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Absztrakt 
TÉMA: Kis és középvárosok fejlődési esélyei Magyarország térszerkezetében, Kárpát-medencei kitekintéssel. 

CÉLKITŰZÉS: Bemutatni és értékelni az OTK 2005, és az OFTK 2014 térszerkezeti célkitűzéseit és ehhez 

képest a tényleges területfejlesztési gyakorlatot, felvázolni a tendenciát, és a perspektív lehetőségeket. 

MÓDSZER: Összehasonlító elemzés, grafikonok, tematikus térképek bemutatása  

VÁZLATOS TARTALOM: 

Az OTK kudarcának vázlatos bemutatása. A pólusprogram kritikája és elhalása, a „Párizs és a tenger szindróma” 

(alias „Modern Városok Program”). Az OFTK térszerkezetet érintő új megállapításai. Centrum és periféria 

fogalompár (kiterjesztett) értelmezései. Európai centrumterületek és (fél)perifériák (kék banán, kék csillag, vörös 

polip). A „polip” megjelenése Magyarországon. Miért is probléma ez?: ismert személyiségek ismert 

megállapításai. Hogyan zajlott, zajlik ez nagyléptékben: az infrastrukturális beruházások eloszlása a térben, 

tegnap és ma. Kísérlet a „polip” lehatárolásának kiterjesztésére, A nemkívánatos trend valós okai. Régi-új 

urbanisztikai perspektívák. Urbanisztikán túli perspektívák. 

KÖVETKEZTETÉSEK: Az évtizedek óta deklarált területfejlesztési célkitűzések nem érvényesülnek 

Magyarországon. A centrális térszerkezet oldása nem figyelhető meg, sőt. Ez a tendencia rövid- és középtávon is 

várható. A félperiférákon, perifériákon lévő/maradó kis- és középvárosoknak ezzel a perspektívával kell 

szembenézni. A folyamatot a határon túlra került városaink fejlődési pályájával, térszerkezeti pozíciójával együtt 

kell(ene) értékelni. A divergencia-trend megállításához nem elegendők a ciklusonként ismétlődő, újabb és újabb 

deklarációk; tudományosan megalapozott radikális megoldásokat kell(ene) felvázolni.  

 
Kulcsszavak: decentralizáció, regionalizmus, konvergencia, divergencia, területfejlesztés, térszerkezet, területi 

érdekmechanizmusok 

 

BEVEZETŐ: A PROBLÉMA BEMUTATÁSA 

Tétel/állítás:  

A kis és középvárosok szerepe, jövőbeni pozícionálása a magyarországi – alapvetően torz 

struktúrájú – térszerkezet alakulása fényében értékelhető (v.ö. vízfej jelenség); szükséges azt 

vizsgálni, hogy a térstruktúra alakulása milyen rejtett/nem közismert tényezőktől függ(ött) 

valójában, és ennek ismeretében mik a lehetséges perspektívák. 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) Ogy. határozat 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követő évben született tervdokumentum és 

az erről szóló nagyjelentőségű országgyűlési határozat - az európai integrációs folyamatba 

illeszkedő módon - világos célként fogalmazza meg a területpolitikai elveket. Többek között 

célként határozza meg az ország egyközpontúságának oldását, a decentralizációt, a 

regionalizációt (ehhez még alternatívákat is kínál):  
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„Decentralizáció és regionalizmus: A fejlesztéspolitikai és végrehajtási döntések, valamint 

a fejlesztési források jelentős részét decentralizálni kell. Ennek érdekében fontos a régiók 

fejlesztéspolitikai szerepének és az ehhez szükséges kompetenciáiknak megerősítése (…)” 

„Területi felzárkózás:A kohézió jegyében a társadalmi esélyegyenlőséget sértő, jelentős 

mértékű és a gazdaság hatékony működését korlátozó legsúlyosabb területi elmaradottságok 

mérséklése: a/ a fejlettségükben tartósan leszakadó térségek gazdasági-társadalmi 

felzárkóztatása, a külső és belső perifériák dinamizálása; b/ az alapvető életesélyek 

feltételeinek biztosítása az ország valamennyi településén; c/ a túlzottan egyközpontú 

térszerkezet oldása.”  

Fontos momentum, hogy évtizedes távlatban már az ezt megelőző területi tervek is 

hasonlókat rögzítettek a térszerkezetet érintően. Vagyis a magyarországi területi folyamatok 

felismerése és kezelése (tehát nem csak kutatásról van szó, hanem országos léptékű 

tervezésről és beavatkozásokról) több évtizede „benne volt” a nagypolitika kánonjában. Az 

első átfogó tervanyag: a Regionális tervezés és a magyar településhálózat (Perczel Károly-

Gerle György, Bp. 1966) még politikai legitimációt nem kapott ugyan, de nagyjelentőségű 

volt a hazai urbanisztika történetében, mert nemcsak hogy megállapítja az ország 

monocentrikusságát és ennek összetevőit, hanem koncepciózus módon szakszerű 

javaslatcsomagot tartalmaz a torz egyközpontú térszerkezet oldására. Ennek nyomán készült 

és kapott elfogadást később az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció, (OTK) 1970, 

majd rendre a felülvizsgált OTK-k, amelyekről utólag mindig megállapítható volt 

„végrehajtásuk” féloldalassága, illetve sikertelensége (Perczel, 1989). Ezt pregnánsan 

mutatják a 35 év múlva, 2005-ben készített OTK idézett megállapításai. Vagyis a Perczel 

Károly és munkatársai által korábban rögzített területi strukturális anomáliák továbbra is 

léteznek, így a célok rendre változatlanok. Úgy tűnik ki ebből, hogy a mindenkori politika 

deklarált ugyan fontos célokat, de mintha nem vette volna azokat túl komolyan. Ezt követően 

azonban egy évtized múlva a tervdokumentum felülvizsgálatakor érdekes irányváltás 

következett. Nevezetesen, ha a területpolitikai célok nem teljesülnek, akkor a célkitűzéssel 

van a baj. 

