illés I., 1986; Nemes Nagy J., 1998; Németh N., 2005.]. 

Krugman és követői a nemzetközi gazdaságtan, a növekedéselméletek, valamint a regioná-

lis tudomány eredményeiből indulnak ki. Az „új gazdaságtan” endogén változóként próbál-

ja beépíteni a neoklasszikus közgazdaságtan modelljeibe a gazdasági szereplők térbeli el-

helyezkedését [Fujita, M.-Thisse, J. F., 2002; Krugman, P., 1991.]. 

Az idő mellett a térnek is alapvető kategóriává kell válnia, vallja Krugman mellett Porter, 

aki a gazdaság térbeliségét, a városok, régiók gazdasági folyamatokban betöltött kiemelke-

dő szerepét tartja egy új közgazdaságtudományi paradigma kiindulópontjának [Porter, M., 

1998; Lengyel I., 2003; Lengyel I-Rechnitzer J., 2004.]. 

A tér közgazdaságtani értelmezésénél Hoover, E. [1970] három paramétert, „alapkövet” 

vesz figyelembe: az érintett területi egységek természeti erőforrásokból adódó előnyeit, a 

térbeli koncentráció gazdaságosságát, illetve a telephelyelméletekben is kiemelt tényező-

ként figyelembe vett szállítási és kommunikációs költségeket. Ez a három paraméter a 

gazdaság szereplői számára fontos mérlegelési szempontot jelent, amelyre a telephelyi 

döntésekről szóló fejezetpontban térek vissza. Lengyel I. [2003] közgazdaságtani szem-

pontból három piaci elégtelenségről beszél ebben a vonatkozásban: 

 a természeti erőforrások helyhez kötöttségéről, tökéletlen mobilitásukról, 

 bizonyos funkciók tökéletlen feloszthatóságáról, 
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 a termékek és szolgáltatások tökéletlen mobilitásáról, mivel szállítási költségeket 

okoz a vásárlókhoz való eljuttatás. 

Nemes Nagy J. [1998] a térbeli egyenlőtlenségi és rendezettségi viszonyokat, térfolyama-

tokat magyarázó alapelemeket értékelve, modellbe foglalva a térkategóriák mindegyikét. A 

különböző tudományterületeken a tér más-más fogalmak kapcsán kap nagyobb hangsúlyt:  

 a társadalomföldrajzban a hely, a helyzet és a régió,   

 a településtudományban a hely, a hálózat és a térhasználat, 

 a regionális gazdaságtanban a távolság, a helyzet és a hálózat, 

 az igazgatástudományban a hely, a határ és a hierarchia, 

 a településszociológiában a helyzet, a távolság és a térészlelés áll leginkább elő-

térben. 

 

Disszertációmban a regionális gazdaságtan tudományterületéhez kapcsolódóan a távolság, 

helyzet és hálózat hármasára fókuszáltam és vizsgáltam az ebből adódó, regionális folya-

matokra irányuló hatásokat, törekedve ezen paraméterek számszerűsítésére. 

 

2. 1. 1. 1. Tér a regionális gazdasági növekedési elméletekben 
 

A gazdasági tevékenységek térbeli heterogenitása okainak feltárását a közgazdaságtan 

központi feladatának tekinti, de csak az ún. modern növekedéselméletek veszik figyelembe 

a térstruktúra és a növekedés kapcsolatát, a hely-helyzet-távolság hármasát. A gazdasági 

növekedéssel kapcsolatos irányzatoknál a növekedési tényezők megnevezéséből adódnak a 

fő nézetkülönbségek. Az 1973-as olajválság után a keynesi gazdaságpolitikát, amely a fo-

gyasztásban, beruházások, közkiadások növekedésében látta a gazdasági növekedés kul-

csát, felváltották a neoklasszikus irányzatok. Az exogén irányvonal a tényezőellátottságot 

(pl. oktatás), az endogén tehnológiai fejlődést emeli ki potenciális növekedési tényezőként 

[2. táblázat]. 

 

2. táblázat: A gazdaságpolitika főbb irányzatai 

Elméleti 

szempontok 
Keynesi 

irányzat 

Neoklasszikus 

(exogén) 

irányzat 

Neoklasszikus 

(endogén) 

irányzat 

Neoklasszikus 

(heterodox) 

irányzat 

Területi 

irányzat 

Időszak 
1960-as, 

1970-es évek 

1960-as, 

1970-es évek 

1980-as, 

1990-es évek 

1980-as,  

1990-es évek 

1990-es,  

2000-es évek 

Gazdasági 

növekedés 

értelmezése 

Jövedelmek 

és foglalkoz-

tatás növelése. 

Termelékenység 

és életszínvonal 

javulása 

Termelékenység 

és életszínvonal 

javulása 

Versenyképes-

ség javulása 

Versenyké-

pesség javulá-

sa 

Növekedési 

tényezők 
Kereslet 

Tényezőellátott-

ság, termelé-

kenység 

Technológiai 

fejlődés 

Infrastruktúra, 

innováció, elér-

hetőség 

Endogén 

területi ele-

mek 

Elméleti 

szempontok 

Exportbázis 

elmélet, ku-

mulatív okság 

elmélete 

Régiók közötti 

tényezőáramlás 

Makro-

ökonómiai en-

dogén növekedés 

elméletek 

Növekedési 

potenciál elmé-

letek 

Kistérségi 

endogén 

növekedési 

elméletek 

Forrás: Lengyel I., 2010. 

 

A területi irányzatok előtérbe kerülésével a globális versenyben való növekedést a régió 

versenyképességének javulásától várják el. A folyamat értelmében elmozdulás történik a 



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása 

a magyarországi kistérségek esetében 

 

  

 17 

keynesi jellegű kormányzati beavatkozásoktól, ehelyett minden régióban alulról szervező-

dő gazdasági programokra van szükség, amelyek régióspecifikus problémákra, endogén 

sajátosságra épülnek [Benedek J., 2000; Lengyel I., 2010; Horváth Gy., 1980.]. 

Az alapvető közgazdasági irányzatok eszközrendszere, szemlélete eltér a gazdasági növe-

kedés magyarázatainak vizsgálata során. Dolgozatomban a neoklasszikus (heterodox) 

irányzattal foglalkoztam, kiindulva abból a megközelítésből, hogy a növekedési tényezők 

között az infrastrukturális ellátottság, elérhetőségi potenciálok feltételei szerepelnek a ver-

senyképesség javításának eszközrendszerében. 

 

2. 1. 2. A közlekedési tér elemei 

 
A közlekedési tér definícióját Erdősi Ferenc [2002] az emberiség által közlekedési tevé-

kenységekkel érintett, lefedett geográfiai helyek összességeként adja meg. A közlekedés és 

a kommunikáció közös történeti fejlődésének vezérmotívumaként értékeli a folyamatosan 

csökkenő időmennyiséget, amely a térségek közötti áru-, személy- és az információ szállí-

tása esetében szükséges elvárás.  

A közlekedés nem cél, hanem egyfajta alaptényező, azaz maga az eszköz a cél eléréséhez, 

azonban beszélhetünk ezen az egyszerű jelentésen túlmutató, a társadalmi-gazdasági hatá-

sokat felerősítő szerepről is, ahol a közlekedés a tér aktív struktúraeleme
3
.  

A közlekedési tér definiálható két- vagy több földrajzi pont közötti, közlekedéshálózat 

elemein mért távolsággal. A pontok közötti út megtételéhez szükséges idő az időtereket, az 

eljutáshoz szükséges költség a költségtereket hozza létre. A közöttük lévő kapcsolat kétirá-

nyú: ahogyan a közlekedéshálózat terének változásával együtt jár az időterek változása, 

ugyanúgy az időterek változása a költségterek változását is maga után vonja, mivel a szállí-

tási idő is a nem pénzügyi költségek közé tartozik [Egyházy Z., 2007.]. 

Erdősi F. a közlekedés két integráló funkcióját is említi: vertikális értelemben a közlekedés 

a struktúra meghatározó tényezők, alrendszerek összekötésével, egymáshoz kapcsolódásá-

val teremt lehetőségeket, horizontálisan a települések és az azokon kívüli térelemek közötti 

kapcsolatot hozza létre a régiók belső kohéziójának biztosítása érdekében [Erdősi F., 

2002.]. 

A közlekedési pálya által összekötött pontokat többféleképpen kategorizálhatjuk, melynek 

egyfajta módja a hierarchikus rendszer felállítása. Ennek alapján beszélhetünk primer, sze-

kunder és tercier pontokról a szállítási súlypontok nagyságának, leginkább helyzetének 

függvényében. Primer pontok esetén összpontosulnak a szállítási szükségletek igényei és 

forrásai. A szekunder pontok összegyűjtő és elosztó szerepe meggyorsíthatja a szállítást, 

lerövidíthetik a szállítási útvonalakat, csökkentve a szállítási költségeket. A tercier közle-

kedési pontok egyrészt közvetlenül a közlekedési és szállítási folyamathoz tartozó termé-

szetes pontok (pl. megállók, telephelyek), másrészt magához a szállítási/közlekedési fo-

lyamat üzemben tartásához nélkülözhetetlen pontok. 

Az infrastruktúra hálózatok és ezen közlekedési pontok térfolyamatokra, térstruktúrára 

ható jellegzetes tulajdonsága, hogy esetenként évszázados perspektívában meghatározóvá 

és struktúrakijelölővé válnak, amely folyamatok egy idő után függetlenedhetnek magától a 

közlekedési tér ezen elemeitől, meghaladva akár annak saját élettartamát is [Erdősi F. 

2002; Fleischer T., 2004.].  

„A pályafüggés, ’path dependency’ által az infrastruktúrák hosszabb időszakra stabil kere-

teket nyújtanak a fejlődés számára, amely lehet pozitív, de negatív is – pl. ha nagy a meg-

                                                 
3
 Erdősi F. [2004] a tér passzív struktúraelemként a közlekedési pályákat, mint a földfelszín téralakzati struk-

túráját megváltoztató létesítményeket definiálja. 
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kezdett fejlesztési irányok folytatására irányuló kényszer akkor is, ha nem az jelenti a leg-

ésszerűbb jövőbeni megoldást; a paradigma kezd túlhaladottá válni, és a meglévő struktúra 

az akadályává válik annak, hogy elkezdhessen kifejlődni az új paradigmát támogató struk-

túra
4
.” 

Fleischer [2006b] úgy látja, hogy a pályafüggőségtől való eltávolodásra hazánkban vi-

szonylak korlátozottak a lehetőségek. Jó alkalom lett volna például a hazai autópálya-

hálózat tervezettnek megfelelő kiépítése, kiegészítése a rácsos hálózati elemekkel, amely a 

korábbi sugaras közlekedési főhálózatoktól eltérő struktúrában alkalmas lett volna a Buda-

pest központúság oldására, de a kínálati oldal, az üzemi szempontok és a felhasználók ér-

dekei a közlekedéshálózat tervezése kapcsán nem érvényesültek igazán. 

A hálózat rácsos elemeinek kialakítására nyugat-európai mintákhoz hasonlóan valóban 

szükség lenne, azonban olyan mértékű struktúraváltás, amelyet a 2002-es gyorsforgalmi 

úthálózat kiépítési tervei céloztak meg, több szempontból indokolatlan. Ennek a problémá-

nak a tárgyalására a későbbi pontokban térek majd vissza. 

 

2. 1. 2. 1. A tér passzív struktúraeleme: az infrastruktúra szerepe, fogalmi megha-

tározása a szakirodalomban 

 
Az infrastruktúra fogalmi meghatározása egyes források szerint már a napóleoni időkben 

megjelent. Szakkifejezésként a közgazdasági szakirodalomban a negyvenes évek végén, a 

köznyelvben a 60-as években terjedt el; azóta számtalan megközelítését, kategóriáit hasz-

náljuk. 

Az infrastruktúra a térbeli gazdasági kapcsolatok rendszereként a telephelyválasztás során 

fontos szempont lehet, elsősorban, mint elérési időket befolyásoló tényező. Az infrastruk-

túra lehetséges felosztásával több kutató foglalkozott részletesen; a fontosabb definíciók 

köréről egy rövid áttekintést kívánok nyújtani. 

Az infrastruktúra fogalmának új megközelítését Rosenstein Rodan amerikai közgazdász 

alkalmazta először, kiemelten a lakosság szükségleteit kielégítő alapfeltételként. Az 1950-

es évektől több megközelítés született, amelyek a különböző infrastruktúra-elemek gazda-

ságban betöltött szerepét eltérően értelmezték, a különböző definíciók érdemi szemléleti 

eltéréseket mutattak [Abonyiné P.J., 2006; Ehrlich É., 2003.]. 

Több kutató szerint az infrastruktúra-hálózatok nagyobb léptékű kiépülésével a régió szá-

mára a rendelkezésére álló inputmennyiség növekedésnek indul, ami javítja a helyi munka-

erő, a tőke és a természeti erőforrások hasznosításának a hatékonyságát, termelékenységét 

[Guinmares P., 2003]. 

Az endogén növekedés elmélete szerint egy térség számára több hálózati kapcsolat kialakí-

tása egy kezdő lökést biztosíthat a térség vérkeringésbe kapcsolásával, a régió a növekvő 

skálahozadék révén fejlődik, ami növeli a privát befektetők profitját és elősegíti további 

termelők megtelepedését. Hirschman az infrastuktúra fogalmát elsősorban a társadalmi 

rezsitőkével hozta összefüggésbe, de nevéhez kapcsolódik az anyagi infrastruktúra vizsgá-

lata is, beleértve a közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos felméréseket [A. Hirschman 

1956; Myrdal G., 1971.]. 

René L. Frey az infrastrukturális kiadások szükséges jellemzőjének tekinti azok beruházá-

si, valamint technikai, gazdasági és intézményi jellegét is. Vizsgálja az infrastruktúra ke-

reslet- és termelésösztönző hatását, az infrastruktúra-beruházások következményeit és koc-

kázatait [Zatskó B., 1974.]. 

                                                 
44

 Fleischer T., 2006b. 
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W. Ehrlicher a termelői és fogyasztói infrastruktúra fogalmát kezeli külön, a közlekedést 

„reprodukálható termelői vagyon” jellegűnek minősíti. Az infrastruktúra nélkülözhetetlen 

alaptényező az újratermelésben, mind a primer, szekunder és a tercier szektorok tevékeny-

ségéhez [Kovács F., 2002.].  

Kádas K. [1972] az infrastruktúrát közösségi jellegű szolgáltatást biztosító létesítménynek, 

illetőleg ilyen szolgáltatást tartósan nyújtó, előállító potenciálnak tekinti, melynek nagysá-

ga áttételesen számszerűsíthető. 

Kőszegfalvi Gy. [1976] definíciója szerint az infrastruktúra a szociális és műszaki rendel-

tetésű és jellegű létesítményeknek és intézményeknek egyfajta összefüggő rendszere, 

amely közvetett formában az anyagi javak termelésének egyik nélkülözhetetlen feltétele, a 

városok, települések fejlődésének elsődleges eleme, az azokban élő népesség életfeltételei-

nek, életkörülményeinek döntő komponense.  

Csernok A., Ehrilch É. és Szilágyi Gy. meghatározása értelmében az infrastruktúra a nem-

zeti vagyonnak a használati érték szempontjából elhatárolt, meghatározott része, amely bár 

közvetlenül sem az anyagi javak létrehozását, sem azok elfogyasztását nem szolgálja, 

azonban a gazdasági fejlettségben nagy szerepet játszik, mivel a mindenkori technika kö-

vetelményeinek megfelelően a termelés-elosztás-fogyasztás folyamatának zavartalan moz-

gásterét kell biztosítania [Csernok A.-Ehrich É.-Szilágyi Gy, 1973.; Szigetvári T., 2008a.]. 

Szigetvári T. [2008a] kiemeli továbbá, hogy az infrastruktúra a hálózatok, mint felhalmo-

zódott anyagi tőkejavak állományának része, amelyeken túl ebbe a kategóriába sorolható a 

humán tőke. Így az infrastruktúra alatt a működtetést biztosító munkaerő állomány munka-

végző képességét, képzettségét, alkotókészségét is érthetjük [McCann, P., 2005]. 

Disszertációmban kiemelten a közúti közlekedési infrastruktúrára fókuszáltam. Az ország 

úthálózatának nagy része, beleértve az országos közutakat és az önkormányzati kezelésben 

lévő utakat is, termelő jellegű infrastruktúra, amelynek meghatározó jelentősége van a ha-

zai gazdasági életben [Szászi G., 2007 ]. 

 Az infrastruktúra területi hatásainak vizsgálatát egyes teoretikusok makro-folyamatokra, 

mások ágazatokra vonatkozóan vizsgálják, eltérő jelentőséget tulajdonítva a hálózatok sze-

repének. Dolgozatomban a közúti hálózatok közvetlen és közvetett szerepére fókuszáltam, 

szűkítve az előbb említett hatások körét. A következő alfejezetben azt vizsgálom, hogy a 

mai közgazdaságtani modellekben hogyan jelenik meg a térbeliség szerepe, valamint a 

közlekedési hálózat területi hatásának kérdése. 

 

 

2. 2. A közlekedési infrastruktúra-ellátottság és a telephelyi vonzerő kapcsolata 
 

A térbeliség kérdése, a hely, helyzet, távolság hármasa fontos szempontként jelentkezett a 

szállítási költségek nagyságán keresztül a telephelyelméletek irányzatában. A telephelyel-

méletek a regionális gazdaságtan egyik legrégebben vizsgált témakörei közé tartoznak, fő 

célként a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését meghatározó tényezőket elem-

zik, a távolság, a földrajzi elhelyezkedés szerepét kezelik központi kérdésként.  

Napjainkra a globalizáció következtében előtérbe kerültek az agglomerációs gazdaságok, 

klaszterek, iparági körzetek és az ellátási láncok, a beszállítói hálózatok, 

értékláncrendszerek váltak dominánssá, amelyek esetében a szállítási, illetve infrastruktu-

rális háttérfeltételek egyre nagyobb szerepet kapnak. Az árunak a kibocsátóhelyektől a 

vevőkig megtett útjának hossza, azaz hatósugara a piaci viszonyoktól és a szállítási költsé-

gektől függ, így ez a potenciális vonzáskörzet és optimális telephely kijelölésekor fontos 

tényező [Bródy A., 2005; Kozma G., 2003.]. 
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2. 2. 1. A ’távolság’ szerepe a telephelyelméletekben 

 
A hagyományos telephelyelméletek alapvetően a feldolgozóipar és a mezőgazdaság 

mikroökonómiai működésének térbeli jellemzőit modellezik, ahol a standard termékek 

előállítása és ehhez kapcsolódva a költségek minimalizálása a legfontosabb cél. A telep-

helyelméletek képviselői nyomán kijelenthetjük, hogy a telephelyi döntésekkel szorosan 

összefüggnek a termeléssel kapcsolatos döntések [Holl A., 2004; Urbánné M. M., 2003.].  

A telephelyelméletek a távolság szerepét központi kérdésként kezelik - szinte valamennyi 

telephelyről szóló elmélet figyelembe veszi valamilyen formában a szállítási viszonyokat. 

A fejlődés első lépcsőjeként Thünen a mezőgazdasági termékek piacra történő szállítási 

feltételeivel foglalkozott, a mezőgazdasági termelés térbeli elhelyezkedésének, telephely-

ének és a kapcsolódó helyzeti járadékának magyarázatát vizsgálta.  

Thünen úgy vélte, hogy a termelési tevékenységet, valamint a piac kiválasztását a szállítási 

költségek nagyban befolyásolják. Fő művében – Der isolierte Staat in Beziehung auf 

Landwirtschaft und Nationalökonomie (Az elszigetelt állam mezőgazdasági és nemzetgaz-

dasági kérdései) – elsősorban az elszigetelt állam kérdéseit taglalja, valamint a természetes 

munkabér és kamat alakulását kíséri nyomon. Szerinte a földjáradék nagysága a megmű-

velt föld minőségétől és a piactól való távolságtól függ. A földjáradék annál nagyobb, mi-

nél kedvezőbb a föld piachoz viszonyított helyzete. Thünen elképzelt egy elméleti államot, 

mely elszigetelt, földjei azonos minőségűek, mint ahogy az azonos termékek ára is azonos, 

és az állam középpontjában lévő fővároshoz is azonos minőségű utak vezetnek. Ebből kö-

vetkezik, hogy ugyanazon termékekre nézve annak a termelőnek kisebb a haszna, aki távo-

labbról szállít, tehát az ő földjének a járadéka alacsonyabb.  

Ebből az elméletből viszont az is következik, hogy a piactól való távolság dönti el, hogy 

mit lehet eredménnyel termelni. A piachoz közel értékükhöz képest nagy súlyú/térfogatú 

terményeket is érdemes termelni, de tőle távol csak olyanokat, melyek értéküknél fogva 

nagyobb termelési (szállítási) költséget is elbírnak. Egy jószágot annál távolabb lehet ter-

melni, minél kevesebb költséggel jár és minél kevesebb befektetést kíván. A város körül 

párhuzamos körökkel jelöli ki az egyes termények termelési helyét. A termelési zónák el-

helyezkedését és sorrendjét a termékek bruttó jövedelmezősége (a termékek árának és ter-

melési költségek különbsége) és a szállítási költségek (a távolság) függvényében határozza 

meg [Kocziszky Gy., 2004; Varga A., 1999.]. 

A termelési körök elmélete befolyásolja a telephely-elméletet. Thünen annyival lép tovább 

Ricardo földjáradék-elméletén, hogy a föld minőségi járadékán kívül helyzeti járadékával 

is foglalkozik. A föld minőségével kapcsolatban kijelenti, hogy a legrosszabb minőségű 

föld is adhat járadékot, ha a piac képes még felvenni terményét. Persze a föld minőségének 

javulásával a járadék épp úgy nő, mint a piactól való távolságának csökkenésével [Varga 

A., 1999.]. Thünen elméletének egyik legmaradandóbb eleme, hogy a különböző gazdál-

kodási formák értéke csak viszonylagos, mert a keletkező hasznot egy sor egyéb körül-

mény dönti el. 

Walter Roscher szerint minél nagyobb méretűvé és kiterjedtebbé válik a munkamegosztás, 

annál jobban feloldódik a telephelyi elszigeteltség és kötöttség. a telephely-választás 

szempontjából kedvező feltételek közé sorolta az előnyös éghajlati és természeti adottsá-

gok mellett a nyersanyag-lelőhelyeket, a munkaerő-kínálatot, valamint a kedvező tőkeellá-

tottságot. Weber és Palander az ipari üzemek telepítési helyének meghatározását kutatta a 

főbb termelési költségek minimalizálásával. Lösch ezzel szemben a bevételek maximalizá-

lását, a fogyasztás jellemzőinek figyelembe vételét követte. Lösch térgazdasági elméleté-

nek alapja a körök, sokszögek alkotta térbeli háló, ahol a telephelyek egyenletes népsűrű-

ségű és azonos adottságokkal, mindenirányú szállítási lehetőségekkel rendelkező síkságok. 
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Feltételezte, hogy a telephelyek olyan sűrűn helyezkednek el, hogy piackörzeteikkel a tel-

jes teret kitöltik, a termelés és kereskedelem térbeli kiterjedése a lehető legkisebb, a piac-

körzetek határánál a fogyasztók közömbösek. Lösch szerint, ha az adott telephelyen műkö-

dő üzem sikeres, az újabb vállalkozók odatelepülése, sűrűsödése mindaddig tart, amíg a 

profit el nem tűnik [Bartke I.-Illés I., 2000].  

 

3. táblázat: A szállítási távolságok, valamint a közlekedési infrastruktúra hatásai-

val foglalkozó főbb megállapítások a közgazdaságtanban 

Kutató Év Tézis 

J. H. Thünen 1826. 
A termelést, valamint a piac kiválasztását a szállítási 

költségek nagyban befolyásolják. 

A. Marshall 1920. 

A közelségből adódóan alacsonyabbak a szállítási és 

információátadási költségek, a munkahely közelsége, 

illetve az ebből adódó elérési idő csökkenése hat a 

jövedelemszintre, így a munkaerőpiacra is. 

M. Weber 1928. 

Azok a területek élveznek prioritást a telephely vá-

lasztásánál, amelyek esetében alacsonyabb költségek-

kel érhető el a piac, vagy a nyersanyaglelőhely. 

R. Rodan 1950. 
Az infrastruktúra fogalmának új megközelítése, mint 

a lakosság szükségleteit kielégítő alapfeltétel. 

G. Myrdal 1957. 

Hálózati kapcsolatok létesítése egy kezdő lökést biz-

tosít, a régió a növekvő skálahozadék révén fejlődik, 

ami növeli a privát befektetők profitját és elősegíti 

további termelők megtelepedését. 

L. Moses 1958. 
A szállítási költség, mint input költségfaktor hat a 

telephely kiválasztására, a fogyasztási arányokra. 

R. Solow 1958. 

Több infrastruktúra kiépülésével a régió rendelkezé-

sére álló inputok mennyisége nő meg, ami javítja az 

egyes tényezők hatékonyságát, a termelékenységet. 

A. O. 

Hirschman 
1958. 

Az infrastruktúra fogalma a társadalmi rezsitőkével 

hozható összefüggésbe. 

R. L. Frey 1970. 

Az infrastrukturális kiadások szükséges jellemzője 

azok beruházási, valamint technikai, gazdasági és 

intézményi jellege. 

W. Ehrlicher 1975. A közlekedés „reprodukálható termelői vagyon”.  

P. McCann 1995. 
Az inputok relatív arányának változása hat a keresle-

ten keresztül a telephelyválasztásra. 

D. Puga 2002. 
A szállítási költségek csökkenése megváltoztatja a 

centrifugális és centripetális erők közötti egyensúlyt. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Weber [1928] telephelyelméleti modelljében a szállítási költségek határozták meg a gyár-

tás helyét, azok a területek élveznek prioritást a választásnál, amelyek esetében alacso-

nyabb költségekkel érhető el a piac, vagy a nyersanyaglelőhely. Véleménye szerint egy 

gyár optimális elhelyezkedése nagy mértékben függ az input és output szállítási költségek 

és a gyártási költségek arányától. Amennyiben ezen szállítási költségek csökkennek, a cég 

kiadásai is redukálódnak és növekszik a piaci terület is. [Vickerman, R. 1996; Coto-Millán, 
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P., 2006.]. Fix eladási ár mellett tehát cél egy olyan telephely kiválasztása, ahol a termelési 

és a szállítási költségek együttes összege a legkisebb. Mutatószámai: 

 anyagindex: 1 tonna késztermék előállításához szükséges beszállított nyers-

anyag  

 telephelysúly: 1 t késztermék előállításához megmozgatott összes nyersanyag 

és a késztermék együttes súlya. 

 

Az 1950-es évektől egyre inkább elterjedt, hogy az optimális telepítési hely meghatározása 

az összes tényező figyelembe vételével kialakított modell optimalizálásával történhet. 

Bloech J. [1970] kifejti, hogy a vállalkozások telephelyválasztással kapcsolatos döntései 

jellemzően a vezetői döntések közé tartoznak. Különböző módszereket választott ki és ki-

emelte ezek közgazdaságtani vonatkozásait, amelyekkel a telephelyi problémák elméleti 

megoldását kísérli meg a gyakorlatba átültetni. Tanulmányának első részében a vállalkozá-

sok telephelyválasztását meghatározó komponenseket, valamint a telephelyek és a hozam 

kapcsolatát tekinthetjük át, a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését befolyásoló 

tényezők elemzése mellett. Olyan komplex döntési problémákról van szó, amelyek mindig 

a különböző tényezők és szempontok kombinációit veszik alapul. A legjelentősebb ténye-

zők között a szállítási költségeket nevezte meg, kiemelve a teherszállítmány jellegét, a te-

rületi tarifát, valamint a gyártóhely és célállomás közötti távolságot. 

Isard optimalizáláson alapuló telephelyelméletében a nagyobb településekhez kötődő funk-

ciókat emelte ki, különösen az infrastruktúra szerepét. Kiemelte, hogy a termelési tényezők 

árai döntő módon függnek a termelés térbeli helyétől, ill. az eltérő termékvolumenhez más-

más optimális telephely tartozhat. 

Laundhardt nyomán kijelenthetjük, hogy a tér kérdése elsősorban távolságprobléma, alap-

vetően viszonyrendszer, ahol a geometriai törvényszerűségek szerepe a meghatározó. A 

termelés három fő komponenseként a nyersanyag-lelőhelyet, az energiabázist és a fogyasz-

tópiacot nevezi meg, javaslata alapján az általuk bezárt térbeli háromszög súlypontjába kell 

helyezni a termelést [Bartke I.-Illés I., 2000]. 

Moses L. [1958] a telephelyelméleteket a termelési elméletekkel hozta összefüggésbe. A 

szállítási költség itt input oldalon, költségfaktorként jelenik meg, amely elemektől függ a 

telephely kiválasztása. Az inputok költségeinek változása hat a fogyasztási arányokra, 

amely elmozdíthatja az adott vállalkozás optimális telephelyét. McCann 1995-ben a gon-

dolatot tovább elemezve arra a következtetésre jutott, hogy ha megváltozik az inputok rela-

tív aránya, változik az előállított áru karaktere, így a vele szemben támasztott kereslet, a 

vásárlók köre is, amely kihat a telephelyválasztásra. [A. Holl, 2005.] 

A telephelyelméletek többsége az angol közgazdász, Alfred Marshall által identifikált agg-

lomerációk gazdaságtanára épül. A klaszterek előnye, hogy a közelségből adódóan alacso-

nyabbak a szállítási és információátadási költségek, a munkahely közelsége, illetve az eb-

ből adódó elérési idő csökkenése pedig hat a jövedelemszintre, ezen keresztül a munkaerő-

piacra is. A Principles of Economics (A közgazdaságtan alapelvei) című alapvető művében 

ötvözte a klasszikusok és a marginalisták tanításait.  

A gazdaságföldrajz új elméletei is foglalkoznak a telephelyi vonzerő és az infrastrukturális 

ellátottság kérdéseivel. D. Puga [2002] modellje a piaci méretek és a vállalatok közötti 

kapcsolati hatásokra koncentrál (centripetális erők), amelyek elősegítik a földrajzi koncent-

rálódást. Ez ellen a centrifugális erők hatnak, a költségbeni különbségek és a versenyhely-

zet. A szállítási költségek csökkenése megváltoztatja az erők közötti egyensúlyt és ellenté-

tes hatást fejt ki a vállalkozások elhelyezkedésére a különböző régiókban. Ha a szállítási 

költségek magasak, a vállalkozások helyben szolgálják ki a piacot. Ez a távolság a költsé-

gek csökkenésével nő. A gyárak a területi koncentrálódás folyamatával, az agglomerációs 
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gazdálkodással előnyhöz juthatnak, azonban lehetséges, hogy a szállítási költségek további 

csökkenése egyre kevésbé lesz fontos, és a vállalkozások számára vonzerőt a periférikus 

régiók olcsó árai, alacsony versenyhelyzete jelentik majd [P. Coto-Millán, 2006.]. 

Bár a vállalkozások számára az elérhetőség és a jó közlekedési feltételek kiemelt jelentő-

séggel bírnak, ritkán jelentenek meghatározó faktort a területi döntések esetében a közgaz-

dasági modellekben; erről elsősorban a nemzetközi szakirodalomban olvashatunk. 

Giunmaraes multinomiális logit modelljében [Guinmares P., 2003.] – mellyel a Portugáli-

ába irányuló külföldi közvetlen tőkeberuházások mozgását vizsgálja – nagy szerepet kap a 

fontos városi központok közúti elérhetősége, pontosabban elérési ideje. Holl a spanyol 

közúti infrastruktúra-beruházások 1980 és 1994 közötti, elsősorban az új gyártelepítésekre 

irányuló hatásait vizsgálta. Az eredmények értelmében az új autópályák hatással vannak az 

új létesítmények területi elhelyezkedésére, mivel az adott terület vonzereje nő. Később 

Holl Portugália vonatkozásában is hasonló eredményre jutott [A. Holl, 2005.]. 

Az új gazdaságföldrajzban a szállítási költségek modellezését a Samuelson-féle jéghegy-

modellel szemléltetik, amelynek értelmében a szállított áruk egy hányada „elolvad” szállí-

tás közben. A szállítási költség tehát mindig kifejezhető a szállítandó áru konstans hánya-

dosaként, ami lehetővé teszi, hogy a kereslet rugalmasságát konstansnak feltételezzük 

[Ricz J., 2007.]. 

Napjainkban a telephelyelméletek a nem gazdasági motivációkat, a nem mérhető tényező-

ket és a gazdasági externáliákat, a történelmi-politikai változásokat, nagy nemzetközi cé-

gek hatását hangsúlyozzák ki a telepítési döntéseknél. Szerepet kap az időtér, kognitív tér, 

a társadalmi tér és az ökológiai tér fogalma, az élet minden területét befolyásoló új innová-

ciók, a mikroelektronikai és informatikai forradalom. 

Bár a  telephelyelméletek fejlődésére jellemző, hogy a közgazdaságtudomány főbb ered-

ményei jól hasznosultak, bővült a mérhető, számszerűsíthető gazdasági tényezők köre, 

ennek ellenére több kutató jegyzi meg, hogy a teóriák kevés konkrétan alkalmazható mód-

szert sorakoztatnak fel a vállalkozások döntéseinek megkönnyítéséhez, valamint a speciális 

telephelyi problémák megoldásához [Varga A., 2009]. 

 

2. 2. 2. Telephelyválasztásra ható centrifugális és centripetális erők 
 

A telephelyválasztásra ható tényezők között a térbeli kapcsolatokat támogató infrastruktúra 

szerepe leginkább az elérhetőségen keresztül érvényesül: a termelési tényezők, természeti 

erőforrások, a javak és a szolgáltatások iránti fizetőképes kereslet, a know-how és az in-

formáció elérhetőségének biztosítása kiemelt telephelyválasztási szempont lehet. 

A telephelyválasztás, agglomerálódás logikájával az új gazdaságföldrajz, a New Economis 

Geography irányzata kiemelten foglalkozik. Az új gazdaságföldrajz irányzatai a koncentrá-

ció folyamata kapcsán egy kiindulópontot, már létező központot vagy várost neveznek 

meg, ami gerjeszti a folyamatot [Krugman, P., 2000.]. A hajtóerő lényege, hogy egyes 

szereplők telephely-választási döntése előnyössé teszi a telephelyet más szereplők számára 

[Ricz J., 2007.]. 

A szállítási költségek elsődlegességére alapozó gondolkodásmód tehát kifogásolható a fent 

példaként említett telephelyelméletekben. Ugyanis nem csupán a költségek, hanem a vár-

ható bevételek is meghatározóak a gazdaságosság-orientált vállalat döntési folyamataiban. 

Ha a telephely más tényezőket jól hasznosítva nagy bevételt tesz lehetővé, abban az eset-

ben a ráfordítások másodlagos szerepűvé válhatnak.  

Egy új közlekedési pálya megépítésének előnyei ennélfogva nem feltétlenül a szállítási 

költségek csökkenésében keresendők – figyelembe kell venni, hogy az új közlekedési pá-

lya által mennyire bővíthetők az értékesítési és beszerzési piacok. 
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P. Krugman [2003] elsősorban azt vizsgálta, hogy az adott feltételek között jelenlévő piaci 

automatizmusok képesek-e létrehozni egy térbeli egyensúlyi szituációt. Egy térben mobil 

gazdasági szektor területi szerkezetét egyidejűleg két, egymásnak ellentétes hatás kölcsön-

hatása alakítja. Ez a két hatás a centripetális erők (pozitív lokális externáliák), és a centri-

fugális erők (negatív lokális extern hatások) fogalommal írható le. 

 

4. táblázat: A földrajzi koncentrációra ható erők 

Centripetális erők Centrifugális erők 

Piaci méret hatásai, kapcsolatok Immobil tényezők 

Nagy munkapiacból származó előnyök Ingatlanhasználati díjak 

Tisztán pozitív externhatások Tisztán negatív externhatások 

Forrás: P. Krugman, 2000. 

 

A legtöbb gazdasági tevékenység földrajzilag koncentrált, továbbá megfigyelhető, hogy 

egy bizonyos szintű területi koncentráció általában újabb telephelyválasztást eredményez. 

A centripetális erők támogatják a térbeli koncentrációt, ide tartozik pl. a kiépült infrastruk-

túra, megfelelő munkapiaci, beszállítói szolgáltatási specializáció, szétterjedő ipari techno-

lógiák. Ezzel szemben a centrifugális erők a térbeli koncentráció folyamata ellen hatnak, 

ilyenek többek között a növekvő bérek, a negatív ingatlanpiaci tendenciák, a termelés té-

nyezőinek immobilitása. Krugman [2000] nyomán kijelenthetjük, hogy a centripetális és 

centrifugális erők eredője határozza meg a gazdasági tevékenységek koncentrációjának 

fokát [Illés I., 2007.]. 

A magas szállítási költségek esetében a centrifugális erők érvényesülnek. A feldolgozóipa-

ri termelés ekkor sok kis telephelyen valósul meg közel az inputpiacokhoz és a kereslethez, 

amelynek következményeként alacsony lesz a régiók közti kereskedelmi szint, a bérek he-

lyi szintű versenye, a foglalkoztatás bővülésével a munkabérek csökkennek. 

Alacsony szállítási költségek esetében megnő a régiók közti kereskedelem, jellemzővé 

válik a termelés kihelyezése a magas munkaerőlétszámú régióba. A piac bővülésével 

emelkedhetnek a bérek is; a centripetális erők térnyerése földrajzi koncentrációt eredmé-

nyez. 

Krugman [2000] felhívja arra a figyelmet, hogy a folyamat nem befejezett, az agglomerá-

ciós előnyökhöz egy idő után negatív folyamatok is járulhatnak, vagyis a két ellentétes 

hatás összessége egy dinamikus egyensúly forrása. 

 

 

2. 3. Földrajzi koncentrációk - centrum-periféria viszonyok  
 

2. 3. 1. A centrum-periféria viszonyrendszer dimenziói 

 
Dolgozatomban a koncentrálódás folyamatának kapcsán arra kerestem a választ, hogy a 

kedvező közlekedési infrastruktúra, mint centripetális erő, hogyan pozícionálja a kistérsé-

geket földrajzi centrumok, ill. perifériák csoportjába. A centrum-periféria viszonyok vizs-

gálata azért is indokolt, mert meghatározóan befolyásolják a területi folyamatok jelenét és 

jövőjét, új társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket generálva [Barta Gy., 1990].  

A társadalom térbeni tagozódásának vizsgálatánál a központi, valamint a külső, peremi 

helyzetű térelemek kerülnek előtérbe, mivel ezek esetében jellegzetes funkciókról, közöt-
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tük lévő sajátos kapcsolatokról, karakteres áramlási irányokról, esetleg függőségi viszo-

nyokról beszélhetünk. A „kitüntetett térelemek” sok esetben meghatározzák a térbeli rend-

szerek működését, továbbhaladva a növekedési pólusok térségfejlesztő szerepét említhet-

jük
5
 [Lőcsei H.-Szalkai G., 2008; Korompai A., 1995; Nemes Nagy J., 2009.]. 

A centrum-periféria elméletek főként a tőkés viszonyokat elemzik, többnyire a nemzetközi 

méretű gazdaságra vonatkoztatva [Baranyi B., 2009.]. A centrum-periféria elmélet első 

kidolgozója R. Prebisch [1962] volt, aki hangsúlyozta, hogy a centrum-periféria a világot 

átfogó gazdasági ciklusokban alakul ki. Azzal érvelt, hogy a piaci árak egyre az ipari köz-

pontoknak kedveznek a periférián levő nyersanyagtermelők rovására. A centrumtérségek-

ben élő munkavállalóknak több esélyük van a bérnövekedés elérésére, melynek bekövetke-

zésekor, a nyersanyagok keresletének alacsony jövedelemrugalmassága miatt az élelmisze-

rekre költött részarány csökken [Csatári B., 2002.; Vajsz T.-Pummer L., 2004.]. 

Periféria a szakirodalmi definíciók szerint leginkább olyan terület, amelyet több más krité-

rium mellett az alacsony elérhetőség, mint földrajzi és gazdasági kulcskritérium jellemez. 

A periféria további problémája, hogy a termékei iránti kereslet egyre kisebb, egyre több élő 

munkát tartalmazó termékeit cserélik az egyre kevesebb élő munkát magában foglaló cent-

rumban előállított termékekre [Emmanuel C. R., 199.; Grasselli N., 2005.]. 

Wallerstein I. [1983] hangsúlyozta a monopoltőke kizsákmányoló és élősködő jellegét és a 

periféria abszolút veszteségeit. Véleménye szerint a metropoliszok meggazdagodása köz-

vetlenül összefügg a periféria elszegényedésével. A fejlődő térségek fejletlenek maradnak, 

mivel ezek az országok el vannak zárva a pénzügyi, innovációs és más hajtóerőktől, ame-

lyek a tőkés világ fejlett centrumaiból erednek [Kocziszky Gy., 2004.]. 

A központ-periféria elmélet szorosan köthető Myrdal nevéhez, aki a fejlettebb és elmara-

dottabb területi egységek közötti, fejlődésre gyakorolt kapcsolatokat vizsgálta. A Krugman 

által formalizált központ-periféria modell a gazdasági folyamatok koncentrációját a növek-

vő méretgazdaságosság, a csökkenő szállítási költségek és az ipari termékek iránti kereslet 

kölcsönhatásával magyarázza [Ács-Varga A., 2000.]. 

Nemes Nagy J. [1998] nyomán kijelenthetjük: a centrum és periféria fogalmak duális el-

méleti modellként a társadalmi tagozódás leírására alkalmazva háromféleképpen értelmez-

hetők. Bár a centrum földrajzilag központi térséget jelent, a középpont fogalmát a centrum-

tól elválasztva kell tárgyalni: az előbbi elsősorban geometria helyzetet jelez, a centrumhoz 

már társíthatunk jellemző társadalmi-funkcionális jelentést, vezető szerepet, csomóponti 

jelleget is. „Egy rendszer centralizáltsága azt jelenti, hogy az alapvető rendszerképző kap-

csolatok lényegében minden elemet egy kitüntetett rendszerelemhez, a centrumhoz köt-

nek.”
6
 

A háromféle tagozódás alapja a helyzeti (földrajzi), fejlettségi (gazdasági) és hatalmi pozí-

ció. A helyzeti vagy földrajzi centrum–periféria rendszer a térelemek lokalizációs megosz-

tottságát jellemzi, ahol a földrajzi távolság szerepe jelentős. Ez esetben a centrum egy ki-

tüntetett helyzettel azonos, míg a periféria egy külső zónát jelöl. A fejlettségi centrum–

periféria modell alapja az értékegyenlőtlenség, a centrum térséget a fejlett területek, a peri-

fériát az elmaradott területek alkotják. 

Időben és térben állandó centrumok és perifériák nincsenek, nem beszélhetünk sem abszo-

lút, sem örökérvényű pozíciókról sem [Nemes-Nagy J., 1998; Hosszú I., 2007;, Bartke I., 

2006.]. Fontos tehát tisztázni, hogy az adott elemzés kapcsán mit tekintünk centrumnak, és 

mit perifériának – földrajzi, gazdasági vagy társadalmi vonatkozásban teszünk-e lehatáro-

                                                 
5
 A kiemelt globális és regionális központok, mint növekedési pólusok fejlett, magas szintű közlekedési ösz-

szeköttetése az elsődleges célkitűzések között szerepel az Európai Unió stratégiájában a versenyképesség 

növelése érdekében [Réthelyi Zs. – Túry G., 2003.] 
6
 Nemes Nagy J. (2009): Terek, helyek, régiók. A regionális tudomány alapjai. 207. o.  
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lást, illetve milyen területi egységekhez viszonyítva vizsgálódunk. A változást történelmi 

eseményekkel is magyarázhatjuk, de sok esetben a viszonyítási alap választása is más ka-

tegorizálást eredményez. Tehát a centrum és periféria fogalma nem statikus – az átjárható-

ság miatt a félperiféria leírását is használja a szakirodalom. A félperiférikus helyzetű terü-

letek között vannak, amelyek a periféria felé, vannak, amelyek a centrum felé haladnak 

[Barta Gy., 1990; Baranyi B., 2004]. 
7
 A félperiféria tehát azon nemzetgazdaságok cso-

portja, amelyek a perifériában viszonylag kedvező helyzetűek lévén, a centrum pozíciójá-

nak eléréséért törekszenek, másfelől pedig azoké, akik a centrum alsó sávjából kiindulva 

sodródnak lefelé a periféria irányába. A félperiféria legjellegzetesebb vonása nem a köztes 

pozíció, hanem a periférikus létbe való lesüllyedés elleni küzdelem [Hosszú I., 2007.; 

Kozma G.,2003. ]. 

 

2. 3. 2. Centrum-periféria relációk a közlekedésben  

 
A centrumtérségekre (amelyek nemcsak pontszerű formációkra, városokra, agglomerációk-

ra korlátozódnak, hanem nagyobb térséget, országot is lefedhetnek) jellemző valamilyen 

társadalmi, funkcionális, irányítási, vezető szerep: a közlekedési hálózatok szempontjából a 

centrum központi helyzetéhez elsősorban áramlási- és hálózati-csomóponti jelleg hangsú-

lyozható ki.
8
 Meghatározásuk azért is kiemelt jelentőségű, mivel a Perroux által kidolgo-

zott növekedési (fejlődési) pólusok elmélete értelmében úgy indítható el, illetve gyorsítha-

tó fel egy térség fejlesztése, ha le lehet határolni olyan területeket, amelyek egy régió egé-

szére hatást gyakorolnak. Ezen centrumok vonzó hatása az egész térség fejlődésére pozitív 

hatással lehet
9
 [Horvát E., 2007; Pénzes J., 2010.]. 

Közlekedési szempontból a hagyományos földrajzi közelítés a perifériát jellemzően a pe-

remi helyzetű fekvéshez, határmentiséghez kapcsolja, amelyek felzárkóztatása az infra-

strukturális beruházások fontos célja. A belső társadalmi térben a periféria a centrum el-

lenpárja a társadalmi viszonyrendszerben negatív, kiszolgáltatott helyzetű elemeinek ösz-

szességét jelenti [Nemes Nagy J., 1998.]. A periféria földrajzi értelemben azon csoport 

lehet, amely a leghatékonyabban felszerelt és működni képes gazdaságok csoportjától, a 

centrumtól kritikus távolságon túl helyezkedik el. Keeble, Offord és Walker a gazdasági 

tevékenység relatív elérhetőségéhez kötötte a periféria meghatározását [Barta Gy., 1990; 

Kocziszky Gy., 2009.]. 

Közlekedési értelemben Erdősi F. [2000] a következőképpen definiálta a periférián lévő 

térségeket: azon területek tekinthetők perifériának, ahonnan az agglomeráció centruma 

három órán túli oda-vissza utazással érhető csak el. Tóth Géza egyik tanulmányában a mai, 

felgyorsult világunkban ezt az időintervallumot két órának tekintette [Tóth G., 2005a.]. 

Mindezt jól alátámasztja az a példa, mely szerint 1990 óta a közlekedési infrastruktúra be-

ruházások nyertes térségeinek Budapestre való eljutási ideje 50 perccel lett rövidebb 

[Dusek T.-Szalkai G., 2007.].  

                                                 
7
 A centrum-periféria vizsgálathoz két folyamatot, a dekoncentrációt illetve a decentralizációt köti a szak-

irodalom [Nemes Nagy J., 2009; Barta Gy. 1990; Baranyi B., 2009.]. Egy-egy cég (akár mai multinacionális 

vállalat) esetében a dekoncentrált fejlődés a gazdasági tevékenység térbeli terítését, új telepek, gazdasági 

magok megjelenését jelenti. A decentralizáció folyamata abban tér el, hogy a térbeli szétterüléssel együtt jár 

az adott szervezetben az irányítási funkciók megosztása is, míg a dekoncentrációban az irányítás változatla-

nul a központban marad. [Hosszú I., 2007;Nemes Nagy J., 2009..] 
8
1961-ben Boudeville az elméletet a gazdasági térről külső, földrajzi térre helyezte a hangsúlyt: a pólusokat 

már nem az egyes ágazatok jelentették, hanem települések, térségek. 
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Tóth G. [2006b] kiemeli, hogy a centrum-periféria modellekkel foglalkozó kutatások nagy 

része azt vizsgálja, hogy a központtól térben távolodva hogyan változik a gazdasági inten-

zitás, a periférián lévő térségek távolsága a várostól vagy jelentős térségi gazdasági köz-

ponttól hogyan befolyásolja gazdasági teljesítményüket, a helyi sajátosságok jelentőségé-

nek hatáseloszlása pedig torzul-e a központhoz viszonyított koncentrikus sémához képest. 

 

A hazai szakirodalomban gyakran képezi a vizsgálatok alapját a már említett centrum-

periféria kettősség. Nemes-Nagy J. [1998] szerint ezt a kettőséget bármelyik viszonylatban 

vizsgáljuk (földrajzi, gazdasági vagy társadalmi értelemben), minden esetben relatív és 

többszintű kapcsolatokról beszélhetünk.  

A helyzeti (földrajzi) centrum-periféria kettősség magja a térelemek helyzeti megosztott-

ságát jelenti. A centrum az a pont, amely összességében egy adott térség többi pontjához a 

legközelebb van, elérhetőség szempontjából kitüntetett helyen, míg a perifériák a legtávo-

labbi pontok helyei, külső zónák
10

. Ebből következik, hogy a centrumból általában a legki-

sebb időráfordítással érhető el a térség összes többi pontja. A gyakorlatban megfigyelhető, 

hogy a földrajzi periféria-helyzet, a peremi fekvés gyakran más negatív tulajdonságokat is 

magában hordoz, társadalmi periférikus pozícióval, függéssel, elmaradottsággal jár együtt, 

ahogyan okozója is lehet a társadalmi peremhelyzetnek. Vannak azonban olyan folyamatok 

is, amelyek a periférikus csoportokat térben is szétválasztani törekszenek a centrális pozí-

ciójú elemektől – példa lehet erre a társadalmi rendszerekben megfigyelhető elszigetelő-

dés, szegregáció, gettósodás, földrajzilag belső perifériákat létrehozva. A kiszorítással 

szemben a perifériák létrejöttének egy másik módja a kirekesztés, ebben az esetben be nem 

engedésről beszélünk, amelyek külső perifériát eredményeznek. Az összefüggéseket a kö-

vetkező táblázat mutatja [Nemes Nagy J., 1998; Kozma F., 1998.]. 

 

5. táblázat: A centrum-periféria viszonyrendszer sajátos régiótípusai  

 
Fejlettségi 

centrum periféria 

Helyzeti 
centrum központi mag belső periféria 

periféria dinamikus perem külső periféria 

Forrás: Nemes Nagy J., 1998. 

 

A központi mag tipikus esete Budapest és agglomerációja, azonban ha kisebb területi egy-

ségeket veszünk alapul, kiemelhető – pl. kistérségi szinten – egy-egy megyeközpont köz-

ponti szerepe. Dinamikus peremnek nevezhetjük a magterületek melletti fejlett térségeket, 

amelyre példaként említhetjük regionális szinten a Nyugat-dunántúli régiót – megyeszék-

helyet megnevezve központi magként, Győr esetében ilyen dinamikus perem lehet a Sop-

ron-Fertődi kistérség.  

A belső perifériák azok a térségek, amelyek az elérhetőség szempontjából kedvező hely-

zetben vannak, azonban a fejlettségi mutatók tekintetében lemaradást mutatnak, valami-

lyen szempontból hátrányos helyzetűek.  

Gyakran érintkezhetnek, egybeolvadhatnak ezen belső perifériák a határmenti, ún. külső 

perifériákkal, melyek kialakulását, határmentiség és a perifériahelyzet összefüggéseinek 

feltárásárát több hazai kutató vizsgálta [Varga A., 1982; Erdősi F. 1988.]. A trianoni béke-

diktátum következményeként a térségek, amelyek a korábbi központtól elszakadtak, ke-

                                                 
10

 Jelenleg az elmaradott térségek jelentős része az ország külső perifériáin található. A határmentiség csak az 

ország északnyugati, nyugati területein nem jelent egyet a fejletlenséggel. 
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vésbé voltak képesek integrálódni az ország gazdasági életébe, és a szomszédos, határon 

túli régiókkal, városokkal sem építettek ki kapcsolatot – mindezt a ki nem épült, vagy meg-

szüntetett infrastrukturális kapcsolatok is eredményezték. 

A dolgozatban szereplő elérhetőségi mutatók eredményeivel kapcsolatban szintén alkalma-

zom a földrajzi centrum-periféria kettősséget, eltérő kontextusban. Arra próbáltam rávilá-

gítani a különböző mutatók használatával, hogy egyes kistérségi központok lehetnek me-

gyén belül centrumok, azaz kiemelt elérhetőségűek a közigazgatási szempontból hozzájuk 

tartozó térségek számára, miközben országos elérhetőségük szerint perifériák. Ennek a 

problémának a vizsgálatával a következő fejezetekben foglalkozom. 

A fejlettségi (gazdasági) centrum-periféria kettősség vizsgálata esetében a hatékonysági, 

jövedelmezőségi dualizmus megosztó jelleg áll. Földrajzi értelemben e reláció szerint a 

centrumok eltérő struktúrát, fejlettségi szintet képviselnek, mint a gazdaságilag fejlett köz-

pontok, a perifériák pedig az elmaradott térségek. A kutatásaim során alkalmazott módsze-

rekkel ezt az összefüggést is magyarázni kívántam. 

A hatalmi (társadalmi) centrum-periféria viszony nem képezte a vizsgálataim tárgyát. Ez a 

kettősség, mint belső társadalmi térbeli reláció két pólus, társadalmi csoport (elit és kiszol-

gáltatottak) között kimutatható viszonyokat, függést (pl. gazdasági, katonai, politikai), kü-

lönböző alkupozíciókat, érdekérvényesítési egyensúlytalanságot jelent [Nemes Nagy J., 

2009.]. 

 

A centrum-periféria viszonyok vizsgálata esetén fontos azokat a társadalmi, gazdasági ha-

tásokat vizsgálni, melyeket az utak generálnak, hiszen a fejleszteni kívánt térség, amelynek 

javulnak a közlekedési kapcsolatai, befolyásolhatja a centum-periféria folyamatokat. 

Azonban érdekes az a szemlélet, amely szerint bármennyi új autópálya vagy más közút 

épül, a centrum-periféria kettősség akkor is fennmarad [Tóth G., 2005.]. A beruházások 

eredményeként bizonyos települések, kistérségek léphetnek jobb elérhetőségi kategóriába, 

azonban jelentős részük esetében nem változik a helyzet. Illetve a vizsgálatok többsége a 

relatív földrajzi helyzet meghatározására irányul, így mivel a viszonyítási alap mindig a 

változó sokaság, mindig lesznek egymáshoz képest jobb és rosszabb elérhetőségű térségek. 

A közlekedés fejlesztésének kiemelt feladata mindenesetre az, hogy a periféria területi 

szempontú jelentése háttérbe kerüljön, a rossz elérhetőségi színvonal ne legyen gátja a 

gazdasági fejlődésnek, illetve csökkenjenek a centrum-periféria egymáshoz viszonyított 

különbségei.  

Jelen kutatásom során a fő célom az volt, hogy a magyarországi földrajzi értelemben vett 

centum- és periféria térségeket kistérségi szinten lehatároljam, vizsgálva, hogy ezen  kate-

góriáknál nagy-e az átfedés gazdasági értelemben vett perifériával, egybeesik vagy elválik 

a helyzeti és függési perifériatartalom viszonya. Vizsgálataim során elsősorban arra kere-

sem a választ, hogy egy adott dimenzióban centrumpozíciót betöltő térség, vagy társadalmi 

csoport más viszonylatban milyen szerepet kaphat – ha egyéb szempontok szerint periféri-

ára szorul, annak mi az oka. Szakirodalmi vélemények szerint legtöbbször ugyanannyi 

példát lehet találni arra a relációra, amikor megegyeznek a földrajzi-gazdasági-társadalmi 

centrumok és perifériák, mint arra, hogy nem esnek egybe
11

. 
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 Például amikor nem a földrajzi centrumok a fejlett magterületek, s nem a fejlettebb zónák a hatalmi köz-

pontok. 
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2. 4. Az elérhetőség, illetve a közúti közlekedési infrastruktúra és a térségi fej-

lődés közötti összefüggésekre vonatkozó vizsgálati módszerek 
 

Az infrastruktúra hálózatok fejlesztésére vonatkozó kutatási eredmények eltérőek, és sok 

esetben ellentmondásosak. A gazdasági hatások vizsgálatára nincs általánosan elfogadott 

és alkalmazott hazai és nemzetközi gyakorlat. Más hatások mutathatóak ki különböző or-

szágokra vagy időszakokra vonatkozó elemzésekkel, amelyből arra következtethetünk, 

hogy a közlekedési hálózatok nem közvetlenül, hanem más tényezőkön keresztül befolyá-

solják a gazdaság eredményességét [Szalkai G., 2004; Léderer K., 2003.]. Kutatásaim so-

rán erre a közvetlen és közvetett hatás kimutatására tettem kísérletet.  

 

A hatásokkal kapcsolatban a szakirodalom képviselői több oldalról közelítik meg a prob-

lémát. Wang a tyúk és a tojás problémájával párhuzamot vonva azt vizsgálja, hogy az inf-

rastruktúra megléte generálja a gazdasági növekedést vagy éppen fordítva, a gazdasági 

növekedés támasztja az infrastruktúra kiépülésének az igényét. A pozitív hatásokat elisme-

ri, azonban kihangsúlyozza, hogy a közvetett hatásként jelentkező gazdasági növekedést 

nem sikerült egyértelműen bizonyítani még – ezt a véleményt több hazai és nemzetközi 

kutató osztja [Wang E., 2000; Fleischer T., 2008a; Tóth G., 2005; Németh N., 2008.]. 

A hatások pontos becslésétől eltekintve a közlekedési infrastruktúra fejlesztése minden-

esetre a regionális politika egyik fontos eleme. A vizsgálat tárgyát általában az a kérdéskör 

képezi, hogy milyen hatással van az infrastruktúra kiépítése és fejlesztése, az elérhetőség 

javítása a regionális fejlődésre, a gyorsforgalmi utak és főutak, esetleg alsóbbrendű utak 

jelentenek megoldást, vagy a kötöttpályás közlekedés, az egyéni- vagy a tömegközlekedés 

feltételeinek javítása [Erdősi F., 2002; Fleisher T.,2006. ]. A következő pontokban a szak-

irodalomban tárgyalt hatásokat csoportosítottam vizsgálataim előkészítéseként. 

 

2. 4. 1. A fejlesztések lehetséges hozadékai 
 

A közlekedési infrastruktúra-fejlesztések egyértelmű hatásait az előző pontokban említett 

okok miatt nehéz igazolni, azt azonban egyértelműen kijelenthetjük, hogy az áruszállítás, 

illetve a munkaerő mobilitásával összefüggő közlekedés hosszútávon igényli egyes régiók 

megközelíthetőségi feltételeinek javítását. Indokolt tehát – melyet régiónk problémái kap-

csán is hangsúlyoztam – hogy az elérhetőség javítása, mint célkitűzés, a gazdasági fejlődés 

egyik alapfeltételeként jelenjen meg. A közlekedés közvetlen hasznánál – mely a GDP-ből 

és a foglalkoztatottakból való részesedése alapján meghatározható – jóval nagyobb az átté-

teles, közvetett haszna a gazdaságra nézve. Olyan feltétel, mely lehetővé tesz és előmozdít 

más gazdasági tevékenységeket [D. Hensher, K. Button, 2005; Köller L., 2003.]. 

A közlekedési feltételek javítása, a közút- és vasúthálózat bővítése, fejlesztése a jobb elér-

hetőség biztosítása által csökkentheti az általános szállítási költségeket. Mindez a régió 

termelékenységének növekedését segítheti elő, amely pozitív irányban befolyásolhatja a 

gazdasági aktivitást vagy ezáltal akár a népesség számának változását. A jobb közlekedési 

lehetőségek fejlesztő hatása érvényesülhet a kereskedelem, szolgáltatások területén, előnyt 

hozhatnak a helyi vállalatoknak a szállítási költségek megtakarítása, piacbővítés által, ja-

víthatják a lakóhely minőségét is [4. ábra]. 

Valamennyi közlekedési alágazatunk legnagyobb problémája, hogy a fejlesztések – így az 

említett hatások is – messze elmaradtak a kívánalmaktól. Az ország térszerkezetét alakító 

közlekedési hálózat fővárosközpontú, sugaras jellege továbbra is megmaradt, amelyet az 

elmúlt évek hálózatfejlesztései nem tudtak kellőképpen oldani.  
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A fejlesztések hatásaként a térszerkezeti aránytalanságok oldása mellett az ország elérhető-

ségének javításával a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználását kell 

kiemelnünk
12

.  

 

 
4. ábra: A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének hatásai 

Forrás: D. Hensher, K. Button, 2005. alapján szerk. 

 

Az ország európai vérkeringésbe történő bekapcsolása a gazdasági értelemben vett felzár-

kózásához elengedhetetlen, hiszen egy térség fejlődése szempontjából alapvető fontosságú 

a megközelíthetőség sokirányúsága olyan kiépült, belső kapcsolatrendszer mellett, amely 

képes a külső kapcsolatok előnyeit is kihasználni. 

A külső kapcsolatok esetében Fleischer T. [2003] különválasztja a szinteket: a térségek 

egymás közötti fő áramlatait biztosító gerinckapcsolatokat, valamint a helyi összeköttetést 

biztosító belső feltáró hálózatokat, amelyek jellemzőikben is elkülönülnek egymástól. 

A belső feltáró hálózatok meghosszabbítása, a térség határain történő összekapcsolása ki-

terjedt összefüggő rendszerré lehetővé teszi, hogy a térség határmenti pozíciójában lévő 

egységek (pl. falvak) is rendelkezzenek a többirányú helyi kapcsolat lehetőségével, így az 

együttműködési forgalom ne kényszerüljön kerülőre és ne terhelje a nagyobb távolságú 

összeköttetés céljára kiépített pályákat. 

 

Közlekedési infrastruktúránk kellő ütemű és minőségű fejlesztése, üzemeltetése, fenntartá-

sa az európai integráció és a NATO csatlakozás szempontjából is kiemelt fontosságúvá vált 

az elmúlt időszakban. Mivel az EU kiemelt célja volt, hogy a 2004-ben csatlakozott kelet-

közép-európai országok piacait jó minőségű hálózaton, rövid idő alatt lehessen elérni, a 

közlekedési hálózatok szerepe dominánssá vált. 

A Transzeurópai Hálózatok létrehozása a politikai, jogi, pénzügyi és műszaki területek 

magas szintű együttműködését igényelte az Európai Uniótól. Az EU hatáskörébe tartozik a 

tagországok közlekedési hálózatai közötti kapcsolat feltételeinek és elérhetőségének előse-

gítése, ehhez határoz meg irányvonalakat a Közösség [Commission of the European 

Communities, 2001.].  
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 A térszerkezeti aránytalanságokra nemzetközi viszonylatban jó példa Portugália esete [Réthelyi Zs.. – Túry 

G., 2003.]. A kétpolusú – Portó és Lisszabon – Portugália esetében statisztikailag nem látszik területi különb-

ség, mert a NUTS II-es beosztás szerint az ország kelet-nyugat irányban nem tagolt. A két pólus közötti 

észak-déli tengely azonban jelentős területi különbségeket indukál, melynek hatására a tengerparti sáv fejlő-

dik, a belső területek leszakadnak. 
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A csatlakozással tehát kulcskérdéssé vált a termelői infrastruktúra, ezen belül a közlekedési 

infrastruktúra állapotának javítása. Az EU részéről megfogalmazódott, hogy ahhoz, hogy 

Magyarország a belső piacon uralkodó versenyhelyzetből profitáljon, az szükséges hogy a 

kedvező gazdasági háttér mellett a hazánk rendelkezzen megfelelő szintű és rugalmas em-

beri és fizikai tőkével, főként infrastruktúrával. Ezzel párhuzamot vontak a vállalatok haté-

konyabb működésével is [W. Molle, 2006; Kessides, C., 1993; Katona A., 2004.]. 

Az ország területén jelentős európai korridorok, TEN folyosók haladnak át, a tíz folyosó-

ból négy. Magyarország esetében láthatjuk, hogy a folyosók, főként a kelet-nyugati irányú 

közlekedési tengelyek elsősorban a régiók nagytérségi elérhetőségét biztosítják, viszont az 

észak-déli irányban felfűződő kelet-közép-európai országok és régiók közötti közlekedési 

kapcsolatot már nem szolgálják. A magyarországi Transzeurópai folyosók tehát elsősorban 

tranzit, országon áthaladó szerepet töltenek be, az ország területén minimális összhosszban 

áthaladva. Mindezek mellett a Fehér Könyv a gazdasági növekedés elősegítését, valamint a 

gazdasági, társadalmi egyenlőtlenségek csökkenését, a versenyképesség növelését tűzte ki 

célul összeurópai szinten, amelyet a jelenlegi gyűrűs-sugaras szerkezet nem támogat nagy 

mértékben [Euroean Commission, 2009; Comittee of Regions, 2006.].  

 

 
5. ábra: TEN folyosók és a kiegészítő hálózati elemek 

Forrás: www.terkep.lap.hu – letöltve: 2008. március 

 

A hiányt pótolva a TINA folyosók keretében meghatároztak észak-déli, illetve Alföldön 

áthaladó nyugat-keleti vonalakat is, rácsossá formálva a jelenlegi gyűrűs-sugaras szerkeze-

tet. A közúthálózat fejlesztésével egyidőben a vasútfejlesztés, a nagysebességű hálózatok-

hoz történő kapcsolódás mellett a mellékhálózatok fejlesztése is kiemelt jelentőségű, mely-

től a kistérségi szintű gazdasági-társadalmi fejlődést várja a Fehér Könyv, kihangsúlyozva, 
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hogy a hatékony úthálózat az egységes uniós gazdaság megteremtése szempontjából is 

kiemelt jelentőségű, terjedelmi okok miatt ennek vizsgálata azonban nem képezte jelen 

kutatásaim részét [Euroean Commission, 2009.]. 

A megfogalmazott célok egyes területeken fejlesztési irányelvekként jelentek meg. A köz-

úthálózat esetében az elkerülő utak építése és a tengerhez való kijutás, a perifériák és köz-

pontok összekapcsolása élvez prioritást.  

 

A javasolt fejlesztések azért kiemelt jelentőségűek az Európai Unió számára is, mert egy 

régió összerendezett működésének feltétele a megfelelő belső hálózat rendelkezésre állása, 

amely a mai modern gazdaság gerincét képezi [W. Polasek et. al.2007. ]. A jó közlekedési 

infrastruktúra előmozdítja a vidéki, esetenként hátrányos helyzetű térségek felzárkózását, a 

gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését, a foglalkoztatás javulását, elősegítve ezzel az 

összeurópai versenyképességet. Természetesen nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy a 

fizikai hálózatok kiépítése létrehozza a belső aktivitást, dinamizálni tudja a gazdaságot, 

azonban hálózat hiánya meg tudja akadályozni a térségi kapcsolatok fejlődését; a hiányzó 

fizikai összeköttetés veszélyeztetheti a már kialakult kapcsolatokat is. A térség belső, inf-

rastrukturális feltártsága, interregionális és nemzetközi kapcsolatainak szerteágazó jellege 

tehát egyaránt meghatározó [Enyedi Gy., 1996; OECD, 1997.]. 

A közlekedési hálózatok fejlesztése, a kapcsolatok kialakulása, valamint a térségi fejlődés 

között kölcsönösségről beszélhetünk. A fizikai hálózatok képesek a kapcsolati kultúra 

strukturális elemeiként funkcionálni és elősegíteni az adott térség belső kohézióját, együtt-

élését, a tevékenységi profilok kialakulását. A térség belső feltáró hálózatának megléte, a 

belső struktúra mintázata meghatározó abban, hogy életképessé válik-e egy adott térség: 

hierarchikus felépítésű struktúrákról, esetleg kiemelt centrumtérségekről beszélhetünk, 

amely befolyásolja a többi térség fejlődési lehetőségeit. Egy térség belső közlekedési háló-

zatának az alakításakor feltétlenül a fő célok közé kell emelni olyan sokoldalú kapcsolat-

rendszer biztosítását, amely csökkenti az egyes települések kiszolgáltatottságát, és lehetővé 

tesz alternatív helyi fejlődést a feltártság biztosításával. A térségi központ és a többi telepü-

lés közötti hálózati kapcsolatokra a kiegyenlítődés lehetősége miatt van kiemelten szükség 

[Fleischer T., 2006b; Kozma F., 1998.]. 

 

A többirányú kapcsolatok indokoltságát egyszerű fizikai előnnyel magyarázhatjuk - nincs 

kiszolgáltatva a térség kevés számú pályának, illetve kényszerkapcsolatok okozta gazdasá-

gi, társadalmi függőségnek [Réthelyi Zs.-Túry G., 2003.]. A térségi kapcsolatok, a hálóza-

tok szerepének területi fejlődésre irányuló hatásainak vizsgálata mellett kiemelendő, hogy 

a közlekedés, mint a térnek a társadalmi-gazdasági tevékenység gyakorlása közbeni elérése 

nem cél, hanem eszköz a cél eléréséhez. Eszközként a szerepe lényegében a mobilitás és 

elérhetőség integrációjában rejlik. 

Az elérhetőség fogalma jelentősen felértékelődött, napjaink legfontosabb célja lett a közle-

kedésfejlesztések során, elősegítve a munkaerő mobilitását, növelve az áruszállítási szük-

ségleteket kielégítő kapacitásokat. Ez utóbbi esetében azonban kiemelt szempont, hogy ne 

az átmenő forgalom, hanem az áthaladó árutömeghez kapcsolható hozzáadott érték növe-

kedjen; azaz a tranzit definíciója helyett a szakirodalomban egyre gyakrabban találkozha-

tunk a ’transform’ kifejezéssel [Erdősi F., 2000.].  

Disszertációmban az országon belüli elérhetőségi viszonyokkal foglalkoztam. A régiók 

közötti, ill. régión belüli gazdasági, oktatási, adminisztrációs, szolgáltató és egyéb közpon-

tok jobb elérhetőségét a főút- és alsóbbrendű úthálózat kiépítésével, minőségük javításával 

biztosíthatjuk, amely döntően befolyásolja a gazdaság versenyképességét és növekedését 
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az értékesítési, beszerzési piacok „közelebb kerülése”, a népesség mobilitása és a telephe-

lyi vonzerők növelése által. 

 

2. 4. 1. 1. Az elérhetőségről – tér-idő szemlélet 
 

 „Minél mobilabb egy társadalom, annál nagyobb jelentősége van a térlegyőzés  

időigényének.” 

Erdősi Ferenc 

 

A közúti infrastruktúra bővítésével megvalósuló kedvezőbb elérhetőség felértékelődő sze-

repét, annak indokoltságát az előző pontokban már érintettem. Az elérhetőséggel kapcsola-

tos kutatások kiindulópontja leginkább annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy azok a térsé-

gek, amelyek kedvező elérhetőségűek, egyértelműen fejlettebbek-e. Mind a nemzetközi, 

mind a térségi elérhetőség javítása közvetlenül hat a lakosság életminőségére azáltal, hogy 

az utazási idő rövidülésével bővül a rövidebb egységnyi idő alatt elérhető szolgáltatások 

köre, de kérdés, hogy közvetetten milyen hatások mutathatók ki.  

Napjainkban a kulcsszó a térről a motorizáció hatására egyre inkább mobilitásra terelődik, 

a fizikai távolságok helyett a megtételükhöz szükséges idő játssza a fő szerepet. Az „eljutá-

si idők” nagyságát korábban a természeti viszonyok határozták meg, ma már a közlekedési 

infrastruktúra állapota. A téralapú szemlélet mellett tehát az időalapú szemlélet kerül elő-

térbe [Dusek T. – Szalkai G., 2007.;Watanabe, C., 1995.].  

Mind az elérhetőségnek, mind a hozzá fűződő kiszolgáló infrastruktúrának a fogalmát a 

különböző megközelítések más-más módon definiálják. Általánosságban kijelenthetjük, 

hogy egy hely fekvése kedvezőtlen, ha nehezen elérhető. Nemes Nagy J. [2009] kihangsú-

lyozza, hogy ennek ellentéte is fennállhat: védelmi, katonai szempontból pozitívum a ne-

hezen elérhető helyzet, illetve a turizmus szempontjából is jelenthet vonzerőt, felértékelve 

a térség üdülőhely-értékét.  

Tóth G. [2006c] a fogalommal kapcsolatban többek között Keeblet idézi, aki szerint a 

periferialitás szinonim a gazdasági tevékenység relatív elérhetőségével, illetve annak hiá-

nyával. Problémát jelent ezen térségek számára, hogy az elérhetőség az infrastruktúra bőví-

tésével általában nem javul, mert a nagyberuházások ott valósulnak meg leginkább, ahol az 

igény felmerül: így a haszonélvezők a centrumterületek.  

Tóth G. és Kincses Á. [2007b] az elérhetőséget a közlekedési rendszer fő termékeként 

jellemzik, amely egy térség helyzeti előnyét, illetve hátrányát mutatja más térségekhez 

viszonyítva. Az elérhetőségi indikátorok számszerűsítésével lehetőség nyílik egy csomó-

pont vonzerejének, hálózaton belüli elérhetőségi költségeinek meghatározásához.  

Az elérhetőség és a gazdasági összefüggések vizsgálata nyomán kijelenthetjük, hogy a 

gazdasági központok jó minőségű elérése hatással van a vállalatok belső fejlesztési dönté-

seire, valamint a külső környezet növekedési rátáira is. Harris elsőként, 1954-ben a piaci 

elérhetőséggel magyarázza a javuló méretgazdaságosságot és az ennek hatására kialakuló 

térbeli koncentrálódást [A. Pires, 2008.]. 

Az elérhetőség többféle módon és tartalommal mérhető, melyet a következő fejezetek so-

rán kívánok részletezni. Az országon belüli elérhetőség irányára vonatkozóan a következő 

vonzáskörzeti viszonylatok hangsúlyozhatók ki, jelezve Magyarország több szempontból 

egyközpontú szerkezetét: 

 főváros, 

 regionális központ, 

 megyeszékhely, 

 legközelebbi város elérhetősége. 
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Az elérhetőség térszervező szerepének értékelése során az elérhetőségi elemzésekben ezen 

felül a helyi/kistérségi központtól, a legközelebbi határátkelőhelytől, a legközelebbi nyuga-

ti határátkelőhelytől, illetve autópálya-lehajtótól, vagy csomóponttól mért távolság képezi 

a vizsgálatok alapját, de természetesen más viszonylat szerepeltetése, esetleg ezekből szá-

mított komplex mutatók alkalmazása is előfordulhat [Nemes Nagy J., 2009; Bajmócy P. et. 

al., 1999; Edelényi B.,2004.]. 

A gyakorlatban vizsgált központok elérhetőségén azzal kívántam túlmutatni, hogy elemzé-

seim során – távolság függvényében – minden országon belüli, adott kistérségi központból 

kiinduló kapcsolatot hangsúlyoztam (azaz mind a 173 térségbe irányuló útvonalat). Az 

ehhez kapcsolódó elemzést és a módszertan indokoltságát a következő fejezetben részlete-

zem.  

A kivételek mellett Erdősi F. [2002] hangsúlyozza, hogy a nem vonzáskörzeti jellegű, azaz 

a települések egymás közötti (tehát nem központi település felé irányuló) közlekedé-

si/szállítási igényei általában erősen másodlagosak. Kivételt elsősorban olyan falu képez, 

ahol valamilyen termelő üzem működik, amely a szomszédos településekre szállít nagy 

mennyiségű nyersanyagot, félkészterméket. Ha megfigyeljük az egyes megyeközpontok, 

kistérségi központok vonzáskörzetét a közlekedési kapcsolatok szempontjából, látható, 

hogy egyes térségek lakossága– részben az elégtelen közlekedési feltételek miatt – más 

területek felé integrálódik. 

Budapest funkciói, szolgáltatásai alapján az ország egyetlen „nemzetközi városaként” ki-

emelt vonzáskörzet, de a Budapest-Balaton, illetve Budapest-Bécs dinamikus tengely mel-

lett kiemelhető egy-egy regionális központ (Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs), illetve a 

megyeszékhelyek szerepe is – a következő pontokban ez a kérdés is vizsgálataim tárgyát 

képezi [Bujdosó Z., 2003]. 

 

A vidéki térségek periférikus helyzetét jellemzi, hogy nemcsak társadalmi-gazdasági 

szempontból beszélhetünk esetükben hátrányos helyzetről, hanem elérhetőség szempontjá-

ból is. Az 1960-as évektől a gazdaságpolitika fontos részét képezte a területfejlesztési poli-

tika. Célkitűzései között kiemelt szerepet kapott a területi elmaradottság csökkentése, 

amelynek fontos tényezőjét az infrastruktúra fejlesztése képezte, ugyanis a termelő infra-

struktúra fejlettsége közvetlen serkenti a termelő szféra megfelelő ágainak fejlődését 

[Halden, D. F., 2002.]. 

A közlekedésfejlesztés területén kiemelt szerepet kapott az alacsonyabb rendű úthálózat 

javítása, bővítése, hogy a kedvezőbb elérhetőség megteremtésével ezen periferiális kettős-

ség fogalma elváljon, elősegítve – az esetleges földrajzi periferialitás fennállásával – a 

gazdasági szempontú periferialitás csökkenését. 

A periférikus területek számára megoldást jelenthetnének a kis- és középvállalkozások 

munkahelyteremtő beruházásai, akiknek azonban jó regionális közlekedésre van szükségük 

a közlekedési folyosók helyett. Ezt a problémát több alkalommal vizsgáltam kutatásaim 

során. Míg a közlekedéspolitikai irányelvekben elsősorban az autópályák pozitív hatásaival 

találkozunk, a periférikus területek elérhetőségén ezek a fejlesztések nem segítenek feltét-

lenül. Ez utóbbiakban az általános vélekedés szerint elsősorban a multinacionális cégek 

érdekeltek, ám a gyakorlatban az az látható, hogy a telephelyválasztást sokkal inkább befo-

lyásolták a bérköltségek illetve a letelepedést segítő tényezők (kedvezményes ingatlan, 

adókedvezmények), mint az autópályák megléte. A rendkívül tőkeigényes befektetés las-

san, viszonylag hosszú távon, sokszor nem közvetlen észlelhető módon, hanem áttételesen 

térül meg. Ezek a hatások a fejlesztési döntésekben, a fejlesztési rangsor kialakításában 

fontos szerepet játszanak [Enyedi Gy., 2009; G. Fekete É., 2008; Németh N., 2005]. 
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A vidéki térségek (különösen a félreeső, periférikus területek) közlekedési infrastruktúrája 

kisebb-nagyobb mértékben elmarad a városi térségektől, a közlekedési folyosók melletti 

területektől. A fejlesztések elmaradása ördögi körben van: a kisebb teljesítőképesség miatt 

kisebb a forgalmi kapacitás, melyet a vidéki térségek népességvesztése is indokol: azonban 

az elérhetőségi feltételek romlása is eredményezi a telephely- vagy lakóhely választásának 

alacsonyabb fokát [G. Fekete É.,2008;Pacione, M., 2001; 6. ábra ].  

 
 

 
 

6. ábra: Az infrastruktúra fejlettségének ördögi köre  

Forrás: Abonyiné Palotás J., 2006. p. 83. alapján saját szerkesztés 

 

A vidéki térségek elérhetőségében a közút mellett a vasút is jelentős befolyással bír, terje-

delmi okok miatt a vasúti alágazat sajátosságait nem vizsgáltam részletesen. A probléma 

összetettsége miatt  azonban a jövőbeni kutatási céljaim között szerepel a vasúti közleke-

dés elérhetőségre irányuló hatási is. A kistelepülések funkcióvesztése a vasúti 

hálózatfelszámolások mellett a körzetesítési folyamatokkal járt együtt, mely folyamat a 

’70-es években teljesedett ki. Több település elvesztette iskoláját, közigazgatásilag önálló 

státuszát, a szárnyvonalak felszámolásával több mint kétezer kilométerrel csökkent a vas-

útvonalak hossza, így romlottak az elérhetőségi feltételek. Hasonló településhálózati válto-

zások esetében, ha a polarizáció mellett nem fejlődik a közlekedési és kommunikációs inf-

rastruktúra, azaz a települések közötti kapcsolatokat fenntartó rendszer, a negatív hatások 

megsokszorozódnak [Nemes Nagy J., 1998.]. 
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Az elérhetőség fentiekben említett hatását tehát minden esetben gazdasági-társadalmi kon-

textusban kell vizsgálni. A fizikai elérhetőség tényezőjének kiemelése mellett Banister és 

Berechman a nyitott és zárt rendszer fogalmát vezették be a közlekedési beruházások vizs-

gálatának elemzésébe. Fogalmaik szerint a rendszer akkor nyitott, ha a gazdasági és politi-

kai tényezők megléte biztosított [Banister D., Berechman Y., 2001.]. 

A modell által vizsgált elérhetőség, illetve az infrastruktúra hálózatba való kapcsolódás a 

modell második kategorizáló tényezőjeként jelenik meg, azonban arra vonatkozóan nem 

történt megállapítás, hogy a szerzők pontosan mit értenek alacsony, illetve magas színvo-

nal alatt, tehát az elérhetőség tényezőjének számszerűsítése zárójelben maradt. Látható, 

hogy az elérhetőség tengelyén a pozitív irányba történő mozgás önmagában még nem je-

lent automatikus gazdasági növekedést, csak nyitott dinamikus rendszer esetében. Ott pe-

dig részben akkor is tapasztalható valódi hatás, ahol az infrastruktúra nem biztosítja az 

optimális elérést. Nem tisztázott, hogy az elérhetőség változásának tovagyűrűző hatásaként 

megjelennek-e új tevékenységek, vállalkozások, számolhatunk-e gazdasági növekedéssel. 

A modell értelmében az infrastruktúra-befektetések hasznossága a területi fejlődés szem-

pontjából tehát nem kizárólagos [Banister D., Berechman Y., 2001; Tóth G., 2005.; Réthe-

lyi Zs.-Túry G., 2003.]. 

 

 
7. ábra: A gazdaság és a közlekedésfejlesztés, elérhetőség összefüggései 

Forrás: Tóth G., 2005.; D. Banister, Y. Berechman, 2001. 
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A területi fejlődés és infrastrukturális beruházások közötti kapcsolat további vizsgálata 

során Banister és Berechmann 3 tényező összhangját emelte ki: Ha a három tényező közül 

valamelyik nem teljesül, a fejlődés eredményessége megkérdőjelezhető. A modell kritiká-

ja, hogy konkrét számszerűsítésre a szerzők nem tettek kísérletet, a vizsgálat elméleti jelle-

ge miatt a gyakorlatban nehezen alkalmazható [8. ábra]. 

A modell értelmében a közlekedés és a gazdasági fejlődés közötti kapcsolat vizsgálata ese-

tében a gazdasági externáliák, politikai és befektetési tényezők képezik a fejlődés sarok-

pontjait. A gazdasági potenciált többek között a munkaerő-ellátottság, a munkaerő fejlett-

ségi szintje, ill. a helyi gazdaság dinamikája jellemzi. A tényezők megléte esetében az új 

infrastrukturális beruházás elősegíti a gazdasági növekedést. A befektetési tényezők (tőke, 

befektetési idő, hálózati hatékonyság) és a politikai tényezők (mint a közlekedési döntés-

hozatal színterei) együttes előfeltétele a hatékony beavatkozás. 

 

 
 

8. ábra: A gazdasági fejlődés összetevői 

Forrás: Réthyelyi Zs. – Túry G., 2003. p. 18. alapján saját szerkesztés 

 

Az elérhetőség hatásainak további vizsgálataira a szakirodalomban szép számmal találha-

tunk példát, a konkrét számszerűsítés azonban az esetek többségében zárójelben marad. Az 

infrastruktúra bővítésével rendszerint javuló elérhetőségi viszonyok kapcsán elsősorban a 

pozitív tovagyűrűző hatások állnak középpontban, azonban olyan megközelítésekkel is 

találkozhatunk, amelyek a fejlesztések negatív hatásait hangsúlyozzák. A következő feje-

zetpontban a leggyakrabban említett negatív hatásokat foglalom össze, illetve vizsgálom az 

elérhetőség fogalmával összekapcsolt főbb tématerületeket. 
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2. 4. 1. 2. A fejlesztéssel járó negatív hatások 

 
„A térségeket összekapcsoló gerinc-utak kiépítése a történelem során birodalmi hatalom-

gyakorlási tényezőként jelentkezett. Róma számára a birodalom egybetartása érdekében 

volt szükség olyan utak kiépítésére, amelyen a légiók gyorsan felvonulhattak. A Római bi-

rodalom virágzása idején ezek az utak a hódítást szolgálták és az uralom fenntartását; de 

azt is látni kell, hogy az összeomlás időszakában ugyanezeken az utakon jelentek meg a 

Rómát támadó barbár hódítók is. Azaz az út mindig az erősebb pozícióját erősítette.” 

Fleischer Tamás 

 

A közlekedési hálózatok bővítésével foglalkozó tanulmányok rendszerint a negatív hatá-

sokra is felhívják a figyelmet. A pozitív hatások mértéke változó, hiszen – például a közúti 

infrastruktúra esetében – egy kisebb jelentőségű út is produkálhat mérhető eredményeket, 

de előfordulhat, hogy egy új autópálya-szakasztól várt pozitív változás mégsem tud érvé-

nyesülni – például recesszió idején. Az infrastruktúra-fejlesztések negatív hatásaként a 

leggyakrabban előforduló probléma, amikor az elmaradott, periférikus térségekben kifeje-

zetten fejlesztési célból megvalósuló pályaépítések az általuk összeköttetésbe került nagy-

városok elszívó hatását segítik elő. Egy új útszakasz átadása után a lakosság kiadásai – 

például bevásárlások vagy ingázások által – távolabbi térségek bevételeit gyarapíthatják 

sajátjukkal szemben, vagy az időben közelebb kerülő tőkeerős vállalatok kiaknázhatják a 

feltárt területek erőforrásait, tovább növelve a területi különbségeket.  

A szakirodalom még említi az alagút-hatást is, amely jelenség az autópálya vonzáskörzeté-

ben jelentkezhet, jól lehatárolható, pozitív gazdasági, társadalmi hatásokat produkálva, ez a 

folyamat azonban a távolabbi területek rovására történik. Ekkor a gazdaság teljesítménye 

sem nő meg bizonyítottan, viszont a fejlődési koncentrációk létrejöttével területileg kon-

centráltan jelentkeznek a hatások, hátrányba hozva az érintett térségeket [Erdősi F., 

2000.]. 

Negatív hatásként a hálózatok, azaz a kínálati oldal közúti forgalomnövekedő hatásával 

fellépő környezetterhelés problémáját említhetjük napjaink legjelentősebb problémájának. 

A fokozott zaj- és levegőszennyezés ronthatja a település lakóhely- és üdülőhelyértékét – 

kisebb-nagyobb mértékű szemléletváltást előidézve ezzel a lakosságban. A környezetvé-

delmi intézkedések a közlekedési tervekben egyre hangsúlyosabban jelennek meg - külö-

nös tekintettel az Európai Unió Fehér Könyve emeli ki a fenntartható közlekedés fontossá-

gát –, jelen dolgozatban ezt az irányt csak érintőlegesen vizsgáltam a terjedelmi korlátok 

miatt. 

Vickerman R. [1999] szerint további negatívumként értékelhető, hogy a hálózatok bővíté-

sének hatásaként jelentkező jobb elérhetőségi feltételek nagyobb versenyt gerjesztenek, 

amely miatt a regionális monopóliumok piacot vesztenek. A mobilitás iránti igény növeke-

désével ez a veszély valóban fennállhat, ronthatja az érintettek pozícióit, azonban ezt a 

problémát további versenyképességi vizsgálatokkal szükséges alátámasztani. 

A negatív hatások elkerülésére, ill. mérséklésére a legfontosabb megállapítás a német fel-

fogás mentén, hogy nagyobb volumenű infrastruktúra-beruházást elsősorban akkor célsze-

rű végrehajtani, ha a forgalmi viszonyok egyértelműen megindokolják. A települések kö-

zötti közlekedési kapcsolatok javításában és az elmaradottabb területek fejlődésében – pél-

dául ha nagyobb útépítési beruházás az alacsony forgalom miatt nem valósulhat meg – 

fontos szerepet játszhat a kerékpárutak és a kiszolgáló infrastruktúra megépítése. Fejleszté-

sük környezetvédelmi és idegenforgalmi szempontból is kedvezőnek bizonyul, és sokat 

javít azon települések elérhetőségében, ahol forráshiány miatt nem kivitelezhető hosszabb 

bel- vagy külterületi út [Glatz F., 2000; Gáspár L., 2002, 2003.]. 



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása 

a magyarországi kistérségek esetében 

 

  

 39 

 

2. 4. 1. 3. A hatások vizsgálatának eltérő megközelítési szempontjai 
 

Az egyes régiók földrajzi és gazdasági helyzete közötti összefüggés tekintetében három 

jellegzetes megközelítést említ a szakirodalom, melyet kutatásaim során irányvonalként 

tekintettem: az első a hálózatok szerepét emeli ki, amely eszközökkel gyors és költségtaka-

rékos szállítás és utazás valósítható meg, ezzel segítve a telephelyválasztást. A második 

megközelítésben az ún. sűrűsödési pontok, azaz nagyobb, fejlettebb települések, agglome-

rációk emelhetők ki vonzó elhelyezkedési tényezőként a gazdasági szereplők számára. A 

harmadik megközelítés értelmében a nagy hatású térelemek, azaz a határok, autópálya-

hálózatok vagy. vasútvonalak játszanak nagy szerepet a területi egyenlőtlenségekben [Ne-

mes Nagy J., 2005; Németh N., 2009; OECD, 2002.]. 

A közúti infrastruktúrafejlesztésekkel kapcsolatos kutatások több szempontból közelítik 

meg a lehetséges hatásokat, azonban kevés konkrét tanulmányt találhatunk ezek számsze-

rűsítésére, különsen hazai vonatkozásban. 

A hazai és nemzetközi vizsgálatok terén egyaránt jelentős problémaként jelentkezik, hogy 

a közlekedési fejlesztések eredményességének és hatékonyságának vizsgálatakor elsősor-

ban a tervezési időszakban történő becslések állnak rendelkezésre – mivel az infrastruktúra 

hálózati szolgáltatás, rendszerben kell összefüggően elemezni, így a „kiragadott” részek 

értékelése félrevezető lehet [Banister D., Berechman Y., 2001; Noland R. et al, 2009.]. A 

hálózatok hatásainak egyfajta csoportosítása a következőképpen lehetséges: 

 

 

 

9. ábra: A közlekedési infrastruktúra területi hatásai 

Forrás: Veres L., 2005., Fleisher T., 2003. alapján saját szerkesztés 

 

A hálózatok közvetlen hatásaként a területfeltárást említhetjük elsőként. A strukturális, 

gazdasági átalakulások közvetett hatása bonyolultabb kérdés. Hálózati paramétereket te-
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kintve az előzőekben már említettem azt a problémát, hogy a tanulmányok túlnyomó része 

csupán az autópályák hatásait vizsgálja, nem veszi számításba, hogy alacsonyabb rendű út 

építésével is generálhatóak pozitív hatások – hiszen javul az elérhetőség. Fleisher [2003, 

2008b] egy tanulmányában ezt a hatékonyabb pénzfelhasználással indokolja, mely szerint 

üzemileg kifizetődőbb ugyanannyi aszfaltot egyben, nagy projektbe beépíteni, mint kiste-

lepülések útjainak fenntartásával elaprózni a forrásokat. Az ágazati érdek a gyors megtérü-

lésű projekteket, az eleve dinamikus területeket támogatja, nem a fejlesztésre szorulókat, 

ahol bizonytalan a megtérülés.  

Az optimális közlekedéshálózati struktúrák kidolgozása optimális esetben feltételez egy 

olyan gazdasági alapfelvetést, amely szerint a távolság legyőzését szolgáló közlekedés 

költségeit, ráfordításait a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani és ezzel a nemzetgazda-

ság teljesítőképességét egészben és részben biztosítani. A közlekedési tervek értékelésére 

vonatkozóan azonban nincs egységes szempontrendszer. A közlekedéstervezési munkák 

célja, hogy előrebecsüljék a tervek hatását, ezt követően kiértékeljék és ily módon eldönt-

hetővé tegyék, hogy érdemes-e az adott tervet megvalósítani, illetve ha több lehetőség 

adott, melyik a legjobb változat, milyen szempontrendszer alapján állítható fel a rangsor. 

Mindez fontos ahhoz, hogy a gyakorlatban megalapozott döntések szülessenek a tervezés 

után, de kevés konkrét tanulmánnyal találkozhatunk; illetve, ha a hatások szerepelnek is, 

azok csupán feltételezettek [Fleischer T. et. al, 2002.].  