OTFT: 1/2014. (I. 3.) Országgyűlési határozat az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepcióról 

Tíz évvel Magyarország uniós csatlakozása után, az első uniós költségvetési ciklus lezárását 

követően született területi tervdokumentumban megállapítást nyert a 2005. évi OTK-ban 

rögzített területpolitikai célok sikertelensége: „a térségek versenyképessége nem javult, a 

felzárkóztatás megtorpant, a területi kohézió mértéke nem volt kielégítő, a társadalmi 
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különbségek nőttek”. A megállapítás azért súlyos, mert éppen hogy az európai területpolitikai 

célokat szolgáló uniós támogatások ellenére alakult így (ERFA, Kohéziós Alapok, 

Strukturális Alapok).  

Azonban a konvergencia elmaradása valós okainak feltárásával a vizsgálati értékelés adós 

maradt, így sajátos módon egy visszafogottan fogalmazott, új hangsúlyokat tartalmazó 

területpolitikai célok kerültek a tervdokumentumba (szinte az OTK kritikájaként): „területi 

specifikus célok: (egyebek közt) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat (…) 

területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése” 

Megállapítható, hogy a korábbi területpolitikai célokhoz képest egyértelmű a visszalépés. 

Hiszen a 2005-ös OTK-t felváltó 2014. évi tervdokumentumban már nem szerepel sem az 

ország egyközpontúságának oldása, sem a decentralizáció, sem a regionalizáció igénye. 

Vagyis ez egy jóval bátortalanabb, visszafogottabb irányokat meghatározó, rossz 

kompromisszumokat mutató tervdokumentum. Úgy tűnik, a nagypolitika és az őt kiszolgáló 

szakpolitikai döntéselőkészítés „lefeküdt” az európai konvergencia program 

sikertelenségének, megelégedett a területi különbségek mérséklésének elvével, elvetette az 

„utópikus”-nak minősített korábbi területpolitikai célokat. Ezt azzal összefüggésben kell 

értékelnünk, hogy – mint azt az eurostat adatok és a hazai kutatások visszaigazolják – 

Magyarországra különösen igaz az a megállapítás, hogy a „konvergencia helyett divergencia” 

jelensége létező probléma (Nagy, G. 2007). Vagyis a regionális különbségek erősödnek, és a 

fejletlen régiókból a fejlettebbekbe-, illetve külföldre való elvándorlás a nagypolitika számára 

is felismert, kezelhetetlennek tűnő társadalmi jelenség. Az EU konvergencia programjának 

csődjével van dolgunk? A felzárkóztatás igényét el kell vetnünk? A kérdésfelvetés jogos, mert 

a problémakört vizsgálva, tanulmányok sora született a nemzetközi szakirodalomban is, az 

ú.n. új gazdaságföldrajz-, agglomerációs-, klaszter-, váltómozgásos- elméletekről Krugman, P 

(1990); Porter, M. (1998); Fratesi, U. (2005). Halmai, P. (2009), Kertész, K. (2006, 2013). 

Ezzel akár vigasztalódhatnánk is itthon. Pl. azzal, hogy ha a konvergencia program nem 

lenne, sokkal rosszabb lenne a helyzet a kiegyensúlyozott területi fejlődés tekintetében. 

Mindenesetre a kevésbé fejlett európai régiók felzárkóztatását szolgáló hazai konvergencia 

program (illetve annak „végrehajtása”) folytatódik a 2014 és 2020 közötti költségvetési 

ciklusban is, az innováció, illetve a kutatás-, és gazdaságfejlesztés hangsúlyával. Azonban 

erőteljesen kérdéses ennek sikere (ha leszámítjuk a nagypolitikai önigazoló kijelentéseket).  

Az alapprobléma ugyanis – a kórosan torz térszerkezeti struktúra – biztosan fennmarad. 

Milyen lényegi megállapítások jósolhatók 2020-at követően, egy következő OFTK-ban?  
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Egyrészt újabb konvergencia-sikertelenséget, azaz divergenciát megállapító kijózanító 

értékelés várható a kevésbé fejlett magyarországi régiók és európai régiók viszonylatában (ezt 

a legfrissebb publikációk is visszaigazolják). Hazai viszonylatban pedig legjobb esetben is az 

a megállapítás köszönhet vissza, miszerint ha nem lennének területfejlesztési támogatások, a 

területi különbségek jobban nőttek volna. És ezen kutatói értékelésekre újabb visszafogottabb 

tervezés, aztán a divergencia-kutatás–publikálás-újratervezés sziszifuszi jelensége ciklusról 

ciklusra jelentkezik. Meglehet, hogy a konvergencia program (mint igény) el is tűnik? Ez azt 

is jelentené, hogy eleve a második fokozatú Európát választjuk. Ez esetben a divergencia 

kifejezés polgárjogot nyer, a hazai divergenciával együtt kell élnünk, nem pedig 

megtagadnunk? Értsd: a leszakadás lesz az elfogadott, a „normális”, nemcsak a 

közbeszédben. Kérdésessé válhat a területi tervezés szerepe egyáltalán. A kutatás persze 

nyilván megmarad. A hazai területi-társadalmi különbségeknek már óriási szakirodalma van; 

a területi folyamatok alakulása biztosan „munkát ad” a regionális kutatóknak a jövőben is. 

Idézhető idézetek  

A magyarországi területi különbségek alakulása a centralizáció folyamataként írható le. 

Közismert vulgáris megfogalmazásban ez a „vízfej-jelenség”. Azonban nincs (nem fedeztem 

fel - NI) olyan szakirodalom, amely egyértelműen e folyamatot írná le, átfogó elemzésben. 

Tabu téma lenne? Miután témánk a mindenkori közhatalom mindenkori érdekrendszerével – 

nehéz ezt felkutatni – illetve felkent beavatkozó-korrigáló-pénzosztó szerepével erősen 

összefügg, nincs mit csodálkozni rajta. Az bizonyos, hogy – érdek mentén – erős az 

elhallgatás, hiányzik a téma kibeszélése a közbeszédben. Nem véletlen, hogy néhány ismert és 

elismert kutató/közéleti személyiség egy-egy radikálisnak hangzó megállapítása közfigyelmet 

felhívó jelenségként hatott (és persze „elfelejtődött”, lásd OFTK). Ez a „válogatás” azért 

került ide, mert e kutatásokra épülő megállapítások a centralizáció egy-egy dimenzióját írták 

le szemléletesen, érdemes röviden értékelni, hogy mennyiben aktuálisak: 

(Közhatalmi dimenzió): Ez egy végletesen túlcentralizált állam… – közölte Pálné dr. 

Kovács Ilona, az önkormányzás lehetőségeit kutató államjogász, az ország nyilvánosságával – 

a köztévé híradóban meginterjúvolva, még 1993-ban. A helyzet 14 év elteltével sem változott: 

„A központi kormányzás erős középszint nélkül túlterhelődött operatív feladatokkal… A 

magyar állam olyan centralizált állam, amelyben még a centralizáció előnyei sem 

érvényesülnek” (Pálné, 2007).  A hazai államszervezést jellemző, közigazgatási kutatásokban 

ismert ún. ”homokóra modell” – melynek jellemzője a középszint végletes gyengesége - 

továbbélése egyértelmű, azzal a változással, hogy most már a homokóra „talpa” is karcsúbb 

lett. A központi közhatalmi szint bivalyerős lett (egyértelmű autokratikus jellemzőkkel), a 
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középszintet és járási szintet is birtokba vette a kormányhivatalokkal. A regionális 

önkormányzás elveszni látszik; a megyei önkormányzat funkciója kizárólag a regionális 

tervezésre szűkült (ám az is féloldalas/álságos, hiszen a fejlesztési pénzeket a minisztériumok 

osztják el); a települési önkormányzatok közhatalmi funkciói beszűkültek (pl. 

iskolafenntartás, egyes hatósági feladatok); bevételi lehetőségeik ezzel kapcsolatban 

csökkentek (lásd bővebben: Miért hagytuk, hogy így legyen?; Pálné, 2013) 

(Forrásképzés-elosztás dimenzió) Az országos hírű geográfus, dr. Csatári Bálint, a 

kistérségek kutatója 1995-ben, a Népszabadságban megjelent körinterjúban jósolta meg, hogy 

riadt tunyaság ül rá az országra, ha a helyi érdekközösségeknek nem sikerül érdemben 

intézményesíteni szerepüket a nagyon erős pénzosztó centrummal szemben. Utóbbi jóslat 

sajnos bejött. Nem sikerült; sőt az azóta eltelt időszakban a kisebb fejlesztési pénzeket osztó 

megyei és regionális fejlesztési tanácsok megszűntek. Az uniós pályázati feltételeket a 

kormányzati szervek szabják meg. A Centrum és a Centrumban regnáló Központi Hatalom 

így méginkább túldimenzionálttá vált. A belső források újraosztásával együtt nézve, egyfajta 

„autokratikus redisztribúció” - nevezzük jobb híján így - állt elő, szinte törvényszerűen.  

(Urbanisztikai-politológiai dimenzió): Budapest messze kinyújtja polip karjait Tatabánya, 

Vác, Gödöllő irányába; a települések összenőnek, kialakul a megapolisz – jósolta Dr. Lengyel 

László 1993-ban, a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem meghívott előadójaként. Majd 

pedig, reagálva egy vitacikkre: Hát persze, hogy a mindenkori kormány tehet róla… hát 

persze, hogy a területi tervekkel ellentétesen cselekszik… káosz alakul ki, a káosz rendszerré 

válik… a káosz maga lesz a rendszer. Az előadásra reflektáló vitacikkem („Ki eteti a 

polipot?”) az Urbanisztika folyóirat hasábjain jelent meg; a cikk érvekkel alátámasztott 

lényegi megállapítása, hogy a mindenkori kormány aktívan részt vesz a centrum és periféria 

közti területi különbségek alakításában.  Hol tart ma ez a folyamat? Egyrészt elmondható, 

hogy a(z) – 100 km-es sugarú körre kiterjesztett - elővárosi tömegközlekedés elsődlegesnek 

tekintett priorizálása jelzi a jóslat igazát; a legtöbb pestkörnyéki agglomerációs község mára 

urbanizált kisváros lett, a dinamikusan fejlődő 70 ezres Érd "megyei jogú város" pedig egy-

két pillanat alatt 100 ezresre nőhet; ezek mind-mind gyakorlatilag „alvóvárosok”; szinte 

Budapest külső kerületeinek tekintendők. Másfelől – több kutató osztja már –, hogy az 

elosztási rendszer kaotikussá vált, és ez nemcsak az intézményesült korrupció(gyanú)s esetek 

elszaporodását jelenti. Kijelenthető, hogy a médiában is felszínre hozott anomáliák (pl. 

kontrollálatlan túlköltések, pályázatok kiírásának/ elbírálásának késése) épp a centrumi 

pozíciók/funkciók túlburjánzásából fakadnak; ez (szinte) törvényszerű.  
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(Urbanisztikai-gazdaságföldrajzi dimenzió) A fenti megállapításoknak, jóslatoknak szinte 

összegzéseként hat Dr. Horváth Gyula (MTA RKK Dunántúli Intézet volt igazgatója) 

megállapítása, aki fent jellemzett centralizációs jelenséget alapvető közgazdasági 

problémaként deklarálta: Közép-Európában egyedülálló, évszázados trend az ország 

centrumtérségének, Budapestnek és agglomerációjának megingathatatlan pozíciója. E trend 

módosítása a magyar modernizáció kulcsa, az eddigi kudarcok meghatározó oka. 

Tanulmányok sorában, előadásokon hívta fel a figyelmet a centralizációs folyamat lényegi 

problémájára, tulajdonképpen hatástalanul. Talán azért is, mert ”… ellenállásba ütközik az 

alulról jövő kezdeményezések legitimálása ott (pl. Magyarországon), ahol a centrumtérségnek 

domináns, sőt erősödő pozíciói vannak a versenyképességet növelő termelési tényezőkben” 

(Horváth Gy. 1998). Önkényesen elnevezve, ezt a trendet (szinte) egyre erősödő, 

megállíthatatlan „permanens centralizáció”-nak nevezhetjük. Ebből kiindulva, a 

magyarországi kis- és középvárosok pozícióját, jövőjét csak ebben a centrális erőtérben, a 

nagyváros hatásaival együtt vizsgálva lehet valósan értékelni. Vagyis e nélkül szakmai 

értelemben csak hamis megállapítások tehetők. Lényegi állításom, hogy a hazai centralizáció 

tudatos közhatalmi deus ex machina tevékenységek sorozata, és épp fenti négy dimenzióval 

jellemezhető.  E dimenziók erőteljesen  összefüggnek, és az ezen belüli (csoportérdeken 

alapuló) tevékenységek egymást erősítették az ország centralizációjának legújabb kori 

történetében. (Nagy I. 2001).  