A szakirodalmi áttekintés során is látható volt, hogy a hatásokat nehéz pontosan felmérni 

és számszerűsíteni. Az értékelésnek mindazon hatásokat számításba kellene vennie, ame-

lyek a tervjavaslat következményeként a társadalom egyes egyedeit vagy csoportjait érin-

tik. Az értékelési módokat csoportosítva a gyakorlatban különböző értékelési eljárások 

fordulnak elő a leggyakrabban: 

o A költség-haszon elemzés a legátfogóbb értékelési módszer. Elvégzése során a 

fejlesztés megvalósulásával a társadalmi jólétre irányuló hatásokat számszerűsít-

jük lehetőség szerint. 

o A költségelemzés esetében a hasznosságot nem becsüljük, csupán az egyes terv-

változatokkal összefüggő költségeket hasonlítjuk össze. 

o A pénzügyi értékelés a jövőbe mutató, használatból eredő kiadások és bevételek 

becslése: elsősorban a tőke, az üzemeltetési költség és a bevételek jövőbeni 

áramlásával foglalkozik. 

o Különböző kritériumok összehasonlíthatóvá tétele érdekében alkalmazzuk a so-

rolási vagy pontozásos eljárást, melynek során különböző kritériumok szerint ér-

tékelik az egyes, rangsorba állítható vagy pontozásos skálán elhelyezhető válto-

zatokat. Az infrastrukturális ellátottságot hasonló szempontrendszer mentén ér-

tékeltem. 

o A cél elérési elemzéssel az előzetesen kijelölt célrendszert teljesítettségének fo-

kát vizsgáljuk bizonyos eredményindikátorok alapján. 

o A küszöb analízissel olyan (küszöb)értékekhez hasonlítjuk az adott tervvarián-

sok hatékonyságát, amelyeket előre meghatározott módszer szerint, az egységnyi 

befektetéssel elért hozamhoz, megtérülési időhöz, vagy valamilyen szolgáltatási 

színvonal paraméteréhez viszonyítunk [Prileszky I.-Fülöp G., 1996.; Kocziszky 

Gy., 2004.]. 

 

A közlekedési infrastruktúra-beruházások elemzése esetében azonban már érintettem azt a 

problémát, mely szerint a beruházások társadalmi hasznosságából adódóan a közvetlen és 

közvetett hatások becslése igen nehéz, és sok esetben a megtérülés szempontja éppen ezért 

fel sem merül (különösen a nem fizetős szakaszokon). Haszonnak elsősorban az tekinthető, 
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ami a közlekedési rendszer igénybevevőjének előnyös Ezekben az esetekben a haszon szé-

lesebb körben, a társadalom egészére vetítve, közvetett módon keletkezik. Figyelembe kell 

venni azt a tényt is, hogy az infrastruktúra elemei hosszú élettartamúak és általában több év 

távlatában jelentkeznek, ezért a hatásokat is ennek megfelelően kell felmérni. 

A mérhetőség biztosítása érdekében a gyakorlatban éppen ezért az indikátorok egyre széle-

sebb körű bevonását irányozzák elő a beruházások kapcsán. A projektek megvalósulásának 

nem csupán az elérhetőségi indikátorokkal mérhető javulás a kizárólagos eredményességi 

mutatója – egyes útszakaszok felújítása esetében nem mutatható ki érdemi csökkenés a 10-

15 perces vonzáskörzethez képest, de a balesetveszély csökkenése, a járművek üzemelteté-

si költségének csökkenése kimutatható eredményeket hoz. Az elemzések lehetnek ex ante 

vagy ex post jellegűek, tehát várható hatást vizsgáló vagy tényleges hatást kimutató értéke-

lések, melyekhez a következő tényezőket kell figyelembe venni: 

 Munkahelyteremtő hatás: 

o kivitelezés alatt foglalkoztatottak száma, 

o útkarbantartással, fenntartással foglalkoztatottak száma, 

o az úthálózattal lefedett térségbe települt vállalkozások alkalmazottainak 

száma (közvetett hatás). 

 Eredmény, output: 

o megépült úthossz, 

o elérési időtávolság rövidül (Budapest, megyeszékhely, kistérségi központ), 

o tömegközlekedési járatsűrűség nő. 

 Tovagyűrűző hatás: 

o bejáró dolgozók száma nő, 

o migrációs veszteség csökken, 

o betelepülő vállalatok száma nő, 

o kereskedelmi, szolgáltató egységek száma nő, 

o idegenforgalom nő. 

 

A közútfejlesztési terveknél általában a fentiek mellett a következő elemekben bekövetke-

zett változásokat kalkulálják: 

o üzemanyag megtakarítás, 

o egyéb üzemeltetési költség megtakarítás, 

o az utazók utazási időmegtakarítása, 

o jobb közlekedési lehetőségek kihasználása 

o baleseti költségek, 

o útfenntartási költségek, 

o tőkeköltség, 

o környezeti hatások, környezeti állapot javulása. 

 

A módszer nehézségét leginkább az indikátorok számszerűsítése okozza. Találkozhatunk 

például olyan hatásindikátorral, amely a társadalmi elégedettség pontos százalékos változá-

sára kérdez rá. Ehhez viszont reprezentatív kérdőíves felmérések lennének szükségesek a 

beruházás előtt és azt követően is, amelyre érthető módon már kevés kapacitás áll rendel-

kezésre. 

A szakirodalom a bemutatott pozitív és negatív hatások fellépését több szempont alapján 

indokolja. Annak ellenére, hogy a legtöbb csak feltételezett, jól csoportosítható tématerüle-

tek rajzolódnak ki a témával foglalkozó kutatásokban, melyek közül irányadó jelleggel 

emeltem ki egyes területeket. 
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2. 4. 1. 4. A fejlesztések hatására bekövetkező lehetséges változások 

 
Az elérhetőség és mobilitás javítását szem előtt tartva a jövőbeni közlekedési terveknek 

úgy kell kijelölniük célterületeket, hogy a fejlesztések ne széttagoltak, hanem együttdolgo-

zók, egy irányba mutatóak legyenek, figyelembe véve a területfejlesztési és településfej-

lesztési szempontokat illetve azokat a szakmai területeket, amelyeket a közlekedés, infra-

struktúra bővítés hatása érint. A magyarországi területi egyenlőtlenséggel foglalkozó kuta-

tások azonban elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy az autópályák fejlődési tengelyekkel 

történő azonosítása csupán jól hangzó szlogen, mivel tényleges területfejlesztési hatásokat 

a bővítésektől nem várhatunk. [Fleischer T., 2002.].  

Az alábbi táblázat a szakirodalomban előforduló leggyakoribb vizsgálati témaköröket, kö-

vetkeztetéseket foglalja össze. Természetesen a vizsgálati területek legtöbbször nem válnak 

el egymástól, hanem egymást kiegészítő hatásokként jelennek meg a kutatások során. 

A következő pontokban a fejlesztési hatásokkal foglalkozó egy-egy irányt emeltem ki érin-

tőlegesen. 

 

6. táblázat: Az infrastrukturális beruházások eltérő vizsgálati megközelítései 

Vizsgálati terület Főbb megállapítások 

Ingatlanpiac 
Az autópálya mentén fekvő ingatlanok és szabad földterületek 

ára felértékelődik a beruházások területigényének köszönhetően. 

Versenyképesség 
Azok a területek, amelyek kedvezőbb elérhetőségűek, egyértel-

műen versenyképesebbek. 

Elérhetőség, szállítási idő 
Egy új közút jobb elérhetőséget biztosít az árukhoz és piacok-

hoz, előnyt jelent a már létező vállalkozások számára. 

Szállítási költség 
A szállítási költség csökkenése befolyásolja a térségben működő 

vállalkozások versenyképességét. 

Életszínvonal 

Mind a nemzetközi, mind a térségi elérhetőség javítása közvet-

lenül hat a lakosság életminőségére azáltal, hogy az utazási idő 

rövidülésével bővül a rövidebb egységnyi idő alatt elérhető 

szolgáltatások köre. 

Telephelyi vonzerő 
A fejlett infrastruktúra, kedvező elérhetőségi viszonyok hatására 

nő a régió vonzereje. 

Kohézió 
Az elérhetőség javulásával erősödik a társadalmi-gazdasági 

kohézió. 

Regionális fejlődés 
A régiók országos hálózatba történő integrálásával nő a regioná-

lis versenyképesség. 

Regionális kapcsolatok 
A jobb közlekedési feltételek jelentős mértékben befolyásolják a 

térségi regionális kapcsolatok erősségét, irányát. 

Infrastruktúra, mint alapté-

nyező 
Az infrastruktúrát pozitív hatótényező, amely önmagában hatás-

talan. 

Mobilitás 
Minél mobilabb egy társadalom, annál nagyobb szerepe van a 

térlegyőzés időigényének. 

Urbanizáció, városszerkezet 
A városi közlekedés természete és a városszerkezet kialakulása 

között erős az összefüggés. 

Gazdaság általános állapota 
A közlekedési infrastruktúrára költött pénz csökkenése hosszú 

távon gazdasági problémákhoz vezet. 

Negatív externáliák 
A közlekedési infrastruktúra hatásait elsősorban környezetterhe-

lési szempontok mentén kell vizsgálni. 

Forrás: saját szerkesztés 
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A hálózatok bővítése esetében a hazai és külföldi kutatások nagy része az elérési idő csök-

kentését tekinti elsődleges vizsgálati területnek, amellyel szemben számos kritikai észrevé-

tel fogalmazódik meg. A szállítási idő rövidülése elsősorban a már ott tevékenykedő vál-

lalkozások számára jelent előnyöket, javítva többek között a termelékenységet, mely hatá-

sokat az előző fejezetpontokban részleteztem.  

A szállítási idő mellett az utazási idő rövidülése is kiemelt vizsgálati terület. A társadalom 

térbeli mozgása középpontjában áll a szociológiai kutatásoknak. mivel befolyásolhatja a 

térség településeinek demográfiai folyamatait. A munkahely, az áruk, piacok jobb elérhe-

tősége a lakóhelyválasztásban is kiemelt szempont [Bloech, J., 1970; Faluvégi A., 2005.]. 

A kutatásaim során érintett egyes kistérségek esetében szintén megfigyelhető az a tenden-

cia, hogy a helyi munkalehetőségek hiánya miatt az ingázás jelenthet megoldást a munka-

hely és a lakóhely között (az elvándorlást ilyenkor az ingatlanpiaci viszonyok is erősen 

korlátozzák, kényszerhelyzetet teremtve ezzel). 

A térfaktor az ingázás mellett természetesen nagy mértékben befolyásolhatja a vándorlási 

potenciált is. Ha azt vizsgáljuk, hogy a közlekedés, elérhetőség infrastrukturális feltételei 

hogyan hatnak egy adott település lakónépességének változására, érdemes azon modelleket 

áttekinteni, amelyek a mobilitás miértjével foglalkoznak.[Köllő J., 2007.] 

Rossi 1955-ös tanulmányában az elérhetőséget már egy kiemelt tényezőként kezelte, első-

sorban a munkahely, iskola, bevásárlás és a család, barátok távolságát vette alapul. Példák 

szerint egyes világvárosok környékén az emberek két órát is hajlandók utazni a munka-

helyükre, ha a várostól távolabbi zónában biztosíthatók a magasabb életkörülmények. 

Természetesen figyelembe kell vennünk, hogy ebben az esetben más eredményt kapunk 

egy fejlettebb térség vizsgálatánál, ahol a mobilitás, ingázás nem kényszer, hanem egy 

mégmagasabb életszínvonal elérése érdekében, önként vállalják a döntéshozók. [P. Rossi, 

1955.] 

A 19. században a közlekedés fejlődésével folyamatosan nőtt a lakóhely és a munkahely 

közötti távolság, gyorsítva a szuburbanizáció folyamatát, az egyéni közlekedés térnyerésé-

vel a városi magtól távolabbi területek, települések növekedése indult el. Napjainkra nem-

csak a személygépkocsik száma, de a megtett távolságok is megnőttek, a tendencia egyre 

inkább az egyéni közlekedés teljes térnyerése felé halad.  

Bár napjainkban az emberek lényegesen nagyobb távolságokat hajlandók megtenni a mun-

kahely és a lakóhely között, mint korábban, mindez időben nem jelent hasonlóan nagy vál-

tozást. A konstans utazási idő a távolságok növekedésével szemben a közlekedési feltéte-

lek javulására mutat. Természetesen figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy ha az 

egyéni közlekedés növekvő térnyerésével nem tart lépést a kiszolgáló infrastruktúra, a köz-

lekedési pontok besűrűsödésével hosszabb utazási időt fog eredményezni [Köllő J., 2002.]. 

 

Hogy önmagában az autópályák képesek-e megteremteni a növekedés feltételeit, több ku-

tató vizsgálja [Mozsár F., 2000; Lengyel I., 2000; Kólyáné Sz. Á.-Végh L., 2007.]. Dogson 

véleménye, hogy a szállítási költségek csökkenése és a területi növekedés között gyenge a 

korreláció, nem releváns a közvetlen hatás; a közlekedéspolitikát önmagában nem látja 

alkalmasnak a leszakadó térségek felzárkóztatására. Simon az infrastruktúrát pozitív ható-

tényezőnek nevezi, amely önmagában hatástalan. Egyes kutatók a missing link szerepet 

emelik ki, azaz azt a hatást, amikor a fejlesztés valamilyen szűk keresztmetszetet szüntet 

meg. 

Mozsár F. [2000] szerint maga a közlekedési hálózat jelent külső gazdasági hatást, tehát a 

gazdasági és társadalmi fejlődés egyik externáliájának tekinthető az infrastruktúra-hálózat, 

és nem annak hatásait kellene externáliaként értelmezni. Saját eredményeim szintén azt 

igazolják, hogy önmagukban, közvetlenül nem észlelhetőek fejlődési hatások, a közvetett 
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ágon, társadalmi-gazdasági mutatókon keresztül azonban érezhető az infrastruktúra-hatás. 

Ami biztos eredményként megjelenik, a legközvetlenebb, már az átadás pillanatában je-

lentkező hatás az elérési idők csökkenése, amely fontosságát kutatásaim során vizsgálom.. 

Aschauer D. [1991] az Egyesült Államok példáján kersztül arra a következtetésre jutott, 

hogy ahol az infrastruktúra-hálózatok jelentős mértékben kihatnak a termelésre, nemzet-

gazdasági produktivitásra, a fejlesztésre fordított beruházások befolyásolják a GDP alaku-

lását. Ezt a modellt később, nem körültekintő jellege miatt többen bírálták [Réthelyi Zs. –

Túry G., 2003; Baister D.-Berechman Y., 2001.] 

Bartha-Klauber [2001] valamint a Közlekedésfejlesztési OP korai verziói is magasabb 

és/vagy növekvő jövedelmeket mutattak ki az autópályákhoz közel eső településeken, e 

vizsgálatok azonban nem szűrték ki a szóban forgó és más települések közötti – az autópá-

lya jelenlététől független – különbségeket, és nem szűrték ki a sikermutatókban az autópá-

lyától függetlenül bekövetkező változásokat sem.  

Problémát jelent azonban, hogy a legtöbb régió területéhez tartozó gyorsforgalmi hálózat 

nagyobb szakaszának átadásától nem telt még el annyi idő, hogy az esetleges hatásokat 

mérni lehessen – egyes szakirodalmi források szerint ennek ex post jellegű vizsgálata leg-

alább tíz év viszonylatában mutatna reális képet. Ennek csak az M3-as, Gyöngyös-

Füzesabony közötti útszakasz számbavétele felelne meg. 

Az ingatlanpiaci hatásokkal általában pozitívan lehet számolni: az autópályák mentén fek-

vő ingatlanok, földterületek a telephelyválasztási folyamatok pozitív változása folytán fel-

értékelődnek, így a nyomvonal kijelölése után a spekulációs hatásokkal is számolni lehet. 

Azonban érdemes kiemelni a nagy-britanniai példát: az északi, ritkább autópálya-hálózattal 

rendelkező területeken értéke pontosan a lakó- és üdülőhely-érték szempontjából maga-

sabb. Előfordul, hogy csökkenhet a mezőgazdasági földterületek értéke a környezeti 

externáliák miatt. Problémát jelenthet helyenként az is, hogy az autópálya átszelhetőségé-

nek nehézségeivel az elérhetőség romlik. [Réthelyi Zs., 2002.] 

 

Az infrastruktúra-beruházások kapcsán egyes szerzők az utazási idő és utazási sebesség 

alkotta térméretet veszik alapul, amelyben a közlekedéstechnológiai változásoknak a vá-

rosszerkezetre gyakorolt hatása áll a vizsgálat középpontjában [Nagy Z., 2007; Tóth G., 

2004.]. A városi közlekedés természete és a városszerkezet kialakulása között erős az ösz-

szefüggés. Az iparosodás előtti időszakban a városok kiterjedése szükségszerűen volt ki-

sebb, az elérhetőség miatt az emberek a munkahelyükhöz közeli területet választottak la-

kóhelyként Először az ipari forradalom után, a nagyobb teljesítményű járművek megjele-

nésével vállalták egyre többen az ingázást, a nagyobb távolságok megtételét. Mindez a 

város méretére is kihatott, megteremtve a kölcsönös függőség alapjait a városszerkezet és a 

közlekedési technológia fejlődése között.  

A városszerkezet vizsgálata mellett a hálózatok magasabb szinten jelentkező, pl. nagytér-

ségi szerkezet alakító hatása is kiemelt jelentőségű. Kezdetekben az iparosodási folyamat 

elősegítője, a vasút messze nagyobb mértékben eredményezte a területi hatások alakulását, 

mint az autópályák bővülése, vagy a légi közlekedés részarányának növekedése. A közutak 

motorizációja jelentősen javította a közlekedési feltételeket, azonban a fejlesztésével járó 

előnyök az „öröklött”, a „hálózatképzésben úttörő” közlekedési rendszerrel, azaz a vasúttal 

szemben alulmaradtak [Fleischer T., 2001; Glifford L., 1996.]. 

Erdősi F. [1992] kiemeli, hogy a vasút több térségi viszonylatban is növelte a társadalmi 

különbségeket, a vasúti szállítást preferáló vállalatok számára előnyt hozott a piaci ver-

senyben és bizonyos konkurens közlekedési ágak fejlődését is elősegítette az összekötteté-

sek által. A gépkocsi, amelynek kezdetben, ráhordó, vasútvonalak közötti területfeltáró 

szerepe volt, majd minden területi-távolsági kategóriában a vasút versenytársa lett. Telepü-
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lési, térszerkezeti hatási közül kiemelhető, hogy a személygépkocsik elterjedése, a mobili-

tás javulása lehetővé tette a növekvő életszínvonalhoz igazodó kertvárosi övezetek kialaku-

lását. A lakosság hosszabb ingázást vállalt a lakóhelyek és a munkahelyek között, amely 

által oldódtak a településstruktúrák. 

 

Fontos szempont a régiók közötti kohézió erősödésének a vizsgálata. Ezt a feltételt 

Vickerman [1996] vizsgálta a régiók közti szűk összeköttetésének megszüntetési feltételeit 

taglalva. A közös közlekedéspolitika szintén a kohézió erősödését tűzte ki egyik fő célként 

a Transzeurópai Hálózatok fejlesztése során.  

Az egyes országok elérhetőségének javítása, európai vérkeringésbe kapcsolása, valamint a 

tagállamok közötti kapcsolatok javítása kiemelt terület, azonban az országokon belüli – 

infrastrukturális szempontból jelentkező – regionális különbségek enyhítése már az egyes 

tagállamok hatáskörében marad.  

Az Európai Unióban számos eltérő példát láthatunk a fejlesztés okaira: a közúti alágazat 

egyik legnagyobb arányát gerjesztő németek azt vallják, hogy az autópálya építés nem 

struktúrapolitika, azaz elsősorban a keresletnek kell meghatároznia a hálózatok szükséges-

ségét
13

. Így pl. autópályát akkor indokolt építeni, ha a forgalmi viszonyok egyértelműen 

megindokolják [Fleischer T., 1998; Simon D., 1987. ].  

A hazai példák az autópályák térszerkezet alakító hatását alapvető tényezőként kezelik. 

Azaz Magyarországon nem a forgalmi viszonyok indokolják a bővítést: egyes szakaszok-

nak térbeni fejlődési irányt kijelölő szerepük van, melynek következtében várható az agg-

lomerációk létrejöttének hatása. A hazai kutatások – miként a fejlesztés is – elsősorban az 

autópályaépítésre koncentráltak, azt várva, hogy a beruházások jelentősen hozzájárulnak az 

érintett térségek, ezen keresztül pedig az ország gazdasági fejlődéséhez [Holst, D. R., 

2006.].  

 

Németh N. [2006] alapján a kedvező fekvés és elérhetőség telephelyválasztással összefüg-

gő kérdései több tekintetben, pl. a munkaerőpiac regionális tagoltságának magyarázatában 

kulcsszerepet kapnak. Vizsgálataim során én elsősorban a vállalkozások döntéseire fóku-

száltam. A szakirodalom szerint az autópálya menti területek versenyelőnyt élveznek a 

befektetőkért folyó vetélkedésben, mint a mindenkori külföldi befektetői érdeklődés kitün-

tetett elemei. Krugman nyomán kijelenthetjük, hogy a nagyobb lakosságú terület fogja 

magához vonzani a feldolgozóipart. Krugman az Egyesült Államok feldolgozóipari öveze-

tének koncentrációját vizsgálta, melynek magyarázata az adott területnek az ország többi 

részénél népesebb sűrűsége, illetve jobb közlekedési hálózata volt, jobb piacra jutást nyújt-

va a feldolgozóipar számára. 

Telephelyválasztás tekintetében a későbbi befektetések számára válhat vonzóvá egy úthá-

lózattal feltárt térség, egyes elemzések az infrastruktúra és befektetések telephelyeinek 

kapcsolatát vizsgálják. A vonatkozó szakirodalom több képviselőjének kijelentése alapján 

a fejlett infrastruktúra hatására nő a régió vonzereje [Ács Z.-Varga A,. 2005; Rechnitzer J., 

1998.]. Ez azonban leginkább akkor igaz, ha olyan vállalkozásokról van szó, amelyeknek 

számítanak a termelési, szolgáltatási útvonalak [Chikán A., 1998.]. 

A kilencvenes évek általános tapasztalata volt az, hogy a multi- és transznacionális nagy-

vállalatok telephelyválasztását alapvetően befolyásolta az autópályák közelsége. A zöld-

mezős beruházások jelentős része a gyorsforgalmi úthálózat már meglévő elemeihez, illet-

ve azok 30-40 kilométeres sávjához kapcsolódott [Németh N., 2006]. A magyarországi – 

egyébként nettó foglalkoztatásnövelő hatású – külföldi tőkebefektetések 80 százaléka - 

                                                 
13

 Ennek hátránya, hogy a kereslet elsősorban a magterületek körül koncentrálódik, így ha a fejlesztési irányt 

a kereslet határozza meg, az leginkább a centrumtérségeknek kedvez. 
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elsősorban a termelési tényezők elérhetősége miatt – a fővárosban és annak agglomeráció-

jában, valamint az Észak-Dunántúlon valósult meg [Bartha A.-Klauber M., 2000]. 

 

Az infrastruktúra-fejesztések amellett, hogy az ország közlekedési kapcsolatait kívánják 

fejleszteni, elsősorban a regionális politika eszközei: a hálózatok kiépítésénél fő szempont 

a régió versenyképességének növelése. Az egyes térségek fejlesztését azonban sokan csak 

magasabb szintű hálózatokban látják, amely gyakran erőltetett fejlesztési iránynak tűnik. 

Természetesen az említett hatások mértéke attól is függ, hogy a fejlett vagy fejletlenebb 

térség milyen gazdasági teljesítményű területtel kerül összeköttetésbe a beruházások által.  

Elméletek szerint a kiemelkedő gazdasági teljesítményű területekkel történő kapcsolat 

minden térség számára jó lehetőségeket teremt, megnövelheti a külkereskedelmet és elin-

díthatja a működőtőke befektetések folyamatát, azonban nem szabad elfeledkezni a már 

említett szivattyú-hatásról sem, melynek értelmében az elmaradottabb terület az elérhető-

ség javulása végett célpontjává válhat a fejlett területek erőforrásokat kiaknázó politikájá-

nak [Réthelyi Zs. – Túry G.,2003. ]. Magyarországon több kistelepülés esetében fennáll 

ennek az elszívó hatásnak a problémája. 

Erdősi F. [1992] úgy látja, hogy az autópályák bővítésével rendszerint nem keletkeztek 

ipari centrumok a megközelítési helyeken. A szállítási költségeket ugyanis néhány kilomé-

terrel hosszabb-rövideb út nem befolyásolja szignifikánsan [Terra Stúdió Kft., 1996; 

Monigl J., 2002.]. 

Németh N. [2008] azt vizsgálta, hogy az autópályák tervezésekor az ország fejlettebb terü-

leteire jelölték-e ki a nyomvonalakat, ami eleve endogenitást visz az autópályák ma feltéte-

lezett területfejlesztő hatásába, illetve hatnak-e önállóan is az autópályák a gazdasági fej-

lettségi térszerkezetre, szerepet játszanak-e a mai települési szintű jövedelmi és 

munkaerőpiaci tagoltságban. Az eredmények értelmében az autópályák kiváltó okként sze-

repelnek, de az önálló térszerkezeti hatás nem igazolható. 

 

A Széchényi-terv és az infrastruktúra fejlesztésekkel kapcsolatos egyéb területfejlesztési 

dokumentumok az autópályák lakossági jövedelmekre, valamint a foglalkoztatás szintjére 

vonatkozóan vizsgálják a lehetséges hatásokat. A Nemzeti Fejlesztési Tervben és az Új 

Magyarország Fejlesztési Tervben az autópályák menti területek, mint dinamikus tenge-

lyek kerültek kijelölésre, mivel feltételezhetően az autópályák kedvező hatásainak követ-

keztében magasabb esetükben a külföldi tőke aránya és a vállalkozói aktivitás, valamint 

magasabb a foglalkoztatottság és alacsonyabb a munkanélküliség.  

A dokumentum szerint a dinamikus tengelyek az M1-es és M7-es szakaszok, a Budapest-

Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron, valamint a Budapest-Székesfehérvár-Balaton vonal. Fon-

tos megállapításnak tekinthető, hogy az említett térségekben nemcsak a nagyobb városok 

fejlődése emelhető ki, hanem a kisebb centrumok körzetei is az ország relatíve legjobb 

helyzetű mikrorégiói közé tartoznak, és a depressziósnak jellemzett térségekben is érezhető 

a gazdasági fejlődés elindulása [ÚMFT Akciótervek 2009-2010].  

Emellett kevésen vizsgálják, mutatkozik-e gazdasági élénkülés az országos átlaghoz képest 

az egyes autópálya-szakaszokhoz közel eső kistérségekben az átadást követően. Az ered-

mények értelmében az autópálya átadását követően az érintett kistérségekben növekedés-

nek indult a vállalkozássűrűség
14

, ugyanakkor a foglalkoztatásban, a munkanélküliségben 

és az egy főre eső jövedelmekben nem következett be értékelhető változás [Németh N. 

2005, 2006]. 

                                                 
14

 Hosszabb távon várható azonban pozitív foglalkoztatási hatás, ez azonban egyelőre „megbecsülhetetlen”. 

[Német N., 2005.] 
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A legtöbb fejlesztési dokumentumban szereplőeredmény és output indikátor, amelyek az 

egyes területek, települések differenciált támogatását célozzák, kihangsúlyozzák a térségi 

egyenlőtlenségek mérséklésének fő célját. Tapasztalataim szerint azonban ezek az indiká-

torok nem tükrözik a valós helyzetet, mert magából az infrastruktúra ellátottságból még 

nem tudunk pontos következtetéseket levonni az elérhetőségre vonatkozóan. További prob-

léma, hogy a fejlesztések hatásainak várhatói irányaira vonatkozó becsléseket sok esetben 

nem támasztják alá konkrét vizsgálatok, hivatkozva arra, hogy a társadalmi hatások felmé-

rése nehezen körülhatárolható egy útépítés kapcsán.   

 

Különleges feladat a baleseti költségek megfelelő számbavétele. A közlekedési beruházá-

sok általában változást idéznek elő a balesetek gyakoriságában is, amely hatást az értéke-

lésben általában az ehhez kapcsolódó választott indikátor tükrözi. Közútfejlesztési beruhá-

zásoknál átlagosan a fejlesztés hasznának mintegy 15%-a a baleseti helyzet javulásából 

származik. 

A közlekedési infrastruktúra negatív hatásait elsősorban környezetterhelési szempontok 

mentén vizsgálja a szakirodalom. Az ezzel kapcsolatos dokumentumok arra is felhívják a 

figyelmet az útfejlesztések esetében, hogy az Unió közlekedésfejlődésének jövőjét alapve-

tően a környezetvédelmi szempontok is befolyásolják. A Maastrichti Szerződés óta valam-

ennyi közösségi dokumentumban kap egyre nagyobb hangsúlyt a környezeti egyensúly 

védelme. Az Európai Unió politikája szerint ezért a vasúti és kombinált szállítás részará-

nyát kell növelni a közút térnyerésével szemben. Újabb utak nagyobb forgalmat gerjeszte-

nek, így lesz egyre nagyobb a közút részesedése. A vasúti teljesítmény fejlődése, illetve a 

kombinált szállítási formák elterjedése a minőségi színvonal javulása mellett sem lesz 

számottevően nagy, a vízi és légi szállítás jelenlegi alacsony teljesítménye sem jelent egy 

ideig versenyképes alternatívát a közúti közlekedés és szállítással szemben. A téma fontos-

sága egy önálló disszertáció témája is lehetne, így a környezetvédelmi kérdéseket csak 

érintőlegesen vizsgáltam a dolgozatban. 
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3. A közúti közlekedési infrastruktúra területi fejlődésre gyakorolt hatá-

sainak modellezési lehetőségei 
 

 

Az infrastruktúra fejlettségének megítélése mindig viszonylagos, az összehasonlítás alapját 

sokféleképpen megválaszthatjuk. Az összehasonlítás tárgyát képezheti valamely térség 

infrastrukturális ellátottságának szintje, fejlettsége, ellátottsági szintje, konvergenciája 

vagy a lemaradás mértéke. A következő pontokban a szakirodalomban leggyakrabban elő-

forduló, közlekedési infrastruktúrát jellemző módszerekre tértem ki röviden, előkészítve az 

elérhetőség mérési lehetőségeinek vizsgálatát.  

 

3. 1. Infrastruktúrát jellemző jelzőszámok és elemzési módszerek - a közúti 

infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata 

 
Az általam ismert és feldolgozott szakirodalomban az infrastruktúra különböző területein a 

vonatkozó legfontosabb, nemzetközi statisztikákban is hozzáférhető mutatószámok össze-

hasonlításával történik az elemzés.  

A hazai szakirodalomban leggyakrabban használt közlekedési infrastruktúra jelzőszámok a 

következők: 

 országos közúthálózat sűrűsége, 

 magasabb rendű utak 100 km2-re jutó sűrűsége, 

 épült autópálya/főút/kerékpárút/határátkelő, 

 áruszállításra használt gépjárműpark állományának alakulása, 

 személygépkocsi állománynövekedésének üteme, 

 közúti gépjárműállomány száma (db) 1000 lakosra (szgk., tehergk., mo-

torkerékpár, autóbusz), 

 időbeni elérhetőség (percben, határátkelőhely, főváros, megyeszékhely, 

kistérségi központ között). 

 

Szigetvári T. [2008b.] Magyarország és az Európai Unió helyzetét vizsgálta az infrastruk-

túra vonatkozásában – a közlekedés mellett összehasonlítást tett a távközlés-informatika, 

oktatás, egészségügy, valamint környezet-energia területén.  

A közlekedés esetében az út- és vasútsűrűséget tekintette mérvadónak, kiemelve a viszo-

nyítási alap problémáját: nemzetközi összehasonlításban jól látszik, hogy az úthossz/100 

km2 a nagy népességű, kis területű országokat, az úthossz/10.000 lakos a kis népességű, de 

nagy területű országokat emeli ki
15

. Ennek kiküszöböléséhez mindkét mutató használatát 

javasolja, melyet ennek megfelelően adaptáltam. Kiemeli a főutak és autópályák arányának 

fontosságát, valamint két minőségi mutatót, a burkolt utak, valamint a vasút esetében a 

villamosított vasútvonalak arányát. 

Az infrastruktúra mellett a járműállományra vonatkozóan állnak rendelkezésre nemzetkö-

zileg összehasonlítható adatok. Az ezer lakosra jutó személygépkocsik számát Szigetvári 

az ezer főre jutó motorkerékpárok számával egészítette ki azzal az indoklással, hogy a ke-

vésbé fejlett, illetve nagy népsűrűségű országoknál mintegy helyettesítő eszközként kom-

penzálja a személygépjármű számot. A magyarországi helyzetet vizsgálva ez a tendencia 

                                                 
15

 Jól szemlélteti a problémát Szigetvári példája: Belgiumban a területi útsűrűségi mutató 498 km/100km
2
, 

Ausztrália esetében 11 km jut 100km2-re. Lakosságra vetítve az ausztráliai mutató 420 km, Belgiumban 143 

km, ezzel szemben pl. Hongkongban 3 km a 10.000 lakosra jutó érték [Szigetvári T., 2008., 

www.epp.eurostat.ec.europa.eu]. 
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nem rajzolódik ki egyértelműen. Nemzetközi összehasonlításban felfedezhetők különbsé-

gek: vannak országok, ahol „berendezkedtek” a nagy arányú motorkerékpár- illetve kerék-

párforgalomra, pl. kiszolgáló infrastruktúra kialakításával (Görögország, Hollandia, Né-

metország). Magyarország esetében 2009-ben ezer főre 14 motorkerékpár jut, amely nem 

kompenzálja a meglehetősen alacsony személygépkocsi számot (300). [KSH, 2007.] 

A személygépjárművek száma mellett nagy jelentéstartalommal bír a járművek átlagélet-

korának alakulása, mint egyfajta minőségi mutató. Ezt a tényezőt is figyelembe véve na-

gyobb színvonalbeli különbségek figyelhetőek meg kistérségi szinten, mely számszerűsí-

tésre a Bennett-módszer során térek még vissza.  

A tehergépkocsik ezer lakosra jutó száma szintén használatos a szakirodalomban, kiemel-

ve, hogy szoros korrelációt mutat bizonyos területi fejlettséget jelző mutatókkal [Szigetvári 

T., 2008b.]. Magyarországon dinamikusan növekvő az állomány, 2009-ben 41 az ezer főre 

jutó arány, (szemben az 1990-ben megfigyelt 22-es értékkel), azonban jelenleg is alig több 

mint fele az uniós átlagnak). 

Az autóbuszok számát több tényező is befolyásolhatja: a tömegközlekedés nagy aránya a 

vasúti ellátottság elégtelenségének jelentését is magában hordozhatja, de kiemelhető még a 

turizmus nagy szerepe is. Helyenként a tömegközlekedés preferálását a magasabb 

személygépkocsiszám mellett elsősorban az utak zsúfoltságával, a centrumok parkolási 

nehézségeivel lehet magyarázni – Magyarországon belül Budapestre jellemző ez a tenden-

cia – azonban aki ebből a megfontolásból nem közlekedik autóval, elsősorban a villamos- 

vagy metróvonalakat választja [Somai M., 2003.].  

A közlekedési infrastruktúra jelzőszámai közé tartozik a vasúti- illetve közúti személy- és 

teherszállításra vonatkozó mutató, azonban a közúti részben becsléseken alapul, és a ma-

gyarországi érték utaskilométerben csak a helyi és helyközi autóbuszforgalomra vonatko-

zik.  

 

A fejlettség mérése vonatkozásában a hazai és külföldi szakirodalmak szerint azok a mód-

szerek adnak leginkább reális képet valamely térségi infrastruktúrájának összevont fejlett-

ségi szintjéről, amelyek a naturális mutatórendszerek adatait dolgozzák össze. A legismer-

tebb, infrastruktúra hatásait becslő módszerek: 

 Bennett módszer, 

 Átlagtól való eltérés mértékének jelzőszámai, 

 Pontozásos módszer, 

 Rangsorok kialakítása, 

 Faktoranalízis, 

 Klaszteranalízis. 

[Nemes Nagy J., 2005.] 

 

Amennyiben az elemek száma, amelyből a mutatórendszert képezzük, megfelelően nagy, 

és sikerül megtalálni a jó arányt, akkor a módszerek egyikével szintetizálva előállítható 

egy komplex fejlettséget kifejező mutató; az infrastrukturális helyzet jellemzése során a 

vizsgálatba bevont indikátorokkal erre törekedtem.  

Természetesen bármilyen körültekintően választjuk is ki a mutatórendszert, a végső ered-

mény tartalmazhat torzító elemeket (pl. vannak olyan fontos, nem számszerűsíthető, minő-

ségi elemek, amelyek jellegükből adódóan nem szerepelnek a rendszerben), így a vizsgála-

tokkal a relatív infrastrukturális sorrendet kívántam felállítani. 
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3. 1. 1. Úthálózat, mint gráf 
 

A hálózatokkal foglalkozó irodalom világos útbaigazítást ad arra vonatkozóan, hogy a hát-

rányos tulajdonságok feloldása érdekében az egyes elemi pontok egyutas kényszerkapcso-

lata helyett sokirányú kapcsolati hálók kialakítására van szükség. A sokirányú kapcsolatok 

spontán kialakulásának az egyik leküzdendő akadálya maga a korábbi működés során ki-

alakult, meglévő hálózati struktúra, továbbá az ennek magasabb csomópontjaiban kialakult 

kulcspozíciók, amelyek jelentős mértékben meghatározhatják a további irányokat [Fleisc-

her T.,2003 ]. 

A főúthálózatok egzaktabb értelmezéséhez gráfokat használunk, melyek a hálózatok legel-

terjedtebb modelljei. Pontokból és az őket összekötő szakaszokból álló alakzatok. Egy-egy 

vizsgált hálózat grafikus megjelenítésén, térképezésén túlmenően a hálózatokról a csomó-

pontok és az élek számának egyszerű mennyiségi jellemzői segítségével érdemi informáci-

ókhoz juthatunk [Tiner T., 2004.]. 

A főúthálózat sűrűsége, illetve az elérhetőség szempontjából a megyék, illetve régiók kö-

zött releváns különbségek vannak, helyzetük többféleképpen értelmezhető.  

A főúthálózat megfelelőségének egyfajta értékelése a gráf elemzés, amely a magyarországi 

főutak hálózatának struktúráját mutatja be. A közlekedési és szállítási rendszer gráfelméleti 

vizsgálata lehetőséget ad a hálózat struktúrájának mennyiségi meghatározására. Egy ilyen 

jellegű vizsgálat segítségével alapvető hálózati tulajdonságok állapíthatók meg a főútháló-

zat egészére vagy annak egy részére.  

A vizsgálathoz a következő elemekre van szükség: 

 hálózaton belüli élek (e) és csúcsok (v) száma, 

 az egymástól legtávolabb fekvő hálózati pontok közötti legrövidebb 

útvonal szakaszainak számát kifejező hálózati átmérő (d) hossza, 

 a részhálózatok száma (p), 

 a hálózaton belüli körutak száma (μ). 

 

Ezen mutatók ismeretében kiszámíthatók és értékelhetők a következő összefüggések: 

 a ß – index az átlagos fokszám-értéket mutatja  

 
v

e
 

 a hosszanti és keresztirányú hálózatkiépítettség mérőszámát kifejező π-

index 

 
d

e
 

 a hálózatban található körutak (μ) száma 
 pve  

 az általános hálózatkiépítettséget mutató γ-index 

max/ ee , azaz )2(3/ ve  

[Erdősi,F., 2005; Tiner T., 2004]  

 

A gráfokból felépülő magyarországi közúthálózat összesen 246 élből és 186 csúcsból áll – 

elsősorban közúthálózati csomópont funkciókat ellátó városokból. A csomópont-hierarchia 

élén Budapest áll: innen összesen 16 irányból futnak be a főutak, ezért a főváros 

fokszámértéke 16. Második helyen áll Székesfehérvár 9-es fokszámmal, majd Győr és 

Kecskemét 8-as, Debrecen 7-es fokszámmal. A hazai főúthálózat belső összekötöttsége 
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összességében jónak mondható, amelyet az 1-es fokszámmal rendelkező csúcsok alacsony 

száma is mutat. 

 

 
10. ábra: Magyarország főúthálózatának gráf térképe  

Forrás: Erdősi F., 2005. p. 127.  ábrája alapján szerkesztés 

Az Észak-magyarországi régió megyeszékhelyeinek fokszáma alacsony; Miskolc négyes, 

valamint Eger és Salgótarján hármas értéke, tehát a belső főúthálózatának sűrűsége messze 

elmarad a hazai átlagtól. 

A csúcsok és élek arányából számítható átlagos fokszám-érték, azaz az élek és csúcsok 

hányadosa, a ß=1,32. A 18 megyeszékhely Budapest nélkül számított átlagos fokszáma 

5,73. Érdekesség, hogy a vasút esetében ugyanez a mutató 3,72, tehát ez is mutatja, hogy a 

megyeszékhelyek számára nagyobb közúti kapcsolatrendszer biztosított. Az Észak-

magyarországi régió esetében a ß értéke 1,05, amely alacsony mértékű kiterjedtséget jelent. 

A három megyeszékhely átlagos értéke 3,33, ez az érték a 6,27-es mutatóhoz képest – 

amely a 19 megyeszékhely átlaga – kedvezőtlennek mondható [Erdősi F., 2005.]. 

A főúthálózati gráf átmérőjét (d) a Vas megyei Rábafüzes és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Barabás község közötti távolság adja meg: legrövidebb úton 22 főúthálózati sza-

kaszt számíthatunk. Autópálya-szakasz használata esetén a d értéke 13. Észak-

Magyarországon a két legtávolabbi város közötti legrövidebb útvonal 9 szakaszból áll. 

A redundancia-érték, azaz az országos főúthálózatban a meglévő körutak – az ország terü-

letén látható körforgalmi lehetőségek – száma (μ) 67. Megfigyelhető, hogy az Észak-

magyarországi régióban igen kevés ezen körkapcsolatok mennyisége – az országos érték 

kevesebb, mint 10%-a található itt –, ami egyes települések közötti kapcsolatok hiányára 

utal.  

A hazai közúthálózatra vonatkozó π-index értéke, amely a hosszanti és keresztirányú háló-

zatkiépítettség mértékét mutatja, 18,92. Észak-Magyarország a 2,67-es mutatójával jelen-

tősen elmarad az országos átlagtól. A γ-index 0,45-ös értéke a főúthálózat közepes színvo-

nalú kiépítettségére utal. A régión belüli helyzet ebben az esetben is kedvezőtlenebb: 

γ=0,2. 

Összességében a gráfmutatók értékei is tükrözik, hogy az Észak-magyarországi régió főút-

hálózata kevésbé kiépített az egyes települések között, és a megyék csomóponti szerepe 

sem olyan erős, mint a dunántúli régiókban [Erdősi F., 2005.; Tiner T, 2004.]. 
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3. 1. 2. A régió pozícionálása az úthálózat területi jellemzői tekintetében 
 

Észak-Magyarország közlekedési hálózatának kialakulását a terület geológiai viszonyai, 

különösen az Északi-középhegység hegyvonulatai befolyásolták jelentősen - a közlekedés 

fő tengelye mind vasúton, mind közúton a terület déli sík vidékén épült ki. 

A közlekedés gerincét képző M3 és M30 autópálya közvetlen összeköttetést tesz lehetővé 

Közép-Magyarországgal, valamint Észak-Alfölddel. Az Észak-magyarországi régió gyors-

forgalmi útszakaszai mentén található területek nem tartoznak az ország fejlett térségei 

közé, ami azért fontos szempont, mert az autópálya-építések fő indokaként azok területfej-

lesztő hatása jelenik meg – egy elmaradottabb terület esetén ugyanis könnyebben bizonyít-

ható vagy cáfolható az autópálya esetleges közvetlen területfejlesztő hatása [Erdősi F., 

2000; Tóth G., 2005.].  

 

 
11. ábra: Az Észak-magyarországi régió főúthálózata (2011) 

Forrás: KSH – letöltve: 2011. április 

 

A régió problémája, hogy az országos szinten sugarasan kiépült főúthálózat kevéssé szol-

gálja a térségen belüli közlekedési kapcsolatokat - a régió közúthálózatának másodrendű 

úthálózatában szintén a főváros centrikus kelet-nyugati irányban megépült utak vannak 

döntő többségben. Ezek közül rövidebb szakaszon érinti a régiót Nógrád megyében a 2-es 

főút, amely az E77-es út része, illetve az Európa utak egyike a régióban, Budapest-Gdansk 

között biztosítva a közúti forgalom áramlását. Másik ugyancsak E útvonalként is funkcio-

náló útja a régiónak a 3-as út, amely az autópálya megépítéséig a régió legforgalmasabb 

útvonala volt. 

A régióban 146 km-en közlekedhetünk autópályán és autóúton, mely az országos 

összhossz 11%-a. A három megyeszékhely közül Miskolc közvetlenül, Eger és Salgótarján 

közvetve csatlakozik a gyorsforgalmi vonalakhoz. Az M3 autópálya és az autópálya meg-

építéséig a 3-as út Miskolcig tartó szakasza, illetve a 3-as út folytatása a Miskolc-

országhatár (Tornyosnémeti) közötti útvonallal az E71-es út része, amely a dél-nyugati 

országhatáron Letenyénél áthaladva a Kassa és Split közötti nemzetközi forgalmat bonyo-
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lítja. A 21-től 27-ig számozott utak, és a 37-es főút teljes egészében, míg a 35-ös és 38-as 

főút rövidebb szakaszon érinti a régiót [KSH, 2011]. 

Az autópálya Budapest-Gyöngyös között még 1983-ban átadott szakasza elsősorban a bel-

földi forgalom bonyolítása szempontjából volt fontos és megkönnyítette a keleti országrész 

fővárosba jutását. A Gyöngyös-Füzesabony közötti 43 km-es szakasz építése 1997-ben 

kezdődött, átadására pedig 1998-ban került sor. Ezzel a Budapest-Füzesabony közötti sza-

kasz teljes hossza 113 km-t ért el. A gyorsforgalmi utak fejlesztését preferáló politika hatá-

sára 2001-től tapasztalható ugrásszerű növekedés. A Budapest-Füzesabony szakasz folyta-

tásaként Polgárig megépült szakasz építése a nyomvonal viták miatt csak később, 2000-ben 

kezdődhetett el, így az autópálya Emődig tartó szakaszának átadására 2002 decemberében, 

míg a Miskolcig továbbépülő M30 gyorsforgalmi út átadására 2003 végén kerülhetett sor. 

Ezzel a Budapest és Miskolc közötti teljes hossz – melynek megépítése különösen indokolt 

volt a megyeszékhely Egernek, Miskolcnak és az ipari parkkal is rendelkező Tiszaújváros-

nak - autópályán és gyorsforgalmi úton elérte a 180 km-t, javítva ezzel a térség pozícióját 

[KSH, 1997-2007; www.nif.hu]. 