Az ismert és elismert hazai kutatók fontos megállapításai mára elfelejtődtek, visszhang 

nélkül maradtak, jóslatuk Cassandra-jóslatnak bizonyult. Az egyközpontú térszerkezet tabu 

jellege megmaradt, és egy átfogó elemzéssel a kutatók egyelőre adósak maradtak. 

Érintőlegesen megjelentek témát boncoló elemzések, kutatások, de szakkérdéseken belül, 

rejtve maradva; a politikai/döntés-előkészítői ingerküszöböt nem lépték át.  

 

A PROBLÉMA FESZEGETÉSE, NEGATÍV PROGNÓZISOKKAL 

Mégis, miért is fontos ezt a problémát feszegetni? Más szóval, miért is a modernizáció kulcsa 

a centralizációs trend megszakítása? Több megközelítés adódik. 

Közgazdaságtani megközelítés  

Regionális gazdaságtani axióma, hogy egy-egy jól lehatárolható földrajzi térben a társadalmi 

kohézió mozgósítja a helyi erőforrásokat (1). Ennek logikus eredménye a versenyképesség, a 

gazdasági aktivitás.  

Ebből következik az inverz állítás, hogy a társadalmi gazdasági kohézió hiánya esetén a 

helyi erőforrások kihasználatlanok, inaktívak (2). Nemcsak a formális logika, hanem a 
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gyakorlati tapasztalat is igazolja, hogy ennek következménye versenyhátrány, gazdasági 

pangás (3). 

Megfigyelhető, hogy az (1) alatti jelenség a regionalizált v. decentralizált (részleges v. teljes 

autonómiával rendelkező) rendszerekben jellemző, a (2) alatti pedig a jellemzően centralizált 

rendszerekben (4). Magyarország egy szélsőségesen centralizált ország (5). Vagyis a (3) (4) 

és (5) állítás együttesen permanens versenyhátrányt, permanens divergenciát jelent – 

nemzetgazdasági szinten (6). 

A népesség koncentrálódása, mint a centralizáció egy kísérő jelensége/összetevője 

A középkort követően az újkor hajnalán népességszámot tekintve még egy szinten voltak az 

akkori magyarországi „nagy”városok; a Centrumterületre irányuló dinamikus 

népességmozgás a reformkortól indult meg, és máig folytatódott a rendszereken átívelő 

tudatos területpolitika következtében. Tudjuk, a határon túli népességfejlődés sem csupán 

spontán urbanisztikai/gazdaságföldrajzi folyamat, hanem tudatos területi politika is; ennek 

következménye pl. Temesvár, Kolozsvár népességének megugrása, a hazai 

„nagyvárosokéhoz” képest. 

1. ábra Centralizáció és népességkoncentráció: a Kárpát-medencei „nagyvárosok” 

népességváltozása  

Forrás KSH, saját szerkesztés) 

 2030 

A centralizáció folyamatában a nyolcvanas évektől máig látszólagos törés jelentkezett: 

elkezdett fogyni Budapest lakossága. Valójában e mögött a szuburbanizáció jelensége van; 

ami lényegében nem egyéb, mint területi expanzió (vagyis a város terjedése, térbeli 

növekedése). A lakosságszám összességében nőtt: az élhetőbb agglomerációs térség 

népessége a belülről és kívülről származó migrációval növekedett: együtt az ország 

népességének ¼-ét teszik ki. Ma ott tartunk, hogy nem nagy túlzással Szentendre, Dunakeszi, 

Gödöllő, Vecsés, Érd, Százhalombatta, stb. felfoghatók Budapest külső kerületeinek is. Csak 
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annyi különbség van, hogy a település-összevonás (még) nem történt meg. Az élhetőbben 

kialakított új városrészek, ill. a decentrumok fejlesztése vonzerőt jelent, a napi mobilizáció 

hátránya taszító erejű; ezáltal a kertvárosi részek besűrűsödése figyelhető meg. 

Prognosztizálható, hogy az agglomerációból származó és a külső migráció együttes hatására 

az elvándorlás már nem csökken. Ha ez a tendencia folytatódni fog, az agglomeráció 

növekszik területileg is (nemcsak népességszámban). Most, „félúton” 2,5 milliós-, 2030-ban 

gyakorlatilag 3 milliós nagyvárosi zónáról beszélhetünk majd.  

Összehasonlító elemzés (redisztribúciós modellek) 

Egypólusú centrális erőtér, valós szerepkör nélküli települési önkormányzatokkal: 

Lényege a hierarchikus, egyközpontú forrásbegyűjtés-elosztás, csekély helyben képződő 

/maradó forrással, a területi hatáskörök hiányával. A modell lényegéből következő jellemzők: 

Nincs valós regionális centrum, legfeljebb kvázi középszint. Nagyváros, középváros, 

kisváros, kistelepülés lényegében egyneműként kezelt települések. A kohézió hiánya 

„természetes”, legfeljebb formális kapcsolatok élnek. Az „oszd meg és uralkodj” szemlélet 

uralkodik, ez is „természetes” a modellben. Nincs kommunikáció a régiók között. Nincs 

kohézió a régiókon belül sem; mindez ellentmond az EU regionális területi politikájával, 

amelyben a kohézió megteremtése elsődleges.  

2. ábra Centrális térszerkezeti modell /jelenlegi hazai városhálózat sémája 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Regionalitásra épülő policentrikus városhálózat: 

Lényege a decentralizált forrásbegyűjtés-elosztás, jelentős helyben maradó forrással.  A 

modellben (minta-állam: USA) egyén/vállalkozó adózik a településnek, település adózik a 
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megyének, megye az államnak, állam a szövetségi államnak. A modell lényégéből következő 

jellemzők: A regionális centrumok (érdek mentén) szervezői a régió gazdaságának. 

Törvényszerű a regionális autonómia, az együttműködő nagyváros, középvárosok, kisvárosok, 

kistelepülések belső „munkamegosztásával”. A modellből adódóan a kohézió természetes.  

3. ábra Decentralizált térszerkezeti (álom)modell /idealizált városhálózati modell:  

Forrás: saját szerkesztés 

  

Összevetve a két modellt, ha a centralizáció fokozódásával számolhatunk, ezzel 

párhuzamosan lemondhatunk az „álommodellről”, és az ezzel járó nemzetgazdasági 

előnyökről.  

Centrum-periféria térstruktúrák felőli megközelítés (érdemes ezt áttekinteni, elhelyezni 

Magyarországot ebben): 

Ismert legkorábbi Centrum-lehatárolások: a „kék banán és a napfény övezet”, aholis a területi 

lehatárolás GDP alapján történt (1989-ben, francia geográfusok által). 

A „kék csillag” centrumterületi lehatárolás a közlekedési folyosók szerepének felismerése 

által került a „köztudatba” (1992, Domergues). „Vörös majom” vagy „vörös polip”: a 

közlekedési folyosók szerepe jelent meg új elemként; majd pedig a nagyvárosok szervező 

szerepének felismerése a gazdasági fejlődésben. Később pedig közlekedési folyosókkal együtt 

városi hálózatok szerepe ivódott a kutatói köztudatba; ennek vizuális megfelelőjeként 

megjelent a szőlő motívum. (1998 Van de Meer, ill. 1999, Lever). 
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4. ábra A vörös polip és a „kék szőlő” együttes ábrázolása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Itt az ún. „tapadókorongok" a fejlett nagyvárosok a közlekedési folyosók képezte 

várostengelyben, valamint a dinamikát magukban hordozó nagyvárosok az egyes „csápokon" 

(Koppenhága, Berlin, Varsó, Bécs, Budapest, Róma, Barcelona, Madrid). Lényeges, hogy a 

modell alapja a nagyvárosok, valamint a közöttük „működő” információs-közlekedési 

csatornák (és szűken vett térségeik) valós gazdasági érdekelven alapuló kapcsolatrendszere. 

5. ábra Európai területi különbségek mérséklése: a konvergencia program 

Forrás: EUROSTAT 
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A közismert, mára szimbolikussá vált kutatói lehatárolásokat – azaz az EU konvergencia 

programjának alakulását - az EUROSTAT jelentései tematikus régió térképeken hivatalos 

jelentés formájában igazolják vissza, illetve értékelik is, informálva minden nyelven a 

tagállamok polgárait, és fontos alapot adva a regionális kutatóknak. A kis- és középvárosok 

pozícióját ennek tükrében érdemes értelmezni. 

A regionális különbségek mérséklésére irányuló EU politika hatását kutatók 

tanulmányokban rögzítették. Megállapították többek között, hogy kialakultak „konvergencia-

klubok” (a támogatástól függetlenül); a fejlettek együtt haladnak, a fejletlenek is. Meg is 

kérdőjeleződött az EU területpolitika hatékonysága, de úgy fogták fel az elemzők, hogy 

támogatási rendszer nélkül a divergencia nagyobb lenne. A kutatások lényegi megállapításai: 

A konvergencia jelensége mellett a divergencia is megállapítható. Hosszabb távon lehet csak 

a konvergencia tényleges bekövetkezése. (Barry, 2000)   

A jelenlegi trend szerint Budapest és térsége szigetként az elit–konvergencia klubba 

tartozik. A magyarországi nyugati régiók szinten maradnak, a többiek relatíve lemaradók; 

mindezt a kis és középvárosokra értelmezhetjük. A határon túli magyarlakta régiók közül a 

romániaiakra nézve mindez fokozottan igaz, ott is a centrumtelepülés emelkedik ki. Mindez 

visszaigazolja az OTFT területi folyamatokat értékelő vizsgálati megállapításait.  

6. ábra  A „vörös polip/kékszőlő” centrumterületi lehatárolás hazai leképezése 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A magyar „polip”: vagyis az európai és regionális jelentőségű közlekedési folyosók és a 

helyzeti előnyben lévő „tapadókorongok”, vagyis az e tengelyen lévő, fejlődési potenciállal 

rendelkező középvárosaink és kisvárosaink. Ez a modell árnyaltabban mutatja be az eurostat 

által közvetített konvergencia/divergencia térstruktúrát. Együtt értelmezhetjük ezt annak a 
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dinamikusan növekvő „polipnak”, amely a centrumból indul ki és amelyet Lengyel László 

nevesített így urbanisztikai tárgyú elemzésében, természetesnek állítva be ezt a folyamatot. 

(Magyarázat: fekete tónus: dinamikusan növekvő centrumterület; sötétszürke tónus: a 

centrumterületet erősítő közlekedési-kommunikációs tengelyek – nézetem szerint 

félperifériák. A kimaradó területek a másodlagos ráhordó úthálózattól (is) függően 

félperifériák, vagy perifériák). 

Ha a jelenlegi trend folytatódik, a fekete „polipfolt” tovább hízik, az itteni települések 

(tényleg) összenőnek, a „csápok” és „korongok” csak relatíve maradnak le, de a periférikus 

területeknek – amennyiben minden a trend szerint halad – esélye sincs a felemelkedésre. 

Hiszen – szinte kényszerből, illetve öntörvényűen – minden a centrumban összpontosul. A 

kelet nyugat irányú hálózati elemek megvalósítása késik, úgy tűnik nem fontos (ebben a 

Centrum pozíciótartó területi ellen-érdekeltsége nyilvánul meg). Pedig a dunaújvárosi és a 

szekszárdi Duna-híd is már évek óta kész. 