2004-től a beruházások megtorpantak. 1997-hez képest Borsod megye 71 km-el, Heves 

megye összesen 55 km-el hosszabb autópályával rendelkezik, az összes közút hossza 8%-

kal nőtt a vizsgált időszak alatt. Mindkét megyében a növekedés 58%-át teszik ki a gyors-

forgalmi hálózatok. Nógrád megyét autópálya szakaszok nem érintik, közútjai 1997 és 

2010 között 3 km-rel, azaz mindössze 0,3%-kal bővültek [KSH, 1997-2007.]. A fejleszté-

sek kedvező minőségi vetületeként könyvelhető el, hogy az autópályák és autóutak orszá-

gos viszonylatban is kiemelkedő mennyisége, közel 40%-a az Észak-magyarországi régió-

ban valósult meg. 

Bár a térség pozíciója a közlekedési infrastruktúra kiépítettségének vonatkozásában jelen-

tős mértékben javult az elmúlt években, összességében ritka hálózatú régiónak számít 

Észak-Magyarország európai kontextusban. A következő fejezetben az általam ismert és 

feldolgozott szakirodalomban az infrastruktúra különböző területein a vonatkozó legfonto-

sabb, nemzetközi statisztikákban is hozzáférhető mutatószámok összehasonlításával vég-

zem az elemzést. 

 

3. 1. 2. 1 A közlekedési infrastruktúra területi egyenlőtlenségei 
 

Az előző pontokban már ismertettem a rangsorok kialakításának nehézségeit, mivel a hazai 

közúthálózatok értékeléséhez nem létezik komplex mutatószám. A szakirodalomban tör-

téntek kísérletek arra vonatkozóan, hogy a közlekedési infrastruktúrát jellemző indikátorok 

egy csoportja alapján rangsorolják a területi egységeket [Erdősi F., 2004, Abonyiné P. J., 

2003; Veres L., 2005; Makra L.-Sümeghy Z., 2010; Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 

2004.], de nincs kialakult, egységes szempontrendszer a közlekedési helyzet felmérésére 

vonatkozóan. 

Az infrastrukturális feltételek területi egyenlőtlenségeinek bemutatására – a szakirodalom-

ban előforduló indikátorok felhasználásával – Bennett-módszert alkalmaztam, vizsgálva a 

közút főbb paramétereit és a mobilitást jelző másodlagos infrastruktúra jelzőszámait.  
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A Bennett-módszer lényege, hogy minden egyes mutató esetében azon területegység adatát 

tekintjük bázisnak, amelynél a mutató értéke a legnagyobb. Általános képlete: 

 

 (i= 1,2, …n) 

 (k=1,2,…m) 

 

 

ahol:  aik:az i-edik naturális mutató viszonylagos nagysága k területségben, 

 Aik: az i-edik naturális mutató értéke k területegységben, 

 Aimax: a vizsgált területegységekben előforduló i maximális értéke, 

 m: a vizsgálatba bevont területegységek száma, 

 n: a vizsgálatba bevont mutatók száma [Abonyiné P. J., 2003.; Nagy Z., 2007.]. 

 

Az adatbázisban szereplő tíz mutató kiválasztása a szakirodalom alapján felállított össze-

függésrendszeren alapul. A vizsgálathoz NUTS3-as területi egységeket választottam, tekin-

tettel arra, hogy egyrészről alacsonyabb területi szinten nem álltak rendelkezésre ilyen 

részletességgel közúti infrastruktúrára vonatkozó adatok, másrészről torzító tényező lenne, 

hogy az önkormányzati utak hossza pl. a kistérségek esetében figyelmen kívül marad. A 

mellékletben szereplő táblázatok adataival az 1977 és 2007. évi és az ebbe az intervallum-

ba eső adatsorokat vizsgáltam 5 évenként, azaz az 1982. évi, 1987. évi, 1992. évi, 1997. 

évi és a 2002. évi indikátorok alapján rangsoroltam a megyéket. 

A területre vetített úthossz a nagy népességű, kis területű megyéket és régiókat, a 10.000 

lakosra vetített úthossz a kis népességű, de nagy területű térségeket emeli ki, ezért mindkét 

mutató egyidejű használatát indokoltnak láttam – a táblázatból láthatóan változik a sorrend 

többek között Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl esetében.
16

 A különböző évek rangsorait 

tekintve megállapítható (I. melléklet), hogy a közutak területre vetített sűrűsége vonatkozá-

sában Nyugat-Dunántúl értéke kimagasló, de Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és 

Észak-Magyarország is meghaladja az országos átlagot. A főúthálózat sűrűsége az ország 

keleti felében jóval alacsonyabb a dunántúli értékeknél. A gyorsforgalmi utak aránya 1977-

ben rendkívül alacsony volt, több megye (a kelet-magyarországi régiók egésze) nem ren-

delkezett még ebben az évben gyorsforgalmi szakasszal [I. melléklet].  

 

7. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői I. (1977) 

 

Országos közutak sűrűsége
17

 

Gyorsforgalmi 

utak aránya 

Pormentes 

utak aránya  
Területre vetítve 

Lakosságra 

vetítve 

∑ 
Ebből: 

főutak 
∑ 

km/100 km2 km/10e fő % % 

Borsod-A.-Z. 30,6 4,4 31,4 0 88,4 

Heves 30,2 7,6 33,5 0 94,7 

Nógrád 35,6 6,4 40,9 0 93,8 

Észak-Magyarország 32,1 6,1 35,3 0 92,3 

Magyarország 26,3 5,8 28,0 0,73 81,8 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

                                                 
16

 A területre vetített főútsűrűség teljes közútsűrűséghez viszonyított alacsonyabb értékekeit Nyugat-Dunántúl és az 

Észak-Magyarország esetében elsősorban a másodrendű, illetve a mellékutak jelentős hossza eredményezi [I. melléklet]. 
17

 A portalanított makadám utak nélkül. 

maxi

ik
ik

A

A
a



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása 

a magyarországi kistérségek esetében 

 

  

 55 

2002-re és 2007-re a gyorsforgalmi szakaszok kiépítésével több megye pozíciója javult, 

bár a motorizáció növekedése mellett az úthálózat fejlesztés erősen lemaradt. Az összessé-

gében 33,5 km/100 km
2
-es értékkel azonban Magyarország ma is a ritka hálózatú országok 

csoportjába tartozik. A gyorsforgalmi utak 3 százalékos aránya, illetve a főutak sűrűsége 

sem kimagasló. A főúthálózat hossza szempontjából 2007-ben is többszörös különbségek 

vannak a megyék, illetve a régiók között. A területre vetített főútsűrűség teljes közútsűrű-

séghez viszonyított alacsonyabb értékekeit Nyugat-Dunántúl és az Észak-Magyarország 

esetében elsősorban a másodrendű, illetve a mellékutak jelentős hossza eredményezi. A 

településeket összekötő- illetve bekötőutak nagyobb aránya miatt az alsóbbrendű úthálózat 

fejlesztésére, bővítésére mindenképpen szükség van a jövőben, hiszen ezek a hálózatok 

viselik a ráhordó szerepet a gyorsforgalmi úthálózatra és segítik a forgalomelosztást.  

 

8. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői I. (2007) 

 

Országos közutak sűrűsége 

Gyorsforgalmi 

utak aránya 

Beton-, kő-, 

keramit-, 

aszfalt-

burkolatú 

utak aránya 

Területre vetítve 
Lakosságra 

vetítve 

∑ 
Ebből: 

főutak 
∑ 

km/100 km2 km/10e fő % % 

Borsod-A.-Z. 35,61 5,98 36,38 2,75 97,20 

Heves 35,04 9,98 40,22 5,86 99,44 

Nógrád 37,11 6,69 44,95 0 99,41 

Észak-

Magyarország 
35,74 7,20 38,82 3,03 98,23 

Magyarország 33,52 8,17 31,04 3,31 95,07 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A mellékúthálózaton belül a bekötőutak aránya 24,3% átlagosan régiónk esetében, ami 

jelentős mértékben meghaladja a 19,9%-os országos értéket, de alacsonyabb az ugyancsak 

aprófalvas településszerkezetű Dél-Dunántúl értékénél (28,5%). Az összekötő utak 73,7%-

os aránya a jelzett településszerkezetből adódóan ugyanakkor alacsonyabb az országos 

átlagnál. Összességében azonban megállapítható, hogy összekötő- és bekötőutak tekinteté-

ben a keleti országrész a kedvezményezett a vizsgált időszakban [I. melléklet]. 

A kiépített utak aránya esetében Dél-Alföld mutat lemaradást, amely szintén abból adódik, 

hogy az ország keleti felében az alacsonyabb rendű utak aránya nagyobb, az aprófalvakat 

összekötő utak, illetve a bekötőutak kiépítettsége, minősége elmarad a városi térségektől, 

agglomerációktól, a közlekedési folyosók melletti területektől. 

 

A vizsgált indikátorok mellett az országos közúthálózat használati értéke több megfelelő-

ségi mutatóval – teherbírás, felületállapot, egyenetlenség – jellemezhető. Az elmúlt évek 

fejlesztéseinek, korszerűsítéseinek ellenére a régió útjainak állapota nem kielégítő. Jelentős 

problémaként jelentkezik országos szinten a közutak nem megfelelő szélessége. A megyék 

között a burkolatminőség tekintetében szintén jelentős különbségek vannak, amelyek nin-

csenek kimutatható kapcsolatban a térségek gazdasági fejlettségével – ez leginkább a for-

rásokhoz való hozzáféréssel magyarázható. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. [2010] felmérése szerint a nem megfelelő (4-es) és rossz 

felületű (5-ös) utak aránya szintén kedvezőtlenül alakul egyes régiókban. 2010-ben a 4-es 

és 5-ös kategóriába eső úthossz aránya Észak-Magyarországon összességében 60%, amely 

érték kedvezőbb, mint az országos, 64%-os átlag. Ez az 5 évvel ezelőtti értékekhez képest 
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javuló tendenciát mutat, akkor ugyanis az Észak-magyarországi régió fő- és mellékútjai az 

országos átlagnál gyengébb minősítést kaptak. Megyei szinten Hevesben rosszabb a hely-

zet. Útkategóriánként Borsod-Abaúj-Zemplénben a főutak 17%-a nem megfelelő és rossz, 

míg a mellékutaknál ez az érték 62% a burkolat alapján. Hevesben a főutak mindössze 

29%-a, a mellékutak 24%-a elfogadható minőségű, Nógrád megyében ez a hányad 52%; 

illetve 38%. Teherbírás szempontjából az országosnál rosszabb a helyzet regionálisan, kü-

lönösen Nógrád megyében [UKIG, 2004; KSH, 2010.]. 

 

3. 1. 2. 2. A motorizáció minőségi jellemzői 
 

A közúti infrastruktúra komplex vizsgálatához, a közlekedési feltételek elemzéséhez fontos 

tényező a járműpark mennyiségének, minőségének, eloszlásának felmérése – az előző pon-

tokban a másodlagos infrastruktúra jellemzésére ezen okok miatt tértem ki. Szakirodalom 

szerint a motorizáltság foka, azaz a térségek személygépkocsi-ellátottsága olyan életminő-

séget jelző indikátor, amely függ a térségek gazdasági fejlettségétől. Egyes elmaradott te-

rületeken azonban más tényezők alakítják a gépjárműállomány átlagosnál gyorsabb növe-

kedését. A tömeges motorizáció eredményeképpen az 1960-as évektől folyamatosan nőnek 

a közlekedési, illetve szállítási szükségletek. Az egyéni közlekedés térnyerésének hatása a 

gépjárműállomány funkcionális összetételében is megmutatkozik: a termelőeszköz szere-

pet betöltő tehergépjárművekkel szemben a személyi tulajdonú gépjárműállomány gyarap-

szik nagyobb ütemben [Erdősi F., 2005.]. 

Személygépkocsi állomány tekintetében 1977-ben is jelentős lemaradással küzdött a régió 

az országos átlaghoz viszonyítva, de a régión belüli pozíciók és a fajlagos eltérések hozzá-

vetőlegesen megmaradtak [9, 10. táblázat].  

 

9. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői II. (1977) 

 

A másodlagos infrastruktúra sűrűsége 

Sorrend 
Személy- 

gépkocsi  

Tehergép-

kocsi  
Autóbusz  

Motor-

kerékpár  

Üzemanyag- 

töltő állo-

más  

db/1000 lakos  db/10 000 lakos 

Borsod-A.-Z. 47 10 22 282 0,51 13. 

Heves 64 11 27 336 0,61 5. 

Nógrád 57 9 24 287 0,38 10, 

Észak-

Magyarország 
56 10 24 302 0,50 V. 

Magyarország 70 11 21 292 0,46 - 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A másodlagos infrastruktúra összetételének változása jól jelzi az egyéni közlekedés térnye-

rését. A személygépjárművek ugrásszerű növekedésével a motorkerékpár ellátottság is 

jelentősen visszaesett az elmúlt 30 évben. Az autók, mint „tartós fogyasztási cikkek” szá-

ma elsősorban a jövedelem függvényében alakul (kivételt képeznek ez alól azok az évek, 

amikor megnőtt a hitelre vásárolt, 0 Ft-ért elvihető autók aránya), azonban a kisebb telepü-

lésen az elégtelen tömegközlekedés, elzártság miatti rászorultság is motiválhatja az autó-

tartást. Bár az Észak-magyarországi régióban a helyközi autóbuszjáratokkal való ellátott-

ság kedvező – a távolsági autóbuszmegállóval rendelkező települések aránya közel 100 % 

a régióban – egyes térségekben a járatsűrűség tekintetében jelentős eltérések vannak. Kü-
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lönösen az aprófalvas térségek gazdaságosan nem üzemeltethető járatai ritkák annak elle-

nére, hogy az országos autóbusz állomány 13%-a a régióban található. 

 

A megyék pozíciójának meghatározása során az ezer főre jutó személygépkocsik arányát 

külön vizsgáltam, összehasonlítva az 1977. évi és a 30 évvel későbbi adatsorokat. A 12. 

ábra a 2007. évihez képest kisebb területi különbségeket mutat régión belül, mert megyei 

szintnél alacsonyabb egységre vonatkozóan nem álltak adatok rendelkezésemre. Így a ré-

giónként 3-3, illetve Közép-Magyarország esetében 2 adat jelzi a régión belüli különbsé-

geket. A ’70-es években a motorizáció szintje Nyugat-Magyarországon lényegesen maga-

sabb volt, az ország keleti részének megyei értékei az 1000 lakosra jutó személygépkocsik 

száma esetében jelentős mértékben alulmúlják a dunántúli adatsort, emellett itt a megyék 

közötti különbségek is lényegesen magasabbak [12, 13. ábra].  

 

 
12. ábra: Az 1000 főre jutó személygépkocsik számának térbeli vizsgálata (1977) 

Forrás: saját számítás 

 

A 2007. évi és az azt megelőző időszak mutatói jelzik, hogy az Észak-magyarországi régió 

esetében a gépjárműállomány bővülése az elmúlt években meghaladta az országos átlagot, 

azonban 2007-ben is jellemző a régió nemzeti átlagtól való jelentős mértékű lemaradása, 

amely alól csupán az autóbusz-sűrűség kivétel. Az 1977-es értékekkel összevetve látható 

[1. melléklet], hogy a személygépkocsik ezer főre jutó száma átlagosan a négyszeresére 

emelkedett minden megyében 30 év alatt – kiemelkedő Szabolcs-Szatmár-Bereg 580 szá-

zalék fölötti, valamint Hajdú-Bihar megye (és emellett Pest megye) 550 százalékos növe-

kedése. 

A teherszállításra alkalmas közel 40 ezer gépjármű 331 db tízezer lakosra jutó száma – 

amely az országos állománynak 8 %-a - csak az utolsó helyre elegendő a régiók sorrendjé-
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ben. Az összesített sorrend az elsődleges és másodlagos változókra együttesen vonatkozik, 

amely változásra részletesebben kitérek a fejezet végén.  

A 10.000 lakosra jutó motorkerékpárok száma minden megyében jelentősen csökkent – az 

Észak-magyarországi régió fajlagos értéke több, mint 60 százalékkal alacsonyabb az 1977-

es állapothoz képest, amikor a motorkerékpárok leginkább személygépkocsit helyettesítő 

eszközként funkcionáltak. A jövedelmi helyzet különbségeire is utal, hogy azokon az apró-

falvas területeken, ahol alacsonyabb a személygépjárművek fajlagos értéke, magasabb a 

motorkerékpárok aránya, azonban ezek nem kompenzálják a meglehetősen alacsony sze-

mélygépkocsi számot. A motorkerékpár-ellátottságot tekintve a Dél-alföldi régió értéke 

kiemelkedő, messze meghaladva az országos átlagot.  

Napjainkban, tekintettel arra, hogy statisztikailag a belföldi forgalmi rendszámmal ellátott, 

azaz az 50 cm
3
-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárokat vesszük számításba, nem 

jelenthető ki egyértelműen, hogy összességében minden kategóriában jelentős mértékben 

csökkent a motorkerékpár-állomány; vélhetően a közlekedési tendenciák ismeretében a 

kisebb teljesítményű motorkerékpárok száma növekedést mutatott az elmúlt években. A 

közlekedési igények növekedéséhez igazodva az üzemanyag töltőállomások 10000 lakosra 

jutó száma meghatszorozódott a vizsgált intervallumban, egyes megyékben (pl. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében) 11-szeres a növekedés. 

 

10. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői II. (2007) 

 

A másodlagos infrastruktúra sűrűsége 

Sorrend 
Személy- 

gépkocsi  

Tehergép-

kocsi  
Autóbusz  

Motor-

kerékpár 

Üzemanyag- 

töltő állomás 

db/1000 lakos  db/10 000 lakos 

Borsod-A.-Z. 234 30 16 91 2,1 17. 

Heves 284 40 23 115 3,0 5. 

Nógrád 265 33 20 116 3,2 14. 

Észak-

Magyarország 
252 33 19 101 2,5 VI. 

Magyarország 300 41 18 135 2,4 - 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

A személygépkocsik fajlagos értékeit részletesebben áttekintve a kistérségi szintű különb-

ségek vizsgálata esetében figyelemre méltó a Veresegyházi kistérség kimagasló értéke. A 

kiugró értékektől eltekintve a régión belül legnagyobb különbségek az Észak-

magyarországi kistérségek között vannak; ide tartozik a legkisebb ismérvérték (Szikszói), 

de a régióban legmagasabb értéket képviselő kistérség (Gyöngyösi) állományának nagysá-

ga sem számottevő [13. ábra]. 

A motorizáció minőségi jellemzőit tekintve az átlagéletkort, illetve a típust említi a szak-

irodalom; az adott térségek jobb pozíciója elsősorban jövedelmi viszonyokkal igazolható. 

[Abonyiné P. J. 2003, Erdősi F. 2006, Fleischer T., 2006.]. A megyéken belüli területi 

különbségeket box-plot ábrával szemléltettem [3. melléklet]. Ebben a tekintetben átlagosan 

a dél-alföldi állomány a legöregebb az országban, Észak-Magyarország – a 11 évet megha-

ladva – az ötödik helyen áll. A régiókon belül értékelve a területi különbségeket kirajzoló-

dik, hogy a kistérségek között Nyugat-Dunántúlon vannak a legnagyobb különbségek. A 

legidősebb autók egyértelműen Dél-Alföldön vannak, viszonylag nagy területi különbsé-

geket jelezve (kistérségi szinten), de Észak-Magyarországon is hasonlóan kedvezőtlen a 
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helyzet. A régióban a legfiatalabb személygépkocsi állománnyal a Tiszaújvárosi kistérség 

rendelkezik.  

Országos szinten megfigyelhető tendencia, hogy a válság hatására csökkeni kezdett az első 

alkalommal forgalomba helyezett gépjárművek száma, amely tény szintén az átlagéletkor 

növekedésével jár együtt. 

 

 
13. ábra: Az 1000 főre jutó személygépkocsik számának térbeli vizsgálata (2008) 

Forrás: saját számítás 

 

A térségek fejlettségbeli, életszínvonalbeli különbségei a közúti gépjármű-állomány nagy-

ságán túl az összetételében is megmutatkoznak. Amellett, hogy Észak-Magyarország 

Észak-Alfölddel nagyjából azonos szinten a személygépkocsik számát tekintve a régiók 

közül a leggyengébben ellátott, a gépjárműállomány műszaki jellemzők tekintetében is 

kedvezőtlen összetételű [KSH, 1994-2007.]. A régió személygépjármű állományában az 

Opel, a Suzuki és a Lada típusúak voltak 2007-ben a legnagyobb arányban (2009-ben a 

Ladát már leváltja a Volkswagen). Az ország nyugati felével összevetve jobb jövedelmi 

viszonyokat tükröz, hogy ott nagyobb arányban jelennek meg Volkswagen és Ford típusú 

személygépkocsik is.  

 

A táblázatokban szereplő összesített sorrend alapján kirajzolódik a keleti országrész lema-

radása. A 2007-es értékek eredményei szerint az Észak-magyarországi régió a vizsgált 10 

mutató tekintetében a hatodik helyen áll – Heves megye kedvezőbb pozíciójának köszön-

hetően –, csak Észak-Alföldet előzi meg. A Bennett-módszer értékei alapján kimutatható, 
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hogy 10 évvel ezelőtt szorosabb volt a sorrend az egyes területek között, tehát az elmúlt 

időszakban a fejlettségi különbségek nőttek, a lemaradók felzárkózása nem valósult meg. 

 

 
14. ábra: A megyei sorrend alakulása Bennett-tábla alapján (2008) 

Forrás: saját számítás 

 

Az elsődleges és másodlagos infrastruktúra adatsoraiból képzett rangsor az 1977-es álla-

pothoz képest jelentős változást mutat egyes térségek esetében: Közép-Dunántúl tartja a 

szinte töretlen első helyét a régiók között. Legjelentősebb Közép-Magyarország 5. helyről 

másodikra történő előrelépése, illetve Észak-Magyarország 6. helyre történő visszaesése a 

30 év alatt, amely elsősorban a fentiekben részletezett, kedvezőtlen másodlagos infrastruk-

túra mutatóinak köszönhető [15. ábra]. 

 

 
15. ábra: A regionális sorrendek alakulása Bennett-tábla alapján 

Forrás: saját számítás 
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Megyei szinten a 30 évvel ezelőtti pozíciók folyamatos változása miatt – az ábra áttekint-

hetősége érdekében – csak az Észak-Magyarországi régió 3 megyéjének a sorrendjét emel-

tem ki [16. ábra]. Heves megye a motorizációs mutatók és az infrastruktúra bővítések mi-

att került jobb pozíciókba. 2007-ben az 1977-ben érvényben lévő 5. helyen szerepelt, 

amely előkelő helyezést jelent a 19 megye közötti sorrendben. Nógrád és Borsod-Abaúj-

Zemplén 1977-ben középmezőnyből indult, azóta azonban jelentősen visszaesett a pozíció-

juk a gyenge motorizációs mutatóknak köszönhetően. Különösen Borsod megye leszakadó 

helyzete rontja az Észak-magyarországi értékeket.  

 

 
16. ábra: A megyei sorrendek alakulása Bennett-tábla alapján 

Forrás: saját számítás 

 

A Bennett-módszerrel vizsgált mutatószámok közül az elsődleges és a másodlagos infra-

struktúra egy-egy tényezőjét kiemelve, az autóval való ellátottság és a közúti infrastruktúra 

2007-es, országon belüli különbségeit tekintve megállapítható, hogy három régió a közút-

sűrűség, valamint a személygépkocsi sűrűség tekintetében is országos átlag feletti értéket 

képvisel (Közép-Magyarország, Közép- és Nyugat-Dunántúl megyéi). A területre vetített 

útsűrűség, azaz a hálózati kínálat megoszlása alapvetően követi a településszerkezeti sajá-

tosságokat. Az Észak-magyarországi megyék a személygépkocsi-sűrűség, azaz a motorizá-

ció tekintetében mutatnak lemaradást, az országos közútsűrűség tekintetében Borsod-

Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye is meghaladja az országos átlagot, ahogy ezt az 

1977-2007-es indikátorok is jelezték. 

A motorizáció esetében tehát itt is szembetűnő az ország keleti részének lemaradása. 

Észak-Magyarország és Észak-Alföld mindhárom megyéje országos átlag alatt szerepel, 

ahogyan Dél-Dunántúl is. Két Dél-alföldi megye kivételével a többi NUTS III-as területi 

egység országos átlag feletti. Az 1000 személygépkocsira jutó közúthossz szempontjából a 

legnagyobb feszültség – kevés út, viszonylag sok autó – Bács-Kiskun, Tolna, Somogy és 

Pest megyében jelentkezik [17. ábra].  
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17. ábra: A régiók pozícionálása két faktor alapján (2007) 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A keresztmetszeti vizsgálat mellett az igények és a hálózati kínálat kapcsolatáról az elmúlt 

tíz évben végbement hálózatfejlesztés és a lakosság személygépkocsi-ellátottságának ösz-

szevetéséből kaphatunk képet. A fejlesztési igények felmérése során – a német példához 

hasonlóan – a növekvő eszközállomány forgalomkeltő hatását is figyelembe kell venni. A 

járműszám- és a közúti forgalom dinamikus növekedése a városok és a nagyobb települé-

sek környezetében folyamatosan érezteti az útkapacitás hiányokat.  

A gépjárműállomány-ellátottsággal nincs szinkronban a közúti infrastruktúra sem országos 

viszonylatban, sem az Észak-magyarországi régió esetében. Magyarországon az 1997-es 

bázisévhez képest 3,5 százalékkal, az Észak-magyarországi régióban 5 százalékkal bővült 

az országos közúthálózat hossza – a növekmény összetételét tekintve pozitív eredmény a 

gyorsforgalmi utak és főúthálózatok bővítése, azonban a településeket összekötő, alsóbb-

rendű utak esetében nem történt jelentős mértékű infrastruktúra bővítés. A közlekedésfej-

lesztési tervekben ugyanis – az alsóbbrendű utak állapota miatt – a mellékúthálózatok kap-

csán az útfelújítások emésztenek fel jelentős összegeket, amely mellett már a bővítésre 

kevés forrás jut. [18. ábra].  
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18. ábra: Személygépkocsik számának alakulása a megépített utak függvényében 

Magyarországon és az Észak-magyarországi régióban (1997=100%)
18

 

Forrás: KSH alapján saját számítás 

 

Az adatsor alakulásán látható, hogy míg a régió közút hossza 5 százalékkal nőtt az 1997-es 

állapothoz képest, addig a gépjárműállomány növekedése 37%-os, magasan meghaladva az 

országos átlagot.
19 

Az Észak-magyarországi régió esetében a növekedés egyre nagyobb 

ütemű, ez a tény azonban – részben az előzőekben említett okok miatt – nem jelenti feltét-

lenül az életszínvonal növekedését, hiszen a kisebb települések elzártsága miatt is rákény-

szerülhetnek az emberek kisebb autók tartására, valamint egyre több a hitelre vásárolt gép-

jármű. A tendencia a 2010-es évtől törik meg ismét, az autóhitelezési rendszer szigorításá-

val. A recesszió egyik hatásaként beszűkültek a hitelfelvételi lehetőségek, ezzel párhuza-

mosan az első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma 2008-ban és 

2009-ben is erőteljesen csökkent. Míg 2000-ben Észak-Magyarországon 10,4 ezret megha-

ladó volt az első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma, 2009-re a 

felére esett vissza. Ezzel párhuzamosan országosan szintén hasonló mértékű és irányú ten-

dencia érvényesült [KSH, 2011]. 

A személygépkocsi-állomány növekedésével a tömegközlekedés igénybevétele országos 

viszonylatban csökken; a haszongépjárművek átlagéletkora továbbra is magas. A járműcse-

rékkel, a járműpark modernizálásával a tömegközlekedés térvesztése mérsékelhető lenne.   

A közlekedés fizikai feltételei mellett a következő pontokban az elérhetőség problémáját és 

annak modellezési lehetőségeit vizsgáltam, mely a térbeliség újrafelfedezésével a területi 

kutatások egyik kiemelt témájává vált napjainkra. 

 

                                                 
18

 Az ábrákon figyelembe kell venni az eltérő skálabeosztásból adódó torzító hatást.  
19

 1998-ban a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó hivatala a forgalomból már kivont járművekkel pontosí-

totta a nyilvántartásokat, amelynek hatására megtörni látszik a növekedési tendencia – még 1999-ben is ke-

vesebb autót regisztráltak, mint 1997-ben. 
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3. 2. Az elérhetőség modellezési lehetőségei 

 
A területi szerkezet, a területi folyamatok modellezésére számos példát láthatunk a szak-

irodalomban. Az alapvető és mély gazdasági, területi kapcsolatokat feltáró regionális in-

put-output modellek, területi-ágazatközi mérlegek, általános egyensúlyi modellek mellett 

folyamatosan új elemzési eljárások jelennek meg a területi kutatásban [Bródy A.,2005.; 

Rechnitzer J., 1984.]. Többek között kiemelendők a szimulációs modellek, melyek a terü-

leti fejlődés leírására alkalmasak, valamint az adott területi egység fejlődésére ható ténye-

zőkkel jeleznek előre [Smahó M., 2007.] 

A társadalom térbeli jelenségeinek, folyamatainak feltárásához elterjedt módszerek a fizi-

kai analógián alapuló modellek. A potenciálmodell alkalmazása a kvantitatív területi kuta-

tásokban, a természettudományok fejlődésével bontakozott ki, lényege, hogy a társadalom 

bizonyos jelenségeit általános érvényű természeti törvényekkel magyarázza. Az általam is 

adaptált gravitációs modell a szociálfizikai elképzelések mentén tömegszerű testekként 

kezeli a vizsgált társadalmi csoportokat; a Newton által leírt vonzerőt a testek tömege és 

egymástól való távolságuk függvényében határozza meg
20

 [Tagai G., 2007.].  

Az elérhetőségi modell felhasználásának alapfeltétele a térbeli áramlással járó tömegszerű 

jelenség léte. A gyakorlati alkalmazási terület rendkívül sokrétű, de elsősorban a vonzás-

körzetek elméleti lehatárolására alkalmasak ezek a számítások. A modell szerint a közpon-

tok vonzereje a távolság növekedésével fokozatosan csökken, a vonzáshatárok azonban 

nem úgy különülnek el egymástól, mint a közigazgatási határok. 

Az elérhetőség többféle módon vizsgálható: a közlekedés-földrajzi irányok alapján egyes 

térségek többi helyről történő megközelíthetőségét elemezhetjük, amely szerint Magyaror-

szág középső zónája van relatíve jobb helyzetben, a határok felé közelítve a hálózatok gyű-

rűs-sugaras szerkezete miatt a térségek egyre inkább perifériának számítanak. Más megkö-

zelítés szerint vizsgálható az a tény is, hogy egyes településekről kiindulva mekkora népes-

ségtömeg, gazdasági tömeg érhető el. 

Tobler W. R. [1970] első földrajzi törvénye kimondja, hogy minden minden mással össze-

függ, de a közelebbi dolgok jobban, mint a távoliak. A földrajztudomány a ’70-es években 

megfogalmazott tétel óta foglalkozik a „közel és távol”, valamint a „jobb összefüggés” 

definiálásával, kiegészítve a mottót azzal, hogy a nagyobb súlyú jelenségek nagyobb hatást 

fejtenek ki, mint a kisebb súlyúak [Mucsi L., 2006.]. A következőekben bemutatott model-

lekkel ezen vonzerő számszerűsítését kísérelem meg.  

A gravitációs modelleket Lackó László alkalmazta elsőként hazánkban. Tömegként a 

nagyvárosok gazdasági erejét használta, amelyet egy komplex mutatószámmal jellemzett 

és arra a következtetésre jutott, hogy az ennek alapján megállapított regionalizálással a 

munkaerő-vonzáskörzetek nagy mértékben megegyeznek [Tagai G., 2007.]. 

A tér erősségének vizsgálatához potenciálmodellekre van szükségünk, mellyel lokális sű-

rűsödést modellezhetünk – emögött az a feltételezés áll, hogy a nagyobb „tömegek” köze-

lében nagyobb a térerősség. Az egyes pontok potenciálját az egész rendszer együttesen 

határozza meg.  

A vonzerő meghatározása mellett az egyik legfontosabb feladat az idő tényező bevonása, a 

tömegek térbeli és időbeli elérhetőségének együttes vizsgálata. Az elérhetőségi modellek-

ről Tóth G. és Kincses Á. [2007a] átfogó áttekintést nyújtott, kiemelve az egyszerű és ösz-

szetett modellek alkalmazhatósági területeit.  

                                                 

20
 A tömegvonzási törvény 

2r

mm
fF ba

formulájából kiindulva a nagyobb társadalmi tömegek nagyobb 

vonzerőt képesek kifejteni [Tobler W. R., 1970.]. 
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A következőekben elérhetőségi modellekkel végeztem számításokat, melyek jellegükből 

adódóan, az eltérő módszertani sajátosságok miatt más-más eredményhez vezetnek.  

 

3. 2. 1. A megyeszékhelyek elérhetősége egyszerű elérhetőségi modellel 
 

Az átlagos elérhetőség változása az infrastruktúra-fejlesztést célzó pályázatok esetében a 

leggyakrabban használt eredményindikátor. Az egyszerű elérhetőséget jellemző jelzőszá-

mokat összefoglaló táblázatból leolvasható, hogy az egyes megyék kistérségi központjaiból 

mennyi időbe telik közúton a megyeszékhely megközelítése. Nem súlyoztam ebben az 

esetben népességgel vagy jövedelemmel, csupán a megyén belüli, percben számított, tiszta 

elérhetőségi időket vettem figyelembe [8. táblázat]. 

 

11. táblázat: Elérési idők egydimenziós osztályozása (2009) 

Megyeszékhely 

Átlagos 

elérhetőség a 

kistérségi 

központokból 

Kategorizálási alternatívák 
Max/Min 

(perc) A B C 

Debrecen  27,74 
30 perc 

alatt 

1. ne-

gyed 

Kiugróan alacsony 

elérési idő 
2,28 

Pécs 30,12 

30-40 

perc 

Átlagnál kedve-

zőbb érték 

2,51 

Tatabánya 30,19 2,99 

Veszprém 30,64 4,06 

Békéscsaba 31,46 3,31 

Székesfehérvár 32,67 

2. ne-

gyed 

2,64 

Szombathely 33,44 2,56 

Eger 33,45 2,58 

Szeged 36,52 2,81 

Salgótarján 37,48 3,56 

Győr 38,00 

3. ne-

gyed 

3,53 

Szekszárd 38,25 3,17 

Zalaegerszeg 40,18 

40-50 

perc Átlagnál kedvezőt-

lenebb érték 

2,31 

Budapest 41,92 4,90 

Nyíregyháza 43,23 5,54 

Miskolc 46,24 

4. ne-

gyed 

4,70 

Szolnok 47,41 3,80 

Kaposvár 54,20 
50 perc 

felett 

3,44 

Kecskemét 61,30 
Kiugróan magas 

elérési idő 
3,97 

Átlag 38,65  3,40 

Forrás: saját számítás 

 

A táblázat 3 kategorizálási alternatívája közül az elsővel osztályközök, a B verzióval 

kvantilisek, a C-vel jellemző értékek, valamint átlaghoz viszonyított csoportok kerültek 
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lehatárolásra. Mindhárom esetben négy csoportot kaptunk; a 19 megyeszékhelyből 10 vá-

ros az, amely mindhárom osztályozás szerint ugyanabba a kategóriába esik. Az eredmé-

nyek érdekessége, hogy a legjobb pozíciók között olyan térségek is szerepelnek, amelyek 

országos elérhetőséget tekintve perifériának számítanak – ezt a későbbi vizsgálatok bizo-

nyítják. A módszer kritikája tehát, hogy önmagában az elérési idő változása nem mérvadó 

sok esetben – a hatások mértéke attól függ, milyen népességű, vásárlóerejű térség kerül 

közelebb a vizsgált területhez.  

 

1. hipotézis: A közúti infrastruktúra bővítések hatását a helyi gazdaságra a térség/település 

elérhetőségi idejének csökkenésével mérik a gyakorlatban, ez azonban torzíthat a tényleges 

eredményhez vélhetően jobban közelítő, egységnyi idő alatt elérhető népesség arányához 

képest. 

 

A megyeközpontok elérhetősége relatív: egyes megyeszékhelyek belső elérhetősége a hoz-

zájuk tartozó kistérségek számára jóval kedvezőbb, azaz sok esetben nincs összhangban a 

központok centralitása, azaz központi helyzete országos elérhetőségükkel, elválik a 

centralitás és az elérhetőség fogalma. 

Egyes megyeközpontok esetében a kedvező pozíció a központi fekvésből adódik: Debre-

cen, Pécs, Veszprém, Székesfehérvár és Békéscsaba centrális helyzete is indokolja pozíció-

ikat, ahogyan Kecskemét sorrendben betöltött helye is. Tatabánya és Eger megyén belüli 

viszonylag kedvezőtlen fekvése ellenére átlagosnál jobb elérési időkkel rendelkezik. A 

legrövidebb és a leghosszabb idő alatt elérhető kistérségi központok közötti jelentős mér-

tékű differencia Veszprémben és Budapesten, valamint a keleti országrész megyéiben jel-

lemző. A legnagyobb és legkisebb elérési idők hányadosa elsősorban azt mutatja, hogy az 

átlagot egy-egy kiugró érték befolyásolja például Salgótarján, Szolnok, Miskolc esetében. 

Bizonyos települések, kistérségek elérési ideje hosszabb földrajzi közelségük ellenére, ami 

infrastruktúra-elemek, összekötő- és bekötőutak hiányosságaira utal. Egyes megyék kistér-

ségi központjaiból 1,5-2 óra alatt érhető el személygépkocsival a megyeszékhely a közeli 

fekvés ellenére.  

A főváros centrális helyzete nem megkérdőjelezhető, azonban a táblázatból azt láthatjuk, 

hogy ha tisztán a megyeszékhelyek elérési idejét vesszük figyelembe a statisztikailag hoz-

zájuk tartozó kistérségi központokból, a 19 város közötti sorrendben Budapest a 14. helyen 

szerepel. A főváros esetében ez természetesen a közigazgatási határon belüli lassabb elju-

tási lehetőségek, a nagyobb térbeli kiterjedés miatt is érthető. 

 

Az alacsony elérési idők önmagukban azonban nem jelentenek vonzerőt és emellett termé-

szetesen ki kell hangsúlyozni, hogy az adott régióba, megyébe tartozók számára nem csak 

a központba vezető kapcsolatuk javítása képezi a fejlődés zálogát. A földrajzi tér kiemelt 

csomópontjainak fejlődését általában valamilyen adottság indítja el – akár maga a földrajzi 

helyzet, vagy más, vonzerőt képviselő tényező. Az elsődleges cél azonban nem a közpon-

tok kulcspozícióinak, hanem a térség jó belső feltárásával a helyi lehetőségek kiemelése. A 

térség központját éppen az teheti fontossá, hogy a gyűrűs-sugaras helyzetét oldva a perifé-

rikus helyzetű területek egymással történő összekapcsolásával is elősegíti az egész régió 

fejlődését. 

A főváros európai összehasonlításban nézve is társadalmi, gazdasági túlsúllyal küzd, több-

szörös centrumként funkcionál, mivel központja agglomerációjának, a Közép-

magyarországi régiónak, az országnak és több tekintetben az egész Kárpát-medencének, 

mely szerepet az infrastruktúra fejlesztése, a gyorsforgalmi utak bővítési tervei nagy mér-

tékben erősítették. A közúthálózat fejlesztésének köszönhetően az ország időtere folyama-
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tosan „zsugorodik” [19. ábra]. A térkép Budapest és valamennyi vidéki település elérhető-

ségi idejének kiszámításán alapul, a térbeli távolság értékeit az időbeli távolság értékeivel 

helyettesítve. A gyorsforgalmi utak kiépülésének hatására elsősorban az autópálya-

tengelyeken rövidül a tér. Budapest nagyobb mérete a fővároson belüli lassabb haladási 

sebességgel indokolható [Dusek T.-Szalkai G., 2007.].  

 

 
19. ábra: Budapest elérhetőségi időtérképe 

Forrás: Dusek T.-Szalkai G., 2006. p. 55. 

 

Figyelemre méltó Csongrád megye helyzete, valamint az észak-nyugati megyék és székhe-

lyeik eltolódása, illetve a Dél-dunántúli régió „helyben” maradása. 

A főváros elérhetőségét
21

 Európai kontextusban Brandmüller és Faluvégi A. [2007] is 

vizsgálta. Az elemzésbe bevont 137 városból Budapestet a 75. helyre rangsorolták, meg-

előzve Dublint, Rómát, Stockholmot, Athént, Bukarestet, Szófiát, a balti országokét és 

Vallettát is. 

A súlyozás nélküli elérhetőségnél érdemes kitérni azokra az elemzésekre is, amelyek a 

személygépkocsival, illetve autóbusszal történő megközelíthetőségi idők különbségeire 

hívják fel a figyelmet. Az elérési idők a közszolgálatú közlekedési eszközök esetében lé-

nyegesen magasabbak. A vasúti elérhetőséget is vizsgálva országos viszonylatban egyedül 

a Békéscsaba-Budapest vonal esetében létezik olyan menetidő, amelynél a vasút a közúti-

nál gyorsabb elérést biztosít. Zalaegerszeget ebből a szempontból negatív példaként említ-

hetjük: a közúti elérési idő csaknem fele a vasútinak [Győrffy I., 2009.].  

 

3. 2. 2. A lokalitási index és alkalmazási területei 
 

A vidéki térségek esetében a földrajzi fekvés határozza meg elsődlegesen a közlekedési 

igények irányultságát. A főváros jelentősége a falvak közlekedési kapcsolatrendszerében 

                                                 
21

 Esetükben a közúti elérhetőség mellett a légi, vasúti és multimodális elérhetőséget is számításba vették az 

EU-27 százalékában. 
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valamilyen mértékben (nem mindig távolságarányosan) az országhatárok felé csökken és 

általában a perifériák gyengén feltárt térségeiben a legkisebb. Elsősorban történelmi okok 

miatt a magyarországi vidéki térségek nagy többségére jellemző, hogy a legerősebb von-

zást a megyeszékhelyek gyakorolják – mindezt a szolgáltatások és a foglalkoztatóhelyek 

csoportosulásával is magyarázzák [Erdősi F., 2002.].  

Az előző pontokban azonban már említésre került, hogy nem csak a központba vezető kap-

csolat javítása az egyetlen lehetőség az adott térség fejlődésére. A hosszabb elérési idők 

mellett, Budapest több szempontból központi szerepéből adódóan például nemcsak a régi-

ón belüli mozgásokkal kell számolnunk: Fejér megye északi részének, Komárom-

Esztergom keleti részének, Nógrád megye délnyugati részének települései is Budapestre 

ingáznak.  

A rendszerváltás óta a megyeközpontok látogatottsága növekedett, bár az a tendencia is 

megfigyelhető, hogy egyes igazgatási funkciókat a decentralizációnak köszönhetően átvet-

tek a kistérségi központok és csökkent a munkahelyekre való ingázás mértéke is. A von-

záskörzeti közlekedés élénkülését a gépkocsi állomány ugrásszerű növekedése is okozta, 

azonban azokban a térségekben, ahol a motorizáltság foka alacsony, a közösségi közleke-

désre, vasúti, helyközi- ill. távolsági autóbusz közlekedésre szorulnak rá az ott élők. A ré-

gióközpontok szerepe, elérhetőségének igénye egyelőre a szolgáltatások szintjén merül fel 

– kiemelt funkcionalitásuk hiányában [Erdősi F., 2002.]. 

Lehetőséget jelent a lakosság számára, ha vannak a periférián lévő térségben városi funk-

ciókat ellátó központok. A városok eloszlását, arányát tekintve elmondható országos vi-

szonylatban, hogy kevés a városhiányos térség az országban, ugyanakkor egyes városi ran-

got kapott települések nagyságukból, funkcionális szerkezetükből eredően nem képesek 

térszervező feladatokat ellátni. Az alacsonyabb rendű utak állapota, így a rossz elérhetőség, 

a helyi szolgáltatások színvonala és a munkalehetőségek szűkössége miatt az aktív népes-

ség ingázásra kényszerül. Ha városi funkciókat ellátó központok nincsenek a térségben, a 

lakosság elvándorlása jellemző. Az említett problémák miatt az aprófalvak jelentős részé-

nek a népességmegtartó képessége alacsony.  

A periférikus területek számára olyan beruházások hozhatnának megoldást, amelyek vonz-

erőt jelentenek a jó közlekedési feltételeket igénylő, munkahelyteremtő vállalkozások szá-

mára. Az elérhetőség számszerűsítésével az volt a célom hogy megállapítsam, hogy az 

elérhetőségi idők rövidülésén túlmenően a népességtömeg elérése, vagy a magasabb vásár-

lóerő közelsége befolyásolja a vállalkozássűrűségi mutatókat [G. Fekete É., 2008; Németh 

N., 2005; Faluvégi A., 2001.]. 

 

Az előző fejezetpontban szerepeltetett adatok csupán a tiszta elérhetőségi időket mutatták, 

figyelmen kívül hagyva az egyes városok, megyeszékhelyek súlyát, vonzáskörzetét. Az 

elérhetőség pontosítása céljából a kistérségi központok lokalitási indexét határoztam meg, 

amely esetében súlytényezővel módosíthatjuk a vizsgált területi egységek elérhetőségi ide-

jét és erre épülő sorrendet.  

A lokalitási mutató tehát súlyozott elérhetőséget mutat, ahol az elérni kívánt tömeggel (pl. 

népességgel, jövedelemmel) is kalkulálunk. Az index az alábbi összefüggéssel számítható 
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ahol  Ai a térség elérhetőségének mutatója, 

 cij az i és j pont közötti elérhetőségi idő percben,  

 Wj a súlytényező, jelen esetben a népesség. 

 

A lokalitási index hátránya, hogy a gravitációs modellekkel ellentétben nem tudja kezelni a 

távolság növekedésének problémáját, amellyel egyes távoli célterületek elérésének való-

színűsége folyamatosan csökken [Tóth G. – Kincses Á., 2007a.]. 

 

3. 2. 2. 1. A megyeszékhelyek lokalitásának meghatározása 
 

Tekintettel arra, hogy az előző elérhetőségi időpárok a kistérségi központokra és megye-

székhelyeikre vonatkoztak, a megyeszékhelyek lokalitási indexét is külön-külön állapítot-

tam meg a központokra, kisebb távolságokat figyelembe véve – egyben törekedve arra, 

hogy kiküszöböljem valamelyest a modell azon problémáját, hogy nem tesz különbséget a 

közeli és távoli célpontok között. 

 

12. táblázat: A megyeszékhelyek kistérségeinek lokalitási indexei (2009) 

Kistérség Megye 

Átlagos 

elérhetőség 

(perc) 

Kategori-

zálási al-

ternatíva 

Súlyozás nél-

küli sorrend 

és változás
22

 

Debreceni Hajdú-Bihar 22,53 

I. 

1.  

Pécsi Baranya 23,84 2.  

Szombathelyi Vas 25,42 7. (+4) 

Tatabányai Komárom-Esztergom 25,99 3. (-1) 

Budapest Pest 26,52 14. (+9) 

Szegedi Csongrád 27,78 9. (+3) 

Békéscsabai Békés 28,27 5. (-2) 

Veszprémi Veszprém 28,39 4. (-4) 

Salgótarjáni Nógrád 31,05 

II. 

10. (+1) 

Egri Heves 31,94 8. (-2) 

Szekszárdi Tolna 32,34 12. (+1) 

Nyíregyházai Szabolcs-Szatmár-Bereg 33,92 15. (+3) 

Zalaegerszegi Zala 34,86 13. 

Székesfehérvári Fejér 35,26 

III. 

6. (-8) 

Miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén 35,33 16. (+1) 

Győri Győr-Moson-Sopron 35,79 11. (-5) 

Szolnoki Jász-Nagykun-Szolnok 38,93 17. 

Kaposvári Somogy 45,48 
IV. 

18. 

Kecskeméti Bács-Kiskun 50,37 19. 

Átlag - 32,32 - - 

Forrás: saját számítás 

 

                                                 
22

 Az egyszerű elérhetőségi időpárokhoz viszonyítva. 
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Egyes települések általam definiált, népességgel súlyozott elérhetősége, illetve népesség-

potenciálja alacsonyabb, mint amely a tényleges „gazdasági központ” szerepüktől várható 

lenne. Mindez arra utal, hogy a megyeközpontok elérhetősége egyes hozzájuk tartozó kis-

térségek számára kis mértékben szignifikáns: ebben az esetben más városi funkciót betöltő 

központ elérhetőségének biztosítása lenne indokolt [Pap N., 2004; Zsugyel J., 2007]. 

Az egyes megyei értékek alapján a legjobb indexekkel Debrecen és Pécs rendelkezik, aho-

gyan ez az egyszerű elérhetőségi számításnál is megfigyelhető volt. A népességi súly al-

kalmazásának eredményeképpen 9 hellyel került előrébb a Budapesti kistérség, Fejér me-

gye kistérségei ezzel szemben kisebb tömegű népességet érnek el rövidebb idő alatt, így a 

korábbi 6. helyről a 14.-re került [12. táblázat]. 

Tekintettel arra, hogy a modellel csupán a megyén belüli lokalitás alapján képezhetünk 

sorrendet, célszerű összetett elérhetőségi modellt választanunk, amellyel megállapítható, 

hogyan változik az országon belül a központok vonzereje a távolság növekedésével.  

A megyeszékhelyek lokalitása, azaz megyén belüli elérhetősége feltételezéseim szerint 

nincs összhangban az országos elérhetőségi kategóriájukkal. Egy megyeszékhely lehet jó 

elérhetőségű a közigazgatásilag hozzá tartozó kistérségek számára annak ellenére, hogy az 

országos elérhetősége mérsékelten periférikus (pl. Békés megye) [20. ábra]. 

 

 
20. ábra: A megyeszékhelyek megyén belüli elérhetősége lokalitási index alapján 

Forrás: saját számítás 

 

A saját megyeszékhely jó színvonalú elérése mellett éppen ezért az országos hálózatokba 

történő integrálódás kiemelt jelentőségű. Egy korszerű gazdaság kapcsolatrendszerének 

ugyanis fontos jellemzője a sokoldalú, sokirányú kapcsolatokat nyújtó hálózat. A témával 

foglalkozó szakirodalom is kiemeli, hogy korábbi településeknél nagyobb térség, egy-egy 

város és környéke, vagy az agglomerációs térség egésze válik egyre inkább olyan sokolda-

lú kapcsolatrendszer egységévé, ami korábban egy települést jellemzett. Kialakulóban van 

tehát az a magasabb térségi egység, amelyik mind a társadalom részéről igény oldalról, 

mind pedig a gazdasági folyamatok oldaláról egyre inkább átveszi a belső struktúrával ren-

delkező, lokális szintű „hely” szerepét [Nemes Nagy J., 1998.]. Ez a tény az infrastruktúra 

ellátottsággal, illetve az elérhetőségi viszonyokkal szemben is új követelményeket támaszt. 



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása 

a magyarországi kistérségek esetében 

 

  

 71 

3. 2. 3. Összetett elérhetőségi modellek - gravitációs és potenciálmodell 
 

A térségi potenciálmodell a vizsgált területegységnek megfelelően települési, illetve regio-

nális tömegek (általában a népességszám, vagy a GDP abszolút volumene), a térségek kö-

zötti távolságok alapján generalizálja a teret. A gravitáció elvén alapuló közlekedés-

földrajzi hálózati elemzések alapfelvetése, hogy a forgalom nagysága, sűrűsége két telepü-

lés között közvetlenül arányos a népességszámával és fordítottan arányos a két település 

közötti úttávolság négyzetével. E modell szerint azok a helyek, térségek minősülnek a leg-

jobb helyzetűeknek, (a legnagyobb potenciálúaknak), amelyek maguk is nagy gazdasági 

erőt tömörítenek vagy a legfontosabb erőközpontok közelében fekszenek
23

 [Tóth G.-

Kincses Á., 2007a; Tagai G.,2007.]. 

A gravitációs modellek Stewart [1984] által alkalmazott, legegyszerűbb alapváltozata sze-

rint a „népességi erő” a Pi és Pj népességszám, valamint i és j közötti fizikai távolság alap-

ján határozható meg. Ezt továbbgondolva Bramhall 1960-ban már az időtényezőt is számí-

tásba vette. A 21. ábra alapján az „A” városba várt áramlás intenzitása „A” és „D” város 

között a legnagyobb, és „A” és „C” városban a legkisebb, figyelembe véve a távolsági és 

időbeni elérési adatokat, illetve a népeségnagyságot. 

 

 
 

21. ábra: A gravitációs modell elvei 

Forrás: Tagai G., 2007. p. 238. alapján saját szerkesztés 

 

A modell felhasználásának alapfeltétele a térbeli áramlással járó tömegszerű jelenség léte. 

A gyakorlati alkalmazási terület rendkívül sokrétű, de elsősorban a vonzáskörzetek elméle-

ti lehatárolására alkalmasak ezek a számítások. A modell szerint a központok vonzereje a 

távolság növekedésével fokozatosan csökken, a vonzáshatárok azonban nem úgy különül-

nek el egymástól, mint a közigazgatási határok. 

A potenciál-modell a gazdasági-társadalmi tér minden egyes pontjához az adott időpontban 

várható területközi áramlás mértékét rendeli hozzá. Így ezt a mennyiséget a területközi 

                                                 
23

 A modell alkalmas a központi helyek differenciált teljesítőképességének magyarázatára, így többek között 

Christaller is figyelembe vette az ideális településhálózati modelljének kidolgozásakor. 
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kapcsolatok elvi intenzitásának mérőszámaként lehet felfogni. A mérőszám nagyságát az 

összes többi pont elhelyezkedése és tömege határozza meg az alábbi képlet alapján:  

k

ijji dMAP / , ahol 

P(Ai) az Ai pont potenciálja, Mj a tér többi, figyelembe vett pontjának a tömege, dij Ai és Aj 

pontok közötti távolság, n a pontok száma, k az erőhatás távolság függvényében történő 

csökkenésének a mértékét meghatározó konstans. 

Ha k=1  - a távolság növekedésével egyenes arányban csökken az erőhatás 

mértéke, 

ha k=2  - a távolság négyzetével arányos, csökkenést eredményező mutatató. 

Ha i=j - a pont saját magára gyakorolt hatását mérjük.  

 

Ennek a módszernek egy változatára végeztem vizsgálatot a következő pontokban [Dusek 

T., 2004; Nemes Nagy J., 2005; Nagy Z., 2007.]. 

 

 
22. ábra: A potenciál-alkalmazások rendszere 

Forrás: Tagai G., 2007. p. 127.  

 

 

Egy térség központjainak vonzáskörzetét lehatárolhatjuk azzal a módszerrel, hogy meg-

vizsgáljuk, hogy az egyes települések melyik központhoz vonzódnak leginkább. 

Az 
2

ij

ji

ij
d

MM
F  képletbe behelyettesítve a megfelelő távolság- és tömegérté-

keket, kiszámolható a vonzásközpont és egy adott település közötti vonzáserősség. Tömeg-

értéknek több mutatót is választhatunk attól függően, hogy a jövedelmi, gazdasági vagy 

egyéb vonzóerőt szeretnénk kimutatni. 

Az általam alkalmazott modellel a célom az volt, hogy a lakossági és jövedelmi vonzás-

körzetet meghatározva kategorizáljam a magyarországi kistérségeket centrumok, illetve 

perifériák szintjei szerint. 

Új gazdaságföldrajz 
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3. 2. 3. 1 Centrum és periféria meghatározása centralitási indexekkel – elméleti 

kérdések 
 

A magyarországi centrum-periféria vizsgálatokhoz a centrális index potenciálmódszer-

verziójának alkalmazása egy lehetséges módszer. Ez az eljárás megegyezik egy gráf két 

pontja közötti optimális elérési útvonal meghatározásával, ahol a gráf élei az útvonalszeg-

mensek, az élekre vonatkozó ellenállás-adatok pedig az áthaladáshoz szükséges időadatok 

[Tóth G., 2006c ]. A témával foglalkozó modellek abból indulnak ki, hogy a gazdasági 

tevékenység intenzitása részben magyarázható a térségi központi szerepet betöltő várostól 

számított távolsággal.  

A centralitási indexeket kistérségi szintre vonatkozóan határoztam meg. A szakirodalom-

ban gyakran találkozunk azzal a problémával, mely szerint a kistérség egy mesterségesen 

létrehozott területi aggregátum, amely lehatárolásnak nincs köze a gazdaság területi folya-

mataihoz, azaz viszonylag ritkán vonhatunk párhuzamot a kistérségi lehatárolás és a gaz-

daság áramlási irányai között. Ennek ellenére a megyei elérhetőségi idők meghatározásánál 

indokoltnak láttam az alacsonyabb területi szintű elérhetőségi számítást [Németh N., 

2005.]. A kistérségi szint választása a potenciálindexek minél pontosabb meghatározása 

miatt volt indokolt, amelyből meghatározhatók a magasabb területi szintű értékek. 

Tekintettel arra, hogy települési szintű adatok nem álltak rendelkezésemre, így a kistérségi 

központok közötti elérhetőségi mátrixból történő további számítások adták a megyei 

centralitási számítások alapját, pontosabb képet nyújtva a lehatároláshoz.  

Az előző pontokban ismertetett, a központok és megyeszékhelyek közötti elérési idő meg-

határozásával szemben a potenciálmódszerrel valós képet kapunk a vonzáskörzetről, mivel 

az elérhető célok tömegét is figyelembe vesszük – jelen esetben a népességet, illetve kü-

lönbséget tudunk tenni közeli és távoli célpontok között – ellentétben az előző fejezetben 

szereplő lokalitási index alkalmazásával.  

A centralitási indexek meghatározásához ArcView 3.2 térinformatikai alapszoftverre épülő 

útvonal-optimalizáló program adatbázisát használtam (úthálózati alapadatbázis: GEOK 

Kft. DTA 50-es katonai alaptérképről digitalizált 1:250000 méretarányú digitális adatbá-

zis), amely a 2000-es, illetve a 2009-es állapot szerinti 174 kistérség egymás közötti elér-

hetőségét mutatja, percben mérve. Az elérhető célok tömegeit az egyes települések népes-

sége, illetve jövedelme alapján állapítottam meg. Bár a 2000. évben a 150-es kistérségi 

besorolás volt érvényben, az adatsorok jobb összehasonlíthatósága miatt erre az évre is a 

jelenlegi kistérségi rendszert alkalmaztam [KSH, 2009.; Tóth G.-Kincses Á., 2007b, Ne-

mes-Nagy J., 1998.].  

Az elemzésbe vont 174 kistérség esetében megvizsgáltam az összes területpárhoz tartozó 

elérhetőségi idők eloszlását, kivéve a 174*174-es mátrixból a saját elérési időket. Az érté-

kek sorba rendezésével kapott időpárok intervallumonkénti gyakoriságát a 23. ábra mutat-

ja, jelezve az adott intervallumokba esés relatív gyakoriságát, valamint a centrumtól való 

szóródás intenzitását, kifejezve, hogy az átlagnál rosszabb elérési időkhöz magasabb elem-

szám tartozik. 

 

A centralitás számításhoz szükséges belső és külső potenciál megkülönböztetése a szoro-

san vett vizsgálati terület és az azt kívülről befolyásoló tér erejének külön-külön történő 

meghatározásához szükséges. Az említett külső potenciál számításával nem csupán Ma-

gyarország közútálózatát, hanem tágabb vizsgálati körön belüli helyzetet határozhatjuk 

meg [Nemes Nagy J. 1998, 2005; Tóth G.-Kincses Á. 2007b, Nitsch,V., 2000.]. Tekintettel 

arra, hogy a magyarországi kistérségek elérhetőségét vettem alapul, a következőkben a 

saját, azaz a kistérségen belüli, illetve a belső, országon belüli potenciált határoztam meg.  
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A kistérség belső elérhetőségi potenciálját, (ill. a népességi súlytényezőből adódóan népes-

ségpotenciálja) az adott kistérségi településről elérni kívánt tömeg adja meg a közút jelle-

gének megfelelően, percben. A területi ellenállási tényezővel a két pont között leküzdendő 

távolságot fejezzük ki, segítségével különbséget tehetünk az adott területen és azon kívül 

elhelyezkedő célok között.  
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23. ábra: Elérhetőségi idő gyakoriságok (2009) 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A belső potenciál meghatározása több modellel lehetséges. A szakirodalomban leggyak-

rabban az exponenciális, lineáris illetve négyzetes modellel határozzák meg az indexek 

értékét. Kutatásaim során a rendelkezésemre álló adatokból, szakirodalmi előzményekből 

kiindulva lineáris modellt alkalmaztam.  

Lineáris ellenállási tényezővel a belső elérhetőségi potenciál: 

 

j ij

j

i
c

W
BA

 

 

ahol:  BAi: az i lokalitás (kistérség) belső elérhetőségi potenciálja, 

Wj: az i településről elérni kívánt tömeg, jelen esetben a népesség, 

cij: az eléréshez szükséges idő a közút
24

 jellegének megfelelően, percben. 

                                                 
24

 Az útvonal kategóriájának megfelelően, lakott területen belül 50 km/h, lakott területen kívül 90 km/h, 

autóúton 110 km/h, autópályán 130 km/h sebességgel. 

Átlag=165,06 

Szórás=77,98 

N=30102 
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A saját potenciál meghatározása azért is indokolt, mert a helyi lakosság is lehet fontos fel-

vevőpiac, nem kell minden terméket, szolgáltatást az adott térségből elszállítani [Tóth G., 

2006b]. A tér adott pontjában mért helyfüggő potenciál mértéke függ attól – a körülötte 

bizonyos távolságokra elhelyezkedő tömegek mellett –, hogy mekkora erőteret képes maga 

körül gerjeszteni.  

Azaz az általam alkalmazott modell lehetővé teszi, hogy kisebb népességi vagy gazdasági 

erő mellett is magas potenciált érjen el egy kistérség, amennyiben közeli, gazdaságilag 

vagy népesség szempontjából erős szomszédok veszik körül. Emellett az is előfordulhat, 

hogy magas saját potenciál mellett a belső potenciál mérsékelt lesz, mert az adott kistérség 

szűkebb környezete gazdaságilag vagy népességi szempontból alacsonyabb potenciálú 

térségekből áll, a gazdasági erőterek pedig viszonylag távol helyezkednek el. 

 

 
24. ábra: A potenciálok hatásmechanizmusa 

Forrás: Tagai G., 2007., p.115. 

 

A vizsgált tömeg önmagára való hatása direkt módon nem számolható ki, első megközelí-

tésben nulla. Ennek feloldására több módszer lehetséges, az érintett terület dezaggregálása, 

vagy a kohéziós hatás számszerűsítése [Tagai G., 2007; Tóth G. 2006b; Kulcsár, 1998.].  

A gyakorlatban több eljárásra találhatunk példákat. Általában minden esetben a terület 

nagyságát szükséges alapul vennünk, majd ebből határozzuk meg a saját távolságértékeket. 

Ebben az esetben a saját potenciál kiszámítása az adott kistérség belterületének (km2-ben) 

figyelembevételével történt.  

A gyakorlatban a kistérségek saját potenciálját úgy határozhatjuk meg, hogy a területet kör 

alakúnak véve, a kör területének képletéből kiszámítjuk a kistérséghez tartozó sugarat, 

amely arányosnak tekinthető a településeken belüli közúti távolságokkal, ez lesz a saját 

távolság. A percérték meghatározása ezen távolságokból történik, 60 km/h átlagsebesség-

gel (figyelembe véve, hogy nem csupán lakott területen belül  számolunk a kistérségi köz-

lekedéssel.).  
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Az ’r’ tehát a kistérségi terület sugara, azaz az ennek megfelelő hosszúságú út megtétel-

éhez szükséges idő. A saját potenciál kiszámításához alkalmazható képlet lineáris ellenál-

lási tényezővel: 

 

ii

i
i

c
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SA , 

 

ahol  SAi: az i lokalitás (kistérség) saját potenciálja,  

 Wi: az i kistérség saját tömege (népesség) 

 cii: ellenállási függvény. 

 

A saját potenciál számítása kapcsán a tömegeloszlásból adódó távolságérték, az ’r’ kiszá-

mítása a szakirodalomban eltérően súlyozott [Tagai G., 2007]. Egyes kutatók a sugár har-

madával (Keeble, Rich, Frost-Spence), mások kétharmadával (Head-Mayer) számolnak, 

amelyet a tömegeloszlás valószínűségével indokolnak. Nemes Nagy J. [2009] a sugár 

nagyságával megegyező távolságot alkalmazza, feltételezve, hogy a tömeg az adott terüle-

ten a középponttól sugárnyi távolságban oszlik el.  

Jelen kutatás során mindkét módszerrel elvégeztem a vizsgálatot, majd a sugár egyharma-

dával történő eredmények felhasználását láttam indokoltnak a kistérségi vizsgálati szint 

miatt – erre még az eltérő eredmények összehasonlításnál térek ki. A saját potenciál itt 

ugyanis súlyozási problémaként is funkcionál; mivel a nagyobb távolságok csökkentik a 

saját értéket, a hatóközpontok, egy-két fontosabb megyeszékhely társadalmi-gazdasági 

jellemzői csorbultak a modellben. 

A belső potenciál, valamint a saját potenciál összegéből a következőképpen határozhatjuk 

meg a kistérségre vonatkozó centralitási indexet lineáris ellenállási tényezővel: 
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ahol  Ai: az i lokalitás (kistérség) elérhetőségi mutatója (centralitási indexe),  

 Wi: az i kistérség saját tömege (népesség) 

 Wj: az i kistérségről elérni kívánt tömeg (népesség) 

 cii: ellenállási függvény,  

 cij az i és j lokalitások közötti utazási idő, percben.  

 

A következő fejezetekben szereplő elérhetőségi vizsgálatot a fenti modell alkalmazásával 

végeztem el, fókuszálva a kistérségek saját népességi térerejére, illetve a többi kistérséggel 

mérhető potenciális kapcsolatára.  
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3. 2. 3. 2. A kistérségek pozícionálása népességpotenciál alapján 2000-ben 
 

A centralitási indexek nagyságát percentilisekkel osztottam fel annak érdekében, hogy a 

térségek relatív, egymáshoz viszonyított pozícióit rangsoroljam. Az előző pontokban emlí-

tett problémák ismeretében a centralitási indexek összehasonlíthatóságát elősegítve, a 

2009-es beosztást alkalmaztam a 2000. évre vonatkozóan. 

Öt kategóriába sorolva a kistérségeket szakirodalmi előzmények [Tóth G. 2006A, Tóth G. 

2006B; Tóth G.-Kincses Á. 2007b,] nyomán centrális, átmeneti, mérsékelten periférikus, 

erősen periférikus, szélsőségesen periférikus csoportot alkalmaztam, majd ebből határoz-

tam meg a megyei, valamint regionális értékeket is. 

Az elérhetőségi indexek változását a közúti infrastruktúra beruházások – leginkább a 

gyorsforgalmi úthálózat bővülése – egyes nagyobb városokat érintve az elérési idők csök-

kentésével nagy mértékben befolyásolták. A 2000. évi állapot szerint az Észak-

magyarországi régió kistérségeinek többsége – részben a keleti, határ menti területek – 

mérsékelten periférikus, illetve erősen periférikus kategóriába tartozott. Bár egy-egy nagy-

város vonzáskörzete itt is jelentős, a budapesti agglomeráció mellett árnyaltan egyes gyors-

forgalmi nyomvonal hatása rajzolódik ki [25. ábra]. 

A közúti, lineáris ellenállási tényezővel számított elérhetőség szempontjából Budapestnek 

és agglomerációjának centrális szerepe emelhető ki, de fontos szerepük van a vidéki me-

gyeszékhelyek kistérségeinek is. Egy-egy nagyváros hatóközponti szerepe a térségben 

szembetűnő – pl. a Szegedi, Pécsi kistérség esetében. Mivel a modell lényege, hogy azok a 

térségek kerülnek jobb elérhetőségi kategóriába, amelyek rövidebb idő alatt érnek el nagy 

tömegeket, egy-egy központi kistérség és vele szomszédos településcsoportok helyzetére, 

illetve összekötetésükre vonatkozóan is vonhatunk le következtetéseket: az átmeneti cso-

portba tartozó Pécsi kistérséget körülvevő térségek szélsőségesen periférikus kategóriába 

tartoznak.  

 

 
25. ábra: A kistérségek elérhetőségi potenciálja a centralitási indexek alapján (2000) 

Forrás: saját számítás 
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A 2004-ig megvalósuló autópálya-beruházások kedvezőbb pozícióba rangsorolták Borsod- 

illetve Hajdú-Bihar megye térségeit is 2009-re, valamint egyes megyeközpontokat – pl. 

Pécs, Nyíregyháza kistérségét. Nem javult számottevően a helyzet Szabolcs és Békés me-

gyében, illetve a nyugati határszélen.  

 

 
26. ábra: A centralitási indexek megoszlása (2000) 

Forrás: saját számítás 

 

Figyelembe kell venni a már előzőekben is említett feltételt, hogy a jelen centralitási inde-

xek az országon belüli viszonyokat tükrözik. Természetesen a vizsgált térrészen kívül is 

vannak jelentős hatással bíró központok, amelyek az erőtér- szerkezetre befolyással lehet-

nek. Ha tehát tágabb elemzési kört érintünk, ahogyan egyes európai elérhetőségi vizsgála-

tok is mutatják, a külső potenciált is figyelembe véve, más kategóriába kerülhetnek az érin-

tett egységek. Dolgozatomban azonban az országon belüli centrum-periféria viszonyokat 

kívántam felmérni, így a számítások nemzetközi szintre történő bővítése a jövőbeni céljaim 

között szerepel.  

Átlag=114.747,06 

Szórás=45.800,12 

N=174 
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3. 2. 3. 2. 1. A kistérségek elérhetőségi klaszterei 2000-ben 
 

A kistérségi értékek más szempontból történő kategorizálása során abból az alaphipotézis-

ből indultam ki, hogy azok a kistérségi központok, amelyek egyben megyeszékhelyek is, 

elérhetőségi potenciál szempontjából nem rendelkeznek kiemelt értékkel. 

 

2. hipotézis: A hazai megyeszékhelyek kistérségeinek népességpotenciálja jelentősen szó-

ródik, amin a fejlesztések nem változtatnak érdemben, vagy csak gyengén befolyásolnak.  

 

A hipotézist a következő pontokban végzett módszerrel kívánom igazolni. A feltételezé-

sem értelmében több központ erőtere a kívánatosnál alacsonyabb annak ellenére, hogy a 

megyeszékhelyek kitüntetett szerepet élveznek az infrastruktúra-fejlesztések során. Ennek 

igazolására klaszterelemzést alkalmaztam, mellyel a kistérségekhez tartozó centralitási 

indexek összetevőit a belső és saját potenciál szempontjából külön-külön vizsgáltam, ki-

emelve a megyeszékhelyek szerepét. 

 

A megyeszékhelyek kistérségeinek belső és saját potenciáljait elemezve a következő meg-

állapítások tehetők: több kistérség esetében a belső potenciál rendkívül alacsony, azaz az 

adott kistérségi középpontból rövidebb idő alatt elérni kívánt tömeg értéke az átlagot nem 

haladja meg, emellett saját térerejük magas. A második klaszter tagjai a kis lélekszámú, 

alacsony népsűrűségű kistérségek, amelyek nagyobb városok vonzáskörzetében találhatók 

(pl. Kazincbarcikai, Tiszaújvárosi kistérség). 

14 térség esetében kiemelkedő a belső potenciál értéke, amelyhez a csoportok közötti sor-

rendben második legmagasabb saját potenciálérték, azaz lakónépességi súly párosul. A 

megyeszékhelyek közül a Tatabányai és Székesfehérvári kistérség pozíciója különösen 

kedvező volt mindkét vizsgált évben, amely a rövidebb idő alatt elérhető népességtömeg 

nagyságával, illetve a Budapesti agglomeráció közelségével magyarázható. 

 

13. táblázat: Klaszterközéppontok értékei klaszterenként (2000)  

 

1. Alacsony 

erőterű 

központok 

periférián 

2. Alacsony 

erőterű köz-

pontok átme-

neti térség-

ben 

3. Nagy erőte-

rű központok 

centrum-

térségben 

4. Közepes erőte-

rű központok 

centrumtérség-

ben  

5. Kiemelt 

erőterű köz-

pontok 

félperiférián 

Saját 

potenciál 
6 768 7 419 14 095 10 983 35 196 

Belső 

potenciál 
76 344 99 022 167 961 127 967 87 602 

Forrás: saját számítás 

 

A negyedik klaszterbe 30 centrumtérség tartozik viszonylag magas belső potenciállal. 5 

kistérség esetében (5. klaszter) kiugróan magas saját potenciálról beszélhetünk (ezek a 

nagy népességgel rendelkező megyeszékhelyek kistérségei), a klaszterközéppont belső 

potenciálja azonban nem jelentős, ami arra utal, hogy a térséget körülvevő kistérségek né-

pességi súlya országos viszonylatban alacsonyabb.  

Tekintettel arra, hogy Budapest kiugró belső potenciállal, illetve Budaörs szélsőséges saját 

potenciálértékkel rendelkezik, indokoltnak láttam eliminálni a csoportosításból, mert a 

klaszterközéppontokat jelentősen torzították. 
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14. táblázat: Kistérségek száma klaszterenként (2000) 

Klaszter Kistérségek száma 

1. 61 

2. 61 

3. 14 

4. 30 

5. 5 

Forrás: saját számítás 

 

Az előző fejezetpontokban már kitértem arra a problémára, hogy miközben Magyarorszá-

gon a megyeszékhelyek elérhetőségének javítása hosszú évek óta kiemelten jelenik meg a 

területfejlesztési dokumentumokban, a városok elrendeződése meglehetősen változatos. 

Az eredmények igazolják, hogy a megyeszékhelyek elérő súlyt képviselnek az elérhetőségi 

vizsgálatokban.  

 

15. táblázat: Megyeszékhelyek kistérségei saját és belső potenciál szerint (2000) 

1. Alacsony 

erőterű közpon-

tok periférián 

2. Alacsony erő-

terű központok 

átmeneti térség-

ben 

3. Nagy erőterű 

központok cent-

rumtérségben 

4. Közepes erőte-

rű központok 

centrumtérségben  

5. Kiemelt erő-

terű központok 

félperiférián 

Kaposvári 

Zalaegerszegi 

Szombathelyi 

Békéscsabai 

Egri  

Salgótarjáni 

Szolnoki 

Szekszárdi 

Székesfehérvári 

Tatabányai  

 

Győri 

Kecskeméti 

Veszprémi 

Debreceni 

Miskolci 

Nyíregyházai 

Pécsi 

Szegedi  

Észak-Magyarország 

Abaúj-

Hegyközi 

Bodrogközi 

Encsi  

Mezőcsáti 

Sárospataki 

Sátoraljaújhelyi 

 

Balassagyarmati 

Bélapátfalvai 

Edelényi 

Egri 

Füzesabonyi 

Hevesi 

Kazincbarcikai 

Mezőkövesdi 

Ózdi 

Pétervásárai 

Salgótarjáni 

Szécsényi 

Szerencsi 

Szikszói 

Tiszaújvárosi 

Tokaji 

Hatvani Bátonyterenyei 

Gyöngyösi 

Pásztói  

Rétsági 

 

Miskolci 

Forrás: saját számítás 
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2000-ben Pécs, Nyíregyháza, Szeged, Miskolc és Debrecen térsége kiugróan magas saját 

potenciállal, azaz elérhetőségi vonzerővel rendelkezett, azonban a környező, alacsonyabb 

lélekszámú kistérségek miatt belső potenciáljuk alacsonyabb, tehát hosszabb idő alatt ér-

nek el saját térségükön kívül eső nagy tömegeket – pl. a fővárost. Egyes központok nem-

csak országos viszonylatban perifériák, de saját térerejük is alacsony, kedvezőtlen 

összpotenciált eredményezve. Szombathely és Zalaegerszeg esetében a belső periferiális 

helyzet a nyugati határ közelsége miatt nem érezhető. Jelen dolgozatban a külső potenciál 

hatásaival nem foglalkoztam, a vizsgálat kiterjedtségére tekintettel az európai tér potenciál-

jának felmérése jövőbeni céljaim között szerepel. 

Az Észak-magyarországi értékek vonatkozásában egyetlen megyeszékhely, Miskolc szere-

pe hangsúlyozható ki szignifikáns saját potenciállal. Látható azonban, hogy a Miskolcról, 

saját kistérségen kívül, egységnyi idő alatt elérhető népességtömeg alacsony. A régió leg-

több kistérsége, beleértve két megyeszékhely agglomerációját, a 2. csoportba tartozik – 

saját népességpotenciájuk alacsony, emellett nincs a közelükben olyan kiemelt erőtér, aho-

gyan pl. Hatvan esetében ez megfigyelhető.  

Legkedvezőtlenebb helyzetben a 2000-es értékek alapján a régióban Abaúj-Hegyköz és 

Bodrogköz, illetve Sátoraljaújhely, Sárospatak, Mezőcsát és Encs térsége volt, melyek 

számara a legnehezebben elérhető a vizsgált ’tömeg’ – nagy részben a kedvezőtlen infra-

strukturális mutatók felelősek ezért a problémáért. A negyedik klaszter tagjainál Budapest 

elérhetősége érvényesül viszonylag közepes mértékű saját potenciállal.  

 

3. 2. 3. 3. A kistérségek pozícionálása népességpotenciál alapján 2009-ben 

 
A modell összetételének értelmében a térségek vonzerejének változása során kiemelten 

figyelembe kell venni a demográfiai mutatók alakulását. Az eredmények ugyanis a mód-

szer analógiájából adódóan nem csupán az elérhetőségi idők rövidülésétől, hanem a népes-

ség számának változásától (illetve a vizsgált tömegtényező alakulásától) függenek jelentős 

mértékben. 

A 2009-es vizsgálat esetében abból a feltételezésből indultam ki, hogy a vizsgált időinter-

vallumban időbeli elérhetőség szempontjából felzárkóznak a periférián lévő kistérségek, 

azonban összességében nem változott szignifikánsan az elérhető tömeg volumene, azaz a 

fejlesztések hatása lokálisan, különösen egy-egy beavatkozási terület, pl. autópálya-építés 

mentén jelentkezik.  

 

3a. hipotézis: A 2000-2009 közötti infrastrukturális fejlesztések ellenére a földrajzi perifé-

riára szorult kistérségek felzárkózása lassú, vagy nem teljesül. 

b: Az Észak-magyarországi régió kistérségeiben a felzárkózás vélhetően nagyobb ütemű, 

mert fajlagosan nőtt a régióban végzett közúti hálózatbővítések aránya. 

 

A szakirodalom a centralitási indexek kiszámítása esetén többféle módszert említ, melyet 

az előző pontokban részleteztem. Ennek nyomán 2009-re vonatkozóan két lehetőséget is 

vizsgáltam. A távolságot a sugárral számítva (r=1) Budapest centrális szerepe intenzívebb, 

amelyet erősít a megyeszékhelyek többségének periferialitása. 
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27. ábra: kistérségek elérhetőségi potenciálja a centralitási indexek alapján  

(2009, r=1) 

Forrás: saját számítás 
 

A fővárostól távolodva csökken az egyes kistérségek szerepe, leginkább azoké, amelyektől 

távolabb esnek a magasabb népességgel rendelkező csomópontok [28. ábra] 
 

 
28. ábra: A kistérségek elérhetőségi potenciálja a centralitási indexek alapján  

(2009, r=1/3) 

Forrás: saját számítás 

 

A sugár egyharmadával történő számításokat
25

 a magasabb, kistérségi területi szint miatt 

láttam indokoltnak. A szakirodalomban a városok saját potenciáljának számításakor általá-

ban a sugár teljes hosszával történő alkalmazással találkozhatunk, jelen dolgozatban azon-

                                                 
25

 A 2000. évi számítások módszertanával megegyezően. 
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ban abból a feltételezésből indultam ki, hogy a kistérségek belső úthálózatának sűrűsége 

ritkább az önkormányzati utak sűrűségétől. 

Mindezzel annyi változás tapasztalható, hogy a nagyobb népességgel rendelkező városok 

egy része esetében kis mértékben megnő a saját hatóközpont – többek között Pécs, Szeged, 

Győr, Debrecen esetében történt elmozdulás. 

A legtöbb periférikus elhelyezkedésű kistérség 2009-ben is változatlanul az Észak-

Alföldön és Dél-Dunántúlon található, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Vas, illetve 

Somogy megyében – az átlagos elérési időket figyelembe véve azonban Somogy megye 

egy elérhetőségi kategóriával magasabb szintre, az erősen periférikus csoportba került [29. 

ábra].  

Pest megye egyetlen kistérsége, a Szob székhelyű térség tekinthető átmenetinek, rajta kívül 

az összes kistérség a centrális kategóriába tartozik, de kiemelhető Fejér, illetve Komárom-

Esztergom legtöbb településcsoportja is központi szerepet tekintve a 2009-es értékek alap-

ján. 

 

 
29. ábra: A centralitási indexek megoszlása népességpotenciál alapján (2009) 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2009-ben a vizsgált kistérségek az infrastruktúra-fejlesztések ellenére bár átlagosan na-

gyobb tömegeket érnek el, egyes beruházások hatására az elérési idők rövidültek, a demo-

gráfiai változások nem eredményeztek magasabb potenciálértékeket a legtöbb térség eseté-

ben, a szórás típusú mutatók igazolják, hogy nem beszélhetünk a területi különbségek fo-

kozatos csökkenéséről sem, a periféria felzárkózása nem egyértelmű. A centralitási inde-

xek kistérségi értékeinek megoszlásából látható, hogy a vizsgált területegységek többsége 

Átlag=121.748,46 

Szórás=47.216,79 

N=174 
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átlag alatti értéket képvisel, növelve a periférikus kategóriába tartozó egységek számát. Az 

infrastruktúra kiépülésével az elérhetőségi idők átlagosan csökkenek, azonban empirikusan 

alátámasztható, hogy ez a tény nem jár együtt az elérhető népességtömeg növekedésével. 

 

T1: Az infrastruktúra bővítése és az elérhetőségi idők közötti kapcsolat direkt és inverz, 

ugyanakkor a két tényező kedvező változása nem jár együtt minden esetben az egységnyi 

idő alatt elérhető népességtömeg növekedésével. 

 

A Budapesti és Budaörsi kistérség centrális szerepe kiemelkedő maradt, a perifériához ké-

pest tovább növelve a különbségeket.  

A megyei szintű centralitási indexeket a meglévő potenciálok átlagolásával számítottam ki, 

tekintettel arra, hogy a kistérségi módszerből adódóan a megyeközpontok elérési távolsá-

gaival történő számítás egyes kedvezőtlen helyzetű kistérségek értékét figyelmen kívül 

hagyta volna [30. ábra].  

A népességpotenciállal számított centralitási indexek jellemzőit megyei bontásban értékel-

ve az alábbi megállapításokat tehetjük 2000-re és 2009-re vonatkozóan. 

 

30. ábra: A megyék elérhetősége centralitási indexek (népességpotenciál) alapján 

(2000 és 2009) 

Forrás: saját számítás 

 

Megyei szinten centralitás szempontjából Budapest, Pest, Komárom-Esztergom és Fejér 

megye tekinthető kiemelten központi térségnek, Szabolcs, Békés, Vas és Baranya megye 

szélsőségesen periférikus helyzetű a modell eredményei alapján. Összevetve az eredmé-

nyeket a 2000. évi értékekkel, megyei szinten nem került sor jelentős mértékű pozícióvál-

tásra: átrendeződés a nyugati országrészben történt, Zala megye felzárkózásával, Baranya 

visszaesésével, illetve keleten Hajdú-Bihar megye egy kategóriával történő előrelépésével. 

 

A legalacsonyabb és legmagasabb elérhetőségi indexszel rendelkező kistérségek közötti 

különbség Budapest értéke nélkül is Pest megyében figyelhető meg, ezt követően Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megye területi különbségei a legnagyobbak. A Tolna, 

Nógrád és Békés megye kistérségei közötti különbségek a legalacsonyabbak, azonban je-

len esetben ez hátrányt jelent, mivel az átlagos értékeket tekintve is lemaradást mutatnak.  

 

A szórásterjedelem értékeiből is látható, hogy minden megyében vannak jelentős elmara-

dással küzdő térségek. A megyei értékek alapján kirajzolódik, hogy a legnagyobb különb-

ségek Pest megyén kívül Bács-Kiskun, Fejér, Heves és Somogy megyében vannak. Az 

átlagtól való átlagos eltéréseket tekintve Komárom és Győr-Moson-Sopron megyék emel-

hetők ki pozitív példaként. Borsod megye magasabb értéke a kiugró Miskolci potenciállal, 

ezzel egyidejűleg a határmenti térségek lemaradásával magyarázhatók. Tolna esetében a 
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kistérségek homogén csoportot alkotnak elérhetőség szempontjából, összességében ala-

csony potenciálértékekkel. 

Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek centralitási indexei kedvezően pozícionálják 

Heves megyét. Az átlagokat rangsorolva Heves 4., Nógrád 5. az országban. A borsodi ér-

tékek 6 megye adatsorát előzik meg, köztük két dél – és nyugat-dunántúlit (Vas és Zala, 

valamint Somogy és Baranya), illetve Szabolcs és Békés megyét [16. táblázat]. 

 

16. táblázat: A kistérségi bontásban számított centralitási index megyénkénti jel-

lemzői (2009) 

NUTS III Maximum Minimum Átlag Max/Min 
Relatív szó-

rás 

Budapest 470 185,0 - 

Bács-Kiskun 158 225,9 86 256,4 113 434,3 1,83 0,17 

Baranya 117 426,7 67 830,3 93 025,8 1,73 0,15 

Békés 103 818,7 71 942,1 90 859,0 1,44 0,13 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
133 926,9 72 528,3 103 819,8 1,85 0,11 

Csongrád 134 495,5 96 506,5 113 476,1 1,39 0,10 

Fejér 193 017,1 133 166,8 163 336,8 1,45 0,14 

Győr-Moson-Sopron 144 010,4 88 292,5 113 551,5 1,63 0,15 

Hajdú-Bihar 144 469,4 99 719,3 114 567,9 1,45 0,12 

Heves 181 927,1 99 633,5 134722,6 1,83 0,20 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
149 859,6 102388,6 120965,3 1,46 0,15 

Komárom-Esztergom 185 206,0 129581,8 155353,8 1,43 0,13 

Nógrád 134 860,4 107 076,7 122 524,6 1,26 0,09 

Pest
26

 346 261,2 125 626,6 199 090,6 2,76 0,26 

Somogy 143 319,8 75 604,6 102 298,6 1,90 0,21 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
124 889,8 70 159,8 92 759,3 1,78 0,18 

Tolna 117 493,9 102 579,9 110 397,5 1,15 0,06 

Vas 93 992,6 66 154,1 82 199,8 1,42 0,12 

Veszprém 147 699,0 89 011,6 115 717,1 1,66 0,18 

Zala 105 743,9 76 950,2 92 789,8 1,37 0,10 

Ország 470 185,0 66 154,1 121 748,5 7,11 0,39 

Forrás: saját számítás 

 

A leginkább szélsőséges helyzetben lévő kistérségek rangsorában látható, hogy a várako-

zásokkal megegyezően Pest megye helyzete domináns. A legalacsonyabb öt értékkel ren-

delkező térségek megoszlása esetében nincsenek a megyék között kiemelkedő különbsé-

gek, nem releváns a leszakadó területek közötti eltérés. Ezzel szemben a Budapesti és Bu-

daörsi kistérség, mint a kategória két legnagyobb potenciállal rendelkező térsége nagy mér-

tékben meghaladja a rangsorban közvetlen következő kistérségeket [17. ábra]. 

                                                 
26

 Budapest nélkül számított érték. 
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17. táblázat: A legnagyobb és legkisebb értékkel rendelkező kistérségek rangsora 

(2009) 

Rangsor Kistérség Megye Centralitási index  

Legmagasabb 1. Budapest 

Pest 

470 184,9 

 2. Budaörsi 346 261,2 

 3. Érdi 257 412,8 

 4. Dunakeszi 230 807,9 

 5. Gödöllői 217 456,1 

Legalacsonyabb 174. Őriszentpéteri  Vas 66 154,1 

 173. Sellyei  Baranya 67 830,3 

 172. Szentgotthárdi Vas 68 173,5 

 171. Csengeri  Szabolcs-Sz.-B. 70 159,7 

 170. Mezőkovácsházai Békés 71 942,1 

Forrás: saját számítás  

 

Mindemellett fontos kihangsúlyozni, hogy a centrális-periferiális helyzet mindig relatív, 

éppen ezért dolgozatomban a „relatív földrajzi helyzet” meghatározására törekedtem. Tér-

ben abszolút, vonatkoztatási pont nélküli helyzet nincs [Nemes Nagy J., 2009.]. Kedvező 

vagy kedvezőtlen helyzetről, pozíciójáról a kistérségek esetében tehát más térségek vi-

szonylatában beszélhetünk. Az elérhetőség javulásával, a közlekedési hálózatok bővítésé-

vel továbbra is maradnak rosszabb, illetve jobb elérhetőségű területek.  

 

T2: Magyarországon a megyeszékhelyek kistérségei az elérhetőségi potenciálértékek 

alapján heterogén halmazt képeznek. A gyenge erőterű (alacsony népességpotenciállal 

rendelkező) központok társadalmilag indokolt, preferált fejlesztése nem feltétlenül segíti 

egyes kistérségek felzárkózását, népességpotenciáljának növekedését. 

 

Az előző pontok analógiáját követve, a 2009-es értékekkel is elvégezve a klaszterelemzést, 

több kistérség esetében is tapasztalható volt a pozícióváltozás a saját népességpotenciál, 

illetve a belső elérhetőség változásának hatására. 

 

3. 2. 3. 3. 1. A kistérségek elérhetőségi klaszterei 2009-ben 

 
A 2000. év eredményeivel összevetve pozitív változást jelent, hogy a potenciálértékek át-

lagos növekedésével csökkent az alacsony erőterű központok száma, valamint a 

félperiférikus területek csoportjába eső kistérségek száma emelkedett.  

 

18. táblázat: Kistérségek száma klaszterenként (2009) 

Klaszter Kistérségek száma 

1. 54 

2. 64 

3. 15 

4. 32 

5. 6 

Forrás: saját számítás 
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A potenciálértékek nem minden klaszter esetében mutatnak növekedést, azaz az elmúlt 10 

év infrastruktúrafejlesztésének eredményeként a centrum-periféria különbségek egyes ka-

tegóriákban nőttek: amellett, hogy a nagy erőterű központok saját potenciálértéke nőtt, 

több csoport értéke csökkenést mutatott. Ennek oka nagyrészt a periférikus területek ked-

vezőtlen demográfiai változása, amelyet a további fejezetpontokban részletesebben vizsgá-

lom. Belső potenciál esetében a legnagyobb növekedést a kiemelt és a nagy erőterű köz-

pontok esetében figyelhetünk meg.  

 

19. táblázat: Klaszterközéppontok értékei klaszterenként (2009) 

 

1. Alacsony 

erőterű köz-

pontok peri-

férián 

2. Alacsony 

erőterű köz-

pontok átme-

neti térségben 

3. Nagy erő-

terű közpon-

tok centrum-

térségben 

4. Közepes erőte-

rű központok 

centrumtérségben  

5. Kiemelt 

erőterű köz-

pontok 

félperiférián 

Saját 

potenciál 
6 719 6 773 16 161 9 542 33 999 

Belső 

potenciál 
79 520 103 957 180 275 134 863 99 203 

Forrás: saját számítás 

 

A 2009-es klaszterelemzés során több megyeszékhely és más kistérségi központ váltott 

kategóriát. Békéscsaba belső és saját vonzáskörzete is csökkent, így 10 év alatt 

félperifériáról perifériára került.  

A Győri kistérség saját potenciálja elsősorban a kedvező demográfiai tendenciáknak kö-

szönhetően növekedett, kiemelt erőterű központnak számít 2009-ben, azonban az infra-

struktúra fejlesztések hatására az ország elérhetőségi viszonyainak átrendeződésével kike-

rült a centrumtérségből, ahogyan ez a Veszprémi kistérség esetében is jelentkezett. A Szol-

noki kistérség pozícióváltása előrelépést jelent mind a saját térerő, mind az egységnyi idő 

alatt elérhető népességtömeg növekedésével. Összességében kijelenthető, hogy az elmúlt 

10 év infrastruktúrafejlesztésének eredményeként az alacsony erőterű központok potenci-

álértékei tovább csökkentek, emellett legnagyobb növekedést a kiemelt erőterű központok 

esetében figyelhetünk meg.  