Összevetve az európai tendenciákkal, a gazdasági kilábalás ígéretét hordozó regionális 

versenyképesség, gazdasági-társadalmi kohézió igényét ebbe a dinamikusan alakuló centrális 

térszerkezetbe kell elhelyezni, értékelni. 

 

MIÉRT ALAKUL ÚGY, AHOGY ALAKUL? MIÉRT A TREND? 

7. ábra A centrális térszerkezet főbb összetevőinek, jellemzőinek áttekintése  

Forrás: saját szerkesztés, VÁTI és KSH 

 

- Magyarországi repülőterek hálózata: az ábrán a szimbólumok méretei a polgári forgalmi 

repülőterek utazási forgalmának arányát érzékeltetik. A budapesti Ferihegyi repülőtér 

kitüntetett megaprojektekkel; ugyanakkor a 60-as évek óta a döntés(előkészítők)-hozók nem 
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tekintették állami feladatnak a nem-budapesti repülőterek fejlesztését: a regionális repterek 

fejlesztése „régiós ügyként” le van tudva (de tudjuk, hogy régió nincs, csak EU statisztika-

kezelés régiós szinten). Mint a Vidéki Repülőterek Szövetsége közleményében rámutatott: „A 

vidéki repülőterek működésének fenntartása elsőrendű nemzeti érdek, mert  jelentős 

mértékben növelik az őket körülvevő régiók verseny- és tőkevonzó képességét. A szövetség 

utal arra, hogy míg a hasonló méretű országokban a regionális repülőterek piaci részesedése 

35-55 százalékos a központi repülőterek mellett, addig Magyarországon ez az arány kevesebb, 

mint 1 százalék.” (forrás Magyar Távirati Iroda). 

- Vasúthálózat, közúthálózat: minden út Rómába Budapestre vezet. Az 1800-as évek végén 

kiépített sugaras vasúti és közúti hálózat tudatosan a nemzeti főváros megteremtése/erősítése 

érdekében koncentrálta a forgalmat és ez által a működő tőkét; a térstruktúra lényegében 

változatlan.  

- Belső népmozgalom: A torz centrális térszerkezet következménye egy szívó-taszító hatás 

és az ennek nyomán fellépő belső migráció, amelynek jellemzője az évtizedek óta tartó 

népességkoncentráció, a periférikus területek elhagyása; a mindenkori vonzerő a kedvezőbb 

életminőség/megélhetés. Ez folyamatosan növelte/erősítette a Centrumot. Az újkori 

történetben a határon túlról érkező népmozgalomnak is elsődleges célterülete a 

Centrumtelepülés (2015-ben 45%, forrás KSH). 

- Felsőoktatású végzettségűek aránya   

Egyszerre következmény és egyben kiváltó ok is a Centrumtelepülés tőkesúlyának 

növekedése, amit a felsőoktatású végzettségűek aránya jellemez. Ez is a periférikus térségek 

versenyhátrányát és végső soron a nemzetgazdaságra nézve káros voltát jelenti (bármely más, 

gazdasággal összefüggő tematikus térképen, hasonló torz képet kapánk). 

Centrumot erősítő uniós fejlesztések 

8. ábra: Kiemelt projektek területi allokációja, milliárd Ft, 2007-2009  

Forrás: saját szerkesztés és Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 
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A támogatott kiemelt projektek beruházási értékének – (forrás a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség honlapja) – összeadásával kiderül, hogy ennek zöme Közép-Magyarországra 

(azon belül természetesen a nagyobb hányad a metropolisz térségbe) irányul… Ez minimum 

érdekes ahhoz képest, hogy az EU nem támogatja a zsúfolt, túlfejlett nagyvárosi térségeket.  

9. ábra: Centrumot erősítő KÖZOP 

Forrás: saját szerkesztés és NFÜ 

 

2004-2013 közötti időszakban a Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KÖZOP) területi 

allokációjában a Centrumterületet erősítő fejlesztések dominálnak. Nem az a baj, hogy ezek 

megjelennek (ezekre nyilván szükség van), hanem hogy ezek dominálnak, illetve nem 

érzékelhető – pedig az Országos Területfejlesztési Koncepcióban szerepel - a centrális 

térszerkezet oldására való törekvés.  

10. ábra: Centrumot erősítő IKOP  

Forrás: saját szerkesztés 
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Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program megvalósítása keretében 

kormányhatározat rögzítette a nevesített közlekedésfejlesztési (nagy)projekteket a 2014-2020 

közötti költségvetési ciklusra vonatkozóan. Ennek térképi ábrázolása (forrás: Magyar 

Közlöny, saját feldolgozás - NI) mutatja be szemléletesen, hogy a Centrumba irányuló - és íly 

módon annak szerepét, pozícióját tovább erősítő - hálózatfejlesztések dominálnak; a kelet-

nyugati kapcsolatok fejlesztése ismét elmaradt. 

A területi különbségek mérséklése ellen ható beépített fékek, csapdák, ellentmondások 

tömör megfogalmazásban 

Országgyűlési határozat szól Magyarország közlekedésfejlesztési politikájáról: ebben a 

forgalom alakulását lekövető hálózatfejlesztés deklarált. / A budapesti nemzetközi repülőtér 

üzemeltetőjével kötött szerződés szerint az állam 200 km belül nem fejleszthet repülőteret. / A 

2005-ben született, „pólusvárosok” – elvileg ellenpólusok - kijelöléséről szóló országgyűlési 

határozat eredeti előterjesztését módosítással fogadták el: Budapest is pólus. / A mostani 

költségvetési időszakban a torz térszerkezet oldását célzó „Pólus Programot” a „Modern 

Városok Program” váltotta fel – melynek minden nagyobb város, minden megyeszékhely 

részese. Ezzel visszaállt a „Budapest és a tenger” szindróma, mely kifejezés eredetileg a 

franciaországi decentralizáció alkalmával született, az ellenpólusok kijelölésekor, a „Párizs és 

a tenger” térstruktúra meghaladására a 70-es években; Boudeville növekedési pólus elmélete 

nyomán. A területi különbségek mérséklésének deklarált célja mellett önellentmondásos, 

hogy a főváros metropolisszá fejlesztése kitűzött cél. / A Regionális Operatív Programok 