Az Észak-magyarországi régió kistérségei esetében az összesített adatok jelzik, hogy or-

szágos viszonylatban a centralitási indexek elmaradnak a nemzeti átlagtól. A térségek hete-

rogenitása itt is megfigyelhető: a kistérségi központokból elérhető népességtömeg alapján 

perifériától a centrumig minden kategóriában jelen vannak észak-magyarországi közpon-

tok. Centrumtérséghez azok tartoznak, amelyeknél érezhető Miskolc vagy Budapest, illetve 

az autópálya szakaszok közelsége. 
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20. táblázat: Megyeszékhelyek, illetve Észak-magyarország kistérségei klaszterek 

szerint (2009) 

1. Alacsony 

erőterű közpon-

tok periférián 

2. Alacsony erő-

terű központok 

átmeneti térség-

ben 

3. Nagy erőterű 

központok cent-

rumtérségben 

4. Közepes erőte-

rű központok 

centrumtérségben  

5. Kiemelt erő-

terű központok 

félperiférián 

Békéscsabai ↓ 

Kaposvári 

Szombathelyi 

Zalaegerszegi 

 

Egri 

Salgótarjáni 

Szekszárdi 

Veszprémi ↓ 

 

Székesfehérvári 

Tatabányai 

 

Kecskeméti 

Szolnoki ↑ 

 

Debreceni  

Győri ↓↑ 

Miskolci  

Nyíregyházai 

Pécsi  

Szegedi  

Észak-Magyarország 

Abaúj-

Hegyközi 

Bodrogközi 

Encsi 

Sárospataki  

Sátoraljaújhelyi 

Balassagyarmati 

Bélapátfalvai 

Edelényi 

Egri  
Kazincbarcikai 

Mezőcsáti ↑ 

Ózdi 

Pétervásárai 

Salgótarjáni 

Szécsényi 

Szerencsi 

Szikszói 

Tiszaújvárosi 

Tokaji 

Hatvani Bátonyterenyei 

Füzesabonyi ↑ 

Gyöngyösi  

Hevesi ↑ 

Mezőkövesdi ↑ 

Pásztói  

Rétsági 

 

Miskolci 

Forrás: saját számítás 

Jelmagyarázat:        - változó pozíció 2000-hez képest 

 ↑ - javuló pozíció 

 ↓ - romló pozíció 

 

A 2000. évhez képest több régión belüli kistérség pozíciója változott, ráadásul azok között 

a térségek között, amelyek kategóriát váltottak, az átsorolás minden esetben pozitív irányú. 

Füzesabony, Heves, Mezőkövesd mindkét faktort tekintve jelentős javulást mutat, nőtt 

tehát a saját térerejük és a belső potenciáljuk is. Mezőcsát gazdasági vérkeringésbe kapcso-

lása is intenzívebbnek bizonyult 2009-re, perifériáról ugyanis átmeneti térségbe került. 

 

T3a: A vizsgált időintervallumban az elérhetőségi potenciálok diszparitása országosan, 

egyes klaszterek között fokozatosan csökken. Nőtt az erősen periférikus és az átmeneti 

térségek a vonzereje, miközben a szélsőségesen periférikus, alacsony saját erőterű köz-

pontok többsége leszakadást mutat, erősítve a cenrtrum-periféria viszonyokat.  

 

A megyeszékhelyek népességpotenciál értékeit kategorizálva a 31. ábra alapján rajzolódik 

ki a kistérségi központok erőtere, jelezve Nyugat-Dunántúl központjainak viszonylag ki-

sebb súlyát, a kedvezőtlen demográfiai pozíciókat jelezve. A 19 megyeszékhely változó 

pozíciója ebben az esetben leginkább a népesség eloszlásával magyarázható.  



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása 

a magyarországi kistérségek esetében 

 

  

 89 

 

 
31. ábra: Megyeszékhelyek erőtere klaszterelemzés alapján (2009) 

Forrás: saját számítás 

 

Az elemzésekkel létrejött csoportok átfedést mutatnak több lehatárolással, amelyet a szak-

irodalom említ. Süli-Zakar I. [2005] négy csoportot különbözetett meg a megyei jogú vá-

rosok szerepének vonatkozásában: 

 makroregionális centrumok (Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs); 

 „túlfejlesztett” mezoregionális központok (Székesfehérvár, Nyíregyháza); 

 valódi mezoregionális központok (Kecskemét, Szolnok, Szombathely, Eger, Zala-

egerszeg, Kaposvár); 

 mezoregionális szubcentrumok (Dunaújváros, Veszprém, Tatabánya, Békéscsaba, 

Sopron, Szekszárd, Nagykanizsa, Salgótarján, Hódmezővásárhely). 
 

Csapó T. [2001] négy kategóriában állított fel rangsort a megyei jogú városok között, ame-

lyek szintén mutatnak számításaimmal egybehangzó eredményeket. Három várost sorolt a 

fejlett regionális központok közé (Pécs, Szeged és Debrecen), két várost a regionális köz-

pontok közé (Győr és Miskolc), hét város alkotja a potenciális regionális központok cso-

portját (több regionális funkcióval rendelkeznek). Ezeket követik a fejlett megyeszékhe-

lyek néhány regionális funkcióval (négy város), és a regionális funkcióval alig rendelkező 

városok. A városi funkciók és az elérhetőség közötti összefüggésekkel kapcsolatos további 

vizsgálatok a jövőbeni kutatási céljaim között szerepelnek. 

 

A számítások eredményeképpen kirajzolódó központok [31. és 32. ábra] és az OTK által 

kijelölt hazai fejlesztési pólusok közötti átfedés nagy. A pólusok kiemelésére azért van 

szükség, hogy oldódjon a Budapest-központú térszerkezet, valamint kialakuljon egy 

policentrikus együttműködő városhálózati rendszer a versenyképesség növelése érdekében.  

A fejlesztési pólusok funkciója, hogy. kisugárzó erejüknél fogva generálják régió- és or-

szághatárokat is átlépő hatóterületeik fejlődését, illetve magas szintű kulturális, szolgálta-

Kiemelt 

Nagy 

Közepes 

Alacsony 

Erőtér 
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tási és munkahelyi kínálatukkal képesek legyenek régiójuk számára megtartani a legkép-

zettebb munkaerőt is [OTK, 2005.] 

Az érintett pólus feladata a szolgáltatások nyújtása, a gazdaság dinamizálása, erőforrások 

(munkaerő, vállalkozások) megtartása. A pólusok fejlesztése értelmében a fejlesztési pólu-

soknak a térségi – innovációs, gazdasági, kulturális, irányítási, kereskedelmi – funkcióinak 

növelését kell megoldani, másrészt a kisugárzó hatásuk érvényesülési feltételeinek megte-

remtését, azaz alapfeltételként az elérhetőség erősítését [Rechnitzer J., 2008].  

A fejlesztési pólus szerepkör szervezőereje és közvetítő képessége tehát az elérhetőségi 

potenciál növelésén keresztül valósulhatna meg a közlekedési hálózatok által. 

Az OTK a Pólus Stratégia során Győr, Miskolc, Pécs, Szeged és Debrecen szerepét hang-

súlyozta, mely városok pozícióit gazdasági, szakmai indokok alapozták meg. Győr, mint 

Autopolis, Nyugat-Dunántúl központja a technika és a tudás bázisán. Pécs, mint az életmi-

nőség pólusa tartósan jól élhető és érezhető városként, szolgáltató pólusként kívánja a ré-

giót új fejlődési pályára állítani. Szeged dinamikusan fejlődő régióközpontként tudásköz-

pont szerepét hangsúlyozza.  

 

 
32. ábra: Fejlesztési pólusok (2005) 

Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció, 2005. p. 51. 

 

Debrecen a nemzetközileg versenyképes K+F eredmények felfedezésére és alkalmazására 

törekszik. Budapest, mint Innopolisz célja minden téren a nagytérségi kisugárzó hatás nö-

velése. Székesfehérvár Infopoliszként IKT innovációra épülő központként szerepel a kon-

cepcióban. A 32. ábrán láthatóan nagyjából azok az erőterek rajzolódnak ki, amelyek a 

klaszterek, illetve a következő fejezetpontokban tárgyalt SZJA alapot képező jövedelem 

elérhetősége esetében is megfigyelhető [OTK, 2005; Lukovics M., 2005; Vértes A.-Viszt E., 

2006.]. 
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3. 2. 3. 4. Változó pozíciók 2000 és 2009 között 
 

A kistérségek centralitási indexeit értékelve kétdimenziós ábrázolással azt vizsgáltam, ho-

gyan változott a belső, saját és az összpotenciál a meghatározott időintervallumban. Első 

megközelítésben a népességgel súlyozott elérhetőséget elemeztem, kiemelve a megyeszék-

helyek kistérségeinek értékeit, majd az Észak-magyarországi régiót jellemző változásokat 

részleteztem. A népességi súly mellett a jövedelmi potenciálok elmozdulását számítottam 

ki a 174 kistérség esetében. 

 

 
33. ábra: Megyeszékhelyek kistérségeinek 2009-es centralitási indexe 2000. év száza-

lékában (népességi súly, %) 

Forrás: saját számítás 

 

Országos viszonylatban belső potenciál tekintetében mindössze két megyeszékhely kistér-

sége, a Szombathelyi és a Békéscsabai helyzete romlott a 2000. évi állapothoz képest. Ez 

azt jelenti, hogy az infrastruktúra fejlesztések – de elsősorban a demográfiai tendenciák – 

hatására az egységnyi idő alatt elérhető népességtömeg csökkent. Az elmozdulást tekintve 

legkedvezőbb pozícióba a Szolnoki kistérség került, emellett jól kirajzolódik az M30-as 

autópálya hatása Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc változó pozíciójával.  

A saját népességi erőtér, azaz a kistérségen belül elérhető népesség mindössze a Győri, 

Kecskeméti, Szegedi, Veszprémi és Nyíregyházai kistérségekben nőtt, amely egyértelműen 

a népességszám változását tükrözi az érintett térségekben [32. ábra].  

 

A 2000. évi értékekhez képest az Észak-magyarországi régió kistérségei esetében a saját 

potenciál, azaz a kistérségek saját erőtere egyetlen esetben sem mutat növekedést. A legki-

sebb mértékben Encs és Eger térségének indexe csökkent, a legnagyobb mértékű vissza-

esés Bátonyterenyét, a Sátoraljaújhelyi, Pétervásárai és Bodrogközi térséget érinti. Mindez 

azért jelentős probléma, mert az infrastruktúra a lakónépesség gyorsabb elérésére irányuló 

hatása a demográfiai tendenciák miatt kisebb mértékben érvényesül. 
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34. ábra: Észak-Magyarország kistérségeinek 2009-es centralitási indexei a 2000. év 

százalékában (népességi súly, %) 

Forrás: saját számítás 

 

2009-ben ennek ellenére a centralitási mutatók átlagosan növekedést mutatnak, amely a 

belső potenciál, azaz a kistérségen kívüli, egységnyi idő alatt elérhető nagyobb népesség-

tömeg tényéből adódik. Regionális, de országos viszonylatban is a Füzesabonyi kistérség 

belső potenciálja nőtt legintenzívebben, több, mint 30 százalékos javulást jelezve az autó-

pálya-építések hatására.  

Régión kívül saját potenciál tekintetében a Veresegyházi kistérség kimagasló. Negatív pél-

da a sorrendben Mezőkovácsháza, ahol a 2009-es saját potenciál értéke alig haladja meg a 

2000. évi 85 százalékát. A kedvezőtlen demográfiai tendenciák miatt a várakozásoknak 

megfelelően a saját potenciál országos átlaga kis mértékben (1%), de szintén csökkenést 

mutat. A centralitási indexek 2009. évi magasabb értéke a saját potenciálok közel 7%-os 

növekedéséből, tehát kistérségek saját határán kívüli, egységnyi idő alatt elérhető nagyobb 

népességtömegből adódik. 

 

A 2000. és 2009. évi mutatók egyenlőtlenségeinek további mérése céljából a Duál-mutatót 

alkalmaztam, meghatározva az alábbi képlet alapján az átlag feletti értékeinek átlagának és 

az alap- adatsor átlag alatti értékei átlagának a hányadosát. 

 

)2000(

)2000(

1
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m

x
x

x
D , 

 

ahol Dx1 a 2000. és Dx2  a 2009. évi adatsor értékéből számított hányados.  

 

A 2000. évi népességgel súlyozott centralitási mutatók esetében számított érték 1,370 volt, 

ezzel szemben az átlag feletti értékek csoportjának átlaga 2009-ben már közelített a teljes 
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sokaság átlagához az 1,357-es eredménnyel. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált intervallumban 

csökkent az átlag feletti értékekhez viszonyított területi különbség. Ennek további igazolá-

sa céljából a későbbi fejezetpontokban range típusú mutatókat alkalmaztam, illetve a válto-

zások hatásainak további értékeléséhez a centralitási indexek összetevőinek időbeni változ-

tatásával végeztem számításokat. 

 

3. 2. 1. 4. 1. A centralitási index összetevőinek vizsgálata – népességszám változás 

és az infrastruktúrafejlesztés hatása 

 
A 2000-es és 2009-es centralitási számítások mellett kísérletet tettem a népesség- illetve 

infrastruktúra fejlesztés hatásainak becslésére a következő összefüggéssel:  

Első lépésben a 2000. évi elérhetőségi időkkel és a 2009. évi népességi adatokkal, majd a 

2009-es időpárokkal és a 2000. évi népességi súllyal vizsgáltam az indexek alakulását. 
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ahol  Ai: az i kistérség elérhetőségi mutatója,  

 Wi: az i kistérség saját tömege (népesség, 2009),  

 Wj: az elérni kívánt tömeg (népesség, 2009), 

 cij: ellenállási függvény (2000),  

 cij az i és j lokalitások közötti utazási idő, percben (2000).  

 

Az eredményeket – fókuszálva az Észak-magyarországi régió kistérségeire – a következő 

térképek szemléltetik. 

 

 
35. ábra: Észak-magyarország elérhetősége a centralitási indexek alapján 2000-ben 

(2009. évi népességszámmal) 

Forrás: saját számítás 
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Bár az előző vizsgálatok azt mutatták, hogy a demográfiai tendenciák jelentős mértékben 

befolyásolják az elérhetőséget jellemző mutatókat, a hatás árnyaltabb. Az első esetben, 

összevetve a 2000. évi elérhetőségi időtérképpel az eredményeket, az Észak-magyarországi 

régió kistérségei esetében nem történt kategóriaváltás. Azaz, bár a centralitási indexek 

nagyságát bizonyos mértékben elmozdítják az eltérő népességi adatsorok, az észak-

magyarországi kistérségek esetében ez a változás nem olyan mértékű, hogy kategóriát is 

váltsanak a vizsgált térségek.  

A centralitási indexek nagysága a 2000. évi népességszám, azaz a tényleges adatsor alkal-

mazásával magasabb volt, országos átlagban ez 1,5%-os változást jelent. Részben a kedve-

zőtlen demográfiai tendenciáknak köszönhetően az Észak-magyarországi értékek ennél 

gyengébbek, Borsod megye átlagában 2,5-3%-os a kistérségi csökkenés (legrosszabb a 

Miskolci kistérség értéke), Heves esetében 1,5%, Nógrád kistérségeiben 1,2%-os a csök-

kenés a 2000. évi centralitási indexek eredményeinél, ha a 2009-es népességgel számolunk. 

Országos viszonylatban 9 kistérség mutat jobb eredményt a népességhatás vizsgálata so-

rán: Dunakeszi, Veresegyháza, Ráckeve, Gödöllő, Vác, Pilisvörösvár, Szentendre, Monor 

és Aszód kistérségének 2000. évi centralitási indexei 1-5%-kal magasabbak változatlan 

elérési idők mellett, csupán a népességhatásból adódóan.  

 

Az infrastruktúra-fejlesztés hatását felmérve a fenti képlet analógiájára a következő össze-

függést alkalmaztam: 
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ahol  Ai1: az i kistérség elérhetőségi mutatója,  

 W: az elérni kívánt tömeg (népesség) a 2000. évi értékek alapján,  

 cij: ellenállási függvény (2009),  

 cij az i és j kistérségek közötti utazási idő, percben (2009).  

 

 
36. ábra: Észak-magyarország elérhetősége a centralitási indexek alapján 2009-ben 

(2000. évi népességszámmal) 

Forrás: saját számítás 
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A 2000. évi népességszám alkalmazásával a 2009. évi elérhetőséget jelző mutatók eredmé-

nyeiből leszűrhető az infrastruktúra bővítésének hatása. Országosan összességében ez 7 

százalékos növekedést jelentett (emellett az átlag 2% körüli). Az Észak-magyarországi 

régió mutatói közül a Miskolci kistérség értéke nőtt legnagyobb, közel 4%-os mértékben 

(ez jelenti az országos maximális értéket is), régión belül legkevésbé Nógrád megye kistér-

ségeinek mutatói változtak, de az országos átlagot meghaladó mértékben, azaz az infra-

struktúra-hatás Észak-magyarországon intenzívebben jelentkezett.  

 

T3b: Észak-Magyarország kistérségeinek népességpotenciállal reprezentált erőtere, né-

pességi vonzereje az országosnál jelentősebb mértékben nőtt 2000 és 2009 között, azon-

ban a kedvezőtlen demográfiai tendenciák miatt az infrastruktúra-hatás, illetve a potenci-

álnövekedés alacsonyabb a vártnál. 

 

 

3. 2. 3. 5. A térségek jövedelempotenciál-vizsgálata 

 
A népességszám tömegértéke mellett a centralitási számítások esetében súlyként jövedelmi 

helyzetet jellemző mutatót is választhatunk, mivel egyaránt szoros kapcsolatban van a tér-

kapcsolatok keresleti és kínálati oldalával. Az előző, népességpotenciál vizsgálat analógiá-

jára végeztem el a 2009-re vonatkozó elérhetőségi számításokat, ahol a kistérségben élő 

adófizetők SZJA alapot képező jövedelme szerepelt súlyként.  

Alaphipotézisem az volt, hogy a nagyobb városokban élő adózók összes jövedelme alapján 

képzett indexek megosztják a központi vonzáskörzetet. 

 

4. hipotézis: A megyeszékhelyek kistérségeinek többsége jövedelempotenciál alapján vél-

hetően kedvezőbb kategóriába kerül, mint népességpotenciál alapján. 

 

A legalacsonyabb jövedelmi vonzáskörzetek közül Borsod, illetve Somogy és Baranya 

megyék kistérségei emelhetők ki negatív példaként. Centrum kategóriába elsősorban a 

megyeszékhelyek kistérségei tartoznak, illetve ezeket a városokat jól megközelíteni képes 

agglomerációk.  

 

21.  táblázat: A legnagyobb és legkisebb értékkel rendelkező kistérségek (2009) 

Rangsor Kistérség Megye 
Jövedelem 

centralitási index  

Legmagasabb 1 Budapest 

Pest 

496 246 245 
 

 2 Budaörsi 356 294 973 

 3 Érdi 249 416 160 

 4 Dunakeszi 222 085 617 

 5 Pilisvörösvári 207 759 536 

Legalacsonyabb 174 Sellyei Baranya 53 690 726 
 

 173 Csengeri Szabolcs-Sz.-Bereg 55 302 334 

 172 Őriszentpéteri Vas 55 801 550 

 171 Bodrogközi Borsod-Abaúj-Z. 55 951 594 

 170 Mezőkovácsházai Békés 56 966 741 

Forrás: saját számítás  
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A jövedelmi centralitási indexek esetében magasabb a koncentrációja az alacsonyabb in-

tervallumba eső kistérségeknek. A legmagasabb és legalacsonyabb értékek hányadosa is 

érzékelteti ezt a különbséget. 

Összevetve a kistérségi eredményekből aggregált megyei értékeket, a népesség- és jövede-

lempotenciál tekintetében egyes régióknál jelentős pozícióváltás figyelhető meg. Míg Kö-

zép-Magyarország és Közép-Dunántúl esetében nem változott a megyék kategóriája, a 

jövedelemi vonzáskörzet kiemeli Debrecen, Pécs, Szeged, Győr körzetét, mely városok 

megyéi a népességpotenciál vizsgálatakor alacsonyabb kategóriába kerültek. Mindez azt 

jelenti, hogy ezen megyék jövedelmi szerepe az alacsonyabb népességi vonzáskörzet elle-

nére jelentősebb, azaz esetükben magasabb az egységnyi idő alatt elért összjövedelem: ez a 

nagyobb számú és arányú adózók tömegétől, illetve az SZJA alapot képező jövedelem át-

lagos nagyságától függ.  

 

 
37. ábra: A jövedelem centralitási indexek megoszlása (2009) 

Forrás: saját számítás  

 

A jövedelempotenciál eredményei a fenti megállapítások alapján Közép-, valamint Nyu-

gat-Dunántúl centrális szerepét emelik ki. Régiónkban Hevessel szemben Nógrád és Bor-

sod megye került gyengébb pozícióba, elsősorban az adófizetők alacsony aránya miatt. 

Átlag=1,05E8 

Szórás=50.545.854 

N=174 
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38. ábra: A megyék centralitása népesség (1. )- és jövedelempotenciál (2.) alapján, 

(2009) 

Forrás: saját számítás 

 

A főváros értéke nélkül számított 19 megye értékét vizsgálva a népességpotenciál és jöve-

delmi potenciál szempontjából – az átlagot 100 százaléknak tekintve – elsősorban az elér-

hető lakosságtömeg esetében mutatkozik jelentős különbség. A leginkább elmaradott me-

gye (Vas) meghaladja az átlag 70 százalékát jövedelempotenciál esetében, ezzel szemben 

népességpotenciál esetében a főváros megyéje az átlag csaknem 2,5-szerese. Észak-

Magyarország helyzete országos összehasonlításban elmaradott, ahogy ez a keleti térség 

esetében általánosságban megállapítható. Tekintettel arra, hogy Pest megye értéke 250 

százalék fölötti mindkét dimenzióban, a 39. ábrában nem került megjelenítésre 

 

 
39. ábra: A megyék centralitási indexei népesség és jövedelempotenciál alapján az 

országos átlag százalékában (2009) 

Forrás: saját számítás 

 

Kistérségi szinten vizsgálva a térség heterogenitását, a jövedelmi súllyal kategorizált tér-

kép mozaikossága jelentős különbséget mutat a népességpotenciál eredményeihez képest. 
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Ennek magyarázata, hogy a kistérségek közötti jövedelemkülönbségek jelentősek; a perifé-

rikus térségek csoportjában igen sok esetben találhatunk elszigetelt centrális elérhetőségű 

kistérségeket. A kirajzolódó centrum, illetve átmeneti térségek jól reprezentálják Magyar-

ország fejlettségi kategorizálásának eredményét. 

 

A népességpotenciálhoz hasonlóan a 2000. és 2009. évi jövedelempotenciál mutatók 

egyenlőtlenségeinek kimutatása céljából meghatároztam az előző pontok módszertana 

nyomán a jövedelempotenciálra vonatkozó Duál-mutatót a következő képlet alapján: 

 

)2000(

)2000(

1

a

m

y
y

y
D , 

 

ahol Dy1 a 2000. és Dy2  a 2009. évi adatsor értékéből számított hányados.  

 

A 2000. évi jövedelempotenciál esetében számított érték 1,471 (Dy1), amely a népességpo-

tenciál területi különbségeihez hasonlóan szintén csökkenést mutat 2009-re (Dy2=1,445), 

azaz az átlag feletti értékek átlaga a teljes sokasági átlaghoz közelít a 10 év viszonylatában. 

 

 
40. ábra: A megyék centralitása jövedelempotenciál alapján (2009) 

Forrás: saját számítás 

 

A 2000. évi centralitási mutatók százalékában ábrázolt értékek megmutatják, melyek azok 

a kistérségek, amelyek saját potenciálja, azaz jövedelmi vonzereje átlag feletti mértékben 

nőtt a vizsgált intervallumban, illetve melyek azok, amelyek a magasabb belső potenciál 

tekintetében emelhetők ki, azaz amelyeknél nőtt az egységnyi idő alatt elérhető abszolút 

jövedelemtömeg [41. ábra].  
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41. ábra: Megyeszékhelyek kistérségeinek 2009-es centralitási indexei a 2000. év szá-

zalékában (jövedelemsúly, %) 

Forrás: saját számítás 

 

Saját potenciál tekintetében legjobb eredményt a Nyíregyházai kistérség érte el az SZJA 

alapot képező jövedelem abszolút értékének nagysága miatt, emellett a 2000. évhez viszo-

nyítva kiemelkedő több keleti megye kistérségeinek értéke. A legtöbb esetben azon kistér-

ségek mutatnak magasabb növekedési rátát, amelyek a 2000. évben küzdöttek lemaradással 

– Budapest relatíve kedvezőtlen pozíciója hasonló okokkal magyarázható
27

.  

Belső potenciál esetében Debrecen, Nyíregyháza és Szolnok kistérsége kimagasló. Az inf-

rastruktúra fejlesztésével megvalósult a kistérségen kívüli, egységnyi idő alatt elérhető 

jövedelemtömeg növekedése. 

 

 

3. 2. 3. 6. A térségek pozícióváltozása népesség- és jövedelempotenciál alapján 
 

A népesség- és jövedelempotenciál kistérségi eredményei jelentős különbségeket mutatnak 

a centrum-periféria lehatárolás során. A területi különbségek pontosabb érzékeltetéséhez 

további vizsgálatokat végeztem. A polarizáltság meghatározásához gyakran alkalmazza a 

szakirodalom a range-típusú mutatókat, köztük a relatív terjedelem mérőszámát. A relatív 

range az adatsorban előforduló legnagyobb és legkisebb érték különbségét az adatsor átla-

gához viszonyítva jelzi, információt nyújtva arról, hogy a két szélső érték mennyire he-

lyezkedik el azonos távolságra az átlagtól. Ennek alapján a következő képletet alkalmaz-

tam: 

 

                                                 
27

 Az eredménnyel összefüggésbe hozható a Solow-modell, mely szerint a fejlettségi szint és a gazdasági 

fejlődés, illetve a jövedelmek növekedésének üteme alapvetően összefügg egymással. Azaz minél magasabb 

fejlettségi szinten áll egy adott terület, fejlődésének üteme annál lassabb lesz [Major K., 1999.]. 
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ahol  Qx1 a 2000. és Qx2 2009. évi népességpotenciál adatsorának értéke,  

 Qy1 a 2000. és Qy2 2009. évi jövedelempotenciál adatsorának értéke. 

 

22. táblázat: A kistérségi centralitási indexek relatív range értékei  

 Népességi súly SZJA súly 

2000 2009 2009/2000 2000 2009 2009/2000 

Bács-

Kiskun 
0,613 0,634 1,034 0,692 0,697 1,007 

Baranya 0,538 0,533 0,991 0,565 0,550 0,973 

Békés 0,471 0,351 0,745 0,515 0,373 0,724 

Borsod-A.-

Z. 
0,675 0,591 0,876 0,693 0,627 0,905 

Csongrád 0,314 0,335 1,067 0,340 0,348 1,024 

Fejér 0,375 0,366 0,976 0,477 0,442 0,927 

Győr-M.-S. 0,484 0,491 1,014 0,557 0,557 1,000 

Hajdú-Bihar 0,438 0,391 0,893 0,477 0,433 0,908 

Heves 0,553 0,611 1,105 0,666 0,694 1,042 

Jász-N.-Sz. 0,334 0,392 1,174 0,381 0,458 1,202 

Komárom-

E. 
0,367 0,358 0,975 0,398 0,394 0,990 

Nógrád 0,200 0,227 1,135 0,274 0,287 1,047 

Pest
28

 1,766 1,602 0,907 2,175 1,882 0,865 

Somogy 0,586 0,662 1,130 0,681 0,746 1,095 

Szabolcs-

Sz.-B. 
0,610 0,590 0,967 0,643 0,621 0,966 

Tolna 0,132 0,135 1,023 0,178 0,186 1,045 

Vas 0,396 0,339 0,856 0,455 0,374 0,822 

Veszprém 0,523 0,507 0,969 0,618 0,576 0,932 

Zala 0,264 0,310 1,174 0,249 0,304 1,221 

Ország 3,536 3,319 0,939 4,948 4,232 0,855 

Forrás: saját számítás 

 

A relatív range mutatókat a 2000-es és 2009-es, népességgel és jövedelemmel súlyozott 

centralitási indexek értékéből határoztam meg annak érdekében, hogy a különböző átlagú 

adatsorok összehasonlíthatóak legyenek. 

Megfigyelhető, melyek tipikusan azok a megyék, amelyek népességi és SZJA elérhetőségi 

súly terén is divergenciával küzdenek a vizsgált intervallumban. A legtöbb kelet-

magyarországi megye mellett a Dél-dunántúli térségek mutatnak lemaradást a területi fel-

zárkózásban mind népesség, mind jövedelempotenciál terén.  

Tendenciát tekintve, a megyei bontású eredmények alapján kirajzolódik, hogy a népességi 

és a jövedelmi súly esetében is csökkennek a területi különbségek országos szinten a 2000-

es évekhez képest. A diszparitások a jövedelmi mutatók esetében (Pest mellett) Somogy 

                                                 
28

 Budapesttel számított érték.. 
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megyében a legnagyobbak, de Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

értékei is átlag felettiek, megyén belül nagyobb kistérségi egyenlőtlenségeket jelezve [22. 

táblázat]. Népességsúly tekintetében jelentősen csökkentek a különbségek a teljes térség 

jobb elérhetőségével elsősorban Borsodban és Hajdú-Biharban, azonban negatívum, hogy 

az értékek a jelentős növekedés ellenére mindig átlag felettiek. 

 

T4: A jövedelempotenciál számítások eredményei azt igazolják, hogy az indexek meg-

osztják a központi vonzáskörzetet. Azaz a kistérségek jövedelempotenciálja esetében – 

ellentétben a népességi súllyal – kevésbé érvényesül a Budapesti agglomeráció központi 

szerepe.  

A területi különbségek országos átlagban intenzívebben csökkennek a jövedelempotenciál 

esetében, de kilenc megye kistérségeire a területi differenciálódás jellemző. 

 

Bár a népességtömeg vizsgálata mellett a jövedelemtömeg elérhetőségének vizsgálati 

eredményeiből is fontos következtetések tehetők az infrastruktúra kiépítésének hatásaival 

kapcsolatban, a centrum- periféria kategóriák meghatározásánál a népességi potenciál sze-

rinti elérhetőséget vettem alapul. Az egyes indikátorok alakulásakor a népesség, mint tö-

meg vonzerejét kívántam összehasonlítani más mutatókkal – tekintettel arra, hogy a 

jövedelmpotenciál alapú mutatószámrendszer eleve magában hordozza az SZJA, illetve a 

munkanélküliségi ráták alakulását. 

 

3. 3. Megoszlások a népességpotenciállal képzett elérhetőség tükrében - elérhe-

tőségi indexek és területi különbségek 
 

A kistérségek centralitási indexét kategorizálva vizsgáltam egyes tényezők elérhetőségi 

kategóriánkénti megoszlását. Tekintettel arra, hogy a centrum-periféria viszonyok esetében 

a folyamatosan változó, egymáshoz képest alakuló sorrendet vizsgáltam, a megoszlási vi-

szonyszámok értékelésekor nem a klaszterek szerinti, hanem az előző pontokban már is-

mertetett csoportosítás szerint értékeltem a mutatókat. 

Elsősorban a regionális fejlettséget jelző indikátorok alakulását vizsgáltam az elérhetőség 

függvényében. 

 

5. hipotézis: Valószínűsíthető, hogy a földrajzi értelemben vett periféria azonos a gazda-

sági perifériával.  

 

Budapest a fontosabb gazdasági mutatók mindegyikében kiemelkedik az ország egyéb te-

rületei közül [Nemes Nagy 1996b, 1998c]. A főváros esetében a dinamikahordozó tercier 

ágazatok emelhetők ki: nagy súllyal szerepelnek olyan ágazatok, mint a pénzügyi közvetí-

tés, a szállítás és raktározás, az ingatlanügyletek, a kereskedelem és javítás [KSH].  

Magyarország lakosságának csaknem 38 százaléka az előzőekben definiált módszertanon 

alapuló, periférikus területen lakik a 2009-es adatok alapján. Különösen kiemelhető Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint Békés és Baranya megyék, ahol kiugróan magas a 

szélsőségesen periférikus területen élők aránya.  

Bár a Békéscsabai kistérség saját potenciálja magas, összességében, más kistérségek vi-

szonylatában csupán erősen periférikus kategóriába tartozik a legmagasabb értékkel ren-

delkező Békési kistérség is, ezzel magyarázható mindössze két kategória jelenléte a térség-

ben.  
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23. táblázat: A kistérségek népességének megoszlása megyei bontásban az  

elérhetőség függvényében (2009, %) 

NUTS III 

Elérhetőségi kategóriák 

Szélsősége-

sen periféri-

kus 

Erősen 

periférikus 

Mérsékelten 

periférikus 
Átmeneti Centrális Összesen 

Budapest - - - - 100,0 100,0 

Bács-Kiskun 3,3 17,2 33,0 14,5 32,0 100,0 

Baranya 36,3 17,0 - 46,7 - 100,0 

Békés 39,7 60,3 - - - 100,0 

Borsod-A.-Z. 11,5 20,3 14,8 53,4 - 100,0 

Csongrád - 25,0 26,4 48,6 - 100.0 

Fejér - - - 19,0 81,0 100,0 

Győr-M.-S. 21,7 5,4 24,4 8,1 40,4 100,0 

Hajdú-Bihar - 18,8 18,1 24,6 38,5 100,0 

Heves - 4,1 6,9 48,0 41,0 100,0 

Jász-N.-Sz. - 7,4 30,2 40,7 21,6 100,0 

Komárom-E. - - - 19,6 80,4 100,0 

Nógrád - - 60,1 39,9 - 100,0 

Pest
29

 - - - 1,1 98,9 100,0 

Somogy 27,9 42,0 14,9 15,2 - 100,0 

Szabolcs-Sz.-B. 46,5 14,1 14,4 25,0 - 100,0 

Tolna - 14,2 65,3 20,4 - 100,0 

Vas 33,1 66,9 - - - 100,0 

Veszprém - 14,2 38,2 37,1 10,4 100,0 

Zala 19,6 68,5 11,9 - - 100,0 

Ország 9,1 14,2 14,1 19,7 42,9 100,0 

Forrás: saját számítás 

 

Országos viszonylatban a népesség 42,9 százaléka centrális területen él, amely érték nagy-

sága elsősorban Budapest pozíciójával magyarázható. Kiemelkedő emellett Fejér megye 

több térsége, illetve Pest megye egésze. A népesség legnagyobb arányban Vas, Békés, va-

lamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeiben él szélsőséges és erősen periférikus 

területeken, de az ötven százalékot meghaladja Baranya, Somogy és Zala is. 

Az Észak-magyarországi régió esetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye az országos átlag-

nál szintén rosszabb tendenciát mutat: a népesség csaknem fele él periférikus területeken.  

 

A következő kategorizálással azt vizsgáltam, hogy összevetve a népességi eloszlással, az 

egyes kategóriák között milyen gazdasági összefüggéseket vélhetünk felfedezni.  

A 24. táblázat adatsora igazolja, hogy a nyilvántartott munkanélküliek több, mint 58 száza-

léka lakik periférikus területen – ezzel szemben a népességi megoszlás 37 százalék volt. 
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 Budapest nélkül számított érték. 
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24. táblázat: A nyilvántartott munkanélküliek megoszlása megyei bontásban az 

elérhetőség függvényében (2009, %) 

NUTS III 

Elérhetőségi kategóriák 

Szélsősége-

sen periféri-

kus 

Erősen 

periférikus 

Mérsékelten 

periférikus 
Átmeneti Centrális Összesen 

Budapest - - - - 100,0 100,0 

Bács-Kiskun 5,6 19,9 36,4 13,2 25,0 100,0 

Baranya 56,7 19,6 - 23,7 - 100,0 

Békés 50,2 49,8 - - - 100,0 

Borsod-A.-Z. 15,9 27,7 14,9 41,5 - 100,0 

Csongrád - 32,1 30,7 37,2 - 100.0 

Fejér - - - 24,4 74,6 100,0 

Győr-M.-S. 12,5 7,4 26,1 11,6 42,5 100,0 

Hajdú-Bihar - 26,8 19,3 30,0 23,9 100,0 

Heves - 5,4 10,8 54,3 29,4 100,0 

Jász-N.-Sz. - 8,3 45,9 31,9 14,0 100,0 

Komárom-E. - - - 23,2 76,8 100,0 

Nógrád - - 65,2 34,8 - 100,0 

Pest
30

 - - - 1,4 98,6 100,0 

Somogy 38,7 36,2 15,0 10,1 - 100,0 

Szabolcs-Sz.-B. 58,6 16,0 13,4 12,0 - 100,0 

Tolna - 17,8 66,8 15,4 - 100,0 

Vas 39,3 60,7 - - - 100,0 

Veszprém - 18,2 41,0 30,0 10,8 100,0 

Zala 25,6 63,4 11,0 - - 100,0 

Ország 18,9 21,0 18,5 21,4 20,2 100,0 

Forrás: saját számítás 

 

Összevetve a megyék népességének és munkanélküliek megoszlását, figyelemre méltó a 

periférikus területek magasabb részaránya: Ez alól egyetlen megye, Győr-Moson-Sopron 

kivétel, ahol kis mértében magasabb az átmeneti és centrális területeken élő munkanélküli-

ek aránya, mint a népességé. 

Ebből következtethetünk arra, hogy a földrajzi periférián élők elhelyezkedési lehetőségei 

korlátozottak a kedvezőtlenebb iskolázottsági mutatók, alacsonyabb vállalkozásszám és 

kevesebb munkahely miatt. 

Észak-Magyarországon elsősorban Borsod megyében jelentős az eltolódás: a munkanélkü-

liek közel 44 százaléka él szélsőségesen, ill. erősen periférikus területeken, amely 14 szá-

zalékkal magasabb a népességi mutatónál. Ez alapján kijelenthető, hogy az általam alkal-

mazott módszertan eredményei igazolják a földrajzi szempontból periférikus területek ma-

gasabb munkanélküliségi rátáját. 

A regisztrált vállalkozások 1000 főre jutó száma az országos tendenciát tekintve szintén 

monoton növekedést mutat a perifériától távolodva. Nógrád megyében nem egyértelmű a 

centrumtérségek felé haladó javuló tendencia – ennek az a magyarázata, hogy a megye-

székhely mérsékelten periférikus kategóriába került. Ugyanakkor szembetűnő az elérhető-

                                                 
30

 Budapest nélkül számított érték. 



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása 

a magyarországi kistérségek esetében 

 

  

 104 

ségi kategóriák országos értékekhez viszonyított lemaradása: az erősen periférikus térségek 

Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is nagy mértékben elmaradnak az országos, 

93-as értéktől, amely különbség Nógrád és Borsod megyében az átmeneti kategóriában is 

tetten érhető: ezek az értékek nem haladják meg az országos, szélsőségesen periférikus 

klaszter adatát.  

 

25. táblázat: A regisztrált vállalkozások 1000 főre jutó aránya megyei bontásban az 

elérhetőség függvényében (2009, %) 

NUTS III 

Elérhetőségi kategóriák 

Szélsősé-

gesen peri-

férikus 

Erősen 

periférikus 

Mérsékelten 

periférikus 
Átmeneti Centrális 

Kistérségi 

átlag 

Budapest - - - - 209 209 

Bács-Kiskun 70 95 112 92  132 103 

Baranya 80 84 - 150 - 89 

Békés 75 106 - - - 91 

Borsod-A.-Z. 57 55 60 74 - 63 

Csongrád - 105 117 140 - 117 

Fejér - - - 71 95 106 

Győr-M.-S. 114 82 92 74 147 97 

Hajdú-Bihar - 62 80 60 139 76 

Heves - 66 75 92 85 84 

Jász-N.-Sz. - 75 66 86 70 74 

Komárom-E. - - - 85 107 101 

Nógrád - - 80 67 - 73 

Pest
31

 - - - 72 115 116 

Somogy 71 113 120 184 - 113 

Szabolcs-Sz.-B. 70 59 70 156 - 75 

Tolna - 110 96 98 - 99 

Vas 94 104 - - - 98 

Veszprém - 108 85 176 76 119 

Zala 84 125 190 - - 118 

Ország 77 93 94 98 111 101 

Forrás: saját számítás 

 

A kistérségi átlag alapján Borsod megye utolsó helyen áll a területi rangsorban, hasonlóan 

lemaradást mutat Nógrád megye, emellett Heves sem éri el az országos átlagot. A vállal-

kozások megoszlása esetében a vállalkozásminőségi mutatókkal számított adatsorokkal is 

érdemes további számításokat végezni, mely relevanciájára a későbbi pontokban térek 

vissza. 

Feltételezve, hogy a személygépkocsik életminőséget jelző indikátorok (ennek bővebb 

kifejtése a második fejezetben szerepelt), a centrumtérségekben várható magasabb gépko-

csi szám. A periféria esetében ez összetett probléma: a rossz elérhetőségi feltételek mellett 

a tömegközlekedés helyzete sem kielégítő. Napjainkban jelentkező tendencia, hogy a ked-

vezőtlenebb elérhetőségű területeken magasabb emiatt a személygépjárművek száma, ez 

azonban nem jelentkezik az alábbi bontásban. A fejlettebb Nyugat-dunántúli megyék ese-
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tében érvényesülni látszik ez a tény: a szélsőségesen periférikus területek értéke magasan 

az országos átlag fölötti, helyenként megelőzi más, centrális kistérségek adatsorát. 

 

26. táblázat: A személygépkocsik 1000 főre jutó száma megyei bontásban az elérhe-

tőség függvényében (2009, %) 

NUTS III 

Elérhetőségi kategóriák 

Szélsősé-

gesen peri-

férikus 

Erősen 

periférikus 

Mérsékel-

ten perifé-

rikus 

Átmeneti Centrális Átlag 

Budapest - - - - 350 350 

Bács-Kiskun 257 280 310 298 345 300 

Baranya 266 274 - 307 - 273 

Békés 235 270 - - - 253 

Borsod-A.-Z. 220 207 226 235 - 223 

Csongrád - 244 279 279 - 269 

Fejér - - - 265 299 289 

Győr-M.-S. 322 310 304 274 325 302 

Hajdú-Bihar - 219 235 230 312 238 

Heves - 222 252 257 304 265 

Jász-N.-Sz. - 232 215 233 270 231 

Komárom-E. - - - 294 306 302 

Nógrád - - 259 266 - 263 

Pest
32

 - - - 249 352 345 

Somogy 244 290 291 354 - 285 

Szabolcs-Sz.-B. 231 213 226 313 - 234 

Tolna - 271 298 298 - 292 

Vas 298 309 - - - 302 

Veszprém - 290 279 359 264 307 

Zala 282 304 338 - - 300 

Ország 262 262 270 282 313 281 

Forrás: saját számítás 

 
A periférikus területek és a centrumtérségek közötti különbségek lényegesen magasabbak 

minden mutató esetében. Az egy lakosra jutó SZJA alapot képező jövedelem alakulása 

szintén jelzi az Észak-magyarországi régió alacsonyabb gazdasági potenciálját. Pozitívum, 

hogy a mérsékelten periférikus és átmeneti kategória estében is magasabb a Borsod megyei 

érték az országos átlagnál (1.542e Ft és 1.580e Ft az országos 1.379e és 1.551e Ft-tal 

szemben), azonban összességében a lemaradás Heves megyével szemben is fennáll a 2009-

es értékek alapján.  

Az országos átlag százalékában feltüntetve a mutatókat Budapest és Pest megye mellett két 

Közép-dunántúli megye és Győr-Moson-Sopron átlag feletti fajlagos értéke rajzolódik ki. 

Érdekes azonban megvizsgálni azt is, hogy abszolút mutatókkal számolva hogyan oszlik 

meg az SZJA alapot képező jövedelem nagysága elérhetőségi kategóriánként, melyre a 

későbbi pontokban térek ki részletesebben.  
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27. táblázat: Az egy lakosra jutó SZJA alapot képező jövedelem az országos átlag 

százalékában az elérhetőség függvényében (2009, %) 

NUTS III 

Elérhetőségi kategóriák 

Szélsősége-

sen perifé-

rikus 

Erősen 

periférikus 

Mérsékel-

ten perifé-

rikus 

Átmeneti Centrális Átlag 

Budapest - - - - 157,83 157,83 

Bács-Kiskun 79,29 85,51 85,04 88,43 107,52 87,49 

Baranya 84,32 86,62 - 116,65 - 88,68 

Békés 85,41 93,03 - - - 89,22 

Borsod-A.-Z. 87,84 90,08 100,43 102,88 - 95,13 

Csongrád - 91,68 82,73 115,66 - 89,99 

Fejér - - - 95,89 112,72 107,67 

Győr-M.-S. 107,76 90,26 97,48 97,61 124,31 101,78 

Hajdú-Bihar - 86,48 85,22 87,45 118,29 89,92 

Heves - 89,84 89,64 98,78 109,50 99,26 

Jász-N.-Sz. - 88,67 88,06 101,48 99,78 93,65 

Komárom-E. - - - 107,09 116,89 114,09 

Nógrád - - 98,30 96,76 - 97,53 

Pest
33

 - - - 107,09 122,75 121,77 

Somogy 85,59 96,87 82,09 94,93 - 88,39 

Szabolcs-Sz.-B. 89,21 79,86 86,45 110,50 - 88,97 

Tolna - 89,26 93,39 125,19 - 98,92 

Vas 97,47 102,42 - - - 99,12 

Veszprém - 87,52 96,04 109,56 104,79 99,62 

Zala 86,42 93,01 94,35 - - 90,96 

Ország 88,93 90,82 89,80 100,97 118,46 100,00 

Forrás: saját számítás 

 

A fenti eredmények kiegészítéseként további módszerekkel vizsgáltam, hogy a különböző 

elérhetőségi kategóriába tartozó területek milyen mértékű koncentrációt mutatnak gazda-

sági fejlettséget jelző indikátorok esetében. A szakirodalomban számos módszert találha-

tunk az egyenlőtlenségek nagyságának, változásának mérésére. Sok esetben szükséges 

megoldásnak említik a többfajta egyenlőtlenségi index választását, mert a területi tagoltság 

több oldalát egy-egy mutató külön-külön méri [Nemes Nagy J et al., 2002.;Németh 

N.,2005; Major K.,1999; Lukács O., 1987.].   

 

A későbbi fejezetpontokban a gazdasági fejlettség egyenlőtlenségeit ok-okozati összefüg-

gések mentén kívánom vizsgálni. A kistérségi és települési szinteken a szakirodalomban az 

egy főre jutó GDP helyett gyakran alkalmazzák a lakossági jövedelmek indikátorát a fej-

lettség becsléséhez, mint a területi egyenlőtlenségek egyik legfőbb tényezőit. Ezen mutatók 

tagoltságának jellemzőire ezért részletesebben igyekeztem kitérni. 
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Az SZJA alapot képező jövedelem területi különbségeit a centralitási indexek alapján kép-

zett kategóriákhoz viszonyítottam. A súlyozott relatív szórással elérhetőségi kategórián-

ként azt vizsgáltam, hogy a kialakított csoportonként az SZJA értékek milyen mértékben 

térnek el az átlagtól. 
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ahol  yi: xi/fi fajlagos mutató értéke az i területegységben (1 főre jutó SZJA alapot képező 

jövedelem),  

 iy : y súlyozott átlaga, 

 fi: súlytényező, jelen esetben a népesség. 

 

A mutató mellett az SZJA alapot képező jövedelemmel kapcsolatos területi egyenlőtlensé-

gek felméréseként további tényezőket vizsgáltam. Az entrópia számítását a csoportonkénti, 

területi megoszlások összevetése miatt láttam indokoltnak, kihangsúlyozva, hogy a területi 

egyenlőtlenség mekkora hányada adódik az aggregált csoportok közötti heterogenitásból. 

Az entrópia ebben az esetben az SZJA alapot képező összjövedelem és a lakosságszám 

területi megoszlásának összevetésére alkalmas. 

A számítás menete a következő képlet alapján történt, ahol az összentrópia: 
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ahol  Xk: a k-adik csoport részesedése xi összvolumenéből (SZJA alapot képező összjö-

vedelem),  

 Fk: a k-adik csoport részesedése fi összvolumenéből (népesség), 
 m: az.aggregált csoportok száma. 

 

Az eredmények egyértelműen jelzik a nagy mértékű területi egyenlőtlenségeket a centrális 

területek javára a vizsgált években. Míg a centrális területeken a magyarországi népesség 

43 százaléka él, részesedésük az SZJA alapot képező jövedelemtömegből csaknem 92 szá-

zalék. 

Tendenciát tekintve kirajzolódik, hogy 2009-re a kistérségek átrendeződésének eredmé-

nyeképpen a centrális és az erősen periférikus kategória teljes népességből, illetve az ab-

szolút jövedelemtömegből való részesedése is nőtt, a mérsékelten periférikus kategória 

csoportja amellett is növekedést mutatott fel a jövedelmi részarány esetében, hogy eközben 

népességből való részesedése csökkent.  

Magyarországon az elmúlt években lassú konvergencia figyelhető meg minden térségi 

szinten. Általában jellemző, hogy a magas jövedelmi státusú területegységek kiegyenlítet-

tebbek, míg a szegényebbek differenciáltabbak.  
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Az eredmények alátámasztják, hogy kistérségi szinten csökkent az átlagtól való átlagos 

eltérés mértéke a 2000. évhez viszonyítva, elérhetőségi kategóriánként ez a változás azon-

ban eltérő irányú: a szélsőségesen periférikus, az átmeneti és a centrális csoportokon belül 

is nőttek az egyenlőtlenségek. Ez elsősorban abból adódik, hogy egyrészt az elérhetőségi 

feltételek javításával olyan kistérségi központok elérése is kedvezőbbé vált, amelyek bár 

földrajzilag centrumok lettek, fejlettséget tekintve növeli a csoport heterogenitását, más-

részt kirajzolódik a nagyobb erőterek (pl. Budapest, Budaörs) kiugró szerepe az átlagosnál 

gyorsabb növekedési tendenciával. 

 

28. táblázat: Az SZJA alapot képező összjövedelem jellemzői az elérhetőség  

függvényében (2000, 2009) 

 

Elérhetőségi kategóriák 

Szélsőségesen 

periférikus 

Erősen 

periférikus 

Mérsékelten 

periférikus 
Átmeneti Centrális 

∑Kistérségi 

érték 

2000 

Súlyozott rela-

tív szórás (%) 
83,29 80,14 56,41 70,11 104,23 207,31 

Részesedés az 

összvolumenből 

(SZJA, %) 

0,54 1,24 1,21 5,19 91,82 100 

Részesedés az 

összvolumenből 

(népesség, %) 

10,10 13,74 14,65 22,27 39,24 100 

Entrópia  0,0003 0,0011 0,0010 0,0121 2,1484 2,1629 

2009 

Súlyozott rela-

tív szórás (%) 
83,53 71,30 53,69 74,69 109,84 183,46 

Részesedés az 

összvolumenből 

(SZJA, %) 

0,54 1,43 1,27 4,84 91,92 100 

Részesedés az 

összvolumenből 

(népesség, %) 

9,12 14,14 14,12 19,71 42,91 100 

Entrópia  0,0003 0,0014 0,0011 0,0119 1,9684 2,0196 

Forrás: saját számítás 

 

A csoportokon belüli egyenlőtlenségek változása mellett a csoportok közötti entrópiára is 

kitértem, a fentiekben már említett jövedelem és lakosságszám megoszlások összevetése 

céljából [28. táblázat]. Az eredmények azt mutatják, hogy amellett, hogy egyes csoporto-

kon belül nőttek az egyenlőtlenségek, a csoportok közötti differenciák csökkentek. Azaz 

azáltal, hogy jobb elérhetőségi kategóriába kerülnek térségek, a jövedelmi felzárkózás las-

sabb üteméből adódóan nőhetnek a kedvezőbb helyzetű csoportokban a területi különbsé-

gek. 

 

T5: A vizsgált területegységek gazdasági fejlettségét jellemző indikátorai, azok megoszlá-

sa szoros összefüggést mutat a centralitási indexek elérhetőségi kategóriáinak alakulásá-

val. A gazdasági értelemben vett centrum-periféria helyzet az esetek nagy számában egy-

beesik a földrajzi centrum-periféria kategóriával. 
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3. 3. 1. Versenyelőny, versenyhátrány a centrum- és perifériatérségekben 
 

A fejlesztési irányok meghatározása céljából elterjedt módszerek a versenyképességi elem-

zések. Az egységes versenyképesség definíciója a közgazdaságtudomány több területén, az 

elmúlt két-három évtizedben kulcsfogalommá vált, mellyel kapcsolatban leggyakrabban 

két kérdés fogalmazódik meg a szakirodalomban: hogyan definiálható és milyen mutatók-

kal mérhető. Jelen dolgozatban a terjedelmi korlátok miatt nem volt célom a globális ver-

seny felerősödésének okait és ennek következményeit, illetve a versenyképesség szakiro-

dalomban előforduló számszerűsítési lehetőségeit vizsgálni, azonban megkíséreltem a ver-

senyképességi potenciál egyfajta kategorizálását a kistérségek esetében.   

 

6. hipotézis: A földrajzi értelemben vett periféria esetében nagyobb valószínűséggel jel-

lemző a többtényezős versenyhátrány. 

 

A versenyképesség összetett fogalmára a közgazdasági szakirodalomban nincs egységes 

definíció; a hazai és nemzetközi szakirodalomban többféle fogalmi meghatározással talál-

kozhatunk, melyek sokszor eltérően értelmezik a versenyképesség területi egységekre való 

felhasználhatóságát [Lukovics M.,2007]. Ezzel kapcsolatban a legtöbb vita abból fakad, 

hogy különböző elméletek képviselői más-más tényezőket neveznek meg a versenyképes-

ség forrásának. Egyes megközelítések szerint a fogalom input oldalról meghatározott, így 

leginkább a termelékenység, a beruházás volumene, a kutatási-fejlesztés és az oktatás szín-

vonala van rá leginkább hatással, míg más szempont szerint, output oldalról megközelítve 

a kereskedelmi mérleg alakulásában vagy egy adott ország csúcstechnológiai iparágainak 

világpiaci részesedésével határozható meg, miközben az ország állampolgárainak reáljöve-

delme nő [Bakács A., 2004; Krugman P., 2000; Porter M. E., 1990. ].  

A versenyképesség „egyaránt feltételez innovációs potenciálokat, teljesítményeket, üzleti 

sikereket, gazdasági szereplők közötti együttműködéseket agglomeráción, régión, nemzeti 

határokon kívül és belül. A versenyképességi pólus küldetését tekintve valamilyen iparág, 

termék, de elsősorban tudásra épített kisugárzási, gazdasági szervező erő, amely húzóerőt 

képez a térség, a régió gazdasági szereplői, intézményei számára. Ennek megfelelően alap-

vető kérdés az, hogy a nagyvállalati szféra, a tudástermelők, illetve a térségi kis- és közép-

vállalkozások hogyan tudnak eredményesen együttműködni”
34

. 

Réthelyi és Túry [2003] kiemeli, hogy regionális szintű versenyképesség mérésével azért 

is adódnak problémák, mert nehezen mérhető egy régió külkereskedelme a bruttó hazai 

össztermék alapján történő számolással – az össztermékbe a külföldi tőke bevételeit és 

statisztikailag realizálható profitját is beleszámítják, ami nem minden esetben az érintett 

régióban kerül felhasználásra. 

Az EU hatodik regionális jelentése alapján a versenyképesség nem más, mint vállalatok, 

iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti területi egységek képessége a relatíve ma-

gas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a 

globális versenynek ki vannak téve
35

 [Lengyel I., 2003, 2006.;EC 2009].  

Természetesen figyelembe kell venni, hogy a gazdaság adott szintjének, fő tevékenységi 

formáinak és a reálisan kitűzhető céloknak megfelelően különböző időszakokban más és 

más kapcsolati elemek és szolgáltatási igények válnak kulcskérdéssé a gazdaság fejlődése 

számára, más jelenti a húzóerőt. Bár az infrastruktúra kiépítettsége számos szempont miatt 

                                                 
34

 Fejlesztési Pólus Stratégia, 2006. 76. old. 
35

 Ez a két cél azonban gyakran üti egymást, ha pl. a hatékonyságnövelés egyik módja a munkások elbocsátá-

sával járó költségcsökkentés [Réthelyi Zs.-Túry G., 2003.]. 
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indokolt – melyekre a későbbiekben kívánok visszatérni – nem jelenthetjük ki egyértelmű-

en, hogy „tetszőleges” – azaz bármely közlekedési ágazathoz tartozó – hálózat fejlesztése 

javítja a versenyképességet. 

 

Az egységes versenyképesség fogalmánál a jövedelem legtöbbször az egy főre jutó GDP 

értéke, azonban tekintettel arra, hogy kistérségeket vizsgáltam, az egy főre jutó SZJA ala-

pot képező jövedelemmel végeztem el a számításokat. Foglalkoztatotti adatok szintén nem 

álltak rendelkezésre kistérségi szinten, ezért ezt az adófizetők számával helyettesítettem. 

 

A multiplikatív tényezőkre bontás alkalmazásával a gazdasági fejlettség, azaz az 1 lakosra 

jutó GDP többféleképpen felbontható egyéb komponensekre. Nemes Nagy J. [2004] az 

alábbi triadikus felbontással határozta meg a jövedelmek összetételét:  

 

églakónépess

kaktívkorúa

kaktívkorúa

atottakfoglalkozt

atottakfoglalkozt

GDP

églakónépess

GDP
 

 

Az első komponens, azaz a foglalkoztatottakra jutó kibocsátás a munkatermelékenységgel 

egyenlő. A foglalkoztatottsági ráta azt méri, hogy kielégítő mennyiségű munka áll-e a ré-

gió munkaképes korú lakosságának rendelkezésére. Az aktív korúak lakónépességen belüli 

aránya a regionális politika által legkevésbé befolyásolható a komponensek közül. 

Ezek alapján a regionális versenyképesség mérése négy közgazdasági kategóriára vezethe-

tő vissza, amelyek között igaz az alábbi összefüggés: 

 

 
fajlagos regionális jövedelem = munkatermelékenység * foglalkoztatottsági ráta * korösszetétel 

 

 

A mutatók nagysága mellett az időbeli változást is érdemes megfigyelni, amely által a ver-

senyképesség: 

- abszolút mutatója: statikus megközelítésben a három (a korösszetételt figyelembe 

nem véve) közgazdasági kategória nagysága a vizsgált évben, 

- relatív mutatója: dinamikus megközelítésben egy adott időszakban a három kategória 

változásának üteme [Lengyel I., 2010.]. 

 

A versenyképességi típusok meghatározásához kistérségi szinten állapítottam meg az adott 

komponensek értékeit. A tényezők logaritmusát véve az alábbi összefüggést alkalmaztam 

Lengyel I. [2003] nyomán:  

 

 

églakónépess

kaktívkorúa

kaktívkorúa

atottakfoglalkozt

atottakfoglalkozt

jövedelem

églakónépess

jövedelem
loglogloglog

 

 

Egyes kistérségekben az élőmunka-termelékenység, míg más esetben a foglalkoztatottság 

terén jelentkezik lemaradás. Alaphipotézisként abból indultam ki, hogy a periférián lévő 

területekre nagyobb valószínűséggel jellemző a komplex, illetve többtényezős versenyhát-

rány, szemben a versenyelőnnyel rendelkező centrumtérségekkel. 
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A vizsgálatban az egy lakosra jutó adóköteles jövedelemmel közelítettem a kistérségi szin-

tű fejlettséget, ebből adódóan az élőmunka-termelékenységnek megfelelő jelzőszám a fog-

lalkoztatottakra jutó adóköteles jövedelem, a foglalkoztatottsági tényező az adózók aktív 

korúakhoz viszonyított aránya, a demográfiai tényező az aktív korúak népességen belüli 

súlya. Az osztályozás relatív pozíció alapján minősít, két versenyképességi csoportot, ezen 

belül több versenyképességi típust képezve [Lengyel I.-Rechnitzer J., 2000].  

 

Az egyes tényezők terén jelentkező lemaradást vagy előnyt az országos átlaghoz viszonyí-

tottam. Valamelyest árnyalja a képet, hogy kistérségi szinten a foglalkoztatottak száma 

nem áll rendelkezésre, ezért először az egyes kistérségekben élő munkaképes korúak és a 

nyilvántartott munkanélküliek számának különbségét használtam fel a számítások során. 

Azonban ezt a mutatót helyettesítve később indokoltnak láttam az adófizetők számát al-

kalmazni – ismerve a tényleges munkanélküliség meghatározásának problémáját és feltéte-

lezve, hogy a regisztrált munkanélküliek száma nem tükrözi vissza minden kistérség eseté-

ben a tényleges munkanélküliségi állományt. 

 

29. táblázat: Kistérségeink komplex versenyképességi típusai megyei 

 bontásban (2008)
36

 

NUTS III 

Elérhetőségi kategóriák 

Szélsőségesen 

periférikus 

Erősen perifé-

rikus 

Mérsékelten 

periférikus 
Átmeneti Centrális 

Budapest - - - - 1110 

Bács-Kiskun 0000 0000 0001 0001 0011 

Baranya 0001 0001 - 1110 - 

Békés 0001 0000 0000 - - 

Borsod-A.-Z. 0001 0000 0001 0101 - 

Csongrád - 0000 0000 0010 - 

Fejér - - - 0001 1111 

Győr-M.-S. 0010 0011 0011 0011 1110 

Hajdú-Bihar - 0001 0001 0001 1111 

Heves - 0000 0000 0000 0110 

Jász-N.-Sz. - 0001 0001 0001 0010 

Komárom-E. - - - 1111 1111 

Nógrád - - 0000 0000 - 

Pest
37

 - - - 0010 1110 

Somogy 0001 0001 0000 0011 - 

Szabolcs-

Sz.-B. 
0001 0001 0001 0011 - 

Tolna - 0000 0001 1111 - 

Vas 0011 1111 - - - 

Veszprém 0001 0011 0001 1111 1111 

Zala 0001 0001 0010 - - 

Forrás: saját számítás 

 

                                                 
36

 A jelmagyarázatot az 1. melléklet tartalmazza. 
37

 Budapest nélkül számított érték. 
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Az elérhetőségi kategóriánként részletezetett eredmények igazolják, hogy a periféria térsé-

gei többtényezős, vagy komplex versenyhátránnyal küzdenek, azaz demográfiai, 

foglalkoztatotti és élőmunka termelékenység szempontjából is átlag alatti pozícióban van-

nak. Egyetlen esetben tapasztalható kivétel: Vas megye Szombathelyi kistérsége komplex 

versenyelőnyét nem befolyásolja elérhetőségi mutatóinak periferialitása. Borsod, Heves és 

Nógrád a teljes térség átlag alatti jövedelme miatt nem mutat kiugró különbségeket elérhe-

tőségi kategóriánként, azonban azon megyék esetében, ahol jelen vannak versenyelőnyös 

és versenyhátrányos kistérségek is, jellemzően a centrum felé haladva javulnak az eredmé-

nyek. 

 

T6: Az elérhetőségi potenciál alapján képzett „szélsőségesen és erősen periférikus” kate-

góriák kistérségeinek többsége komplex, illetve többtényezős versenyhátránnyal küzd.  

 

 

3. 4. Az elérhetőségi potenciál közvetlen és közvetett hatásainak tesztelése  
 

Kutatásaim során abból az alapkérdésből indultam ki, hogy azok a térségek, amelyek föld-

rajzi szempontból centrumoknak, illetve perifériáknak tekinthetők, gazdasági szempontból 

is centrumoknak, ill. perifériáknak számíthatnak-e. A gazdasági szempontú lehatárolást az 

előző pontokban már említetteknek megfelelően az egy főre jutó SZJA alapot képező jöve-

delmekkel magyaráztam, függő változóként beépítve a modellbe a mutatót. A magyarázó 

változókat szakirodalmi előzmények alapján választottam ki. Az elemzés során arra töre-

kedtem, hogy a kistérségek elérhetőségi potenciálja és a fejlettség, ill. a jövedelmi szint 

közötti összefüggéseket tárjam fel.   

Az útelemzés egymásra épülő többváltozós lineáris regressziós becslések sorozata. Első 

lépésben megnézzük, hogy az elsődleges változók együttesen hogy hatnak a másodlagos 

csoporthoz tartozó indikátorokra. Második lépésben megnézzük, hogy az elsődleges és a 

másodlagos változók együttesen hogy hatnak a harmadlagosakra, végül az összes változót 

együtt szerepeltetjük [Németh N., 2009; Székhelyi M.–Barna I., 2002; Tóth G., 2008. ]. 

Az útelemzés során szakirodalmi előzmények, majd korreláció elemzés lefuttatását köve-

tően a következő indikátorokat használtam független változóként, amelyek a függő válto-

zót alkotó jövedelmi szintet magyarázzák. A mutatók esetében 2009-es értékeket építettem 

a modellbe. 

 

Elérhetőség, relatív földrajzi helyzet 

A kistérségi központok centralitási indexe (ELER) 

 

Gazdasági helyzet 

1000 lakásra jutó újonnan épült lakások száma (LAKASEP; db/ezer lakás) 

Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (KOZCSAT; %) 

1000 lakosra jutó vállalkozások száma (VALL_SU; db/ezer fő) 

Társas vállalkozások aránya az össz vállalkozásszámból (TARSAS_AR; %) 

Iparban, építőiparban, szolgáltatási szektorban regisztrált vállalkozások aránya  

(VALLALK_R; %) 

Személygépkocsik ezer állandó lakosra jutó száma (SZGK; db/ezer fő)  
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Társadalmi helyzet 

Népsűrűség (NEPSUR; fő/km2) 

Lakónépesség változás (NEPES_VALT; 2000-2008, %) 

Természetes szaporodás/fogyás 1000 lakosra (TERMSZ; ‰) 

1000 lakosra jutó vándorlási egyenleg (VAND_KUL; ‰) 

Nyilvántartott álláskeresők aránya (NYT_KER; %) 

 

Relatív fejlettségi szint 

Egy lakosra jutó SZJA alapot képező jövedelem (JOV; ezer Ft) 

 

Az egyes változócsoportokkal kapcsolatban a következő hipotéziseket fogalmaztam meg: 

- elérhetőség: minél magasabb a kistérség elérhetősége, illetve népességpotenciálja, 

várhatóan annál kedvezőbbek a fejlettséget jelző indikátorok, azaz magasabb az egy 

lakosra jutó SZJA alapot képező jövedelem. 

- gazdasági helyzet: minél kedvezőbb egy-egy kistérség (a vizsgált mutatókkal jel-

lemzett) gazdasági ereje, várhatóan annál magasabb a jövedelmi szint. 

- humánpotenciál: minél kedvezőbb egy térség demográfiai helyzete, annál maga-

sabb a jövedelmi szint. 

 

 
 

42. ábra: A magyarázó változók csoportjainak oksági kapcsolatai 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az útelemzés értelmében azt feltételezzük, hogy az elsődleges magyarázó tényezők, ese-

temben az elérhetőség, illetve a centralitási indexekkel meghatározott relatív földrajzi 

helyzet befolyásolják a másodlagos tényezők, azaz a gazdasági helyzet különbségeit, ame-

lyek szintén hatással vannak a harmadlagos tényezőre (társadalmi potenciál). Feltételezzük 

azt is, hogy az elsődleges és másodlagos magyarázó tényezők a fejlettségre nemcsak köz-

vetetten, a harmadlagos magyarázó változókon keresztül, hanem önállóan is hatnak. A nyi-

lak ezt a feltételezett  ok-okozati összefüggést ábrázolják. A hatások tehát lépcsőzetesek, 

egymást erősítve, illetve gyengítve hatnak [Tóth G., 2010., Csite A-Németh N., 2007; Né-

meth N., 2005; Dabasi Halász. Zs., 2009; Kecskeméty L., 2005.].  

Az útmodellel foglalkozó szakirodalom szerint az útelemzés feltárja azon indikátorok hatá-

sát is, amelyek önmagukban nem hatnak pl. a fejlettségi viszonyokra, de egyéb magyarázó 

változókon keresztül igen. Ugyanakkor az sem probléma, ha a magyarázó változók szoro-

Elsődleges ma-

gyarázó változó 

Gazdasági 

helyzet 

Társadalmi  

helyzet 
Jövedelemszint 

Elérhetőség  

Másodlagos 

magyarázó v. 

Harmadlagos 

magyarázó v. 
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san összefüggnek egymással, a modellben lényegében ilyen kapcsolatokra is szükség van 

[Németh N., 2009; Székelyi M.-Barna I., 2002.]. 

 

7. hipotézis: A gazdasági fejlettséget jelző mutatók alakulása részben magyarázható a köz-

ponti szerepet betöltő településektől számított távolsággal, a közvetlen hatás azonban vél-

hetően nem jelentős.  

 

Az alábbiakban bemutatott útmodellel az elérhetőség szerepével, azaz a népességpotenciá-

lokkal kívántam magyarázni a fajlagos jövedelmeket, annak közvetlen és a többi változón 

keresztül kifejtett közvetett hatását. 

Az útelemzés kezdő lépéseként többváltozós lineáris regresszióval vizsgáltam az SZJA 

alapot képező, egy lakosra jutó jövedelmek területi eloszlását. A vizsgálatba bevont válto-

zók együttesen 81,7% R
2
 értékkel magyarázzák az egy lakosra jutó jövedelmet. A változók 

közül legjelentősebb magyarázó ereje a nyilvántartott álláskeresők (amellett, hogy a válto-

zó meredeksége negatív) és a társas vállalkozások arányának van. 

 

30. táblázat: Az útmodell változóinak regressziós eredményei (1.) 

Függő változó Megnevezés  

β1 ELER ,096 

β2 LAKASEP -,051 

β3 KOZCSAT ,123 

β4 VALL_SU ,106 

β5 TARSAS_AR ,339 

β6 VALLALK_R ,141 

β7 SZGK ,052 

β8 NEPSUR -,016 

β9 NEPES_VALT -,103 

β10 TERMSZ ,102 

β11 VAND_KUL -,061 

β12 NYT_KER -,461 

R
2
   0,817 

Forrás: saját számítás 

 

Első lépésként az elérhetőség és a jövedelem közötti kapcsolatokat vizsgáltam. Az ered-

mények értelmében (R
2
 értéke 0,401) az elérhetőség önmagában 40 %-ban magyarázza a 

kistérségi fajlagos jövedelmek területi szóródását. 

Az útelemzés folytatásaként a β értékek közvetlen és közvetett utakra történő felbontása 

céljából vizsgáltam az elsődleges magyarázó változók másod- és harmadlagos mutatókra 

irányuló hatását. 

Az elsődleges és a másodlagos magyarázó tényezők kapcsolatát a 31. táblázat determináci-

ós együtthatói mutatják. A centralitási indexek a vizsgált másodlagos tényezők közül a 

lakásépítésre, a csatornázottság arányára, a társas vállalkozások és az ipari, szolgáltató 

szektorban regisztrált vállalkozások arányára, valamit az 1000 főre jutó személygépkocsik 

számára gyakorolnak szignifikáns hatást. A társas vállalkozások arányának területi szóró-

dását jelentős mértékben sikerült magyarázni (R
2
=52,8%), emellett a közcsatorna hálózat-

ba bevont lakások aránya esetében gyenge a modell magyarázóereje, 10% alatti az R
2
. A 

kapcsolatok iránya a várakozásoknak megfelelően alakult. 
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31. táblázat: Az útmodell változóinak regressziós eredményei (2.) 

Elsődleges 

tényező 

Másodlagos tényezők 

LAKASEP  KOZCSAT  TARSAS_AR VALLALK_R  SZGK  

Standardizált regressziós β-együtthatók 

ELER ,461 ,315 ,729 ,544 ,487 

R
2
 ,208 ,094 ,528 ,291 ,233 

Egyéb ténye-

zők magya-

rázó ereje 
,792 ,906 ,472 ,709 ,767 

Forrás: saját számítás 

 

Az elsődleges és másodlagos magyarázó tényezők a 32. táblázat szerint hatnak a harmad-

lagos változókra. Az elérhetőség a népsűrűségre, a nyilvántartott álláskeresőkre és a népes-

ségváltozásra közvetlenül hat. A gazdasági helyzetet jellemző másodlagos indikátorok 

szignifikáns kapcsolatai közül a csatornázottság hat a legkevesebb harmadlagos változóra, 

ezzel szemben a motorizációt reprezentáló személygépkocsiszám és társas vállalkozások 

aránya minden harmadlagos változóval szignifikáns kapcsolatot jelez (a nem szignifikáns 

kapcsolatokat a 32. táblázatban dőlt számokkal szerepeltettem).  

A nyilvántartott álláskeresőkre és a népességváltozásra 1-1 mutató kivételével szignifikáns 

hatással vannak az elsődleges és másodlagos tényezők. Egyes β-együttható előjele nem a 

várakozásoknak megfelelően alakult, ez különösen a vállalkozássűrűségi, vállalkozásminő-

ségi és a személygépkocsi-ellátottsággal kapcsolatos változók esetében tapasztalható
38

. A 

változók egy részénél a valódi ok-okozati kapcsolat is megkérdőjelezhető annak ellenére, 

hogy a szignifikáns kapcsolat kimutatható – ezek a mutatók elsősorban csupán jelzik a 

jobb jövedelmi helyzetet (pl. csatornázottság, jobb személygépkocsi ellátottság). 

                                                 
38

 Korábbi kutatásaim során már vizsgáltam az elérhetőség és az ezer lakosra jutó vállalkozások közötti ala-

csony korrelációt. A vállalkozásminőségi indikátorok eredményei jelezték, hogy az autópálya közelsége 

elsősorban a nagyobb árbevétellel rendelkező cégek esetén jelentős telephelyválasztási szempont. 



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása 

a magyarországi kistérségek esetében 

 

  

 116 

 

32. táblázat: Az útmodell változóinak regressziós eredményei 

Elsődleges és 

másodlagos 

tényezők 

Harmadlagos tényezők 

NEPSUR NEPES_VALT TERM_SZ VAND_KUL NYT_KER 

Standardizált regressziós β-együtthatók 

ELER ,733 ,090 - - -,232 

LAKASEP - ,509 ,468 ,330 - 

KOZCSAT - - - ,104 -,113 

VALL_ezer ,303 -,128 - - ,146 

TARSAS_ar ,250 ,493 ,752 ,203 ,251 

VALLALK_R - -,394 -,452 - -,261 

SZGK -,300 ,352 -,282 ,369 -,630 

R
2
 ,591 ,811 ,435 ,743 ,644 

Egyéb ténye-

zők magyará-

zó ereje 
,409 ,189 ,565 ,257 ,356 

Jelmagyarázat: „-”: inszignifikáns kapcsolat  

Forrás: saját számítás 

 

A harmadlagos változók esetében két változó jelez önmagában szignifikáns kapcsolatot az 

SZJA alapot képező jövedelemmel [43. ábra]. A nyilvántartott munkanélküliek mellett a 

természetes szaporodás változója szerepel, amely kapcsolat az előzőekhez hasonlóan, a 

jobb életkörülményekkel indokolható.   

 

Az útmodell magyarázóereje az előző pontokban láthatóan kiemelkedően magas volt. A 

teljes modell egészét tekintve az első magyarázó változó, azaz az elérhetőség közvetlen 

hatása nem szignifikáns, ami természetesen nem jelenti azt, hogy nem befolyásolja a kis-

térségek jövedelemszintjét. Az útelemzés lényege ugyanis, hogy a nem szignifikáns válto-

zókat nem elimináljuk a modellből, azok ugyanis egyéb magyarázó változókon – jelen 

esetben a gazdasági, társadalmi jelzőszámokon – keresztül közvetetten is hatnak a függő 

változóra.  
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43. ábra: A magyarázó változók csoportjainak oksági viszonyrendszere 

Forrás: saját számítás 
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Az elérhetőség közvetlen hatása 0,096. Emellett a közvetett utakat úgy kapjuk meg, hogy 

az elsődleges magyarázó változótól a függő változóig lévő összes utat összeadjuk, a meg-

felelő útrészeket pedig összeszorozzuk, az elsődleges és másodlagos változókon keresztül, 

majd az elsődleges és harmadlagos változókon keresztül [33.táblázat]. A nem szignifikáns 

kapcsolatokat dőlt betűvel jelöltem. 

 

33. táblázat: A közvetlen és közvetett utak a jövedelemszint magyarázatában 

Egy lakosra jutó jöve-

delem 

Elérhetőség 

(standardizált-β 

együtthatók) 

1-2-3-4 0,093 

1-2-4 0,362 

1-3-4 0,085 

közvetett 0,540 

közvetlen 0,096 

összesen 0,636 

R
2
 0,401 

Forrás: saját számítás 

 

 

Az elérhetőségi mutatók fejlettségre, azaz jelen vizsgálat esetében a jövedelmszintre irá-

nyuló tényleges hatása a gazdasági és társadalmi mutatókon keresztül közvetetten érvénye-

sül a 33. táblázat eredményei értelmében. A hálózat bővítése, azaz az elérhetőségi idők 

csökkentése, ezáltal a – a kedvező demográfiai tendenciák függvényében – magasabb né-

pességpotenciál a jobb életszínvonalra utaló gazdasági mutatókon, illetve a társadalmi in-

dikátorokon keresztül fejt ki hatást.  

 

 

T7: Az útmodell értelmében a népességpotenciállal definiált relatív földrajzi helyzet, il-

letve elérhetőség ténylegesen csak közvetetten, a vizsgált gazdasági és társadalmi mutató-

kon fejt ki hatást a kistérségek jövedelemszintjére, a közvetlen hatás inszignifikánsnak 

bizonyult.  

 

 

 

 

 



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása 

a magyarországi kistérségek esetében 

 

  

 119 

4. Közlekedéspolitikai törekvések a területfejlesztés szemszögéből, jövő-

beni kutatási irányok 
 

 

A szakirodalmi megállapítások szerint a közlekedés fejlesztése a régiók versenyképességé-

nek egyik fontos összetevője, hiszen növeli a gazdasági hatékonyságot, a globális, illetve a 

nemzetközi gazdaságba való integrálódást elősegítve. A piacok és a vállalati szervezetek 

nemzetközivé válásával, az új termelési és szállítási formák (pl. „just in time”) elterjedésé-

vel, a tercier ágazatok dinamikus fejlődésével kiemelten jelenik meg az egyes térségek 

gyors elérhetőségének igénye. Nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe véve helytálló 

megállapítás, hogy régiónk fejlesztésének, felzárkózásának egyik alapvető gátja lehet a 

makroregionális és az alacsonyabb szintű infrastruktúra fejletlensége. Ez a probléma a dol-

gozatban részletezett problémák ismeretében hazánkban is releváns, hiszen annak ellenére, 

hogy egyes térségi központok elérhetősége javult, a vizsgált területek jelentős része lema-

radást mutat, amely elmaradottság a régió központjára és több városára is kedvezőtlenül 

hat [Nagy Z., 2007.]. 

 

A közlekedési hálózatok minél nagyobb arányú kiépítettsége iránti igény egyre nagyobb 

szerepet kap a fejlesztési tervekben – a közvetlen hatások számszerűsítése azonban a leg-

többször elmarad. A nemzetközi vérkeringésbe történő intenzívebb bekapcsolódás évek óta 

a rövid és hosszú távú közlekedéspolitikai célok között is szerepel. A tranzit közlekedési 

útvonalak fejlesztéséhez kedvezőek a feltételeink, az ország földrajzi adottságai. Ezen 

tranzitútvonalak és az ország logisztikai csomópontjainak fejlesztésével hazánk a nemzet-

közi szállítók, fuvarozók számára jelentős exportszolgáltatást nyújthatna a tranzitszállítá-

sok logisztikai kiszolgálásával. Felmerül azonban ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy 

a tervekben elsősorban olyan logisztikai tevékenységek szerepelnek, amelyek nem hazai 

termelő tevékenységhez kapcsolódnak, alacsonyabb hozzáadott értéket képviselve. 

A témával foglalkozó szakirodalom alapján a jól kiépített fontos szállítási útvonalak, a 

különböző közlekedési módok összekapcsolása és magas színvonalú szolgáltatások a hazai 

és nemzetközi tőke egyéb beruházásait is ösztönzik és számos területen, többek között az 

idegenforgalom számára is kedvezőbbé teszik a feltételeket. Az ország fejlettségi térszer-

kezetét alakítani hivatott gerinckapcsolatok ezzel szemben nem járnak feltétlenül fejlődés-

re irányuló hatással, fejlődés esetenként lokálisan, településekhez vagy útszakaszokhoz 

kötődően jelentkezik. Emellett sokszor az ok-okozati viszonyok egyértelmű igazolhatósága 

sem áll fenn, a konkrét hatások számszerűsítésének módja, gyakorlati hasznosíthatósága 

ma sem tisztázott. Ezért tettem arra kísérletet, hogy a közvetlen hatások mellett a közvetett 

hatásokat kiemelve határozzam meg az elérhetőség és egyes fejlettségi mutatók közötti 

kapcsolatot. 

 

A gyakorlatban a közúti infrastruktúra beruházások kapcsán a fejlesztési prioritások meg-

határozását több tényező befolyásolja, de a legtöbb elemzésben az autópályák közvetlen 

gazdaságdinamizáló hatása kap hangsúlyt. A fejlesztési prioritások meghatározásakor álta-

lában az jelenti a problémát, hogy a célkitűzések akár kormányzatonként is változhatnak, 

rövid távú érdekeket kiszolgálva a hosszú távú, programszerűség elve helyett. A hálózatok 

kijelölésekor ráadásul jelentősen keverednek a politikai presztízs-szempontok a gazdasági 

és gazdaságpolitikai érvekkel. A fejlesztésekhez ezért mindenképpen szükséges lenne a 

közvetett és közvetlen előnyök hozzávetőleges számszerűsítése, azonban a közlekedésfej-

lesztési tervek nem mérik, mindössze általánosságban feltételezik a bővítés konkrét ered-

ményeként feltételezett térségi hatásokat. Az ágazati érdek a gyors megtérülésű projekte-



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása 

a magyarországi kistérségek esetében 

 

  

 120 

ket, az eleve dinamikus területeket támogatja, nem a fejlesztésre szorulókat, ahol bizonyta-

lan a megtérülés. Mivel fennáll a népesség és a gazdasági, termelési tényezők városrégiók-

ban való összpontosulásának folyamata, ami a közlekedési igények koncentrálódásával jár, 

ezért egységnyi beruházási összeg hatékonyabb lehet egy sűrűn lakott városban, mint egy 

periférikus térségben, így félő, hogy a támogatások – főleg a magántőkés beruházások – 

inkább a központi térségeket célozzák, ebből kiindulva nehezen valósul meg a regionális 

különbségek mérséklése.  

Tehát az a folyamat, amit épp az autópálya-hálózat fejlesztésével várunk, ellentétes a tör-

vényben szereplő célokkal, amelyek pl. a területi kiegyenlítődésre, a regionális fejlettség-

beli különbségek csökkentésére, a belső gazdasági és társadalmi, területi kohézió erősítése 

irányába hatnak. Emellett a külföldi működőtőke beáramlása, amely az infrastruktúra fej-

lesztések hatásának várt következménye, szintén növeli a regionális különbségeket [Erdősi 

F., 2002; Németh N., 2009; Veres L., 2005.]. 
 

A fentiek nyomán az elmúlt évek közlekedéspolitikájában az autópálya-hálózat fejlesztése 

szinte minden esetben kiemelt szerepet kapott, különösen az EU kiemelt közlekedési fo-

lyosóihoz, illetve a környező országok nemzetközi főhálózataihoz történő csatlakozás, az 

ország európai gazdasági körforgásba történő integrálása. 

A 2002-ben kezdődött új magyar közlekedéspolitika integráló céljai az uniós tagságra való 

felkészülés miatt volt elsősorban indokolható, kiemelve, hogy az infrastruktúra fejlesztésén 

keresztül hatékonyabban használhatók ki a felmerülő piacok lehetőségei. A 2015-ig szóló 

tervezet előnye az volt, hogy a Budapest központú sugaras szerkezetű főúthálózatot oldja, 

ezért megjelentek az országot harántoló rácsszerkezetű folyosók is [44. ábra]. A gyorsfor-

galmi utakon kívül hazánk főút- és mellékúthálózatának fejlesztése a forgalomeloszlás 

miatt játszik nagy szerepet, melynek céljaként az EU tagságból következő forgalomnöve-

kedést tűzték ki. 

 

 
44. ábra: A gyorsforgalmi utak 15 és 30 perces vonzáskörzete (2015) 

Forrás: Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015. – letöltve: 2008. augusztus 

 

A gyorsforgalmi és rásegítő főutak ilyen mértékű kiépítése azonban maga után vonhatja a 

főútvonal-hálózat és a régióközi folyosók funkcióinak keveredését. Az egymáshoz közeli 

párhuzamos folyosók hatékonysága kérdéses, az adott hálózati szakasz funkciója nem egy-
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értelmű, és így nem felel meg a vele szemben támasztott igényeknek. Azaz egyes területe-

ken a főutak látják el a mellékutak szerepét is, ami a forgalmi mutatók ismeretében indoko-

latlan. A tervezet közeli párhuzamosai azt jelzik, hogy a cél nem a forgalom összenyalábo-

lása, ezzel a köztes terület tehermentesítse volt a nem indokolt forgalomtól. Ennek a terv-

nek tehát sokkal inkább strukturális okai voltak.  

Ennek teljes ellentéte pl. a német felfogás, ahol a gyorsforgalmi utak fejlesztésének fő terü-

leteit elsősorban forgalmi prognózis alapján jelölik ki, azaz kihangsúlyozzák, hogy az inf-

rastruktúra építés nem struktúrapolitika. Magyarországon a személygépkocsi-ellátottság 

rendkívül alacsony, a forgalom nagysága az országos közúthálózat főútjainak legnagyobb 

– lakott területen kívüli – részén sem számottevő, messze elmarad a kapacitáshatártól. A 

nagyra törő gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztési tervek értelmében Magyarország gyorsfor-

galmi úthálózatának teljes hosszúsága elérné a 2530 km-t, sűrűsége pedig a német értékhez 

közelítene, aránytalanul nagy terhet róva az államra. A közúti közlekedés iránti igény is-

meretében azonban kérdéses, hogy az előirányzott autópálya- és autóút építések jelentős 

részének gazdasági hatékonysága pl. a nemzetközileg elfogadott költség-haszon elemzési 

módszerekkel indokolható lenne.
39

. A tervezet több szakaszát 2002 óta módosították, for-

ráshiány miatt egyes vonalak kiépítésétől visszaléptek. A jelenlegi pályahálózat kiépített-

ségét tekintve már látható, hogy a tényleges állapot a 2015. évi tervezettől jelentősen elma-

rad majd [45. ábra].  

 

 
45. ábra: A gyorsforgalmi utak Magyarországon (2011) 

Forrás: – letöltve: 2011. április 

 

A közlekedéspolitikában megjelenő prioritások alapvetően a nemzetközi kohéziót erősítik. 

Másik irányként a gyorsforgalmi úthálózat folyamatos kiépítése mellett a 2007-2013-as 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program már az egyes régiók, települések elérhetőségének 

javítására, azaz a hálózatfejlesztés és a területfejlesztés közötti harmonikus kapcsolatra is 

fókuszál, tekintettel arra, hogy a vidéki térségek periférikus helyzetét jellemzően nemcsak 

                                                 
39

 Egy 2x1 sávos gyorsforgalmi út gazdasági hatásai egy 2x2 sávos autópályáéhoz képest közel azonosnak 

becslik, ezzel szemben ha az építési költségeiket összehasonlítjuk, az autópálya szakaszok legalább három-

szor annyiba kerülnek [Monigl J., 2002]. 
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társadalmi-gazdasági szempontból beszélhetünk hátrányos helyzetről, hanem elérhetőség 

szempontjából is. Ennek mentén a közlekedésfejlesztés kiemelt területének kell tekinteni 

az alacsonyabb rendű úthálózat javítását, bővítését, remélve, hogy a jobb feltételek, a be-

szerzési és értékesítési piacok jobb megközelíthetősége vonzani fogja a vállalatokat, mobi-

labbá teszi a munkaerőt, ezáltal csökkenti a munkanélküliséget. A program kiemeli, hogy 

egy jól kiépített infrastruktúra-hálózat elősegíti az elmaradottabb térségek fejlődését és 

felzárkózását is, fő cél tehát a regionális különbségek mérséklése, a kiszolgáló infrastruktú-

ra kiépítése, ezáltal a zsáktelepülések számának csökkentése. 

Dolgozatomban azt vizsgáltam, vajon ezek az elvárt hatások valóban közvetlenül megvaló-

sulnak-e, egybeesik vagy elválik a centrum-periféria kettősség, azaz a bővítések elősegítik-

e a gazdasági szempontú periferialitás csökkenését. A területi különbségek vizsgálata során 

az Észak-magyarországi régiót több esetben kiemelten kezeltem. 

 

Az infrastruktúra jelentőségét mutatja, hogy az Észak-magyarországi Regionális Operatív 

Program ötödik prioritásaként a térségi közlekedés fejlődése jelent meg célkitűzésként. 

Ezen belül a jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területek és turisztikai attrakciós 

célpontok, a kistérségek központi településeinek és a gyorsforgalmi utak elérhetőségének a 

javítása jelenik meg hangsúlyosan, ami a tervek szerint hozzájárulhat a munkahelyek és a 

közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez (ezen területek jövőbeni kutatásaim hangsúlyos 

elemei). Ennek kapcsán két konkrét irány fogalmazódott meg: a kistérségi központok köz-

úti elérhetőségének javítása, illetve a régió közösségi közlekedéssel való elérhetőségek 

javítása. Bár mindkét komponens fontossága igazolt, a dolgozatban ismertetett egyszerű 

elérhetőségi mutatók problematikájából kiindulva célszerűbb lenne más indikátorok bevo-

nása az eredmények mérhetővé tételéhez. 

Észak-Magyarországon 2007 és 2013 között az alábbi útszakaszok kiépítését, felújítását 

tűzték ki célul a fejlesztési tervek [46. ábra]. A régión belüli elérhetőség javításának hatá-

sa azért marad majd el várhatóan a kívánatostól, mert az érintett kistérségekben a demográ-

fiai folyamatok tendenciája kedvezőtlen.  

 

 
46. ábra: Fejlesztési tervek az Észak-magyarországi régióban 

Forrás: ÉMOP, 2007-2013. 
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Szintén a hosszú távú közlekedéspolitikai programban megfogalmazott célkitűzések között 

szerepelt, hogy a közlekedési infrastruktúra területén biztosított legyen minden településről 

a térségi központ akadályoktól mentes elérése. A lokalitási index kiszámítását ezen terve-

zet miatt láttam indokoltnak. Azt vizsgáltam, hogy az adott megyeszékhelyek kistérségei a 

hozzájuk tartozó kistérségek számára átlagosnál gyorsabban elérhetőek-e. Voltak olyan 

megyeszékhelyek, amelyek megyén belüli pozíciói kedvezőek voltak (pl. Békéscsaba), 

azonban országosan lemaradást mutattak. Tehát általánosságban elmondható, hogy erősen 

elválik egymástól a megyén belüli és az országos elérhetőség. 

A régió országon belüli és határon kívüli elérhetőségének javítását célzó beruházások ( pl. 

a Miskolc-Kassa vonal kiépítése) a periférikus területek számára is kínálhatják a hatéko-

nyabb kapcsolatok kialakulását. Szintén jövőbeni céljaim között szerepel, hogy ezen hatá-

ron átnyúló kapcsolatok hogyan módosíthatják a relatív földrajzi helyzetet. 

 

Dolgozatomban arra a problémára kívántam rámutatni, hogy az infrastruktúra bővítések 

kapcsán az elérési idők rövidülésével számolnak egyik legfontosabb eredményindikátor-

ként. Ez azonban nem azonos az elérhető népességtömeg nagyságával, amely az elérhető-

ség változását pontosabban jellemzi. Nem azonos hatású ugyanis, ha egy adott kistérségi 

központhoz egy alacsonyabb népességű térség kerül 10 perccel közelebb, mint egy magas 

lakosságszámú. Az egységnyi idő alatt elérhető népességtömeggel, azaz a centralitási in-

dexszel reprezentált népességpotenciál megmutatta, hogyan változott a kistérségek térereje 

az infrastruktúra bővítések következményeként alacsonyabbá váló elérhetőségi idő, illetve 

a demográfiai tendenciák hatására. 

A népességhatást és az infrastruktúra hatást vizsgálva kiszámítottam a kistérségek 2009-es 

népességpotenciálját a 2000. évi népességszámmal, illetve a 2000. évi népességpotenciált a 

2009. évi népességszámmal. Az eredmények értelmében pl. Észak-magyarország minden 

kistérségében magasabb lett volna a népességpotenciál értéke, ha a 2000. évi lakosság-

számmal számolunk 2009-ben is. Azaz az infrastruktúra fejlesztésnek nem volt olyan ked-

vező hatása a térségben, mint amelyet elvárhattunk volna, mert kedvezőtlen volt a vizsgált 

időintervallumban a népességváltozás. 

A centralitási index tömegeként az SZJA alapot képező jövedelmet választva az ország 

Budapest központúsága már nem érvényesült a népességpotenciálhoz hasonlóan. Kirajzo-

lódtak a nagyobb súlyt képviselő megyeszékhelyek kistérségei, amelyek nagy mértékben 

megegyeztek a fejlesztési tervekben lehatárolt növekedési pólusokkal. Ennek magyarázatát 

az érintett térségekben élő, nagyobb arányú adózók létszáma, illetve a magasabb adózás 

előtt jövedelemszint indokolt, amelyet szintén az elérhetőség függvényében vizsgáltam.  

A 2000-2009-es időszakban az infrastruktúra-beruházások eredményeként a népesség- és 

jövedelempotenciál területi differenciáltság országos szinten csökkent, azonban voltak 

olyan térségek, ahol a demográfiai mutatók romlása miatt az eredmények leszakadást jelez-

tek. Elsősorban a szélsőségesen és erősen periférikus kistérségek esetében jellemző, hogy a 

felzárkózás nem, vagy nehézkesen indult meg. 