(ROP-ok) pályázati kiírásai helyenként ellentmondásosak voltak a deklarált területfejlesztési 

célkitűzésekkel (pl. a gazdasági megtérülés követelmény volt a technológiai ipari park 

alapinfrastruktúra kiépítésekor lásd Szeged Biopolisz Pólus program). / Az „oszd meg és 

uralkodj” jegyében a rendszerváltás elején, a 90-es években tudatos közhatalmi megosztás 

történt a megyei jogú városok elszaporításával; e városok, közte a megyeszékhelyek (!) 

polgárainak azóta nincs képviselete a megye önkormányzatában (ez gazdaságföldrajzi, 

urbanisztikai nézőpontból  irracionális „lyuk a sajtban” szindróma). / Az „oszd meg és 

uralkodj” jegyében a középszintű önkormányzati hatáskörök tudatos kiürítése történt meg, 

1990-től máig hatóan. / A Közép-magyarországi Régió számára „kisírtak” egy különleges 

státuszt az EU-ban (annak ellenére, hogy itt az egy lakosra jutó GDP az EU átlag 75 %-a 

felett van, bizonyos célokra korlátozottan ugyan, de mégis támogathatók a regionális 

fejlesztések: ennek forrása a fejletlen hazai régiók EU pénze egy részének átcsoportosítása 

révén történt meg). / Azokra a területekre, ahol EU támogatás nem adható, ennek pótlására 

kormányhatározat alapján állami költségvetési forrás biztosítható. / Extra állami beruházások 
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költségvetési forrásból szemben a területfejlesztési célokkal, az Európai Unió területi 

politikájával (pl. EXPO Budapest, vagy az Olimpia Budapest ürügyén) / Súlyos elhallgatások 

voltak illetve vannak az EU támogatások körül; a közvéleményben úgy rögzült a médián 

keresztül, hogy bizonyos beruházások uniós pénzből támogathatók, pedig az EU 

területpolitikai elvei ennek ellentmondanak. Igazi nyilvánosság nincsen e körül, az 

alulinformáltság közepette nehéz összerakni a mozaikkockákat. 

Mindezzel szemben, önellentmondás-szerűen a főváros… fuldoklik  

A forgalmi igényeket lekövető, sugárirányú autópálya-fejlesztés tovább erősíti az egypólusú 

térszerkezetet. A hazai és külföldi tőke idekoncentrálódása, illetve a centrum-szerep 

erősödése az ideirányuló ún. „hivatásforgalmat” fokozza. Az erőteljes szuburbanizáció is ezt 

erősíti, együttesen “beviszik” a célforgalmat. Ezen az M0 gyűrű egyáltalán nem segít, hiszen 

ez csak az átmenő forgalom elvezetését szolgálja. Mindez fokozza a forgalmi zsúfoltságot, az 

urbanizáció káros hatásait, a potenciális és tényleges környezeti károkat, amiket kezelni kell, 

természetesen újabb közpénzekből, állami támogatással. Többek között ettől nem lakható 

igazán ez a város, ettől problematikus a közforgalmú közlekedés, ettől dugulnak be rendre a 

főutak. Ez a probléma újabb és újabb városi fejlesztéseket kényszerít ki. A korszerűbb 

környezet pedig idetelepülést, új beruházásokat, munkahelyeket, magasabb életminőséget; a 

város tovább terjeszkedik; a forgalom tovább növekszik, stb…  

 

QUO VADIS?  

RÉGI-ÚJ ELMÉLETI MEGOLDÁSOK, PERSPEKTÍVÁK, FORGATÓKÖNYVEK 

(KONKLÚZIÓ) 

Nulla megoldás (semmit nem teszünk…) 

A magyarországi divergencia folyamat folytatódik > azaz a hazai GDP ide koncentrálódik > a 

beruházási tőke koncentrálódása és a népességkoncentráció folytatódik > kialakul egy 

végletesen torz térszerkezet, ahol az ország lakosságának egyharmada a központi körzetben 

él. Kialakul a célként kitűzött, térben kiterjedt 3 milliós metropolisz-főváros, amely „európai” 

ugyan, de éles ellentmondásban áll a tartósan félperifériális- és periféria-helyzetű 

településekkel.  Amely kisváros/középváros kimarad a fejlődési tengelyekről, az lemarad… 

Bizony számolni kell ezzel, egy ilyen értelmű ország-kettészakadással, különösen ha ebbe 

beletörődünk/érdekből melléállunk. Már csak ennek a formája kérdéses, akár álságos szakmai 

vitatémaként is: városgyűrűvel létrejövő központi konurbáció(?) vagy regionális város(?) 

alakul(jon) ki, vagy esetleg más urbánus alakzat (?) És: a centrális területi szerkezet a politikai 
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váltógazdasággal továbbélő (!) centrális államhatalom további erősödését, betokozódását 

eredményezheti, törvényszerűen (hiszen a két folyamat összefügg, egymást erősíti).   

Trend megfordításának tevőleges elhatározása, urbanisztikai dimenzió  

Organikus forgatókönyv: Az országos tervekben szereplő közlekedési hálózatok összeépítése 

prioritást kap; lassan, de következetesen megtörténik az, hogy a kelet-nyugati irányú és észak-

déli irányú hálózati elemek megvalósulnak > a határon átnyúló, egykoron meglévő 

közlekedési kapcsolatok magasabb szolgáltatási szinten visszaépülnek > „hálós” jellegű, 

kiegyenlítettebb térszerkezet kialakul a nyugat-európai (hollandiai) mintára > ezzel a 

policentrikus városfejlődés esélye megteremtődik a Kárpát-medencében. Nagy kérdés, 

mindez mit jelent, ha a közhatalmi-, intézményi-, nemzetközi központi funkciók továbbra is a 

Centrumban koncentrálódnak, de realitássá válik, hogy a regionális autonómiát az éledő helyi 

gazdaság kikényszeríti.  