 

Az elérhetőség, illetve a vizsgálatokba vont társadalmi-gazdasági mutatók közötti össze-

függések felmérésére megoszlási viszonyszámokat, illetve útmodellt alkalmaztam. A kate-

góriák közötti különbségek érzékeltették, hogy a szélsőségesen és erősen periférikus kis-

térségekben nagyságrendekkel rosszabbak az indikátorok eredményei, a centrumtérségek 

felé haladva pedig kedvezőbbek. Az útmodell eredményeinek értelmében azonban az inf-

rastruktúra fejlettségének kizárólagos, direkt hatása nem releváns. Azaz, bár az infrastruk-

túra fejlesztése elengedhetetlen alaptényező a periférikus térségek felzárkóztatásához, ön-
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magukban nem generálnak területfejlesztő hatást: a vonalas infrastruktúra bővülésével nem 

változnak szignifikánsan a fejlettséget jelző indikátorok ott, ahol az alaptényezők léte nem 

biztosított. A dolgozatban alkalmazott útmodell eredményei rámutattak, hogy közvetlen 

hatást nem, csak közvetett, gazdasági-társadalmi mutatókon keresztül érvényesülő hatáso-

kat várhatunk a népességpotenciál nagyságával reprezentált elérhetőségtől, amelyet az út-

hálózat bővítése által a rövidülő elérési idő, valamint a demográfiai tendenciák befolyásol-

nak.  

 

Azok a fejlesztési irányok, amelye azt célozzák, hogy a sugaras kapcsolatokra szervezett 

rendszereknek egyre inkább át kell alakulniuk a térségen belüli lehetséges kapcsolatok 

gazdagságát kiaknázni képes hálózati térré, mindenképp üdvözítendők, azonban nem vár-

ható, hogy önmagában a hálózatbővítés fejlődét indít el a térségben. A közvetett hatások 

miatt a fő kérdés az, hogy melyik szakasz képes a többi beruházás számára is vonzó kör-

nyezetet biztosítani, a magántőke nagyobb bizalmát elnyerni. Emellett biztosítani szüksé-

ges, hogy a politikák hatásai mérhetőek, az eredmények rendszeresen ellenőrzöttek legye-

nek; ehhez a hazai közlekedésfejlesztési tervekben indokolt lenne olyan potenciálmódszer-

hez hasonló indikátorszámítást alkalmazni, amellyel igazolható, hogy a megépített útsza-

kaszok eredményeként kimutatható bizonyos mértékű fejlődés, amelyet a vizsgált köz-

ponthoz időben közelebb kerülő népesség- vagy jövedelemtömeg jeleníthet meg.  

A dolgozatban vizsgált, a magyarországi kistérségek elérhetőségi viszonyainak számszerű-

sítését továbbgondolva a jövőbeni kutatási céljaim között szerepel a térség pozíciójának 

vizsgálata nemzetközi környezetben, lehetőség szerint más alágazatot is bevonva, illetve a 

közvetett hatások más területekre irányuló számszerűsítése is. 
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SUMMARY 
 

 

It is well established – according to several literature and references in the topic of the re-

gional development – that the quality standards of the transport networks are in a strong 

connection with the economic situation of an area. The increasing mobility is a precondi-

tion for increased productivity, growth and improvements in transport may in themselves 

promote growth. The infrastructural position is able to affect on the internal and external 

capital flows, as the economic growth can assist the expansion of the networks. The trans-

port system can also have an effect on the intensification of the regional connections, 

therefore its development increasingly become an important purpose. 

In my research papers I analyse the availability as the term of competitiveness, internal and 

external connections and of choice of location. The main problems of the Hungarian re-

gions – in infrastructural aspects – arise from the inadequate road and rail networks – bad 

condition, quality and low weight-bearing capacity – that are able to delay the economical 

and social development to a great extent mostly in those settlements that are in the periph-

ery of the regions, in a relative confinement.  

Taking the North-Hungarian region as an example, mostly the inadequate density of the 

minor-, access- and connecting roads cause disadvantages, and the low-quality transport 

services in the rural areas that restricts the economic growth, it might be a reason for areal 

disparity. The development of these factors, to streamline and enlarge the regional road 

infrastructure would be necessary and have to be in a dominant position in the future to 

make the quality of life better, to ensure the connections into the global economic [Baum, 

K., 2002].  

 

Accessibility and the adequate infrastructural conditions appear in many sources as an in-

dependent term of competitiveness. During the survey of the other terms we have to take 

into consideration, that in accordance with the economic situation and its main scope of 

activities and realizable aims, different elements and service claims become the key issue 

and propulsive power for the economic development, competitiveness in different time 

period [Fleischer T., 2003.]. 

For the word of competitiveness there is not any consistent definition in the economic lit-

erature. An "official" determination of OECD of a nation's competitiveness is "the degree 

to which a country can, under free and fair market conditions, produce goods and services 

which meet the test of international markets, while simultaneously maintaining and ex-

panding the real incomes of its people over the long term" [Lengyel, Rechnitzer, 2002]. 

Competitiveness equally requires innovation potentials, achievement, successes in business 

and cooperation processes inside and outside of agglomerations, regions and national bor-

ders. According to its mission, it means a branch of industry, product or a kind of eco-

nomic strength that is able to constitute propulsive power for business actors or institutions 

of the region. Consequently, it is an essential point, how are the sphere of large enterprises, 

knowledge-based innovators and small and medium enterprises able to cooperate effec-

tively [Vickerman R., 2002]. 

Although the infrastructural extension is reasonable in many ways – the good availability 

and well-expanded internal connections are necessary preconditions almost for all factors –

it is not able to be declared squarely, that the network development of any transport sector 

has a positive effect on the competitiveness.  

Through the competitiveness the term of availability also plays an important role in the 

choice of location. In these days the rate of the tertiary sector is commanding, the product 
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differentiation became dominant, due to the globalization the role of the agglomeration 

economy, clusters, supply chains and cargo networks is increasingly important, and in the 

case of that the transport and infrastructural preconditions have an adequate function. Al-

though the infrastructure does not have an independent attractive force, it is able to operate 

effectively through the integration into the economic systems and to promote regional de-

velopment processes [C. Jensen-Butler, Madsen, 2005]. 

 

The transport network is able to be regarded as an optimal term as long as it can provide a 

satisfactory accessibility of the region or the territory from other areas and can allow an 

economical availability of several markets that are important for the certain regions. These 

conditions are able to become realized if the transport network of the area is an integrated 

part of the European networks and the connections are optimal for the territory [Vickerman 

R., 2002].  

At the same time the fact has to be taken into account that the improvement of the micro 

connections also plays an important role in the competitiveness of an area, and in this re-

gard the minor road infrastructure, the local network system might become more necessary 

for the region than for example one of the Transeuropean transport corridor [Fleischer T., 

2003].  

The utility of the infrastructural investments from the point of view of the local or regional 

development is not obligate. The model of Banister and Berechman analyses the coher-

ences between the economy and transport investments. They introduced the open and 

closed system into the analysis of the transport investment surveys. The system is called 

open, when the political and economical factors are secured.  

The other important viewpoint is the accessibility. Only the positive motion on the axle of 

availability is not able to signify economic development automatically, just in the cases 

where the open and dynamic system exists. In the second case the well-developed transport 

infrastructure is able to support the development processes, but it is not an inevitable term. 

In the dynamic system positive effect might be partly discovered, where the infrastructure 

provides just low-level accessibility – as we can see, in the first case the infrastructural 

investments have also high encouraging effects. But in the other assumptions the infra-

structural developments are not able to result economic development, because some other 

economic terms are missing [Tóth G., 2005].  

 

The infrastructural terms have important effects on the economic conditions of an area as 

discussed above. The different impacts mainly arise from the changes or developments of 

the transport infrastructure. When the transport conditions improve as well as the availabil-

ity and attractiveness of locations, prospectively the firms and consumers react positively. 

The changes in the transport costs are able to have an effect on the freight and passenger 

movements as well as on the market size. Transport system improvements are able to in-

crease the labour market and can have an influence in the migration processes and also 

have an effect on property and housing markets [Tóth G., 2005]. 

These positive impacts – mainly the increased transport claims and mobility – also require 

the further development of the availability conditions. From the introduction of the avail-

ability terms, the spatial, temporal and qualitative terms are well separated. To improve all 

of these factors would be necessary to improve the competitive potentials of a territory and 

also to assist and increase the economic development processes.  

 

Accordingly, the adequate infrastructural terms are important indirect preconditions to im-

prove the competitiveness of an area. The availability problems and the weak cohesion 
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among certain areas are able to cause regional disparity inside a region, which problems 

can delay the economical and social development to a great extent. But in every case we 

have to take into consideration, that in addition to the infrastructural terms, other economic 

conditions have to exist to assure the economic development of a region. In case of some 

Hungarian regions we can say, that the availability through the road infrastructure is satis-

factory – the extension of the regional network was much faster in the past years than the 

national average-, but inside the region many accessibility deficiencies exist. There is weak 

cohesion among certain areas that has a negative effect on the capital expenditure, market 

relations as well as of the quality of life. 

 

Taking the North-Hungarian region into consideration we can say, that the highway that 

reaches the southern part of the region is not able to connect easily the micro areas of the 

central and northern territories into the national economic activities. One of the main prob-

lems is that the minor road system and other adequate possibilities of the connection have 

not existed yet, and these facts result, that the foreign investors, who prefer the good avail-

ability, might invest in other territories [Erdősi F., 2005].  

The availability of huge number of towns in the region – mainly in the subregion of Ózd, 

Bodrogköz and Edelény – is possible from only one direction. Several settlements of 

Nógrád county have the most disadvantageous position with extremely long accessibility 

times. Because of these, the western territories of the county build contacts with Central 

Hungary instead of the North-Hungarian region – weaken further the internal connections 

inside the territory. 

In my earlier research papers I have compared the regional and national conditions with 

using ten indicators of the road- and subsidiary road infrastructure with the Bennett’s 

method. I also mentioned some facts about the availability possibilities by public transport 

services of rural areas.  

Central Hungary, Central and Western Transdanubia are above the national average at both 

terms. The eastern part of the country is lagging behind the others, the number of passen-

ger cars are under the average as well as the road density – except Northern Hungary. All 

these factors might reflect income conditions as discussed above. 

The territorial potential model contains elements of mass (absolute volume of GDP or 

population) and distance. According to this model, territories that have the biggest poten-

tial, they involve the greatest economic power, either they are near by centre, or both 

[Dusek T., 2004; Nemes Nagy J., 2005; Nagy Z., 2007]. 

The methodology - that could be used for defining centre and peripheries and derived from 

Newton’s law of gravity- states that any two bodies attract one another with a force that is 

proportional to the product of their population and inversely proportional to the square of 

the distance between them [Tóth G., 2006]. 

The centrality index contains own and inner potential values. The own potential shows the 

own availability terms (available population in space and time) inside the subregion, the 

inner potential is given by the 174*173 availability matrix (available population in space 

and time from the subregion inside the country), so in this way we draw a distinction be-

tween the internal and external destinations.  

According to the population potential – divided the scatter range of the centrality index 

into five classes, most of the subregions that are in exaggeratedly and strongly peripherial 

position are located in Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, and Somogy counties. 

 

The infrastructural terms are important preconditions to improve the competitiveness of an 

area – certainly not as an independent term. The inadequate availability is able to cause 
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weak cohesion and regional disparity inside a region, which problems can delay the devel-

opment processes. On the other hand, the extension and improvement of the networks have 

a positive effect on the peripherial territories. It may influence – through the availability 

and attractiveness of locations – increasing mobility, larger market size that is a precondi-

tion for increased productivity. The transport network intensify the regional connections, 

therefore its development increasingly become an important aim. 

According to the most important infrastructural indices, the North-Hungarian region is 

lagging behind among the seven regions. The main problems arise from the inadequate 

quality and density of the minor-, access- and connecting roads between small settlements 

and the low-quality transport services in the rural areas. These disadvantages restrain the 

economic development processes, therefore the improvement of these conditions have to 

become dominant factors in the future to make the quality of life better, and reduce the 

drawbacks, improve the competitive potentials and to promote the development of the ter-

ritories to a similar extent in the region. 
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1. sz. melléklet: Az elsődleges és másodlagos közúti infrastruktúra jellemzői 

1977 és 2007 között 

 
34. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői I. (1977) 

 

Országos közutak sűrűsége
40

 

Gyorsforgalmi 

utak aránya 

Pormentes 

utak aránya  
Területre vetítve 

Lakosságra 

vetítve 

∑ 
Ebből: 

főutak 
∑ 

km/100 km2 km/10e fő % % 

Budapest n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Pest  28,9 6,5 24,7 1,17 83,7 

Közép-Magyarország 28,9 6,5 24,7 1,17 83,7 

Fejér 32,4 11,0 33,9 5,49 99,9 

Komárom-E. 37,3 10,0 27,1 6,24 96,9 

Veszprém 34,0 6,7 44,6 0,52 91,9 

Közép-Dunántúl 34,6 9,2 35,2 4,08 96,2 

Győr-M.-S. 30,8 7,6 35,6 1,50 80,8 

Vas 40,6 8,2 53,5 0 89,9 

Zala 35,9 6,9 53,3 0 83,6 

Nyugat-Dunántúl 35,8 7,6 47,5 0,50 84,8 

Baranya 24,8 4,0 36,6 0 70,9 

Somogy 18,9 5,0 44,4 1,49 71,4 

Tolna 19,5 5,5 42,6 0 63,6 

Dél-Dunántúl 21,1 4,8 41,2 0,50 68,6 

Borsod-A.-Z. 30,6 4,4 31,4 0 88,4 

Heves 30,2 7,6 33,5 0 94,7 

Nógrád 35,6 6,4 40,9 0 93,8 

Észak-Magyarország 32,1 6,1 35,3 0 92,3 

Hajdú-B. 17,2 4,6 27,2 0 71,5 

Jász-N.Sz. 23,0 6,9 29,3 0 98,5 

Szabolcs-Sz.-B. 28,6 5,2 36,6 0 80,8 

Észak-Alföld 22,9 5,6 31,0 0 83,6 

Bács-K. 16,3 4,3 38,2 0 62,3 

Békés 19,5 3,1 34,9 0 73,2 

Csongrád 22,5 4,5 29,2 0 71,4 

Dél-Alföld 19,4 3,9 34,1 0 69,0 

Magyarország 26,3 5,8 28,0 0,73 81,8 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

                                                 
40

 A portalanított makadám utak nélkül. 
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35. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői II. (1977) 

 

A másodlagos infrastruktúra sűrűsége 

Személy- 

gépkocsi  

Tehergép-

kocsi  
Autóbusz  

Motor-

kerékpár  

Üzemanyag- 

töltő állomás  

db/1000 lakos  db/10 000 lakos 

Budapest 103 18 31 127 0,39 

Pest  62 7 7 323 0,42 

Közép-

Magyarország 
82 13 19 225 0,41 

Fejér 68 12 23 393 0,43 

Komárom-E. 72 11 22 282 0,44 

Veszprém 69 13 26 359 0,67 

Közép-Dunántúl 90 12 24 345 0,51 

Győr-M.-S. 72 10 16 212 0,44 

Vas 66 8 15 236 0,57 

Zala 75 10 22 316 0,53 

Nyugat-Dunántúl 71 9 17 255 0,51 

Baranya 83 14 29 382 0,55 

Somogy 73 11 19 343 0,58 

Tolna 72 10 22 380 0,54 

Dél-Dunántúl 76 11 23 368 0,56 

Borsod-A.-Z. 47 10 22 282 0,51 

Heves 64 11 27 336 0,61 

Nógrád 57 9 24 287 0,38 

Észak-

Magyarország 
56 10 24 302 0,50 

Hajdú-B. 47 10 16 269 0,33 

Jász-N.Sz. 46 11 20 416 0,56 

Szabolcs-Sz.-B. 43 7 13 272 0,33 

Észak-Alföld 45 9 16 319 0,41 

Bács-K. 73 9 16 433 0,42 

Békés 53 9 17 410 0,53 

Csongrád 67 10 17 380 0,37 

Dél-Alföld 64 9 17 408 0,44 

Magyarország 70 11 21 292 0,46 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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36. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői I. (1982) 

 

Országos közutak sűrűsége 

Gyorsforgalmi 

utak aránya 

Beton-, asz-

falt- és bi-

tumen bur-

kolatú utak 

aránya 

Területre vetítve 
Lakosságra 

vetítve 

∑ 
Ebből: 

főutak 
∑ 

km/100 km2 km/10e fő % % 

Budapest n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0 

Pest  37,4 8,4 24,3 2,55 82,0 

Közép-Magyarország 37,4 8,4 24,3 2,55 82,0 

Fejér 32,5 11,0 33,6 4,99 99,1 

Komárom-E. 39,6 10,6 27,6 5,60 87,4 

Veszprém 36,6 7,2 44,2 0,41 94,0 

Közép-Dunántúl 36,2 9,6 35,1 3,67 93,5 

Győr-M.-S. 38,7 9,6 36,1 1,15 90,9 

Vas 45,3 9,1 53,1 0 94,0 

Zala 42,4 8,2 50,7 0 88,4 

Nyugat-Dunántúl 42,1 9,0 46,6 0,38 91,1 

Baranya 35,4 5,7 36,6 0 86,8 

Somogy 26,7 7,0 45,0 1,12 80,8 

Tolna 29,4 8,3 40,6 0 59,1 

Dél-Dunántúl 30,5 7,0 40,8 0,37 75,6 

Borsod-A.-Z. 34,3 4,9 30,9 0 97,5 

Heves 31,5 7,9 32,9 0,44 94,7 

Nógrád 37,1 6,7 39,7 0 97,9 

Észak-Magyarország 34,3 6,5 34,5 0,15 96,7 

Hajdú-B. 24,0 6,4 26,9 0 87,9 

Jász-N.Sz. 22,9 6,9 28,9 0 96,5 

Szabolcs-Sz.-B. 34,6 6,3 34,9 0 91,9 

Észak-Alföld 27,2 6,5 30,3 0 92,1 

Bács-K. 25,6 6,7 37,9 0 53,6 

Békés 25,2 4,0 33,0 0 96,3 

Csongrád 31,2 6,2 29,3 0 83,3 

Dél-Alföld 27,3 5,6 33,4 0,0 78,7 

Magyarország 32,1 7,1 35,0 0,77 87,1 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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37. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői II. (1982) 

 

A másodlagos infrastruktúra sűrűsége 

Személy- 

gépkocsi  

Tehergép-

kocsi  
Autóbusz  

Motor-

kerékpár  

Üzemanyag- 

töltő állomás  

db/1000 lakos  db/10 000 lakos 

Budapest 141 16 29 109 0,40 

Pest  99 7 10 315 0,40 

Közép-

Magyarország 
99 7 10 315 0,40 

Fejér 109 10 23 348 0,43 

Komárom-E. 114 12 26 232 0,43 

Veszprém 112 9 26 291 0,64 

Közép-Dunántúl 111 10 25 290 0,50 

Győr-M.-S. 115 10 19 178 0,44 

Vas 106 9 20 172 0,60 

Zala 117 10 29 251 0,60 

Nyugat-Dunántúl 113 10 22 200 0,55 

Baranya 126 12 29 330 0,51 

Somogy 110 11 26 296 0,59 

Tolna 109 10 26 316 0,48 

Dél-Dunántúl 115 11 27 314 0,53 

Borsod-A.-Z. 77 9 24 259 0,44 

Heves 101 11 28 306 0,49 

Nógrád 92 9 27 240 0,29 

Észak-

Magyarország 
90 10 26 268 0,41 

Hajdú-B. 77 11 21 221 0,31 

Jász-N.Sz. 75 11 22 420 0,50 

Szabolcs-Sz.-B. 70 8 17 221 0,31 

Észak-Alföld 74 10 20 288 0,37 

Bács-K. 122 11 21 369 0,42 

Békés 87 10 19 358 0,46 

Csongrád 107 11 23 324 0,40 

Dél-Alföld 105 11 21 350 0,43 

Magyarország 227 33,8 18,4 136 1,7 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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38. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői I. (1987) 

 

Országos közutak sűrűsége 

Gyorsforgalmi 

utak aránya 

Beton-, kő-, 

keramit-, 

aszfalt-

burkolatú 

utak aránya 

Területre vetítve 
Lakosságra 

vetítve 

∑ 
Ebből: 

főutak 
∑ 

km/100 km2 km/10e fő % % 

Budapest n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0 

Pest  37,8 9,1 24,5 5,73 84,8 

Közép-Magyarország 37,8 9,1 24,5 4,83 92,4 

Fejér 32,7 11,1 33,6 5,59 99,2 

Komárom-E. 39,3 10,6 27,6 5,65 98,3 

Veszprém 36,4 7,2 44,1 0,41 96,4 

Közép-Dunántúl 36,1 9,6 35,1 3,54 98,0 

Győr-M.-S. 38,8 9,6 36,5 1,15 95,8 

Vas 45,2 9,1 54,2 0 96,6 

Zala 42,4 8,3 51,5 0 93,8 

Nyugat-Dunántúl 42,1 9,0 47,4 0,38 95,4 

Baranya 35,6 5,7 37,0 0 88,4 

Somogy 27,0 7,0 46,3 1,17 83,9 

Tolna 28,8 8,3 40,4 0 97,5 

Dél-Dunántúl 30,5 7,0 41,2 0,45 89,9 

Borsod-A.-Z. 33,5 4,9 30,9 0 97,2 

Heves 32,1 8,3 34,4 1,71 98,5 

Nógrád 37,0 6,8 40,7 0 97,0 

Észak-Magyarország 34,2 6,7 35,4 0,44 97,6 

Hajdú-B. 24,1 6,4 27,3 0 93,9 

Jász-N.Sz. 23,0 6,8 29,9 0 96,9 

Szabolcs-Sz.-B. 34,8 6,3 35,9 0 94,8 

Észak-Alföld 27,3 6,5 31,0 0 95,2 

Bács-K. 25,5 6,7 38,4 0 66,9 

Békés 25,2 4,0 33,9 0 87,3 

Csongrád 31,2 6,2 29,1 0 88,1 

Dél-Alföld 27,3 5,6 33,8 0 80,8 

Magyarország 31,9 7,2 28,0 1,05 90,2 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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39. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői II. (1987) 

 

A másodlagos infrastruktúra sűrűsége 

Személy- 

gépkocsi  

Tehergép-

kocsi  
Autóbusz  

Motor-

kerékpár  

Üzemanyag- 

töltő állomás  

db/1000 lakos  db/10 000 lakos 

Budapest 179 19 29 100 0,35 

Pest  135 12 11 268 0,39 

Közép-

Magyarország 
157 16 20 184 0,37 

Fejér 141 14 26 274 0,42 

Komárom-E. 146 16 29 224 0,41 

Veszprém 147 14 27 228 0,65 

Közép-Dunántúl 145 15 27 242 0,49 

Győr-M.-S. 145 14 22 170 0,47 

Vas 137 12 21 153 0,54 

Zala 151 14 29 228 0,61 

Nyugat-Dunántúl 144 13 24 183 0,54 

Baranya 156 16 32 238 0,51 

Somogy 144 17 31 260 0,60 

Tolna 145 15 27 305 0,45 

Dél-Dunántúl 148 16 30 268 0,52 

Borsod-A.-Z. 107 13 25 235 0,45 

Heves 137 16 30 257 0,56 

Nógrád 126 13 29 227 0,30 

Észak-

Magyarország 
123 14 28 240 0,44 

Hajdú-B. 105 16 22 221 0,33 

Jász-N.Sz. 108 16 23 354 0,51 

Szabolcs-Sz.-B. 99 13 19 221 0,31 

Észak-Alföld 104 15 22 265 0,38 

Bács-K. 164 17 22 347 0,41 

Békés 117 14 22 300 0,45 

Csongrád 142 16 24 295 0,39 

Dél-Alföld 141 16 22 314 0,42 

Magyarország 141 15 24 225 0,43 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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40. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői I. (1992) 

 

Országos közutak sűrűsége 

Gyorsforgalmi 

utak aránya 

Beton-, kő-, 

keramit-, 

aszfalt-

burkolatú 

utak aránya 

Területre vetítve 
Lakosságra 

vetítve 

∑ 
Ebből: 

főutak 
∑ 

km/100 km2 km/10e fő % % 

Budapest n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0 

Pest  38,1 9,5 31,3 4,68 86,0 

Közép-Magyarország 22,4 8,4 31,3 4,68 93,0 

Fejér 32,8 11,2 33,9 5,65 99,2 

Komárom-E. 39,2 9,7 28,2 5,55 99,0 

Veszprém 36,4 7,2 44,7 0,47 96,9 

Közép-Dunántúl 36,1 9,4 35,6 3,89 98,4 

Győr-M.-S. 39,0 9,7 37,1 1,07 97,3 

Vas 45,3 9,1 55,2 0,0 96,8 

Zala 42,8 8,1 53,5 0,0 94,6 

Nyugat-Dunántúl 42,4 9,0 48,6 0,36 96,2 

Baranya 35,5 5,7 38,2 0,0 94,8 

Somogy 27,0 7,0 48,0 1,10 85,2 

Tolna 28,9 8,3 42,7 0,0 97,4 

Dél-Dunántúl 30,5 7,0 43,0 0,37 92,5 

Borsod-A.-Z. 33,9 4,9 32,8 0,0 97,9 

Heves 32,2 8,3 35,5 1,71 99,4 

Nógrád 36,9 6,8 42,2 0,0 98,4 

Észak-Magyarország 34,3 6,7 36,8 0,57 98,6 

Hajdú-B. 24,3 6,4 27,5 0,0 98,8 

Jász-N.Sz. 23,5 7,0 37,0 0,0 97,2 

Szabolcs-Sz.-B. 35,1 6,3 25,5 0,0 98,5 

Észak-Alföld 27,6 6,6 30,0 0,0 98,2 

Bács-K. 26,5 7,0 41,0 0,73 70,6 

Békés 25,6 4,0 35,7 0,0 92,1 

Csongrád 31,3 6,3 30,5 0,0 88,8 

Dél-Alföld 27,8 5,8 35,7 0,24 83,8 

Magyarország 32,2 7,3 29,1 1,05 93,3 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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41. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői II. (1992) 

 

A másodlagos infrastruktúra sűrűsége 

Személy- 

gépkocsi  

Tehergép-

kocsi  
Autóbusz  

Motor-

kerékpár  

Üzemanyag- 

töltő állomás  

db/1000 lakos  db/10 000 lakos 

Budapest 268 26 23 56 0,74 

Pest  139 22 22 253 1,71 

Közép-

Magyarország 
139 22 22 253 1,71 

Fejér 207 22 26 163 2,32 

Komárom-E. 200 25 24 140 2,52 

Veszprém 217 24 26 147 1,59 

Közép-Dunántúl 208 23 25 150 2,14 

Győr-M.-S. 225 25 20 156 1,52 

Vas 207 20 19 132 1,64 

Zala 210 22 26 166 1,88 

Nyugat-Dunántúl 214 22 22 151 1,68 

Baranya 217 25 27 142 1,85 

Somogy 208 27 23 155 2,15 

Tolna 216 24 24 232 2,67 

Dél-Dunántúl 213 25 25 176 2,22 

Borsod-A.-Z. 158 20 23 131 1,24 

Heves 184 21 27 137 2,06 

Nógrád 190 22 24 118 1,39 

Észak-

Magyarország 
177 21 25 129 1,56 

Hajdú-B. 161 22 19 172 1,09 

Jász-N.Sz. 144 20 18 176 1,46 

Szabolcs-Sz.-B. 181 18 9 120 1,67 

Észak-Alföld 162 20 15 156 1,41 

Bács-K. 230 27 18 293 2,94 

Békés 164 21 17 254 1,68 

Csongrád 185 23 19 280 1,62 

Dél-Alföld 193 24 18 276 2,08 

Magyarország 204 23 21 153 1,58 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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42. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői I. (1997) 

 

Országos közutak sűrűsége 

Gyorsforgalmi 

utak aránya 

Beton-, kő-, 

keramit-, 

aszfalt-

burkolatú 

utak aránya 

Területre vetítve 
Lakosságra 

vetítve 

∑ 
Ebből: 

főutak 
∑ 

km/100 km2 km/10e fő % % 

Budapest 7,5 4,7 0,2 60,0 100,0 

Pest  39,6 10,4 25,2 5,02 87,4 

Közép-Magyarország 37,2 9,9 9,0 5,87 87,6 

Fejér 32,3 11,2 33,1 5,73 99,3 

Komárom-E. 39,1 10,9 28,4 5,56 99,5 

Veszprém 36,3 7,2 44,7 0,48 97,2 

Közép-Dunántúl 35,3 9,5 35,7 3,47 98,5 

Győr-M.-S. 40,8 11,2 39,1 4,34 85,8 

Vas 45,1 9,2 55,8 0 99,0 

Zala 42,9 8,2 54,6 0 97,3 

Nyugat-Dunántúl 42,8 9,6 48,3 1,50 93,9 

Baranya 36,9 5,8 40,4 0 94,8 

Somogy 27,0 7,0 48,7 1,11 85,2 

Tolna 28,9 8,3 43,4 0 97,5 

Dél-Dunántúl 30,6 7,0 44,0 0,42 91,9 

Borsod-A.-Z. 33,9 4,9 33,3 0 97,9 

Heves 32,2 8,3 36,0 2,13 99,5 

Nógrád 37,0 6,8 42,9 0 98,5 

Észak-Magyarország 34,0 6,2 35,6 0,55 98,5 

Hajdú-B. 24,3 6,4 27,7 0 98,9 

Jász-N.Sz. 23,4 7,0 31,5 0 98,3 

Szabolcs-Sz.-B. 35,2 6,3 36,5 0 99,5 

Észak-Alföld 27,7 6,5 32,0 0 99,0 

Bács-K. 25,9 7,1 40,6 1,51 73,0 

Békés 25,7 4,1 36,4 0 92,8 

Csongrád 31,6 6,3 31,9 0 89,9 

Dél-Alföld 27,2 6,0 36,7 0,66 83,3 

Magyarország 32,4 7,4 29,7 1,45 93,4 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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43. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői II. (1997) 

 

A másodlagos infrastruktúra sűrűsége 

Személy- 

gépkocsi  

Tehergép-

kocsi  
Autóbusz  

Motor-

kerékpár  

Üzemanyag- 

töltő állomás  

db/1000 lakos  db/10 000 lakos 

Budapest 312 39,4 24,5 75 1,2 

Pest  246 36,3 9,8 135 1,7 

Közép-

Magyarország 
289 38,3 19,4 96 1,3 

Fejér 214 30,8 19,7 142 2,0 

Komárom-E. 221 34,7 20,5 167 1,7 

Veszprém 218 30,6 19,9 92 1,7 

Közép-Dunántúl 217 31,8 20,0 132 1,8 

Győr-M.-S. 244 37,3 17,1 164 2,2 

Vas 223 29,5 15,1 134 2,2 

Zala 232 34,7 18,8 141 1,5 

Nyugat-Dunántúl 235 34,4 17,1 149 2,0 

Baranya 220 33,7 21,8 121 1,7 

Somogy 227 36,4 21,7 160 2,2 

Tolna 216 35,4 20,0 201 2,5 

Dél-Dunántúl 221 35,0 21,3 154 2,0 

Borsod-A.-Z. 161 24,0 17,9 123 1,2 

Heves 208 31,6 25,3 144 1,8 

Nógrád 192 29,0 21,7 128 1,5 

Észak-

Magyarország 
178 26,8 20,4 129 1,4 

Hajdú-B. 166 28,2 14,1 134 1,4 

Jász-N.Sz. 149 28,0 15,0 138 1,8 

Szabolcs-Sz.-B. 184 30,2 15,7 162 1,2 

Észak-Alföld 168 28,9 15,0 146 1,4 

Bács-K. 228 38,3 13,9 168 2,7 

Békés 174 30,3 14,2 177 1,8 

Csongrád 219 37,7 17,7 248 2,1 

Dél-Alföld 209 35,7 15,2 196 2,3 

Magyarország 227 33,8 18,4 136 1,7 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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44. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői I. (2002) 

 

Országos közutak sűrűsége 

Gyorsforgalmi 

utak aránya 

Beton-, kő-, 

keramit-, 

aszfalt-

burkolatú 

utak aránya 

Területre vetítve 
Lakosságra 

vetítve 

∑ 
Ebből: 

főutak 
∑ 

km/100 km2 km/10e fő % % 

Budapest 8,2 4,6 0,25 53,49 100,0 

Pest  40,1 10,6 23,21 5,30 89,9 

Közép-Magyarország 37,7 10,1 9,24 6,09 90,1 

Fejér 32,2 11,1 32,75 5,77 99,3 

Komárom-E. 39,5 11,2 28,33 5,48 99,9 

Veszprém 36,4 7,0 44,19 1,04 97,3 

Közép-Dunántúl 35,4 9,4 35,30 3,74 98,6 

Győr-M.-S. 41,4 11,4 39,70 4,13 87,1 

Vas 45,4 9,2 56,65 0 99,0 

Zala 43,0 8,3 54,69 0 98,8 

Nyugat-Dunántúl 43,1 9,7 48,66 1,47 94,7 

Baranya 37,0 5,8 40,45 0 95,5 

Somogy 27,1 7,2 48,70 1,10 85,4 

Tolna 28,9 8,3 43,05 0 97,7 

Dél-Dunántúl 30,7 7,1 43,91 0,41 92,3 

Borsod-A.-Z. 34,9 5,6 33,98 1,86 98,0 

Heves 35,0 10,0 39,13 6,13 99,6 

Nógrád 37,0 6,8 42,88 0 98,5 

Észak-Magyarország 35,3 7,0 36,80 2,64 98,5 

Hajdú-B. 24,7 6,4 27,85 0 99,0 

Jász-N.Sz. 23,3 6,9 31,26 0 98,9 

Szabolcs-Sz.-B. 35,3 6,3 35,74 0 99,3 

Észak-Alföld 27,8 6,5 31,74 0,08 99,1 

Bács-K. 26,2 7,4 40,67 2,53 75,2 

Békés 25,7 4,2 36,53 0 93,2 

Csongrád 31,7 6,5 31,70 0 90,6 

Dél-Alföld 27,3 6,2 36,67 1,12 84,5 

Magyarország 32,7 7,6 30,03 1,91 94,1 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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45. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői II. (2002) 

 

A másodlagos infrastruktúra sűrűsége 

Személy- 

gépkocsi  

Tehergép-

kocsi   
Autóbusz  

Motor-

kerékpár 

Üzemanyag- 

töltő állomás 

db/1000 lakos  db/10 000 lakos 

Budapest 346 42,9 25,2 79 1,4 

Pest  293 43,9 9,2 97 2,3 

Közép-

Magyarország 
325 43,3 18,9 86 1,8 

Fejér 258 34,8 25,5 92 2,5 

Komárom-E. 256 37,7 20,2 103 2,1 

Veszprém 262 36,8 20,7 95 2,4 

Közép-Dunántúl 259 36,3 22,4 96 2,4 

Győr-M.-S. 271 38,8 16,0 107 2,3 

Vas 262 31,6 15,6 82 2,3 

Zala 270 38,1 18,7 93 2,0 

Nyugat-Dunántúl 269 36,7 16,7 96 2,2 

Baranya 249 33,6 21,2 89 2,0 

Somogy 246 35,6 17,0 102 2,7 

Tolna 249 35,7 18,4 115 2,9 

Dél-Dunántúl 248 34,8 19,1 100 2,5 

Borsod-A.-Z. 183 25,2 16,4 65 1,6 

Heves 236 33,2 21,4 77 2,4 

Nógrád 216 29,4 19,5 81 1,6 

Észak-

Magyarország 
202 28,0 18,2 71 1,8 

Hajdú-B. 207 33,1 14,1 94 2,0 

Jász-N.Sz. 192 30,1 15,5 125 2,3 

Szabolcs-Sz.-B. 209 29,4 13,4 71 1,7 

Észak-Alföld 203 30,9 14,2 94 1,9 

Bács-K. 270 41,4 14,0 147 3,5 

Békés 208 30,7 12,5 129 2,3 

Csongrád 238 38,7 15,0 148 2,6 

Dél-Alföld 242 37,5 13,9 142 2,9 

Magyarország 259 36,4 17,6 96 2,1 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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46. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői I. (2007) 

 

Országos közutak sűrűsége 

Gyorsforgalmi 

utak aránya 

Beton-, kő-, 

keramit-, 

aszfalt-

burkolatú 

utak aránya 

Területre vetítve 
Lakosságra 

vetítve 

∑ 
Ebből: 

főutak 
∑ 

km/100 km2 km/10e fő % % 

Budapest 9,65 5,26 0,3041 53,06 100,00 

Pest  41,22 11,20 22,04 7,18 95,48 

Közép-

Magyarország 
38,82 10,75 9,27 8,05 95,57 

Fejér 34,07 12,12 34,65 8,79 99,19 

Komárom-E. 39,30 11,28 28,29 5,57 99,88 

Veszprém 36,26 7,14 45,06 0,49 98,30 

Közép-Dunántúl 36,02 9,94 36,24 4,70 98,98 

Győr-M.-S. 41,37 11,42 39,18 5,40 87,75 

Vas 45,71 9,08 58,23 - 99,48 

Zala 44,54 9,59 57,79 2,54 98,96 

Nyugat-Dunántúl 43,71 10,12 49,62 2,76 95,18 

Baranya 37,09 5,83 41,42 - 98,46 

Somogy 28,76 8,29 53,41 5,50 94,87 

Tolna 29,36 8,77 45,60 1,38 96,93 

Dél-Dunántúl 31,52 7,65 46,52 2,47 96,69 

Borsod-A.-Z. 35,61 5,98 36,38 2,75 97,20 

Heves 35,04 9,98 40,22 5,86 99,44 

Nógrád 37,11 6,69 44,95 - 99,41 

Észak-

Magyarország 
35,74 7,20 38,82 3,03 98,23 

Hajdú-B. 26,88 7,93 30,70 5,34 97,96 

Jász-N-Sz. 23,57 7,00 32,96 - 97,76 

Szabolcs-Sz.-B. 36,22 7,07 37,66 0,89 99,41 

Észak-Alföld 28,97 7,35 33,92 2,11 98,52 

Bács-K. 26,71 7,81 42,27 3,39 77,61 

Békés 26,02 4,71 38,89 - 93,68 

Csongrád 33,28 7,77 33,45 3,50 83,68 

Dél-Alföld 28,03 6,85 38,51 2,45 83,87 

Magyarország 33,52 8,17 31,04 3,31 95,07 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

                                                 
41

 A mutató alacsony értékének magyarázatát adja, hogy az országos közutak kategóriájába az önkormányzati utak nem 

tartoznak bele, amely Budapest esetében igen magas. 
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47. táblázat: A közúti infrastruktúra jellemzői II. (2007) 

 

A másodlagos infrastruktúra sűrűsége 

Sorrend 
Személy- 

gépkocsi  

Tehergép-

kocsi  
Autóbusz  

Motor-

kerékpár 

Üzemanyag- 

töltő állomás 

db/1000 lakos  db/10 000 lakos 

Budapest 350 47,7 26,3 126 1,2 - 

Pest  346 51,4 9,0 168 2,1 3. 

Közép-

Magyarország 
348 49,2 19,2 143 1,6 II. 

Fejér 306 39,6 29,2 138 2,1 1. 

Komárom-E. 305 41,8 22,7 147 2,7 2. 

Veszprém 304 41,7 19,3 136 3,4 9. 

Közép-Dunántúl 305 40,9 24,1 140 2,7 I. 

Győr-M.-S. 315 43,2 15,9 149 2,2 6. 

Vas 311 38,1 15,7 120 1,8 11. 

Zala 308 41,3 16,4 133 2,7 4. 

Nyugat-Dunántúl 312 41,3 16,0 137 2,2 III. 

Baranya 288 38,1 20,8 114 1,9 15. 

Somogy 291 39,2 16,6 141 2,8 7. 

Tolna 297 40,7 17,5 157 2,9 10. 

Dél-Dunántúl 291 39,1 18,6 134 2,4 IV. 

Borsod-A.-Z. 234 30,3 16,4 91 2,1 18. 

Heves 284 39,7 22,7 115 3,0 5. 

Nógrád 265 32,8 19,6 116 3,2 14. 

Észak-

Magyarország 
252 33,1 18,6 101 2,5 VI. 

Hajdú-B. 260 37,7 14,1 122 2,7 13. 

Jász-N.Sz. 242 33,3 15,8 147 2,3 19. 

Szabolcs-Sz.-B. 251 31,5 12,9 92 3,8 16. 

Észak-Alföld 252 34,2 14,1 117 3,0 VII. 

Bács-K. 316 48,4 14,6 178 3,0 8. 

Békés 260 34,1 11,7 148 3,2 17. 

Csongrád 270 42,3 15,2 164 2,9 12. 

Dél-Alföld 285 42,4 14,0 165 3,0 V. 

Magyarország 300 41,4 17,8 135 2,4  

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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2. sz. melléklet: Megyeközpontok elérése a kistérségi központokból (perc) 
Kist. kp. kódja 924 1055 1134 1343 1434 1544 1618 1726 1834 1861 2327 2491 2493 2562 3098 3255 Átlag 

Budapest 46,79 44,57 68,14 72,54 31,27 37,84 39,81 50,85 35,82 28,82 14,81 64,32 45,66 30,51 25,11 33,86 41,92 

                  

Kist. kp. kódja 280 311 892 1029 1048 1737 1848 2360 2369 Átlag        

Székesfehérvár 31,14 46,84 37,54 17,77 43,67 20,23 24,93 36,28 35,6 32,67        

                  

Kist. kp. kódja 544 1049 1733 2012 2513 3076 Átlag           

Tatabánya 24,77 43,61 36,42 14,64 43,82 17,85 30,19           

                  

Kist. kp. kódja 583 667 1143 2117 2559 2649 2943 3194 Átlag         

Veszprém 13,12 30,54 17,57 17,84 53,3 22,72 45,02 45,03 30,64         

                  

Kist. kp. kódja 403 478 851 1903 2430 2833 Átlag           

Győr 29,21 27,92 78,78 23,92 22,3 45,85 38,00           

                  

Kist. kp. kódja 469 1063 1214 1353 1683 2130 2709 3158 Átlag         

Szombathely 28,3 50,13 21,71 25,2 20,56 24,27 44,68 52,7 33,44         

                            

Kist. kp. kódja 381 1178 1212 1257 1842 3093 3174 3252 Átlag         

Zalaegerszeg 33,08 50,05 56,46 35,88 40,03 48,89 24,42 32,63 40,18         

                  

Kist. kp. kódja 551 1082 1586 2395 2640 2657 2874 3216 Átlag         

Pécs 28,78 18,29 21,43 37,32 22,18 35,43 45,94 31,56 30,12         

                  

Kist. kp. kódja 711 859 1463 1763 1794 1850 2131 2645 2667 3279 Átlag       

Kaposvár 65,71 54,09 50,34 80,14 46,73 53,83 65,48 23,32 39,42 62,91 54,20       

                  

Kist. kp. kódja 486 649 768 2456 Átlag             

Szekszárd 29,17 18,73 59,33 45,78 38,25             
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Kist. kp. kódja 393 512 669 1072 1383 1449 1593 1830 1943 2135 2747 2835 3073 3304 Átlag   

Miskolc 92,15 71,87 26,29 28,93 33,63 59,01 59,08 52,13 40,03 19,59 63,7 29,09 33,24 38,58 46,24   

                  

Kist. kp. kódja 327 523 1207 1452 2230 3326 Átlag           

Eger 20,43 41,39 27,63 36,4 52,66 22,19 33,45           

                  

Kist. kp. kódja 662 740 1365 2382 3353 Átlag            

Salgótarján 28,96 29,42 46,03 64,8 18,21 37,48            

                  

Kist. kp. kódja 291 304 517 557 1016 1039 1278 2311 Átlag         

Debrecen 24,21 18,85 21,48 21,83 42,95 20,36 35,66 36,54 27,74         

                  

Kist. kp. kódja 426 492 1820 2731 2972 3250 Átlag           

Szolnok 43,45 62,15 43,79 19,25 73,08 42,71 47,41           

                  

Kist. kp. kódja 232 759 926 1484 1620 1832 1887 1897 2478 2563 3064 Átlag      

Nyíregyháza 28,4 24,82 39,21 39,39 53,81 47,54 50,56 69,39 15,24 22,84 84,38 43,23      

                  

Kist. kp. kódja 352 644 934 946 1071 2029 2439 2813 3243 Átlag        

Kecskemét 94,94 68,6 47,15 76,54 93,32 23,91 41,71 49,76 55,74 61,30        

                  

Kist. kp. kódja 503 976 2188 2306 2387 2856 3032 Átlag          

Békéscsaba 15,96 14,36 47,52 34,56 42,14 26,48 39,23 31,46          

                  

Kist. kp. kódja 434 511 735 831 1445 3102 Átlag           

Szeged 20,39 57,32 29,21 30,6 54,9 26,69 36,52           
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3. sz. melléklet: Kistérségi eloszlásjellemzők (1000 lakosra jutó személygépkocsik száma, 2008) 
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Kistérségi eloszlásjellemzők (adófizetőre jutó adózás előtti jövedelem, 2008) 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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Kistérségi eloszlásjellemzők (személygépkocsik átlagéletkora, 2008) 

 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 



Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt 

hatásaa magyarországi kistérségek esetében 

 

  

4. sz. melléklet: Versenyképességi típusok 
 

 Versenyelőny (átlag feletti jövedelmű csoport) 

  

 Komplex versenyelőny 

  

1111 minden tényezőben az átlagnál kedvezőbb helyzet 

  

 Többtényezős versenyelőny 

  

1110 csak a demográfiai tényezőben kedvezőtlen pozíció 

1101 csak a foglalkoztatottsági tényezőben kedvezőtlen pozíció 

1011 csak az élőmunka-termelékenységi tényezőben kedvezőtlen pozíció 

  

 Egytényezős versenyelőny 

  

1100 az élőmunka-termelékenységi tényezőben kedvező pozíció 

1010 a foglalkoztatottsági tényezőben kedvező pozíció 

1001 a demográfiai tényezőben kedvező pozíció 

  

 Versenyhátrány (átlag alatti jövedelmű csoport) 

  

 Egytényezős versenyhátrány 

  

0110 kedvezőtlen demográfiai pozíció 

0101 kedvezőtlen foglalkoztatottsági pozíció 

0011 kedvezőtlen élőmunka-termelékenységi pozíció 

  

 Többtényezős versenyhátrány 

  

0100 kedvezőtlen foglalkoztatottsági és demográfiai pozíció 

0010 kedvezőtlen élőmunka-termelékenységi és demográfiai pozíció 

0001 
kedvezőtlen élőmunka-termelékenységi és foglalkoztatottsági pozí-

ció 

  

 Komplex versenyhátrány 

  

0000 minden tényezőben átlag alatti pozíció 

  

Forrás: Nemes Nagy J. 2004: Új kistérségek, új városok Új versenyzők? 16. old 

 