11. ábra: A magyarországi Pólus Program térszerkezeti sémája  

Forrás: VÁTI, OTK 2005 

 

Radikális forgatókönyv: Országos Területfejlesztési Terv (egyesített koncepció és 

területrendezés) elfogadása a törvényhozásban > az elhalt Pólus Program reinkarnálása, a 

korábbi pólusvárosokat ellenpólusként deklarálva > a vidéki egyetemi városok innováció-

irányultságú fejlesztésének radikális elősegítése > tudományos-technológiai parkok államilag 

is támogatott kiépítése > a regionális repterek nemzetközi reptérré fejlesztése állami 

támogatással > a Pólusvárosok összekötése a „civil” kezdeményezésű, megyék által korábban 

támogatott, de a kormányzat által elhessegetett déli autópálya gyűrűvel, kiegészítve kelet-

nyugati észak-déli irányú hálózati kapcsolatokkal  > a kisvárosok, kistelepülések hálózatba 
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kapcsolódásának és a regionális gazdaságszervezésnek elősegítése > regionális autonómia 

kialakulása. 

Trend megfordításának tevőleges elhatározása, államszervezési-politikai dimenzió  

Organikus megoldási lehetőségek egy kooperatív államszerveződés, egy belátó „Good 

Governance” jegyében:  

- Dekoncentrációs változat: Központképző közhatalmi funkciók áttelepítéséről szóló 

átgondolt döntés > „A változat”: a minisztériumok és más kormányzati intézmények 

széttelepítése a pólusvárosokban, vagy e célra alkalmas kisvárosokban (erre a lépésre, talán 

nem véletlenül, kísérletek történtek már Magyarországon: Alkotmánybíróság Esztergom 

székhellyel, Vidékfejlesztési Minisztérium Kecskemét székhellyel) > „B változat”: új főváros 

helyszínének kiválasztása, megtervezése; elhalt kísérlet történt már erre Magyarországon 

(Dunaújváros); ismert példák vannak erre Európában és más földrészeken (pl, a németországi 

kormányhivatalok Bonnban, vagy a holland parlament és kormányhivatalok Hágában) > 

kormányzati hivatalok áttelepítése > más állami intézmények áttelepülése > a hivatásforgalom 

egy részétől a főváros mentesül  > stb. 

- Decentralizációs változat: Decentralizációs törvény elfogadása európai mintára > a 

közhatalom megosztása területi alapon > bizonyos hatáskörök leadása középszintre,  a megyei 

kormányhivatalok cégtáblájának átfestésével >  erős hatáskörű középszintű önkormányzatok 

létrehozása > autonóm régiók létrehozása, regionális önkormányzás  > Regionális Fejlesztési 

Tervek (koncepció és területrendezési terv egyesítésével) középszinten > stb. 

- Radikális (regionális autonómiát kikényszerítő) forgatókönyv: A helyi gazdaság 

„ébredése”, érdekérvényesítés, társadalmi kezdeményezés > „Decentralizációért” programpárt 

fellépése > meghatározó szerep a közhatalomban > fékek, csapdák kiiktatása törvénykezéssel 

> a közhatalom önleépítése területi szintre, regionális autonómia megteremtése > a fent 

vázolt, lehetséges  urbanisztikai megoldások, alulról építkezően, regionális döntések alapján.  

 

EPILÓGUS (ÖSSZEGZÉS) 
Az évtizedek óta deklarált területfejlesztési célkitűzések nem érvényesülnek Magyarországon. A centrális 

térszerkezet oldása nem figyelhető meg, sőt. Ez a tendencia rövid-és középtávon is várható. A félperiférákon, 

perifériákon lévő/maradó kis- és közép városoknak ezzel a perspektívával kell szembenézni. A folyamatot a 

határon túlra került városaink fejlődési pályájával, térszerkezeti pozíciójával együtt kell(ene) értékelni. A 

divergencia-trend megállításához nem elegendők a ciklusonként ismétlődő, újabb és újabb deklarációk; 

tudományosan megalapozott radikális megoldásokat kell(ene) felvázolni.  

Területfejlesztés ??? Nem létezik. Illetve, létezik helyette egy sajátosan magyar területi érdek-mechanizmus. 

Melynek eredménye politikai rendszereken, ideológiákon átívelő, öntörvényű, öngerjesztő folyamat, amely a 

kialakult centrális térszerkezetet erősítette - erősíti, és amely „nem tesz jót” a periferiális helyzetben lévő régiók 

versenyképességének. Magyarország konvergencia-képessége a hazai térfejlődés (kiegyensúlyozott /fenntartható 

területi fejlődés vagy tartós divergencia) függvénye is. Ha ezt nem látja be a nagypolitika, és a mindenkori (!) 

kormányzati lépések ellentmondanak az Európai Unió konvergenciát ígérő területpolitikájának, a negatív 

forgatókönyvvel kell  számolni, nincs mese.  
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A Pólus Program elfelejtődött, elhalt – mintha végre lett volna hajtva… Helyébe egy mérsékelt célokat 

megfogalmazó fejlesztési és területfejlesztési koncepció lépett. Az érdekmechanizmusok ismeretében félő, hogy 

az ebben megfogalmazott, nemzetgazdaság szempontjából kedvező elhatározások sem fognak teljesülni. Ha 

odáig eljutunk, hogy mégis előtérbe kerülne valamelyik forgatókönyv, illetve a Pólus Program újrahangolása – 

akár ellenpólusokként értelmezve – megtörténhetne. Ehhez egy záró gondolat.  A pólus-ellenpólus ellentétpár 

nem sajátságos ellenfélkép, ellenségkép; ebben a kölcsönös előnyöket kell felfedezni. Ez működött 

felhajtóerőként a Bécs és Buda-Pest viszonylatában is a nemzeti főváros megteremtésének igényekor a XIX. 

században. Hasonlatképpen hozható fel a pozitív és negatív elektronok viszonya, vagy Jin-Jang a keleti 

filozófiában: „Az élet alaptörvénye az ellenpólusok állandó kölcsönös egymásra hatása. Ez a kölcsönhatás 

minden tapasztalás, fejlődés forrása”  

 

(A tanulmány a Magyar Regionális Tudományos Társaság 2016. évi nagyváradi konferenciáján tartott előadás 

írásos változata. Köszönet a Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület támogatásáért) 

 
Elismerések 

Vedres István Díj, 2016 
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